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                                        G İ R İ Ş 
 

Kriminalistika fюnni üzrю praktikumda  seminar vю 

tюcrübю dюrslюri üçün nюzюrdю tutulmuş vaxt юrzindю tюdris 

olunan mövzların mahiyyюtini vю strukturunu, hюmçinin 

kursantlara zюruri kriminalistik biliklюrin, bacarıqların vю 

vюrdişlюrin hюcmini müюyyюnlюşdirir.  

Praktikumda zюruri mövzuların siyahısı, onların  

öyrюnilmюsi ardıcıllığı vю  tюdris mюşğюlюlюrinin mahiyyюti, 

hюcmi müюyyюn edilmiş, hюmçinin fюnnin metodik tюminatı 

- tюdris metodiki sюnюdlюr, tövsiyю edilmiş юsas vю юlavю 

юdюbiyyatın siyahısı, digюr metodik materiallar da nюzюrdю 

tutulmuşdur:  Fюnnin öyrюnilmюsi tюdris proqramında 

nюzюrdю tutulmuş mühazirю, seminsr vю tюcrübю dюrslюri 

vasitюsi ilю hюyata keçirilir. Seminar dюrslюrindю юsasюn 

mövzu üzrю nюzюri mюsюlюlюr müzakirю olunur. Tюcrübю 

mюşğюlюlюri isю kursantların mühazirю vю seminar 

dюrslюrindю aldıqları nюzюri biliklюrin  mюntiqi vю mюzmunlu 

davamıdır. 

Kriminalistikanı bilmюk vю cinayюtkarlıqla mübarizюdю 

onun imkanlarından istifadю etmюk bacarığı hüquq-

mühafizю orqanları юmюkdaşlarının peşю hazırlığında zюruri 

şюrt sayılır. Ona görю dю «Kriminalistika» elminin 

öyrюnilmюsindю юsas mюqsюd  kursantlara cinayюtlюrin 

açılmasında, istintaqında vю qarşısının alınmasında 

kriminalistik vasitю, üsul vю metodların istifadю edilmюsi ilю 

bağlı nюzюrı biliklюri, tюcrübi vюrdişlюri vю bacarıqları 

aşılamaqdan ibarюtdir. 

Bu ümumi mюqsюdю tюdris prosesindю xüsusi 

vюzifюlюrin hюll edilmюsi ilю nail olmaq mümkündür. 

Birinci vюzifю-kursantların aldıqları nюzюri biliklюri 

genişlюndirmюk vю möhkюmlюndirmюk. Bu vюzifю юsasюn 

seminar mюşğюlюlюri prosesindю hюyata keçirilir.Seminar 
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mюşğюlюrinin keçirilmю metodikası praktikuma daxil edilюn 

hюr bir mövzu üçün ayrıca verilmişdir. Seminar mюşğюlюsinю 

ayrilmış vaxtın tюqribi bölgüsü onun ümumi xarakter 

daşıdığından ,hюmin bölgünün aşağda göstюrilюn formada 

verilmюsi daha mюqsюdюuyğun olardı.            

 

Seminarın keçirilmюsinin ümumi qaydası vю tюdris 

vaxtının tюqribi bölgüsü: (uç suallı seminar mюğюlюsi 

üçün) 

1.Kursantlarin dюrsю davamiyyюtini vю hazırlığının 

yoxlanıiması._______________________________5 dюq. 

2.Müюllimin giriş sözü _______________________5 dюq. 

3.Birinci sualın müzakirюsi ___________________25 dюq. 

4.İkinci sualın müzakirюsi____________________ 30 dюq. 

5.Üçüncü sualın müzakirюsi__________________20 dюq. 

6.Mюşğюlюnin yekunu vю tövsiyюlюrin verilmюsi vю 

kursantları  cavablarının  qiymюtlюndirilmюsi____5 dюq. 

 

Seminarın keçirilməsinin ümumi qaydası və tədris 

vaxtının təqribi bölgüsü: (dörd suallı seminar mюğюlюsi 

üçün) 

 

1.Kursantlarin dюrsю davamiyyюtini vю hazırlığının 

yoxlanıiması._______________________________2 dюq. 

2.Müюllimin giriş sözü _______________________3 dюq. 

3.Birinci sualın müzakirюsi ___________________25 dюq. 

4.İkinci sualın müzakirюsi____________________ 20 dюq. 

5.Üçüncü sualın müzakirюsi__________________15 dюq. 

6.Dördüncü sualın müzakirюsi________________  20 dюq. 

7.Mюşğюlюnin yekunu vю tövsiyюlюrin verilmюsi vю 

kursantları  cavablarının  qiymюtlюndirilmюsi____5 dюq.  
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Kursantlarin dюrsю davamiyyюtini vю hazırlığının 

yoxlanıiması zamanı mюşğюlюdю iştirak edюnlюrin sayi, 

hюmçinin dюrsdю iştirak etmюyюnlюr vю bunun  sюbюblюri, 

mövzu üzrю mühazirюdю iştirak edю bilmюyюnlюr ,eyni 

zamanda seminar suallarının onlara aydın olub-olmaması 

müюyyюn edilir. Mюşğюlınin юvvюlindю yaranan suallara 

çalışmaq lazımdır ki, digюr kursantlar cavablandırsınlar, 

юgюr  heç kim cavablandıra bilmirsю onda  müюllim 

tюrюfindюn cavablandırılır.  

Bundan savayı hюr bir seminar mюşğюlюsinin  

metodiki, tюrbiyyюvi, didakik mюqsюdi kursantlara 

açıqlanmalıdır.  

İkinci vюzifю-kursantların tюcrübю dюrslюri üçün 

nюzюrdю tutulmuş mövzu üzrю nюzюri biliklюrin mюnimsюmю 

sюviyyюsini yoxlamaq. 

Üçüncü vюzifю-müюllimin tюcrübю dюrsini tюşkil edюrюk,  

şюxsi iş tюcrübюsi юsasında  nümunюvi hюrюkюtlюr nümayiş  

etdirmюk. 

Tюcrübю dюrslюri üç  mюrhюlюdю hюyata keçirilir. 

Birinci mюrhюlю tюcrübю dюrslюrinю hazırlıqdır. Bu mюrhюlюdю 

müюllim tövsiyю olunan юdюbiyyatları  kursantların nюzюrinю 

çatdırır. Onlarla qrup vю fюrdi mюslюhюtlюr keçirir, zюruri 

tюdris vю юyani vюsaitlюrin hazırlanması üçün tюdris-

metodiki fюnn kabinetinin rюisinю sifarişlюr verir, 

kriminalistik texniki vasitюlюrin vюziyyюtini vю yardımçı 

materialların yararlığını yoxlayır, kursantlari işçi qruplara 

bölür, tюcrübюnin  keçirilmюsi vю tюdris vaxtının tюqribi 

bölgüsünü aparır. 

        İkinci mюrhюlюdю müюllim giriş sözü ilю  tюcrübю 

dюrsinin юhюmiyyюtini izah edir, sюrbюst hazırlıq saatlarında 

kursantların yerinю yetirdiklюri tapşırıqların icrasını 

yoxlayır, nюticюlюri qısa tюhlil edir vю kursantların suallarını 
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cavablandırır.  Kursantlar işçi quruplara bölünюrюk verilmiş 

tapşırıqları icra edirlюr. Bu zaman hюr bir kursant aparılan 

tюcrübюyю uyğun olaraq müxtюlif üsul vю vasitюlюrdюn 

istifadю edirlюr. 

Üçüncü mюrhюlюdю müюllim keçirilюn tюcrübюnin 

nюticюlюri üzrю nюzюrdю tutulmuş hesabat formalarına юsasюn 

kursantların biliyini qiymюtlюndirir.  

          

Kursantların  vəzifələri. 

1.Qarşıya qoyulmuş tapşırıqların yerinю yetirilmюsi üçün 

юdюbiyyatlarla, metodik vюsaitlюrlю tanış olmaq;  

2.Metodik tövsiyюdю mövzu üzrю nюzюrdю tutulmuş 

tapşırıqları yerinю yetirib vю onların cavablarını tюcrübю 

dюftюrlюrindю qeyd etmюk; 

3.Əldю etdiyi biliklюrю юsasюn kriminalistik üsul vю 

metodlardan istifadю edюrюk, tюcrübю dюrsi üçün nюzюrdю 

tutulmuş tapşırıqları icra etmюk; 

4.Tюcrübю dюrsi üçün müюyyюn olunmuş tapşırıqların 

icrasının nюticюlюrinю dair praktikumda qeyd olunmuş 

formada vю vaxt юrzindю hesabat hazırlamaq vю müюllimю 

tюqdim etmюk 

«Kriminalistika» kursunun öyrюnilmюsindю kursantlar 

aşağıdakıları bilmюlidirlюr: 

- kriminalistikanın ümumi nюzюriyyюsinin юsas müddюaları; 

- kriminalistik anlayışlar vю kateqoriyaları; 

- kriminalistik texnikanın, taktikanın müddюaları vю 

tövsiyюlюri, ayrı-ayrı növ cinayюtlюrin araşdırılmasının  

tюşkili vю metodikasını. 

- kursant vю  dinlюyicilюr  aşağıdakı bacarıq vю tюcrübi 

vюrdişlюrю malik olmalıdırlar: 
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- cinayюt vю cinayюtkarın izlюrinin aşkar edilmюsindю,  qeyd 

olunmasında, götürülmюsindю texniki-kriminalistik vasitю, 

üsul vю metodların tюtbiq edilmюsi; 

- bütün istintaq hюrюkюtlюrinin keçirilmюsi taktikası; 

- cinayюtlюrin açılması vю istintaqının tюşkili, fюrziyyюlюrin 

irюli sürülmюsi, istintaqın istiqamюtinin müюyyюn edilmюsi; 

- istintaq hюrюkюtlюrinin vю başqa tюdbirlюrin planlaş-

dırılması; 

- ayrı-ayrı növ vю qrup cinayюtlюrin istintaq metodikasının 

müddюalarının tюcrübi fюaliyyюtdю istifadю edilmюsi. 

        Kurs  materialları mühazirюlюrdю, seminarlarda, 

tюcrübю dюrslюrindю, hюmçinin sюrbюst hazırlıq saatlarında 

öyrюnilir. 
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MÖVZU-TƏQVİM PLANI 

 
 Tədris kursunun hissə           

 və mövzularının adı 

Cəmi 

saatlar 

Məşğələlərin növünə görə  

saatların miqdarı 

Mühazirə   Seminar   Təcrübi 

    məşğələ 

     Kollokvium 

 

KRİMİNALİSTİKA-1 

 I HİSSƏ                      

KRİMİNALİSTİKANIN NƏZƏRİ 

METODLARI VƏ ELMİ ƏSASLARI 

     

1. Kriminalistika elmi  tюdris 

fюnni kimi. 

4 2 2   

2. Kriminalistik eynilюşdirmю 

vю diaqnostika. 

4 2 2   

 II HİSSƏ                       

KRİMİNALİSTİK TEXNİKA 

     

3. Kriminalistik texnikanın 

ümumi müddюaları. 

4 2 2   

4. Kriminalistik fotoqrafiya, 

video vю sюsyazma. 

8 2 2 4  

 Kollokvium 2    2 

5. Kriminalistik izşünaslıq (trasologiya). 10 2 2 6  

6. Kriminalistik silahşünaslıq. 8 2 2 4  

7. Yazının vю sюnюdlюrin 

kriminalistik tюdqiqatı. 

6 2 2 2  

 Kollokvium 2    2 

8. Zahiri юlamюtlюrinю görю şюxsiyyюtin 

kriminalistik eynilюşdirilmюsi. 

6 2 2 2  

9. Kriminalistik fюaliyyюtin mюlumat-sorğu 

tюminatı (kriminalistik qeydiyyat). 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 III HİSSƏ 

KRİMİNALİSTİK TAKTİKA 

     

10. Kriminalistik taktikanın юsasları. 4 2 2   

11. Kriminalistik fюrziyyюlюr, ibtidai 

araşdırmanın planlaşdırılması vю ibtidai 

istintaq zamanı müstюntiqin юmюliyyat-

axtarış orqanları ilю qarşılıqlı юlaqюsinin 

юsasları. 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 Kollokvium 2    2 

12. İstintaq baxışı taktikası. 7 2 2 3  

 CƏMİ: 75 24 24 21 6 
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 Tədris kursunun  hissə 

və mövzularının adı 

Cəmi 

saatlar 

Məşğələlərin növünə görə  

saatların miqdarı 

Mühazirə Seminar   Təcrübi 

   məşğələ 

    Kollokvium 

 

KRİMİNALİSTİKA-2 

12. İstintaq baxışı taktikası. 5      5  

13. Axtarış, götürmю vю tutulma taktikası. 4 2 2   

14. Dindirmю taktikası. 4 2 2   

15. İfadюnin yerindю yoxlanılması vю  

istintaq eksperimenti taktikası. 
4 2 2   

16. Tanınma üçün tюqdimetmю taktikası. 4 2 2   

 IV hissə 

  KRİMİNALİSTİK METODİKA 
     

17. Ayrı-ayrı növ cinayюtlюrin  

araşdırılmasının kriminalistik 

metodikasının ümumi  müddюaları. 

 

4 

 

2 

 

2 
  

 Kollokvium 2    2 

18. Hюyat vю sağlamlıq юleyhinю olan 

cinayюtlюrin araşdırma metodikası. 4 2 2   

19. Cinsi cinayюtlюrin araşdırma metodikası. 4 2 2   

20. Dюlюduzluq cinayюtlюrinin  

araşdırma metodikası. 
4 2 2   

21. Oğurluq, soyğunçuluq vю quldurçuluq 

cinayюtlюrinin araşdırma metodikası. 4 2 2   

22. Terror xarakterli cinayюtlюrin ibtidai 

araşdırma metodikası. 
4 2 2   

 Kollokvium 2    2 

23. Xuliqanlıq vю kutlюvi iğtişaşların 

araşdırma metodikası. 
4 2 2   

24. Narkotik vasitюlюr  vю psixotrop 

maddюlюrlю bağlı cinayюtlюrin araşdırma 

metodikası. 

4 2 2   

25. Ekoloji cinayюtlюrin araşdırma 

metodikası. 

 

4 

 

2 

 

2 
  

    26. Hюrюkюt tюhlükюsizliyi vю nюqliyyat 

vasitюlюrinin istismarı qaydaları юleyhinю 

olan cinayюtlюrin araşdırma metodikası. 

4 2 2   

    27. Kompyuter informasiyası sahюsindю 

cinayюtlюrin araşdırma metodikası 

 

4 

 

2 

 

2 
  

 Kollokvium 2    2 

    28. Rüşvюtxorluğun vю korrupsiyanın 

araşdırma metodikası. 

 

4 

 

2 

 

2 
  

 CƏMİ: 75 32 32      5 6 

150 56 56          26 12 
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I HİSSƏ 

KRİMİNALİSTİKANIN NƏZƏRİ, METODOLOJİ  

VƏ ELMİ ƏSASLARI 

 

MÖVZU № 1. KRIMINALISTIKA ELMI TƏDRIS  

FƏNNI KIMI 

                                                                                        Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

              Seminar məşğələsinin sualları: 
 

1.Kriminalistikanın yaranması vю inkişaf tarixi. Azюrbaycan 

respublikasında kriminalıstikanın inkişafı.   

2.Kriminalistikanin anlayışı, predmeti, sistemi vю metodları.  

3.Cinayюtlюrin qarşısının alınmasında, açılmasında  vю 

araşdırılmasında kriminalistikanın rolu.  

 

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

Birinci sualın müzakirюsindю kriminalistikanın 

yaranması vю ilkin dövrdю onun inkişafının юsas 

istiqamюtlюri, XIX юsrin 30-40-cı illюrindю Qюrbi Avropa 

alimlюrinin cinayюt prosesi üzrю юsюrlюrindю kriminalistik 

tövsiyюlюrin yaranması, XIX юsrin 60-70-ci illюrindю 

kriminalistik texnikanın yaranmasında tюbii elmlюrin rolu, 

H.Qrossun, A.Bertilonun, E.Lokarın, F.Qaltonun vю 

başqalarının юsюrlюri, kriminalistikanın alman-roma vю 

anqlosakson modellюri. Eyni  zamanda kriminalistika 

inkişaf etmiş ölkюlюrdю - ABŞ, İngiltюrю, Fransa, Almaniya, 

Yaponiya vю hюmin ölkюlюrdю müasir kriminalistikanın  юsas 

nailiyyюtlюri, Azюrbaycanda kriminalistikanın inkişafı vю 

digюr mюsюlюlюrinю xüsusi diqqюt yetirilmюlidir. Sual üzrю iki 

kursantın dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur.  
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İkinci sual üzrю kriminalistika elminin anlayışı, 

predmeti, onun elmi biliklюr vю hüquq elmlюrinin kriminal-

hüquqi silsilюsi sistemindю rolu; kriminalistikanın 

ümumelmi - praktiki metodları: müşahidю etmю, ölçmю, 

qeyd etmю, eksperiment, modellюşdirmю; fizikanın, 

kimyanın, sosiologiyanın, psixologiyanın vю digюr elmlюrin 

fюrdi elmi metodları; kriminalistikanın xüsusi -texniki – 

kriminalistik,struktu – kriminalistik metodları , onların 

xarakteristikası, yol verilmю meyarları vю i.a. mюsюlюlюr 

юtraflı müzakirю olunmalıdır,  

Üçüncü  sualda cinayюtlюrin qarşısının alınması, açılması  vю 

araşdırılması prosesindю fюaliyyюt göstюrюn hüquq –

mühafizю orqanları xidmюtlюri tюrюfindюn   kriminalistik 

bilik, vasitю ,üsul vю metodlarının tюtbiqi ilю bağlı 

mюsюlюlюrin müzakirюsi mюqsюdюuyğun olardı. 

  

  Yoxlama sualları: 

1.Kriminalistika elminin anlayışı.  

2.Kriminalistikanın predmeti.  

3.Kriminalistika nю vaxt yaranmışdır. 

4.Kriminalistikanın ümumi vю xüsusi vюzifюlюri.    

5.Kriminalistikanın sistemi.  

6.Kriminalistikanın ümumi metodları  

7.Kriminalistikanın ümumi metodu olan tюsvir etmюnin      

mahiyyюti. 

8.Kriminalistik modellюşdirmю anlayışı vю onun 

dюrketmюnin digюr metodları ilю юlaqюsi 

9.Kriminalistikanın xüsusi metodları.   

10.Texniki – kriminalistik metodlar. 

11.Struktu – kriminalistik metodlar. 

12.Başqa elmlюrdюn alınma metodlar. 
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      Referat :   

1.Kriminalistikanın ümumi metodları.  

2.Kriminalistikanın  xüsusi  metodları. 

3.Kriminalistik modellюşdirmю. 

 

     Terminoloji  tapşırıq: 

Kriminalistika,  sistem,  metod, modellюşdirmю, 

dialektik metod,  abstraksiyastruktur kriminalistik metod. 

 

 

          Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı, 1999,sюh. 5-40. 

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2017, sюh. 7-11. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 8-

24.  

4. Mahmudov.A, Əliyev.B. Kriminalistika sxemlюr 

albomu. Bakı, 2003,sюh. 7-11. 

                                     

                        Əlavə ədəbiyyat: 

1. Allahverdiyev.Ə. Azюrbaycan Respublikasında                         

kriminalistikanın inkişaf tarixi. DİN-in Mюlumat 

Bülleteni,    № 4, Bakı,2001. 

2. Криминалистика. Учебник. Под.ред. 

А.Г.Филиппова. М, 2004  
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                  MÖVZU № 2. KRIMINALISTIK 

 EYNILƏŞDIRMƏ VƏ DIAQNOSTIKA 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

                  Seminar məşğələsinin sualları: 

1.Kriminalistik eynilюşdirmюnin anlayışı, obyektlюri, 

subyektlюri, formaları vю növlюri. Qrup mюsubiyyюtinin 

müюyyюn edilmюsi. 

2.Kriminalistik.eynilюşdirmюnin növlюri. Eynilюşdirmю  

юlamюtlюrinin tюsnifatı. Kriminalistik eynilюşdirmюnin tюtbiqi 

sahюlюri.  

3.Eynilюşdirmю prosesinin mюrhюlюlюri. 

4.Kriminalistik diaqnostika .            

 
 

              Seminarın keçirilməsi metodikası:  
       

Birinci sualın müzakirюsindю kriminalistik 

eynilюşdirmюnin anlayışı, elmi юsasları vюzifюlюri,  

subyektlюri, formaları, axtarılan vю yoxlanılan, eynilюşdirюn 

vю eynilюşdirilюn obyektlюrin anlayışı ,onların fюrqlюndirmю 

prinsiplюri, hюmçinin qrup mюnsubiyyюtinin müюyyюn 

edilmюsi ilю bağlı mюsюlюlюrin müzakirюsinю iki kursantın 

cюlb edilmюsi mюqsюdюuyğundur. 

İkinci sualın müzakirюsindю eynilюşdirmю növlюri: a) 

onun keçirilmюsinin prosessual şюraitinю görю; b) subyektinю 

görю; c) eynilюşdirюn obyektin tipinю görю; ç) eynilюşdirmю 

sahюsinin xarakterinю görю; d) eynilюşdirilюn obyektlюrdю 

xassюlюrin юks olunma  mexanizminю görю; e) mюlumatların 

ifadю formasına görю eyni zamanda eynilюşdirmю 
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юlamюtlюrinin tюsnifatı vю onun tюtbiqi sahюlюri ilю bağlı 

mюsюlюlюr üzrю iki kursantin dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğun 

olardı. 

Üçüncü sualda eynilюşdirmю prosesinin mюrhюlюlюri 

olan ilkin tюdqiqat, müqayisюli tюdqiqat, nюticюlюrin 

qiymюtlюndirilmюsi  vю hюr bir mюrhюlюdю tюdqiqatın ümumi 

metodikası ilю bağlı müzakirюyю bir-iki kursantın cюlb 

olunması mюqsюdюmüvafiqdir.  

Dördüncü sualda isю kriminalistik diaqnostikanın 

юsasları, anlayışı, vюzifюlюri  növlюri vю onun   obyektlюrinin 

tюsnifatı ilю bağlı bir kursantın dınlюnilmюsi mюsюhюtdir.                              

 

                Yoxlama sualları: 

1.Kriminalistik eynilюşdirmюnin elmi юsasları.  

2.Kriminalistik eynilюşdirmюnin anlayışı.  

3.Kriminalistik eynilюşdirmюnin  formaları.  

4.Qrup mюnsubiyyюtinin müюyyюn edilmюsi. 

5.Eynilюşdirmюnin obyektlюri.  

6. Eynilюşdirmю юlamюtlюri vю xassюlюri.  

7.Eynilюşdirmю юlamюtlюrinin tюsnifatı.  

8.Eynilюşdirmю sahюsi. 

9.Eynilюşdirmю prosesinin mюrhюlюlюri.  

10.Eynilюşdirmю növlюri.  

11.Kriminalistik diaqnostikanın anlayışı, vюzifюlюri vю 

növlюri. 

12.Kriminalistik diaqnostikanın obyektlюrinin tюsnifatı. 

 

              Terminoloji  tapşırıq: 

eynilюşdirmю, eynilюşdirmю sahюsi, qrup mюnsubiyyюtinin 

müюyyюn edilmюsi, diaqnostika 
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                            Referat: 

Kriminalistik eynilюşdirmюnin mahiyyюti, obyektlюri 

vю mюrhюlюlюri. 

 

                              Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı, 1999, sюh. 41-52. 

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2016, sюh. 23-40. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 34-

53. 

4. Криминалистика: Учебник длѐ вузов, под.ред. 

Р.С.Белкин, В.Г.Коломацкого, И.М.Лузгина. М., 

1995. Т.1: «Историѐ обшие и частные теории». 

5. Криминалистика. Под.ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. 

Драпкина. Учебник. М.,1994. 

 

                                 Əlavə ədəbiyyat: 

1. Албом схем по криминалистике: Учебник пособие. 

М.,1989. 

2. Криминалистика: Краткаѐ энциклопедиѐ. 

Авт.Сост. Р.С.Белкин. М.,1993. 

3. Белкин Р.С. «Курс криминалистики». В. 3т. Т.2: 

«Частные криминалистические теории». М., 1997. 

4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы 

трасологической идентификаций». М., МГУ, 1975. 
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KRİMİNALİSTİK TEXNİKA 

 

Mövzu № 3. Kriminalistik  texnikanın ümumi müddəaları 

 

                                                                Vaxt-4 saat 

                                                                 Mühazirə -2 saat 

                                                                Seminar -2 saat  

 

                 Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1.Kriminalistik texnikanın anlayışı, predmeti vю sistemi. 

2.Maddi sübutların aşkar edilmюsi, qeyd olunması, 

götürülmюsi üçün istifadю olunan elmi-texniki vasitюlюr vю 

metodlar. 

3.Maddi sübutların tюdqiqindю istifadю olunan elmi-texniki 

vasitюlюr vю metodlar. 

 

                  Seminarın keçirilməsi metodikası:  

        Birinci sualda kriminalistik  texnikanın anlayışı, 

predmeti, sistemi, obyektlюri ,vюzifюlюri, onun inkişafının 

юsas istiqamюtlюri, kriminalistik texnikanın юnюnюvi vю qeyri-

юnюnюvi sahюlюri kimi aspektlюri müzakirю olunacaqdır.  Bu 

sualda texniki- kriminalistik vasitюlюr, texniki- kriminalistik 

üsullar, texniki- kriminalistik  metodlar anlayışlara xüsusi 

diqqюt yetirilmюlidir.Süal üzrю iki kursantın dinlюnilmюsi 

mюslюhюtdir. 

İkinci sualın müzakirюsindю cinayюtlюrin açılması vю 

araşdırılması zamanı maddi sübutların aşkar edilmюsindю, 

qeyd olunmasında, götürülmюsindю istifadю olunan elmi-

texnik vasitюlюr:–işıqlandırma, dюriüstü papilyar naxışların 

aşkar edilmюsindю, sübutların qeyd edilmюsindю vю 

götürülmюsindю istifadю olunan vasitюlюr, axtarıcı cihazlar 
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vю i.a.;hюmçinin spektrial analiz, lüminissensiya analizi, 

xromotoqrafiya metodu, elektroforez metodu vю digюr 

metodların юtraflı açıqlanması üçün iki  kursantın 

dinlюnilmюsı mюqsюdюuyğun olardı. 

Üçüncü sualda maddi sübutların laboratoriya 

tюdqiqatlarında istifadю olunan elmi-texniki vaistюlюr vю 

metodlar:-mikroskopik, ölçücü, analitik, hesablayıcı 

texnikalar, onların tюtbiq edilmюsinin юsas vюzifюlюri, 

spektrin görünmюyюn şüalarında obyektlюrin tюdqiqi üçün 

texnikanın imkanları: rentgen, ultrabюnövşюyi, infraqırmızı, 

lümenessensiya analizi radioktiv izotoplarından, hюmçinin, 

maddюlюrin tюrkibinin tюdqiqinin yeni yüksюk hюssaslıq 

metodlarından, kibernetik metodlardan, elektron vю lazer 

texnikalardan istifadю edilmюsi mюsюlюlюri юtraflı müzakirю 

olunmalıdır.Sual üzrю iki-üç kursantın dinlюnilmюsi 

mюslюhюtdir.   
 

Yoxlama sualları: 

1.Kriminalistik  texnikanın anlayışı vю predmeti.           

2.Kriminalistik  texnikanın sistemi.  

3.Kriminalistik  texnikanın tюtbiqinin hüquqi юsasları.   

4.Maddi sübutların laboratoriya tюdqiqatlarında istifadю 

olunan elmi-texniki vaistюlюr vю metodlar.  

5.İşıqlandırıcı vasitюlюr.  

6.Dюriüstü papilyar haxşları aşkar etmюk üçün tюtbiü edilюn 

texnikn vasitюlюr. 

7.Sübutların qeyd edilmюsi vю götürülmюsi vasitюlюri. 

8 .Optik cihazlar. 

9.Axtarıcı cıhazlar vю alюtlюr. 

10.Xromotoqrafiya metodu. 
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Referat: 

Maddi sübutların aşkar edilmюsindю, qeyd 

edilmюsindю vю götürülmюsindю istifadю olunan 

kriminalistik texniki vasitюlюr. 

 

Terminoloji tapşırıq: 

Maddi sübutların ekspert tюdqiqatının metodları 

(spektrin görünmюyюn şuasında tюdqiqat, kimyюvi tюdqiqat, 

xromotoqrafiya vю s.). 

Kibernetik metodların mahiyyюti nюdюn ibarюtdir. 

Lüminesensiya analizi dedikdю nю başa düşülür. 

(tapşırıqların konspektlюşdirilmюsindю mövzu üzrю 1,2,3,5, 

saylı юdюbiyyatlardan istifadю edilmюsi tövsiyyю olunur). 

 

Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999,sюh. 119-128. 

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 12-34. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 

61-74.  

4. Криминалистика. Учебник  /Ред. И.П.Яблоков, М., 

1996.с.145-160. 

5. Криминалистикаѐ  техника. Балашов. Н.М., 

Парфенников А.П. М.,2002. с.3-32. 

6. Криминалистика. Учебник /Под.ред. 

В.А.Образцова, М.,1995. 

 

Əlavə  ədəbiyyat:  

1. Албом схем по криминалистике: Учебное пособие, 

М.,1989. 

2. Грамович Г.И. «Основы криминалистической 

техники». Минск, Высшаѐ школа,1980. 
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3. «Теоретические проблемы криминалистической 

тактики. Межвузовский сборник научных трудов». 

Свердловск, 1981. 

 

 

 

Mövzu № 4. Kriminalistik  fotoqrafiya, video və 

səsyazma.                                                                  

                                                                       Vaxt-10 saat 

                                                              Mühazirə - 2 saat 

                                                               Seminar - 2 saat 

                                                              Təcrübə -  6 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1.Kriminalistik fotoqrafiyanın anlayışı, onun istintaq vю 

ekspert tюcrübюsindю юhюmiyyюti.   

2.Əksedici  fotoqrafiya. Ayrı-ayrı istintaq hюrюkюtlюrinin   

gedişatında fotoşюkilçюkmю. 

3.Tюdqiqedici  fotoqrafiyanın mahiyyюti vю metodları. 

4.Kriminalistik fюaliyyюtdю video vю sюsyazmanın tюtbiqinin 

xüsusiyyюtlюri.               

               

                      Seminarın keçirilməsi metodikası: 

     Seminar dюrsinin başlanğıcında  kursantlarin dюrsю 

davamiyyюtini vю hazırlığının yoxlanıldıqdan sonra 

mюşğюlюdю müzakirюyю çıxarılmış sualların qısa mahiyyюti 

açıqlanır vю onların юsas mюqamlarına toxunularaq verilюn 

cavabların ardıcıllığı müюyyюnlюşdirir.      

      Birinci sualda kriminalistik fotoqrafiyanın video vю 

sюsyazmanın anlayışı, sistemi vю onun istintaq vю ekspert 
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tюcrübюsindю юhюmiyyюti açıqlanmalı vю bununla юlaqюdar 

bir kursantın dinlюnmюsi mюslюhюt olardı.   

    İkinci sualda kriminalistik fotoqrafiyanın metodları 

(юksedici vю tюdqiqedici), юksedici fotoqrafiyanın metodları 

(panoram, ölçücü, reproduksiya) hюmçinin, ayrı-ayrı 

itstintaq hюrюkюtlюrinin aparılmasında fotoşюkilçюkmюnin 

tюtbiqi ( istiqamюtlюndirici, icmal ,mюrkюz, müfюssюltanınma 

şюkilçюkmю: hadisю yerinin, meyitin, ayrı-ayrı izlюrin vю 

predmetlюrin fotoşюkilinin çюkilmюsi, istintaq eksperimenti, 

axtarış, tanınma, ifadюlюrin yerindю yoxlanılması zamanı 

fotoşюkilçюkmю) mюsюlюlюri юtraflı açiqlanmalıdır. Sual üzrю 

iki kursantın dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur.  

     Üçücü sual üzrю ekspert fotoqrafiyası, onun anlayışı vю 

юhюmiyyюti, kontrastların dюyişdirilmюsinin fotoqrafik 

metodları vю vasitюlюri, spektrin görünmюyюn işıq 

şüalarında fotoşюkilçюkmю, mikrofotoşюkilçюkmюvю i.a. ilю 

юlaqюdar aspektlюr açıqlanmalıdır.Sualın  cavablandı-

rılmasında iki kursantın iştirakı mюqbuldur. 

    Dördüncü sualda isю video vю sюsyazmanın tюtbiq 

edilmюsi,onun spesifikası vю istintaq hюrюkюtlюri zamanı  

onun tюtbiq edilmюsi imkanları vю metodları, cinayюtlюrin 

araşdırılması zamanı sюsyazmanın tюtbiqinin ardıcıllığı vю 

üsulları, kriminalistik fotoşюkilçюkmюnin, video vю 

sюsyazmanın tюtbiq edilmюsinin prosessual-kriminalistik 

qaydada rюsmilюşdirilmюsi ilю bağlı daha çox tюcrübi 

юhюmiyyюt kюsb edюn mюsюlюlюr юtraflı açıqlanmalıdır. Sualın 

iki kursant tюrюfindюn cavablandırılması mюqsюdюuyğundur.    

 

Yoxlama sualları: 

1. Fotoşюkilçюkmю neçю mюrhюlюdюn ibarюtdir? 

2. Şюkilçюkmю mюrhюlюsindю hansı tюdbirlюr hюyata 

keçirilir? 
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3. Hadisю yerindю fotoşюkilçюkmюnin üsulları? 

4. Fotoşюkilçюkmюdю işıq süzgюclюri hansı hallarda tюtbiq 

olunur? 

5.  Panoram şюkilçюkmюnin mahiyyюti.  

6. İstintaq hюrюkюtlюrinin aparilmasında videoçюkilişin 

tюtbiqinin xüsusiyyюtlюri. 

7. Fotoşюkilçюkmюdю gözlюmю vaxtının rolu nюdюn 

ibarюtdir? 

8. Fotoşюkilçюkmю zamanı gözlюmю vaxtı vю diafraqma 

necю tюyin olunur? 

9. Neqativ prosesin mahiyyюti nюdюn ibarюtdir? 

10. Pozitiv prosesin mahiyyюti nюdюn ibarюtdir? 

11. Fotocюdvюlin tюrtib olunması qaydası. 

 

                                   Referat: 

İstintaq  hюrюkюtlюrinin keçirilmюsindю istifadю olunan 

kriminalistik fotoqrafiyanın üsulları. 

                                           

 

                    Yazılı tapşırıq: 

Tanınma fotoşюkilçюkmюnin qaydası. 

Stereofotoşюkilçюkmюnin mahiyyюti. 

Ekspert tюdqiqatının keçirilmюsindю video çюkilişin 

aparılması qaydası. 

Fotocюdvюlin tюrtib olunması qaydası. 

 

                  Əsas ədəbiyyat: 

1.Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999,sюh. 129-151. 

2.Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 74-101. 

3.Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 34-53.  
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4.M.Sюlimov, P.Mюmmюdov, S.Mюmmюdov Hadisю yerinю 

baxış zamanı audio-videoyazı, foto vю kino çюkilişilюrin 

tюtbiqi prosesindю insan hüquqlarının qorunması. Bakı,2009. 

5.Криминалистика. Учебник  длѐ работников 

уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ преступлений». 

6.Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД России 

/Под. ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ преступлении». 

 

Əlavə  ədəbiyyat: 

                        

1.Ишенко П.П., Ишенко Е.П. «Основы судебной 

фотографии,  киносемки  и видеозаписи». Учебное 

пособие. Ектеринбург, 1992. 

2.Носов А.В., Молокнов В.Н. «Использование 

видеозаписи при рассдеовании преступлений». Учебно-

практическое  пособие. Волгоград, 1996. 

3.«Применение  фотосъемки, звуко-и видеозаписи в 

борьбе с организованной преступностья». Учебное 

пособие /Дмитриев Е.Н. и др. М., 1992.  
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 MÖVZU 4. MƏHKƏMƏ FOTOQRAFIYASI 

 

Məşğələnin məqsədi:                          

Didaktik – müxtюlif şюraitlюrdю sübut юhюmiyyюti kюsb 

edюn obyektlюrin fotoşюklinin çюkilmюsi  üzrю vюrdişlюri 

kursantlarю aşılamaq. 

Metodik – mюhkюmю fotoqrafiyası üzrю aldıqları nюzюri 

biliklюrin tюcrübi olaraq hюyata keçirilmюsini yoxlamaq. 

Tərbiyəvi – öz şюxsi tюcrübюsindю mюhkюmю 

fotoqrafiyası üzrю kursantlarю kriminalistik vюrdişlюrin 

aşılanması. 

Məşğələlərin ardıcıllığı: 

Məşğələ № 1. «Zenit» vю «Rюqюmsal» tipli  fotoapa-

ratlarla işlюmю qaydalarının öyrюnilmюsi         

Məşğələ № 2. Hadisю yerindю kriminalistik юhюmiyyюt 

kюsb edюn obyektlюrin tюbii vю süni işıqlandırma şюraitindю 

fotoşюklinin çюkilmюsi.                           

Məşğələ  № 3. Fotocюdvюlin tюrtib edilmюsi 

Məşğələlərin keçirilməsi metodları: 

-fotoaparatlarının detal vю mexanizmlюri ilю юyani 

şюkildю tanış olmaq; 

-sюrbюst hazırlıq saatlarında mövzu üzrю tapşırıqları 

fюrdi surюtdю müstюqil icra etmюk; 

-dюrs zamanı tapşıpıqları icra etmюk vю nюticюlюrini 

tюcrübю mюşqюlю dюftюrindю qeyd edюrюk müvafiq hesabat 

formasında müюllimю tюqdim etmюk. 

Metodik göstəriş: 

Tюcrübю mюşqюlюnin mюqsюdi: istintaq hюrюkюtlюrinin 

keçirilmюsindю vю ekspert tюdqiqatlarında istifadю olunan 

fotoşюkilçюkmюnin  bюzi üsul vю metodlarını tюtbiq edilmюsi 

ilю bağlı  zюruri vюrdişlюri kursantlara aşılamaqdan ibarюtdir. 
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TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI № 4/1 

Məşğələnin məzmunu: 

«Zenit» vю «Rюqюmsal» tipli fotoaparatların işlюmю 

qaydalarını öyrюnmюk hюmçinin onların hissю vю 

mexanizmlюri ilю tanış olmaq;  

-fotoaparat vю onlara tюyin olunan obyektivlюrlю 

davranış qaydadarını mюnimsюmюk; 

-fotoaparatla işdю aşağıdakıları bilmюli: 

a) fotoaparata fotoplyonka vю ya yaddaş kartını 

(rюqюmsal tipli fotoaparatlarda ) yerlюşdirmюk; 

b) fotoaparatı şюkil çюkmюyю hazırlamaq; 

q) fotoaparatı boşaltmaq. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 90-dюqiqю.   

Məşğələnin keçirildiyi yer: «Kriminalistika» fюnn 

kabineti. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) didaktik 

-mюhkюmю fotoqrafiyası mövzusu üzrю tюcrübю 

mюşğюlюlюrin keçirilmюsi üçün metodik vюsait; 

-Zenit tipli fotoaparatlar üçün tюlimat; 

-«Kriminalistik texnika» dюrs vюsaiti, Bakı 2016,sюh.46-

70; 

-«Sudebnaю fotoqrafiю» dюrs vюsaiti, Minsk, 1985. 

b) texniki-kriminalistik vasitələr və materiallar;  

-«Zenit» vю «Rюqюmsal» tipli fotoaparatlar; 

- fotoobyektivlюr ; 

- fotoplyonkalar; 

- lampa-alışqan - 2 юdюd; 

- uzadıcı sağanaq - 2 dюst; 

- müxtюlif fotoşюkillюr. 

Məşğələnin təşkili: 
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- kursantlara tövsiyю edilmiş юdюbiyyatları nюzюrdюn 

keçirmюk; 

- nюzюrdю tutulmuş texniki kriminalistik vasitюlюri 

hazırlamaq  vю onların vюziyyюtini yoxlamaq (tюdris –

metodiki fюnn kabinetinin  rюisi tюrюfindюn hюyata keçirilir); 

-mюşğюlюnin keçirilmюsi sxemini dюqiqlюşdirmюk; 

-kursantlari işçi qruplara (2-3 nюfюr) bölmюk. 

Məşğələyə ayrılmış vaxtın təqribi bölgüsü: 

1. Müюllimin ön sözü vю tapşırıqların verilmюsi      -10 dюq. 

2. Fotoaparatın detal vю mexanizmlюrinin vю  

   onlarla iş prinsipinin öyrюnilmюsi                         - 45 dюq. 

3. Obyektivin iş prinsipinin öyrюnilmюsi                 - 25 dюq. 

4. Mюşğюlюyю yekun vurmaq                                      - 10 dюq. 

5. Cəmi:                                                                 - 90 dəq 

Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ Müюllim ön sözündю maddi sübutların 

qeyd olunmasında vю tюdqiqindю fotoqrafiyanın üsul vю 

metodlarının tюcrübi юhюmiyyюtni açıqlayır. Bundan sonra 

mюşğюlюnin gedişatında nюzюrdю tutulan tюdbirlюrin 

ardıcıllığını müюyyюnlюşdirir vю onların mahiyyюtini izah 

edir. 

2-ci mərhələ Fotoaparatların sıradan çıxmasının vю 

sındırılmasının qarşısını almaq mюqsюdi ilю fotoaparatla 

davranış qaydaları izah olunur vю  fotoaparatlar kursantlara  

paylanılır.  

Müюllim öz fotoaparatında mexanizm vю detalları 

kursantlara göstюrir, mahiyyюtini, hюmçinin onlarla iş 

prinsipini izah edir. Müюllimin hюrюkюtlюrini isю kursantlar 

öz fotoaparatlarında tюkrar edirlюr. Müюllim vю tюdris–

metodiki fюnn kabinetinin  rюisi bu hюrюkюtlюrin düzgün 

yerinю yetirilmюsinю nюzarюt edirlюr. 
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3-cü mərhələ Müюllim «Zenit» tipli fotoaparatlar üçün 

tюyin olunmuş obyektivlюrin iş rejimlюri vю onların tюtbiq 

olunması halları barюdю kursantlari mюlumatlandırır. 

Hюmçinin fotoaparatın şюkilçюkmюyю hazırlıqla bağlı 

ğörülюn tюdbirlюri kursantlara izah edir. 

4-cü mərhələ Mюşğюlюnin sonunda müюllim hюr bir 

kursantin vю ümumi qrupun işini qiymюtlюndirir. Mюşğюlю 

prosesindю buraxılan sюhvlюri vю çatışmazlıqları qeyd edir 

vю onların aradan qaldırılması üçün kursantlarю zюruri 

tövsiyюlюr verir. 

 

Tapşırıq № 1. Fotoaparatın iş prinsipinin öyrənilməsi: 

1. Fotoplyonkanı aparata yerlюşdirmюk.  

2. Fotoaparatın qapağını açıq vюziyyюtdю saxlamaqla 

çaxmağın dюstюyini çюkib vю bu юmюliyyatın mahiyyюtini 

izah etmюk. 

3. Yuxarıda göstюrilюn tapşırıq юsasında fotoplyonkanın 

geriyю sarınması prosesini izah etmюk. 

4. Fotoplyonkanı kassetю yığıb, fotoaparatı boşaltmaq. 

5. Üzюrindю gözlюmю vaxtının şkalası olan çarxı son 

rюqюmю qoyub, çaxmağın dюstюyini çюkmюk vю bu prosesi 

izah etmюk. 

6. Fotoaparatı verilmiş obyektю tuşlayaraq, obyektivdю 

diafraqmanın müvafiq şkalasını tюyin etmюk vю dюqiqlik 

dюrinliyini müюyyюnlюşdirmюk. 

7. Diafraqmadan istifadю edilmюsi qaydalarını 

göstюrmюk vю onun юhюmiyyюtini izah etmюk. 

8. Fotoaparatda юsas obyektivi başqa obyektivlю 

dюyişmю halları vю onlar üzюrindю olan işarюlюrin 

mahiyyюtini izah etmюk. 

9. Avtoburaxıcıdan istifadю etmю texnikasını göstюrmюk. 
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10.    Lampa -alışqanın iş prinsipini vю  onunla şюkilçюkmю 

qaydalarını kursantlarю izah etmюk. 

                         Tapşırıq üzrə hesabat:   

Bu çalışmanın 5, 6, 7 vю 10-cu bюndlюrinю müvafiq qeydlюri 

kursantlar iş dюftюrlюrindю aparmalıdırlar. 

                          Tapşırıq № 2. 

Fotoobyektivlюrin iş prinsipinin öyrюnilmюsi: (obyektiv 

«Helios-44m», «MİR-IV», «MS-1000», «MS-3M-5SA-500», 

«Qranit»). 

1.Obyektivlюrin texniki xarakteristikasını öyrюnmюk. 

2.Obyektivlюrin tюtbiq edilmюsini vю iş prinsipini izah etmюk. 

3.Fotoşюkilçюkmю prosesindю obyektivlюrin rolunu, 

dюyişdirilmюsini mюnimsюmюk. 

                            Tapşırıq üzrə hesabat: 

Göstюrilюn obyektivlюrin texniki xarakteristikası haqqında 

mюlumatları tюcrübю dюftюrindю qeyd etmюk.  

                             Tapşırıq № 3. 

Fotoaparatların mexanizmlюrini vю detallarını göstюrmюklю 

onun sxemini tюsvir etmюk. 

                             Tapşırıq üzrə hesabat: 

Kursantlar fotoaparatın mexanizmlюrini vю detallarını 

göstюrmюklю onun sxemini tюcrübю dюftюrindю qeyd 

etmюlidirlюr. 

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI № 4/2. 

Mюşğюlюnin mюzmunu – şюrti hadisю yerindю 

istiqamюtlюndirici, icmal, mюrkюz, müfюssюl (detal) vю s. 

fotoşюkilçюkmюnin üsul vю metodların tюcrübi aspektlюri ilю 

bağlı vюrdişlюri kursantlara aşılamaqdan ibarюtdir. 

Fotoşюkilçюkmю Akademiyanın юrazisindю vю 

“Kriminalistik tюlim şюhюrciyindю” hюyata keçirilю bilюr. 
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Hюmçinin şюkilçюkmю prosesi üçün kursantlar müюyyюn 

hazırlıq tюdbirlюri görmюlidirlюr. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 90-dюqiqю.  

Məşğələnin keçirildiyi yer: «Kriminalistika» fюnn 

kabineti, Akademiyanın юrazisi.  

Məşğələnin keçirilməsinə hazırlıq: 

Məşğələnin təşkili: 

-müvafiq texniki vasitюlюrin alınması üçün kafedranın 

tюdris-metodiki fюnn kabinetinin rюisinю sifarişlюr vermюk; 

-tövsiyю edilmiş юdюbiyyatı nюzюrdюn keçirilmюk; 

-texniki vasitюlюrin vюziyyюtini yoxlamaq; 

-mюşğюlюnin keçirilmюsi sxemini dюqiqlюşdirmюk; 

-kursantlari işçi qruplara bölmюk. 

Məşğələnin keçirilməsinin təqribi sxemi və tədris 

vaxtının təxmini bölgüsü: 

1. Müюllimin ön sözü vю tapşırıqların verilmюsi     - 10 dюq. 

2. Fotoaparatları şюkilçюkmюyю hazırlamaq              - 15 dюq. 

3. Mюşğюlюnin tюcrübi hissюsinin yerinю yetirilmюsi - 55 dюq.                   

4. Mюşğюlюnin yekunu                                                   - 10 dюq. 

    Cюmi:                                                                  - 90 dюq 

 

       Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ: Mюşğюlюnin юvvюlindю müюllim ön 

sözündю kursantlara tюcrübю mюşğюlюsinin mahiyyюti, 

keçirilmюsi qaydaları, tюcrübю mюşğюlюsi prosesindю 

çюkilmюsi nюzюrdю tutulan fotoşюkillюrin nümunюlюrini 

göstюrmюklю  mюşğюlюyю aid digюr tюdbirlюr barюdю юtraflı 

mюlumat verir. 

2-ci mərhələ: müюllimin göstюrişi ilю işçi qruplara 

bölünюrюk юvvюlcюdюn tюyin olunmuş yerlюrю gedir vю 

fotoaparatları şюkilçюkmюyю hazırlayırlar. 
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3-cü mərhələ: Tюcrübю mюşğюlюnin bu mюrhюlюsi portret 

şюkilçюkmю üsulunun yerinю yetirilmюsindюn başlanır. İşçi 

qruplara bölünmüş kursantlar şюkilçюkmю üçün dюqiq 

nöqtюni (yeri) vю obyekti (kursant yoldaşını)müюyyюn edib 

hюmin nöqtюdюn 1.20-1.50 m mюsafюni seçюrюk 

fotoaparatlarda, diafraqma vю gözlюmю vaxtını ( rюqюmsal 

fotoaparatlarda tюlюb olunmur)tюyin edirlюr. Tapşırığın 

yerinю yetirilmюsindю işığın hansı tюrюfdюn düşmюsi, şюkili 

çюkilюn obyektin eyni dюrюcюdю işıqlandırılması halları 

müюyyюn edilir. Ümumiyyюtlю, portret şюkilçюkmю yan, 

qabaq (fas) vю ya sol tюrюflюrdюn çюkilir. 

Bu tapşırığı yerinю yetirdikdюn sonra kursantlar 

Akademiyanın юrazisindю şюkilçюkmюnin digюr üsul vю 

metodlarını praktiki olaraq hюyata keçirirlюr: 

-panoram şюkilçюkmю (tюdris korpusu, idman 

kompleksi , yataqxanalar vю s.); 

-istiqamюtlюndirici (müюllimin göstюrişi ilю); 

-icmal (müюllimin göstюrişi ilю); 

-mюrkюz (müюllimin göstюrişi ilю); 

- müfюssюl (detal) şюkilçюkmю (müюllimin mюslюhюti ilю 

юvvюlcюdюn hazırlanmış predmetlюrdюn istifadю etmюklю). 

Sonra isю kursantlar süni işıq şюraitindю şюkilçюkmюni 

hюyata keçirirlюr. Bu şюkilçюkmюni hюr bir kursant ayrıca 

yerinю yetirir. 

Tюcrübю mюşğюlюsinю ayrılmış tюdris vaxtının daha da 

sюmюrюli keçirilmюsi üçün kursantların üçvю ya dörd işçi 

qrupuna bölünmюsi mюqsюdюuyğundur. 

Mюşğюlюnin sonunda fotoaparatlar boşaldılır vю 

kafedranın tюdris-meiodiki fюnn kabinetinin rюisinю tюhvil 

verilir. 

4-cü mərhələ: Bu mюrhюlюdю müюllim şюkilçюkmю 

prosesindю kursantlar tюrюfindюn buraxılan sюhvlюri vю 
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çatışmazlıqları onların nюzюrinю çatdırır vю aradan 

qaldırılması üçün tövsiyюlюr verir. 

Aşağıda verilmiş cюdvюl юsasında tюqribi olaraq 

diafraqma vю gözlюmю vaxtı tюyin olunur( mexaniki 

fotoaparatlar  üçün): 

 

Tapşırıq № 1. Fotoşəkilçəkmə texnikası: 

1. Tюqdim edilmiş süjetlюrdюn irюli gюlюrюk hansı 

hюssaslığa malik fotoplyonkanın tюtbiq edilmюsinin 

mюqsюdюuyğunluq mюsюlюsini hюll etmюk. 

a) tюbii işıq şюraiti üçün; 

b) süni işıq şюraiti üçün. 

2.Tюqdim edilmiş fotolentin hюssaslığına юsaslanaraq 

eksponometrю vю cюdvюlю юsasюn tюlюb olunan gözlюmю 

vaxtını tюyin etmюk: 

a) tюbii işıqlandırma üçün; 

b) süni işıqlandırma üçün. 

3.Verilmiş süjetю юsasюn fotoşюkili çюkilюn obyekti 

kadra salıb dюqiqliyi tюyin etmюk. Kadrın seçilmюsini 

юsaslandırmaq lazımdır.  

4.Verilmiş tapşırığa юsasюn tюlюb olunan diafraqmanı 

vю gözlюmю vaxtını tюyin edib fotoaparatı obyektю 

istiqamюtlюndirrююrюk, şюkilçюkmю nöqtюsini (yerini) 

Şəkilçəkmə zamanı 

işıqlandırma şəraiti 

Gözləmə vaxtı Diafraqma 

foto-32 foto-64 foto-125 foto-250 

Gündüz 

işıqlandırma 

1:205-8 1:250-11 1:250-16 1:250-22 

açıq gün 1:125-8 1:125-11 1:125-16 1:125-22 

Qar 1:60-4 1:60-5,6 1:60-8 1:60-11 

süni işıqlandırma 

açıq interyer 

1:60-4 1:60-5,6 1:60-8 1:125-11 

Tutqun interyer 1:30-2,8 1:30-4 1:30-5,6 1:60-8 

çox tutqun interyer 1:2-2,8 1:2-4 1:2-5,6 1:4-8 
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dюqiqlюşdirib, tюlюb olunan dюqiqlik dюrinliyini müюyyюn 

etmюk. 

5.Verilmiş obyekt юsasında lampa alışqan vasitюsilю 

şюkilçюkmю şюrtlюrini müюyyюn etmюk (şюkilçюkmю nöqtюsini, 

diafraqmanı, gözlюmю vaxtını). 

Hadisю yerinю baxış zamanı fotoşюkilçюkmюnin 

istiqamюtlюndirici, icmal, mюrkюz, detal üsulları, hюmçinin 

panopam metodu tюtbiq edilir. Qeyd etmюk lazımdır ki, 

şюkilçюkmюnin üsulu, nöqtюsi (yeri), işıqlandırılması, 

obyektin kadra düzgün salınması, diafraqmanın vю gözlюmю 

vaxtının düzgün seçilmюsi, cinayюt işi üçün юhюmiyyюt kюsb 

edюn obyekt (obyektlюr) vю onların hissюlюri  barюdю daha 

юtraflı юyani mюlumatların alınması üçün bilavasitю şюrait 

yaradır.  

Müюllimin tapşırıqı юsasında kursantlar işçi qrupu 

halında Akademiyanın юrazisindю (tюdris korpuslarından 

biri, kursant yataqxanasının binası, idman kompleksi vю 

diuğюr yerlюr ola bilюr) panoram fotoşюkilçюkmю metodunu, 

юvvюlcюdюn hazırlanmış obyektin istiqamюtlюndirici, icmal, 

mюrkюz, müfюssюl (detal) fotoşюkilçюkmю üsullarını, 

(müfюssюl şюkilçюkmюni ayrıca müюyyюn edilmiş obyektlюr 

юsasında da hюyata keçirmюk olar, mюsюlюn: qıfıl, bıçaq, 

vintaçan vю s.) yerinю yetirirlюr. Bütün şюkilçюkmюlюr 

bilavasitю müюllimin (tюdris-metodiki fюnn kabineti rюisinin) 

ciddi nюzarюti altında hюyata keçirilmюlidir. Obyektin şюklini 

çюkmюzdюn öncю kursant öz hюrюkюtlюrini tam izah etmюli, 

ondan sonra tюcrübюni yerinю yetirmюlidir. 

Yuxarıda göstюrilюn şюkilçюkmюnin üsullarının bir 

obyekt üzюrindю yerinю yetirilmюsi daha çox sюmюrю verюrdi. 

Nюzюri biliklюri bilmюdюn, kursant tюcrübюnin yerinю 

yetirilmюsinю buraxılmır. 
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Tapşırıq üzrə hesabat: 

Kursantlar fotoşюkilçюkmюdю hюr bir kadrın çюkilmюsi  

üsulu vю metodu haqqında mюlumatları tюcrübю 

dюftюrlюrindю qeyd etmюlidirlюr. 

Tapşırıq № 2. 

Fotoşюkilçюkmюnin nюticюlюri haqqında hюr bir kursant 

aşağıdakı cюdvюli tюrtib etmюli vю göstюrilюn qeydlюri 

aparmalıdır. 

 
Şюkilçюkmюnin obyekti 

Şюkilçюkmю yeri (açıq  

havada, otaqda) 

Hadisю yeri, hюr hansı predmet, açıq 

havada 

Şюkilçюkmю vaxtı (ay,  

gün,saat) 

20.09; saat 11-dю 

İşıqlandırma (tюbii, süni) Tюbii gün işığında 

Obyektiv (tip, marka) İndustar - 50 

Diafraqma  1/8 

Fotolentin hюssaslığı Foto - 200 

Gözlюmю vaxtı 1/125 san. 

Alınmış neqativin 

 Xarakteristikası (юgюr 

fotoşюkilçюkmюdю foto-

plyonkadan istifadю 

olunubsa 

Normal sıxlıq: açıq vю tutqun 

sahюlюrdю detallar yaxşı emal olunub, 

dюqiqdir 

Alınmış şюkillюrin 

xarakteristikası 

Normal sıxlıq: açıq vю tutqun 

 sahюlюrdю detallar yaxşı 

 emal olunub, dюqiqdir 

Qeyd: rəqəmsal fotoaparatların tətbiqi zamanı 

cədvəlin tərtib olunması tələb olunmur. 

           

Tapşırıq üzrə hesabat. 

Yuxarıda göstюrilюn cюdvюli tюcrübю dюftюrindю tюrtib 

etmюk. 
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  Tapşırıq № 3. 

Aşağıda verilmiş mюlumatları tюhlil edib, tanınma 

üçün fotoşюkilçюkmюnin düzgün yerinю yetirilmюsini 

müюyyюnlюşdirmюk. 

1. Fotoşюkli çюkilюn şюxs, fotoaparatdan 1-1,5 m aralı 

mюsafюdю eyni dюrюcюdю işıqdandırmaqla çюkilmişdir. 

2. Tanınma üçün şюkli çюkilюn şюxs hюmişю eynюk vю 

papaq gюzdirir vю onun fotoşюkli eynюksiz vю papaqsız 

çюkilmюlidir. 

3. Üz hissюsindю kюsici alюtю mюxsus zюdюsi olan 

şюxsiyyюti müюyyюn edilmюmiş meyitin tanınma üçün 

fotoşюkli qabaq vю sağ profildю  çюkilmюlidir. Fotoşюkil 

çюkilmюzdюn qabaq meyitin üzü yuyulmalı vю zюrurюt 

yarandıqda qrimlюnmюlidir( tualet olunmalıdır). 

4. Tanınma üçün şюkilçюkmюdю tюlюb olunan miqyasın 

(ölçünün) alınması mюqsюdilю şюxsin fotoşюkli kiçik formatlı 

aparatla çюkilmişdir. Şюxsin alnının hündürlüyü 7 sm-dir, 

şюkildю isю 2 sm-ю çatdırılmışdır. 

      Tapşırıq üzrə hesabat: 

Kursantlar yuxarıda göstюrilюn mюlumatların hюr birini 

tюhlil edib, nюticюlюrini tюcrübю dюftюrlюrindю qeyd 

etmюlidirlюr. 

 

       TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI № 4/3. 

Məşğələnin məzmunu - fotocюdvюlin tюrtib edilmюsi 

qaydaları. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 90 dюq. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: kriminalistika fюnn 

kabineti,  

 Məşğələnin maddi-texnika təminatı: 

-fotoşюkillюr; 

-fotocюdvюlin blankı; 
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-qayçı; 

-xюtkeş; 

-yapışqan; 

karandaş. 

 

Məşğələnin təşkili:  

-hюr bir kursantda yuxarıda göstюrilюn materialların 

olmasını vю onların yararlılığının yoxlanılması; 

-qrup vю fюrdi mюslюhюtlюr vermюk. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü: 

1. Müюllimin ön sözü                -  10 dюq. 

2. Fotocюdvюlin) prosessual tюlюblюrю uyğun tюrtib  

   edilmюsi                                                               - 65 dюq. 

3. Mюşğюlюnin yekunu               - 15 dюq. 

    Cюmi:                                                             - 90 dюq 

Məşğələnin gedişatı. 

1-ci mərhələ. Müюllim ön sözündю tюcrübю 

mюşğюlюsinin mahiyyюtini, keçirilmюsi qaydası vю mюşğюlюyю 

aid digюr tюdbirlюri kursantların nюzюrinю çatdırır. 

2-ci mərhələ. Kursantlar pozitiv prosesdю alınan 

fotoşюkillюr юsasında prosessual qaydalara müvafiq 

fotocюdvюllюr tюrtib etmюlidirlюr. Fotoşюkillюr aşağıda 

göstюrilюn qayda üzrю yerlюşdirilir: istiqamюtlюndirici, icmal, 

mюrkюz, detal vю tanınma fotoşюkillюr . 

Hюr bir fotoşюkil üzrю aşağıdakı qeydiyyatlar 

aparılmalıdır:. 

-hansı hadisю ilю bağlı çюkilib; 

-fotoaparatın markası, tipi; 

-obyektivin növü; 

-gözlюmю vaxtı; 

-diafraqma; 
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-fotoplyonkanın hюssaslığı; 

-işıqlandırma şюraiti. 

Qeyd: hюr bir fotoşюkil künclюrdюn möhürlюnir, ümumi 

fotocюdvюl isю müstюntiq tюrюfindюn imzalanır. 

Mюşğюlю zamanı kursantlar videoyazının tюtbiq 

edilmюsinin nюticюlюrinin qeyd edilmюsi qaydalarını 

dюftюrlюrindю qeyd etmюlidirlюr. 

3-cü mərhələ. Mюşğюlюnin sonunda müюllim hюr bir 

kursantın vю ümumi qrupun işini qiymюtlюndirir. 

Tapşırıq № 1. 

Fotocюdvюlin tюrtib olunması. 

Tapşırıq üzrə hesabat. 

Tюrtib olunmuş fotocюdvюli müюllimю tюqdim etmюk. 
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Mövzu № 5. Kriminalistik  izşünaslıq (trasologiya) 

                                                                       

                                                                     Vaxt-8 saat 

                                                                  Mühazirə -2 saat 

                                                                 Seminar -2 saat 

                                                                Təcrübə – 4 saat 

 

                    Seminar məşğələsinin sualları: 

1.Trasologiyanın ümumi müddюaları. İzlюrin tюsnifatı vю 

onların kriminalistik юhюmiyyюti. 

 2.İnsan izlюrinin (юl-barmaq, ayaq, diş, dodaqlar) 

kriminalistik tюdqiqi vю  юhюmiyyюti. 

 3.Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin kriminalistik tюdqiqi. 

Nюqliyyat trasologiyası. 

 4.Mikroobyektlюr vю odorologiya. 

 

             Seminarın keçirilməsi metodikası:    

     Birinci sualda kriminalistikada izlюrin anlayışı vю növlюri, 

kriminalistik izşünaslığın sistemi, İzlюrin kriminalistik 

tюdqiqatının anlayışı, mahiyyюti vю юhюmiyyюti, onların 

yaranma mexanizmi vю юmюlю gюlmюsindю iştirak edюn 

obyektlюrin tюsnifatı,  юlaqюlюri vю qarşılıqlı fюaliyyюti ilю 

bağli nюzюri aspektlюr юsasюn açıqlanmalıdır. Sual üzrю iki 

kursantın dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur. 

     İkinci sual insan izlюrindюn bюhs edir. Bu sualda юl 

izlюrinin strukturu, morfoloji  xüsusiyyюtlюri vю xassюlюri,  

papilyar naxışların tipi vю növü, юl izlюrinin aşkar edilmюsi, 

qeyd olunması vю götürülmюsi, onlara görю şюxsin 

eynilюşdirilmюsinin növlюri insanın ayaq vю ayaqqabı izlюri, 

onların tюsnifatı vю kriminalistik юhюmiyyюti, onların aşkar 

edilmюsi, qeyd olunması vю götürülmюsi,insan ayaq 

izlюrinin yolu, onun юsas elementlюri vю öyrюnilmюsinin 
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юhюmiyyюti,daha sonra diş vю insan bюdюninin başqa 

hissюlюrinin izlюri vю onların xassюlюri, onların aşkar 

edilmюsi, qeyd olunması vю götürülmюsi mюsюlюlюri юtraflı 

şюrh olunmalıdır vю sualın юhatюli olmasını nюzюrю alaraq 

,onun üç kursant tюrюfindюn cavablandırılması 

mюqsюdюuyğun olardı. 

   Üçüncü sual sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin 

mahiyyюti, tюsnifatı, nюqliyyat vasitюlюri  izlюrinin növlюri vю 

kriminalistik юhюmiyyюtidюn bюhs edir vю sual üzrю iki 

kursantın dinlюmюsi mюqsюdюuyğundur. 

   Dördüncü sual mikroobyektlюrin anlayışı, tюsnifatı 

,onların aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю götürülmюsi, 

kriminalistik odorologiyanın anlayışı, elmi юsasları, 

vюzifюlюri, obyektlюri vю metodları, odoroloji izlюr vю onların 

xassюlюri; bu izlюrin saxlanmasına tюsir  göstюrюn amillюri  

odoroloji izlюrin aşkar edilmюsinin, götürülmюsinin, 

saxlanmasının юsas qaydaları vю üsulları kimi mюsюlюlюri 

юhatю etmюlidir. Sualın  uç kursant tюrюfindюn müzakirюsi 

mюqsюdюuyğun olardı. 

 

                          Referat: 

1.Mikroobyektlюrin aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю 

götürülmюsi.  

         2.Kriminalistik odorologiya. 

             

Yoxlama sualları:   

1.Kriminalistikada izlюrin anlayışı vю növlюri.  

2.Trasologiyada izlюrin tюsnifatı.  

3.İzlюrin yaranma mexanizmi.  

4.Obyektlюrin xarici quruluşunun юks olunan izlюrinin 

yaranma mexanizmi.  

 5.Daktiloskopiyanın anlayışı vю elmi юsasları. 
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6.Əl izlюrinin strukturu, morfoloji  xüsusiyyюtlюri vю 

xassюlюri.  

 7.Papilyar naxışların növlюri. 

 8.Əl izlюrinin aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю 

götürülmюsi.  

9.İnsanın ayaq vю ayaqqabı izlюri, onların tюsnifatı.  

10. Ayaq izlюrinin aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю 

götürülmюsi.  

11.İnsan ayaq izlюrinin yolu, onun юsas elementlюri . 

12.İnsan diş izlюri .  

13.Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin mahiyyюti, tюsnifatı 

vю kriminalistik юhюmiyyюti. 

14.Nюqliyyat vasitюlюri  izlюrinin növlюri vю kriminalistik 

юhюmiyyюti. 

15.Mikroobyektlюrin anlayışı vю tюsnifatı.  

16.Kriminalistik odorologiyanın anlayışı, elmi юsasları, 

vюzifюlюri, obyektlюri vю metodları.  

                               

                             Yazılı tapşırıq: 

Ayaq izlюrinю юsasюn insanın psixofizioloji 

xüsusiyyюtlюri necю müюyyюn olunur. 

Sındırma izlюrinin növlюri. 

Meyitin юl-barmaq izlюrinin götürülmюsi qaydaları. 

Kriminalistik odorologiyanın elmi юsasları, obyektin 

götürülmюsi qaydaları. 

 

Terminoloji tapşırıq: 

Trasologiya, daktiloskopiya, odorologiya, edjoskopiya, 

mexnoskopiya, homeskopiya. 

 

 

 



 

 -40- 

Əsas ədəbiyyat:  

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı,1999,sюh. 152. 

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 113-166. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 

102-141. 

4. Mюhkюmю ekspertizası. Müюlliflюr kolektivi Bakı, 2007. 

5. Sюfiyeva C.İ. Qann izlюrinin trasoloji tюdqiqatına dair. 

Qanunçuluq, №1, Bakı 2000. 

6. Sюfiyeva C.İ.  İzlюrin trasoloji tюdqiqatı prosesindю 

predmet modellюşdirmю.  Mюhkюmю ekspertizası vю 

kriminalistikanın aktual problemlюri, №36, Bakı 1999.   
7. Трасология. справочник криминалиста. Т.1. 

Гомоскопия. Авт.-сост. Степанов Г., Бронников а. 
Волгоград . 1997. 

8. Маилис Н.П. Судебная трасология. 
Учебник.М.,2003. 

9. Криминалистика. Учебник  для работников 
уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования 
преступлений». 

10. Криминалистика. Учебник для вузов МВД России 
Под. ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования 
преступлении». 
 

Əlavə  ədəbiyyat: 
1. Воробйева И.Б., Малинина Н.И. «Следы на месте 

преступления». Учебное пособие. Саратов, 1996. 
2. Ивашков В.А. «Работа со следами рук на месте 

проишествия». Учебное пособие. М.,1992. 
3. Косарев В.Н., Макогон И.В. «Проблема 

обнаружения и исследования  микрочастиц в 
процессе» раскрытия и расследования преступлений 



 

 -41- 

в современных условиях //уголовно-процессуалные и 
криминалистические проблемы борыбы с 
преступностю  в современных условиях. Орел, 1998. 

4. Лемасов А.И. и др. «Криминалистические методы 
обнаружения, фиксации и изятия микроследов на 
месте проишествия». Учебное пособие. Волгоград, 
1990. 

5. Сырков С.М. «Обшие положения трасология». 
Петразаводск, 1995. 

 

 

 

MÖVZU 5. KRİMİNALİSTİK İZŞUNASLIQ 

(TRASOLOGIYA). 

Məşğələnin məqsədi:        

Didaktik – kriminalistik юhюmiyyюtю malik izlюrin 

mahiyyюti, onların юmюlю gюlmю mexanizmi, aşkar edilmюsi, 

qeyd edilmюsi vю götürülmюsi haqqında tюcrübi vюrdişlюri 

möhkюmlюndirmюk. 

Metodik – müxtюlif şюraitdю vю obyektlюr üzюrindю 

izlюrin aşkar edilmюsi vю götürülmюsi üzrю kursantların 

nюzюri biliklюrinin tюcrübюdю tюtbiq edilmюsi bacarığını 

möhkюmlюndirmюk. 

Tərbiyəvi – öz şюxsi tюcrübюsi юsasında kursantlara 

kriminalistik vюrdişlюrin aşılanması. 

Məşğələlərin ardıcıllığı: 

Məşğələ № 1. Əl-barmaq izlюrinin aşkar edilmюsi, 

qeyd edilmюsi vю götürülmюsi.  

Məşğələ № 2. İnsanın ayaq izlюrinin aşkar edilmюsi, 

qeyd olunması vю götürülmюsi qaydaları. 

Məşğələ № 3. Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin 

aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю götürülmюsi qaydaları. 
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TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏ № 5/ 1. 

Əl-barmaq izlюrinin aşkar edilmюsi, qeyd edilmюsi vю 

götürülmюsi   -  90 dюqiqю.                                               

 

       Məşğələnin məzmunu.  

Müxtюlif şюraitlюrdю vю müxtюlif sюthlюrdю saxlanılmış юl-

barmaq izlюrinin aşkar edilmюsi, qeyd edilmюsi vю 

götürülmюsinin üsul vю metodlarının tюtbiq edilmюsi . Bu 

mюqsюdlю aşağıdakı predmetlюrdюn istifadю etmюk tövsiyю 

edilir: 

Məşğələnin keçirildiyi yer: Kriminalistika fюnn 

kabineti, kriminalistik tюlim meydançası. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: 90 dюqiqю. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) Didaktik materiallar: 

-Ayrı-ayrı юl-barmaq izlюrinin planşeti vю ya 

fotoюkslюri; 

-Kriminalistik texnika. Dюrs vюsaiti, Bakı 2016 sюh.102-

130. 

-A.M.Mahmudov, Ə.Ə.Allahverdiyev, R.M. İsaqov 

«Hadisю yerinю baxış». Tюdris metodik vюsait . Bakı ,2018. 
-В.Г.Коломолский  Курс криминалистики. Дидактика 

и методика. Москва, 1991. стр: 202-205. 
-«Осмотр места проишествия». Справочник 

следователя. Москва, 1982 стр. 107-125. 
-В.С.Аханов, Д.И.Мирский «Руководства по 

криминалистической технике», 1975. 
-А.Н.Русаков Следы преступления. Омск, 1988. 

b) Obyektlər: üzюrindю юl-barmaq izlюri olan: 

- şüşю mюmulatları -  pюncюrю şüşюsi, stюkan, elektrik 

lapması, boşqab, şüşю qablar vю s.; 

- rezin mюmulatlar - çюkmю, qaloş, sükan vю s., 

-    dюri mюmulatlar - ayyaqqabı, portfel, kюmюr vю s.; 
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- metal юşyalar - pardaxlanmış, xromlanmış, 

nikellюnmiş qab-qacaq, qapı dюstюyi, bıçaq tiyюsi vю s. 

- ağac materialları - yonulmuş, pardaxlanmış, 

laklanmış, rюnglюnmiş lövhюlюr, stol, stul vю s. 

-    kağız mюmulatlar - karton, standart kağız vюrюqi, vю  

digюr kağız mюmulatları. 

 

v) Texniki-kriminalist vasitələr: 

-daktiloskopik plyonkalar, xüsusi kriminalistik tozlar, 

daktiloskopik zюrrюbinlюr, iynюlюr, daktiloskopik cюdvюllюr, 

yod boruları, ningidrin mюhlulu, aseton, üzюrindю юl-barmaq 

izlюri olan юşyaların qablaşdırılması  üçün zюruri materiallar. 

Məşğələnin təşkili: 

- qrup vю ya fюrdi mюslюhюtlюrin keçirilmюsi; 

-tюcrübю dюrsinin keçirilmюsi üçün zюruri olan texniki-

kriminalistik vasitюlюrin vю materialların 

hazırlanması,tюdris-metodiki fюnn kabinetin rюisinю sifarişin 

verilmюsi; 

-texniki-kriminalistik vasitюlюrin vю materialların 

yararlılığının yoxlanılması; 

-kursantların qruplara (2-3 nюfюrlik)bölünmюsi; 

-müxtюlif юşyalar üzюrindю юl-barmaq izlюrinin aşkar 

edilmюsi vю götürülmюsinin  nümayiş  etdirilmюsi. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü: 

1.Müюllimin giriş sözü vю sюrbюst hazırlıq saatlarında 

kursantların yerinю yetirdiklюri tapşırıqların tюhlil  -  10 dюq. 

2.Müxtюlif sюthlюrdю  saxlanılmış юl-barmaq izlюrinin aşkar 

edilmюsi. Hюmin izlюrdю papilyar naxışların növünün, 

ümumi vю xüsusi юlamюtlюrinin müюyyюn edilmюsi   - 25 dюq.                                                                                                                                         

3.Zюif görünюn, latent (görünmюyюn) юl-barmaq izlюrin aşkar 

edilmюs,                                                                            - 25 dюq. 
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4.Əl-barmaq izlюrinin qeyd  edilmюsi vю götürülmюsi  

                                                                                           - 20 dюq.  

4.Mюşğюlюnin yekunu                                            -10 dюq. 

Cəmi:                                                                   -  90 dəq. 

Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ: müюllimin ön sözündю cinayюtin 

açılmasında, istintaqında vю qarşısının alınmasında юl-

barmaq izlюrini kriminalistik tюdqiqinin юhюmiyyюtini 

açıqlayır. Hюmin izlюrin aşkar edilmюsi,  qeyd olunması vю 

götürülmюsi üsullarını, qeyri-aşkar şюraitdю törюdilmiş 

cinayюtlюr üzrю daktiloskopik mюlumatların vacibliyini 

kursantların nюzюrinю çatdırır. Hюmçinin kursantların 

sюrbюst hazırlıq saatlarında yerinю yetirdiklюri tapşırıqlar 

yoxlanılır vю nюticюlюr tюhlil edilir. 

2-ci mərhələ: kursantlar 2-3 nюfюrdюn ibarюt işçi 

qruplara bölünür vю obyektlюrin üzюrindю sюthi юl-barmaq 

izlюrini düzgün ardıcıllıqla aşkar edib götürürlюr (tapşırıq 2). 

Aşkar edilmiş izlюri tюdqiq edюrюk onlarda papilyar 

naxışların növü, ümumi vю xüsusi юlamюtlюri barюdю  

tюcrübю dюftюrlюrindю qeydlюr aparırlar. Kursantlar hansı 

izlюri daktoplyonkaya, hansı izlюri isю bilavasitю predmetlю 

bir yerdю götürülmюsini dю müюyyюn etmюlidirlюr. 

3-cü mərhələ: kursantlar zюif görünюn vю latent 

(görünmюyюn)  izlюrin aşkar edilmюsi vю götürülmюsi 

üsulları, onların tюtbiqindю istifadю olunan texniki-krimina-

listik vasitюlюr vю materiallarla tanış olur vю aldıqları nюzюri 

biliklюri sınaqdan keçirirlюr. Alınmış nюticюlюri tюcrübю 

dюftюrlюrinю qeyd edirlюr(tapşırıq 1 vю 4). 

4-cü mərhələ: aşkar olunmuş юl-barmaq izlюrini 

kriminalistik qaydalara müvafiq olaraq tюsvir edilmюsi, 

onların götürülmюsi (daktiloskopik plyonkaya köçürülmюsi), 

qablaşdırılması qaydalarını tюtbiq edirlюr. (tapşırıq 4). 
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5-cı mərhələ: mюşğюlюnin yekunu vю kursantların 

tюcrübi fюaliyyюtlюrinin qiymюtlюndirimюsi. 

Tapşırıq  № 1. (icrası kriminalistika fюnn kabinetindю 

nюzюrdю tutulur). 

Zюif görünюn vю ya görünmюyюn юl-barmaq izlюrinin 

aşkar edilmюsi: 

1. Əl-barmaq izlюrinin işıqlandırılmasının aşağıda 

göstюrilюn üsullarını tюtbiq etmюk: 

-refleks işıqlandırma: işıq şüalarını elю yönюltmюk 

lazımdır ki, onlar predmetin üzюrinю düşюrюk юl-barmaq 

izlюrinin görünmюsinю şюrait yaratsın; 

-kölgюli işıqlandırma: işıq axının predmetin sюthinю iti 

bucaq altında istiqamюtlюndirmюk; 

-qarşılıqlı işıqlandırma (üzюrindю iz olan predmet şюffaf 

olduqda tюtbiq edilir): işıq mюnbюyi predmetin arxasında 

yerlюşdirilюrюk  üzюrindюki  iz nюzюrdюn keçirilir. 

2.İzin aşkar edilmюsi üçün predmetin üzюrindюki 

buxarın (tюrkibindю tюr-piy substratı olmayan) müxtюlif 

kondensasiya xüsusiyyюtlюrindюn istifadю edilmюsi. Bunun 

üçün predmetin iz olan sюthinю nюfюs vermюk lazımdır. Bu 

zaman görünmюyюn vю ya zюif görünюn iz qısa müddюt 

юrzindю aşkar olunacaqdır. 
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      Tapşırıq üzrə hesabat:    

Sınaqların nюticюlюri barюdю, yюni hюr bir konkret 

perdmetю münasibюtdю hansı üsulun daha effektli olması, 

hansı predmet üzюrindю qalmış izlюrin daha yaxşı 

aşkarlanması barюdю dюftюrdю qeydlюr aparmaq. 

   Tapşırıq № 2. 

Əl-barmağ izlюrini müxtюlif növ xüsusi kriminalistik 

tozlarla aşkar etmюk: 

1. Əl-barmağ izlюrinin tozlandırılmasının vю artıq 

tozların kюnarlaşdırılmasının üsullarından istifadю edilmюsi. 

Xüsusi kriminalistik tozlarla aşkar olunmuş юl-barmaq  

izlюrinin  hadisю yerinin baxış protokolunun fraqmenti 

şюklindю göstюrilюn qaydada qeyd edilmюsi (Kriminalistik 

texnika. Dюrs vюsaiti, Bakı 2016 sюh.116), A.M.Mahmudov, 

Ə.Ə.Allahverdiyev, R.M. İsaqov «Hadisю yerinю baxış» 

Tюdris metodik vюsait. Bakı 2018. sюh 26), юl-barmaq 

izlюrinin daktiloskopik plyonkaya köçürülmюsi.  

Bu tapşırığın yerinю yetirilmюsi üçün açıq vю ya tünd 

rюngli, şюffaf, hamar sюhtli vю fiqurlu юşyalardan istifadю 

olunur. Xüsusi kriminalistik tozlar icraçı tюrюfindюn seçilir 

vю burada hюm açıq, hюm dю tünd rюngli tozlardan, müxtюlif  

növ fırçalardan ,onlara müvafiq daktiloskopik 

plyonkalardan istifadю  olunmalıdır. 

Xüsusi kriminalistik tozlar vasitюsilю izlюrin aşkar 

edilmюsi ilk növbюdю predmetin materialından asılıdır (Bax: 

cюdvюl № 1.)    
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Cədvəl № 1. 

 
№ Predmetin 

materialı 

Xüsusi kriminalistik 

tozun növü 

Tozlandırma 

(rəngləmə) üsulu 

Tozu 

kənarlaşdırma 

üsululu 

1. Şüşю Aliminium tozu sink oksidi, 

qırmızı 

boyaq tozu, sülügюn, 

misoksidi 

Sюpmю, fırça, 

maqnitli fırça, 

pulverizator, 

Fırça, 

hava axını 

(üfürmюklю, 

çırpmaqla) 

2. Çini vю 

saxsı 

qablar 

Kanifolla mis oksidinin 

qarışığı, sülükюn sink oksidi, 

tunc tozu 

qarışığı, surğuc tozu 

  

3. Plastmas Sülükюn, sink oksidi,qrafit 

aliminium tozu 

  

4. Rezin Sink oksidi, sülügюn,tюbaşir, 

qurğuşun oksidi 

  

5. Pardaxlan- 

mış ağac 

Sink oksidi, miss 

oksidi, his sülükюn, 

  

6. Metal Mis oksidi, sülügюn, 

sink oksidi, tunc tozu, 

aliminium tozu 

  

7. Kağız Qrafit, mis oksidi, 

sülügюn, his, 

qurğuşun oksidi 

  

8. Parça Qurğuşun oksidi, 

qırmızı surquc tozu 
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Cədvəl № 2.Daktiloskopik  tozlar vasitюsilю izlюrin aşkar 

edilmюsininmaksimal müddюti 
Sюthin növü Tюtbiq olunan tozlar İzlюrin müddюti 

Şüşю “Malaxit”, aliminium, sink oksidi 30 gündюn yuxarı 

Kağız, karton “Malaxit”, “Rubin”, qrafit, mis oksidi ilю 

his, 

1 günю qюdюr 

Rюnюlюnmiş ağac, faner  1 günю qюdюr 

Plastmas,polistirol “Malaxit”, “Rubin”, mis oksidi, sink 

oksidi 

30 günю qюdюr 

Orqşüşю “Opal”, “Malaxit”, “Topaz”, sink oksidi 30 günю qюdюr 

Karbolit    Aliminium 10 günю qюdюr 

Polietilin silofan “Topaz”, mis oksidi ilю his. 30 günю qюdюr 

   Tюbaşir 10 günю qюdюr 

Farfor, fayons “Rubin”, “Topaz”, “Opal” (юlvan 

metallar üçün), mis oksidi ilю his, sink 

oksidi 

20 günю qюdюr 

Dюri vю dюri-юvюzlюyici “Topaz”, “Opal” sink oksidi,  “Malaxit”, 

qurğuşun oksidi 

8 günю qюdюr 

Rezin “Topaz”,  “Malaxit”,  sink oksidi 20 günю qюdюr 

Rюndюlюnmiş sюthlюr Laklanmış, yağlı boya ilю rюnglюnmiş 

sюth-lюrdю “Opal”, “Malaxit”,  mis oksidi 

ilю his, sink oksidi, aliminium 

10 günю qюdюr 

Müxtюlif rюngli sюthlюr “Qrafit”, mis oksidi vю his, infraqırmızı 

şüalarda şюkilçюkmю, lümenesensiya 

tozları,  ultrabюnövşюyi şüalarada şюkil-

çюkmю 

aşkar edilmю 

müddюti izin yerlюş-

diyi sюthdюn asılıdır 

Parça Tkanol, qurğuşun oksidi 1-3 saat 

 

Aşkar edilmiş юl barmaq izlюrinin hadisю yerinin  baxış 

protokolunda qeyd edilmюsi qaydaları: 

-iz hansı predmet üzюrindю aşkar olunmuşdur (adı,tюyinatı); 

-predmetin materialı vю vюziyyюti (yaş,tozlu,tюmiz,  hamar, 

pardaxlanmış sюth vю i.a.); 
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-predmetin fюrdi xüsusiyyюtlюri; 

-predmetin üzюrindю izin yerlюşmюsi, 

-izin növü (sюthi, hюcmi, rюngi, zюif görünюn, görünmюyюn); 

-izin ölçülюri ( eni, uzunluğu); 

-papilyar naxışların tipi (növü, igюkvari, qıvrım); 

-izin aşkar edilmюsi üsulu; 

-izin fotoşюkilinin çюkilmюsi üsulu; 

-izin götürülmюsi üsulu; 

-izin qablaşdırılması üsulu 

         Tapşırıq üzrə hesabat: 

1.Hюr bir kursant yazılı hesabat hazırlayaraq, orada 

izlюrin tozlandırılması vю artıq tozların kюnarlaşdırılmasının 

üsullarını göstюrmюlidir. (cюdvюl 1) Bununla yanaşı, hansı 

predmetlюrlю münasibюtdю üsulların bir nюticю vermюdiyini 

dю (iz rюnglюnmюdi, silindi, tozla tutuldu vю s.) mütlюq 

göstюrmюk lazımdır. 

2.Əl-barmaq izlюrinю baxış proitokolunun fraqmenti 

müюllimю tюqdim edilir.  

3.Aşkar edilmiş юl-barmaq izlюri daktiloskopik plyonka 

vю ya  yapışqan lent vastюsilю götürülюrюk müюllimю tюqdim 

edilir. 

Tapşırıq № 3. 

Əl-barmaq izinю görю papilyar naxışın növünü, ümumi 

vю xüsusi юlamюtlюrinin  müюyyюn edilmюsi. 

Tapşırığın yerinю yetirilmюsi zamanı istifadю olunan 

predmetlюr üzюrindю aşkar edilmiş izlюrdюn istifadю edюrюk, 

izlюrdюki papilyar naxışın növünü müюyyюn etmюk (qövsü, 

ilgюkvari, qıvrım) vю papilyar xюtlюrin xüsusi юlamюtlюrini 

(ayrılması, birlюşmюsi, adacıq, gözlük, körpücük, юyilmю, 

qalınlaşma vю s.) göstюrmюk. 
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 Tapşırıq üzrə hesabat: 

Bu tapşırıqda izlюrin  birindю olan xüsusi юlamюtlюr 

oxlarla göstюrilюrюk vю  onların adlarını qeyd edilir (bunu юl-

barmaq izinin fotoşюkilli vю ya daktiloskopik cюdvюl 

üzюrindю icra etmюk olar) vю müюllimю tюqdim olunur. 

Tapşırıq № 4.  

(icrası sюrbюst hazırlıq saatlarında nюzюrdю tutulur) 

Əl-barmaq izlюrinin ninqidrin mюhlulu vasitюsilю aşkar 

edilmюsi. 

Bu mюqsюdlю üzюrindю юl-barmaq izlюri saxlanılmış 

pardaxlanmış taxta, kağız, parça vю  digюr zюruri 

materiallardan olan юşyalardan istifadю olunması 

mюqsюdюuyğundur. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

1.Bu üsulun tюtbiqi nюticюlюri barюdю cюdvюlin tюrtib 

edilmюsi.  

Cюdvюldю : 

a) predmetin adı: materialın sюthinin vюziyyюti 

göstюrilir, alınmış nюticю qiymюtlюndirilir (iz yaxşı rюnglюndi: 

pis vю ya heç rюnglюnmюdi).  

b) ningidrin necю tюtbiq edilib (aerozol, tampon vю s.)  

v) predmet necю qızdırılıb. 

q) İzin aşkar olunmasına nю qюdюr vaxt sюrf olunub. 

2. Aşkar olunmuş  iz karandaşla (qrafitlю) qeyd edilir 

vю müюllimю tюqdim olunur. 

Təcrübə məşqələsi 6/1 üzrə hesabat: 

Kursantlar icra olunmuş tapşırıqların nюticюlюri barюdю 

hesabatı aşağıda göstюrilmiş formada müюllimю tюqdim 

etmюlidirlюr: 

-üzюrindю юl-barmaq izlюrin  aşkar edilmiş 

predmetlюrin hadisю yerinin baxış protokolunda qeyd 

edilmюsi barюdю protokol  fraqmenti; 
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-юşya üzюrindюn götürülmüş юl-barmaq izlюrinin юkslюri 

olan daktiloskopik plyonkalar; 

- aşkar edilmiş юl-barmaq izlюrinin birindю papilyar 

naxışlarının müюyyюn edilmiş ümumi vю xüsusi юlamюtlюri. 

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏ № 5/ 2. 

İnsan ayaq izlюrinin aşkar olunması, qeyd olunması vю 

götürülmюsi qaydaları         - 90 dюq. 

  

 Metodik göstəriş: 

Metodik vюsaitdю göstюrilюn tapşırıqların yerinю 

yetirilmюsi üçün kursantlar юvvюlcюdюn müxtюlif yerlюrdю     

(yer юsasюn akademiyanın юrazizindю seçilir), sюthlюrdю 

saxlanılmış insanın ayaq  izlюridюn    istifadю etmюlidir. 

Məşğələnin məzmunu - mühazirю vю seminar 

mюşğюlюlюrindю kursantların ayaq izlюri haqqında aldıqları 

nюzюri biliklюri zюnginlюşdirmюk vю möhkюmlюndirmюkdir.  

KursantlarA iz yoluna, ayaq, ayaqqabı izlюrinю baxış vю 

götürülmюsi  qaydalarını tюcrübюdю tюtbiq etmюk vюrdişlюrini 

bacarmalıdırlar. 

Məşğələnin keçirildiyi yer - kriminalistika kabineti, 

kriminalistika tюlim meydançası,akademiyanın юrazisi. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) didaktik materiallar: 
1.Справочник следователя. Осмотр места 

проишествия. Москва, 1982. стр. 125-136. 
2. М.И.Русаков «Следы преступления». Омск, 1988. 

3.R.Ə.Əliyev vю başqaları «Müstюntiqin kriminalistik 

mюlumat kitabı». Bakı, 1996. 

b) obyektlər: hadisю yerindю saxlanılmış ayaq izlюri; 

v) texniki kriminalistik vasitələr: 

-gips, xюtkeş, transportir, fotoaparat. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 80 dюq. 
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Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təqribi 

bölgüsü: 

1.Müюllimin ön sözü vю sюrbюst hazırlıq saatlarında 

kursantların yerinю yetirdiklюri  tapşırıqların tюhli  - 10 dюq.          

1.İz yolunun kriminalistik tюdqiqi                            - 15 dюq. 

2.Ayaqqabı izinin kriminalistik tюdqiqi                   - 15 dюq. 

3.Ayaqqabı izinin tюsvir  edilmюsi                            - 10 dюq  

4.Ayaqqabı izinin gips mюhlulu vasitюsilю  

    surюtini hazırlamaq                                                 - 70 dюq. 

5.Mюşğюlюyю yekun                              - 10 dюq. 

Cəmi:                                                                            - 90 dəq. 

 

Məşğələnin gedişatı: 

Müюllim ön sözündю hadisю yerindю cinayюt törюtmiş 

şюxs tюrюfindюn saxlanmış iz yolu vю ayrıca izlюrю юsasюn 

юldю oluna bilюn mюlumatların cinayюtin açılması, istintaqı 

üçün  юhюmiyyюtini  kursantların  nюzюrinю  çatdırır.  

Kursantlar qruplara bölündükdюn sonra kriminalistik 

sınaq meydançasında vю ya Akademiyanın юrazisindю 

юvvюlcюdюn saxlanmış iz yolunun kriminalistik tюdqiqinю 

başlayır vю hюmin iz yolunda addım mюsafюsi, pюncюnin 

dönmю bucağı vю digюr elementlюri dюftюlюrindю qeyd 

edirlюr. 

Sonrakı mюrhюlюlюrdю isю kursantlar iz yolunda daha 

aydın görünюn izin kriminalistik tюdqiqini keçirib, hюmin 

izin gips mюhlulu vasitюsilю surюtini çıxarırlar(tapşırıq 2). 

Bu tюdbirlюri hюyata keçirdikdюn sonra kursantlar iz 

yolunun vю ayaq izinю baxış protokolunu tюrtib edirlюr 

(tapşırıq 3). 
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                   Tapşırıq № 1. 

       Ayaqqabı izinin ölçülmюsi izin ön kюsiyini, aralıq 

hissюsini vю daban hissюsinin qabaq kюsiyinin orta 

nöqtюlюrini birlюşdirюn düz xюtdюn başlanır. Əgюr 

ayaqqabının dabanı yoxdursa, onda izdю pюncю hissюsinin 

ön kюsiyi vю dabana mюxsus hissюsinin arxa kюsiyinin orta 

nöqtюlюrini birlюşdirюn düz xюtt çюkilir. 

İzin mюhv olunmaması mюqsюdilю onun ön kюsiyinin 

vю daban hissюsindю  müюyyюn edilmiş orta nöqtюlюri izin 

üstündюn keçirmюklю iplю (metrю – ruletka) birlюşdirilю bilюr. 

Bunları yerinю yetirdikdюn sonra hюmin iz üzюrindю 

müюyyюn ölçmюlюr hюyata keçirilir: 

-izin ümumi uzunluğu; 

-pюncю hissюsinin uzunluğu vю eni; 

-aralıq hissюsinin uzunluğu; 

-daban hissюsinin uzunluğu vю eni. 

Əgюr ayaqqabı izindю pюncю hissюsinin arxa kюsiyi 

yoxdursa vю izin mюxsus olduğu ayaqqabı dabansız-dırsa, 

onda pюncю vю daban hissюlюri vю ya aralıq, daban hissюlюri 

bir yerdю ölçülür. Göstюrilюn hissюlюrin ayaqqabı izindю юks 

olunmadıqda isю ümumi uzunluğun ölçülmюsi ilю 

kifayюtlюnmюk olar. 

Əgюr ayaqqabı dabansızdırsa, onda dabana mюxsus 

hissюnin юn enli yeri ölçülür. 

Daban hissюsinin arxa kюsiyinin bucaq vюziyyюti 

müюyyюn olunur. 

Bu aşağıdakı üsullarla hюyata keçirilir. 

Birinci üsul. Ayaqqabı izindю pюncю hissюsinin arxa 

kюsiyinin vю daban hissюsinin ön kюsiyinin daxili vю xarici 

tюrюfdюn qısa mюsafюlюri müюyyюnlюşdirilюrюk ölçülür. 
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İkinci üsul. Pюncюnin arxa kюsiyinin daxili vю xarici 

tюrюflюrdюn orta xюttinю paralel olaraq xюtlюr çюkilir. Onları 

iplю qeyd etmюk lazımdır. 

Pюncю hissюnin bucaq vюziyyюti hюr iki üsulla qeyd 

etmюk mюqsюdюmüvafiqdir. Daban hissюsi olmayanda isю 

ikinci üsul tюtbiq olunur. 

Arxa kюsiyin bucaq vюziyyюtini transportir vasitюsilю 

ölçülюrюk dюrюcю ilю göstюrmюk olar. 

Bunun üçün pюncю hissюsinin arxa kюsiyini vю daban 

hissюsinin ön kюsiyinin xюtlюrinin kюsişmюsinю qюdюr davam 

etdirmюk vю alınan bucağı transportir vasitюsilю ölçmюk 

lazımdır. Daha dюqiq nюticю vermюdiyinю görю bu üsuldan 

юlavю bir üsul kimi istifadю olunur. 

Aralıq hissюsinю bitişik olan dabanın ön kюsiyinin 

dюrinliyinю юsasюn ayaqqabı dabanının hündürlüyünü dюqiq 

müюyyюn etmюk olar. 

İzin mюhv olmasının qarşısını almaq mюqsюdilю onun 

üzюrindю aparılan bütün ölçmюlюri ehtiyatla hюyata keçirmюk 

lazımdır. 

Tapşırıq юvvюlcю sюthi ayaqqabı  izlюri üzюrindю yerinю 

yetirilir. Sonra hюmin ayaqqabı ilю hюcmi iz saxlanılır 

(mюsюlюn; qumsal torpaq üzюrindю) vю onun üzюrindю 

ölçmюlюr aparılır. Üst hissюsi qabarıq olan hюcmi izlюrin 

ölçülmюsindю yumşaq metrюdюn istifadю olunur. 

İzin sıradan çıxmasının qarşısını almaq mюqsюdilю 

onun üzюrindю olan ölçmюlюr onun sюthindюn müюyyюn 

mюsafюdю hюyata keçirilir. Ölçmю zamanı tюtbiq edilюn üsul 

hadisю yerinю baxış protokolunda qeyd olunur. 

Qeyd:Yalın ayaq izinin ölçülməsi. 

Yalın ayaq izinin ölçülmюsi ayağın ikinci barmaq 

yastığının orta nöqtюsini birlюşdirюn düz xюttdюn başlanır. 
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Birinci çalışmada olduğu kimi bu xюtt ip vasitюsilю 

birlюşdirilir. Sonra isю izin ümumi uzunluğu ölçülür. 

Orta xюttю perpendikulyar olaraq izin eni ölçülür: 

1.pюncю; 2. aralıq hissюni юn ensiz yerdюn; 3. dabanın юn 

enli hissюsi. 

Əgюr юks olunmuş izdю aralıq hissю pюncю vю daban 

hissюlюrindюn ayrılıbsa, onda hюmin hissюnin uzunluğu 

ölçülmюlidir. 

Yalın ayaq izin dюrinliyi ayaq barmaqları yastığının, 

aralıq vю daban hissюlюri mюrkюz nöqtюlюri üzrю ölçülür. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

1. İz vю ayaqqabı üzюrindю aparılan ölçmюlюr  cюdvюldю 

qeyd olunur vю uyğunlaşdırılır. 

2. İzin mюxsus olduğu ayaqqabının alt hissюsini ölçüb 

vю alınan nюticюlюr tюrtib edilmiş cюdvюldю qeyd olunur. 

3. Ayaqqabının vю ona mюxsus izin ölçülюrini müqayisю 

edib iz юmюlю gюlmю prosesi  aydınlaşdırılır. 

4. Ölçmюnin nюticюlюri юsasında izin mюxsus olduğu 

ayaqqabının ölçüsünü müюyyюnlюşdirmюk vю ayaqqabı ilю  iz 

arasındakı ölçülюrin  fюrqini müqayisю etmюk lazımdır. 

Qeyd: Ayaqqabının ölçüsü - bu şюrti olaraq ştixmasla 

ifadю olunan ayaqqabı qюlibinin uzunluğu başa düşülür. Bir 

ştixmas 3/2 sm-ю bюrabюrdir. Ayaqqabı qюlibinin uzunluğu 

santimetrlю müюyyюn etmюk üçün onun ölçüsünü 3/2 sm 

vurulur. Mюsюlюn, qюlibin ölçüsü 42 sm-dir, onun 

uzunluğunu müюyyюn etmюk üçün 42x2=84:3=28 

Yuxarıda göstюrilюn hesablamanı юksinю apardıqda 

qюlibin ölçüsünü tapmış oluruq. 28x3:2=42 

Ayaqqabı altlığının izi qюlibin ölçüsündюn böyük 

olduğundan ayaqqabının ümumi uzunluğunu azaldıb 

göstюrilюn hesablamanı hюyata keçirmюk olar. Ayaqqabının 
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alt hissюsinin uzunluğu qюlibdюn tюqribюn 1,5-2 sm böyük 

olur. Bюzi ayaqqabılarda bu fюrq az olur. 

 

Tapşırıq № 2.  

1. Hюcmi izin gips mюhlullundan hazırlanmış surюtini 

hazırlamaq. 

2. Yeriş zamanı hюcmi iz saxlamaq.  

         Hazırlıq tюdbirlюri. 

a) Gips mюhlulunun dağılmasının qarşısını almaq 

mюqsюdilю kifayюt qюdюr dюrin olmayan izin юtrafında 

kartonla vю ya torpaqla sюd hazırlanır;  

-maqqaş vasitюsilю izdю olan kюnar hissюciklюri 

tюmizlюmюk, tibb şprisi ilю, su çюkюn kağızla vю s. ilю izdю 

olan suyu çюkmюk. Qeyd  etmюk lazımdır ki, izdю olan suyu 

kюnar etmюmюk dю olar. Bu zaman gipsi quru şюkildю (toz 

halında) izю sюpmюk lazımdır. Quru gips izdю olan suda hюll 

olunaraq gips kütlюsini юmюlю gюtirюcюkdir; 

b)İzin surюtini çıxararkюn, gips kütlюsinin üzюrinю 

qoymaq üçün ağac vю mюftil karkaslar (çubuqlar) hazırlanır 

vю hazırlanmış karkasın bir ucuna uzunluğu 10-20 sm olan 

ip düyünlюnir vю ipin digюr ucuna isю zюruri qeydiyyatlar 

aparmaq üçün ilgюklю düzbucaqlı formada olan birka 

(karton, kağız) bağlanılır. 

Karkasa düyünlюnmiş ip  gips mюhlulunun içюrisindю 

qalmalıdır. 

v)Gipsin keyfiyyюtini yoxlamaq üçün 1,5 yemюk qaşığı 

gipsi bir yemюk qaşığı su ilю qarışdırmaq lazımdır. Əgюr gips 

iş üçün yararlıdırsa, alınmış mюhlul 15 dюqiqюdюn sonra 

bюrkimюlidir. 

Bu zaman alınmış gips kütlюsini barmağımızla 

basdıqda onun tюrkibindюn su çıxmır, gips parçası юzilmir, 

ancaq sınır. 
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Tökmю üsulu ilю izin surюtini çıxardıqda юvvюlcю gips 

mюhlulu hazırlanır. Əgюr gips tibbdю işlюdilюn gipsdirsю, bu 

zaman bir hissю suya bir hissю gips, юgюr texniki gipsdirsю 

(tikintidю istifadю olunan) bu zaman bir hissю suya 2-1:5 

hissю gips qatılır. İnsan ayaq izinin surюtini çıxarmaq üçün 

0,5 l suya 500-700 qr. gips qatmaq lazımdır. Alınmış mюhlul 

çox qatı olmalıdır. Gips mюhlulunu 1-1,5 sm qalınlığında izю 

tökdükdюn sonra üzюrinю karkas qoyularaq yenidюn nisbюn 

qatı mюhlul юlavю edilmюlidir. 

Mюhlulu izю юlavю edюrkюn, onu ya daban hissюdюn, ya 

da ki, pюncюnin ön hissюsindюn yaxın mюsafюdюn юlavю 

etmюk lazımdır.   

3. İzin alınmış surюti 15-20 dюqiqюdюn sonra (nюm 

torpaq vю ya qar üzюrindю isю 1-2 saatdan sonra) hюr 

tюrюfdюn qazıyaraq çıxarmaq lazımdır.  

4. Götürülmüş iz üzюrindюki kюnar hissюciklюr tюmiz su 

ilю yuyulmalıdır. Bu zaman izin surюtini юl vю ya fırça ilю 

sürtmюk olmaz, çünki izdю xüsusi юlamюtlюr mюhv edilю 

bilюr. İzin surюtini su ilю doldurulmuş qaba qoymaq daha 

mюqsюdюuyğun olardı. Əgюr iz hюddindюn artıq nюm torpaq 

üzюrindюdirsю, onda gips tozunu sюpmю üsulu ilю götürmюk 

daha mюqsюdюuyğun olardı. 

Qeyd:Ayaqqabı izinin qarışıq üsulla götürülməsi - 

quru gips vю mюhlul tюtbiq etmюklю hюcmi ayaqqabı izinin 

surюtinin hazırlanması qaydası. 

Hazırlıq tюdbirlюri 3 saylı tapşırıqda olduğu kimi 

yerinю yetirilir. 

Bюrk torpaq üzюrindю saxlanmış ayaqqabı izinю gips-

qaşıq vasitюsilю yumşaq torpaq üzюrindюki izю isю cuna vю ya 

zюrif parça vasitюsilю sюrpюlюnir. Yarıya qюdюr gipslю 

doldurulmuş izin üzюrinю ağacdan vю ya mюftildюn 

hazırlanmış karkaslar qoymaq vю ya çay qaşığı ilю gips юlavю 
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edюrюk izi ağıza qюdюr doldurmaq lazımdır. Bundan sonra 

izю doldurulmuş gips üzюrinю cuna vю ya zюrif parça 

qoyaraq üstündюn su юlavю edilir. Su cuna vю ya nazik parça  

vasitюsilю izin üzюrinю sюpilir. Alınmış izin qalınlığı 2-2,5 sm-

dюn çox olmamalıdır. 

Bu cür üsul tюtbiq edilюrюk gips kütlюsinin qurudulması 

bюzюn iki saata qюdюr davam edir. Bu üsul qar üzюrindю 

saxlanılmış ayaq izinin götürülmюsindю dю istifadю olunur. 

Qeyd:Əvvəlcədən izi bərkitməklə həcmi ayaq izinin 

gips məhlulundan surətinin hazırlanması qaydası. 

Yumşaq torpaq üzюrindю (mюsюlюn, qum, gil, palçıq vю 

s.) ayaq izlюrini götürmюmişdюn юvvюl onları bюrkitmюk 

lazımdır. Bu mюqsюdlю 6%-li perxlorinin asetondakı 

mюhlulundan istifadю edilir. Hюmin mюhlul rezin başlığı 

olan çilюyici (pulverizator) vasitюsilю 40-50 sm mюsafюdюn 

çilюnir. 

Bu юmюliyyatı pipetka vasitюsilю dю yerinю yetirmюk 

olar. İzin xarab edilmюmюsi üçün mюhlulu çilyюcidюn narın 

şюkildю, yюni qatı duman şюklindю çilюmюk, lazımdır. Mюhlul 

damcıları izю yuxarıdan çilюmюklю tökülmюlidir ki, 

çilюyicinin ağzından çıxan hava axını izi yararsız hala 

salmasın. 

İzin bюrkidilmюsi üçün aşağıdakı hюlledicilюr istifadю 

olunur. 

A. Su, kerosin, 20%-li qюnd mюhlulu (bir stюkan suya iki 

xörюk qaşığı qюnd tozu vю ya dörd tikю qюnd tökmюk 

lazımdır. 

B. Hюlledicilюr. 

a) kanifol - 5 qr. aseton - 100 ml. 

b) selliloid - 2,5 qr. aseton - 100 ml. 

v) selliloid - 6 qr. spirt - 100 ml. 

q) perxlorvinil - 6,8 qr. aseton - 100 ml. 
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Yumşaq torpaq üzюrindюki iz möhkюmlюn-dirildikdюn 

sonra onun üzюrinю çox qatı olmayan (2 hissю suya 1 hissю 

gips) gips mюhlulu nazik tюbюqю şюklindю tökülmюlidir. Gips 

mюhlulu bюrkidildikdюn sonra karkas qoyub yenidюn normal 

qatılığı olan gips mюhlulu юlavю edilir. 

İzin mюxsus olduğu ayaqqabının alt hissюsinin fюrdi 

юlamюtlюrini müюyyюnlюşdirmюk. 

Tapşırığın yerinю yetirilmюsindю ayaqqabı vю onun gips 

mюhlulundan hazırlanan surюtindюn istifadю olunur. 

Əvvюlcю ayaqqabının alt hissюsi tюdqiq olunaraq onun 

ümumi quruluşu iri vю xırda relyeflюr müюyyюn olunur. 

Xırda relyeflюrin öyrюnilmюsindю юsas mюqsюd ancaq hюmin 

ayaqqabıya mюxsus fюrdi юlamюtlюri müюyyюn etmюkdюn 

ibarюtdir. 

Bundan sonra ayaqqabı izinin gips mюhlulundan 

hazırlanmış surюti tюdqiq olunur. Tюdqiqat zamanı izin 

surюtinin ümumi quruluşu vю izin alt hissюsindю olan xırda 

relyeflюr müюyyюn edilюrюk ayaqqabının alt hissюsindю 

müюyyюn edilюn kiçik relyeflюrlю müqayisю olunur. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

1. Gips mюhlulundan hazırlanmış izin surюtini 

müюllimю tюqdim etmюk. 

2. Tapşırıqın israsının nюticюlюri barюdю aşağıdakıları 

dюftюrю qeyd etmюk. 

-izin юtrafına sюd necю çюkilib; 

-karkas hansı materialadan hazırlanıb; 

-izin tюmizlюnmюsi üçün hansı tюdbirlюr görülüb; 

-gips mюhlulunun bюrkidilmю vaxtı; 

-ayaqqabı izindю müюyyюn edimiş ümumi vю xüsusi 

юlamюtlюr. 
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Tapşırıq № 3. 

İz yolunu vю ayaqqabı izinin hadisю yerinю baxış 

protokolunun fraqmenti şюklindю qeyd edilmюsi qaydaları: 

1. İz yolunun vю ya ayaq izinin yerlюşdiyi yer (burada iz 

yolunda daha aydın görünюn ayaq izini baxış üçün 

götürmюk olar). 

2. Üzюrindюki iz saxlanılan obyekt vю onun xüsusiyyюtlюri. 

3. İzin istiqamюti vю forması (forma pюncюnin ön kюsiyinю 

юsasюn qeyd olunur). 

4. İzin ölçüsü - ümumi uzunluğu, pюncю, aralıq hissюsi vю 

dabanın uzunluğu vю eni (aralıq hissюnin юn ensiz 

mюsafюsi) götürülür. Əgюr iz yoludursa, onda sağ vю sol 

addım mюsafюlюri, addımın eni vю pюncюnin dönmю 

bucağı göstюrilir. 

5. Ayaqqabı izinin alt hissюsindюki relyeflюrin 

xüsusiyyюtlюri. 

6. Xüsusi юlamюtlюr. 

7. Ayaqqabı izinin götürülmюsi üsulu. 

8. İzin şюklinin çюkilmюsi üsulu vю metodu. 

9. İzin qablaşdırılma üsulu. 

 

Təcrübə məşğələsi 6/2 üzrə hesabat: 

Tюcrübю mюşğюlюsi başa çatdıqdan sonra sonra 

kursantlar aşağıdakı materialları tюqdim etmюlidirlюr: 

1. Müvafiq ölçmюlюri göstюrmюklю İz yolunun vю ayaqqabı 

izinin sxemi . 

2. Ayaqqabı izinin gips mюhlulundan hazırlanmış surюti. 

3. İz yoluna vю ayaqqabı izinю baxış protokolu. Tюcrübю 

mюşğюlюsinin sonunda müюllim buraxılan sюhvlюri 

kursantların nюzюrinю çatdırır vю onların aradan 

qaldırılması üzrю tövsiyyюlюr verir. 
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TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏ № 5/ 3. 

Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin aşkar edilmюsi, 

qeyd olunması vю götürülmюsi qaydaları.                                                         

Məşğələnin məzmunu: müxtюlif obyektlюrdю sındırma 

alюt vю vasitюlюri  izlюrinin, sındırma alюtlюrinin, qıfıl vю 

onların mexanizmlюrinin, müxtюlif növ plombların 

kriminalistik tюdqiqi. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: kriminalistika kabineti, 

kriminalistika tюlim meydançası. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: 90 dюq. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) didaktik materiallar: 

-«Krimnalistik texnika» dюrs vюsaiti. Bakı 2007 

-A.M.Mahmudov, Ş.Ş.Abdurahmanov, Ə.Ə.Allahve-

rdiyev, R.M. İsaqov «Hadisю yerinю baxış». Tюdris metodik 

vюsait. Bakı, 2009. 

-Справочник следователя «Осмотр места 

происшествия». Москва, 1982. 
-«Криминалистическая кспертиза» 1 выпуск.М, 1968. 
-М.И.Русаков «Следы преступления». Омск, 1988. 

b) obyektlər: müxtюlif predmetlюrdю saxlanmış 

sındırma alюt vю vasitюlюri  izlюri. 

-sındırma alюtlюri vю vasitюlюri. 

-müxtюlif növ vю quruluşa malik qıfıllar vю plomblar. 

v) texniki kriminalisik vasitələr: zюrrюbinlюr, miqyas 

xюtkeşlюr, polimer kütlюlюr vю s.. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təqribi 

bölgüsü: 

1. Müюllimin ön sözü vю sюrbюst hazırlıq 

saatlarında kursantların yerinю yetirdiklюri tapşırıqların 

tюhlil   -10 dюq                            

2. Sındırma alюt vю vasitюlюri  izlюrinin 

kriminalistik tюdqiqi   -15 dюq. 
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3. Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin 

götürülmюsi vю alюtin müюyyюn edilmюsi      -20 dюq. 

4. Sındırma alюt vю vasitюlюri, onlara mюxsus izlюrю 

baxış protokolunun tюrtib edilmюsi                      - 20 dюq. 

5. Qıfılın (plombun) kriminalistik tюdcqiqi vю baxış 

protokolunun tюrtib edilmюsi               - 20 dюq. 

6. Mюşğюlюyю yekun                                      - 5 dюq. 

Cəmi:                                    - 90 dəq. 

Məşğələnin gedişatı: 

Ön sözündю müюllim sındırma alюt vю vasitюlюri 

izlюrinin cinayюtlюrin  açılmasında vю araşdırılmasında 

юhюmiyyюtini qeyd edir.  

Bundan başqa sındırma izlюrinю юsasюn cinayюt törюdюn 

şюxs tюrюfindюn tюtbiq edilюn sındırma alюt vю vasitюlюrinin 

xüsusiyyюtlюrini, növünü, axtarılan alюtlюrin dairюsini, 

hюmçinin sюhnюlюşdirilmiş cinayюtlюri dю müюyyюn etmюk 

mümkündür. 

Tюcrübю mюşğюlюnin ikinci mюrhюlюsindю kursantlar işçi 

qruplara bölünюrюk yerlюrini dюyişdirmюklю tюqdim olunan 

sındırma alюtlюrinю mюxsus izlюri ardıcıllıqla tюdqiq edir vю 

onlarda fюrdi xüsusiyyюtlюri müюyyюnlюşdirib, ölçülюrini 

göstюrmюklю sxemini dюftюrlюrdю qeyd edir vю onların 

protokol fraqmentini tюrtib edirlюr( tapşırıq 1). 

Üçüncü mюrhюlюdю tюdqiq olunmuş  izlюrin surюtlюri 

polimer kütlюlюr vasitюsi ilю götürülюrюk qablaşdırır vю 

üzюrindю lazımi qeydlюr aparılır. Bu tюdbirlюr hюyata 

keçirildikdюn sonra hюmin izlюr юsasında sındırma 

alюtlюrinin növünü, tюyinatını müюyyюn etmюyю çalışırlar( 

tapşırıq 4). 

Mюşğюlюnin sonrakı mюrhюlюlюrindю isю kursantlar 

tюqdim edilmiş qıfıl (plomb), sındırma alюt vю vasitюlюriniю 

baxış keçirir, onların quruluşunu, konstruktiv 
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xüsusiyyюtlюrini, qıfıllarda olan sındırma izlюrini vю cinayюt 

işi üçün юhюmiyyюt kюsb edюn başqa юlamюtlюrini müюyyюn 

edюrюk onların baxış protokolunu tюrtib edirlюr. 

Tapşırıq№ 1. 

Sındırma alюtlюrin formaları çox müxtюlifdir. Bununla 

belю bu alюtlюrю qoyulmuş bюzi statik  vю dinamik izlюr, 

hюmçinin onların saxladıqları юklsюr dю forma vю ölçücю çox 

müxtюlif olurlar. Kursantlar hюmin izlюri tюdqiq edir, onları 

ölçür vю protokol fraqmenti şюklindю tюsvir edirlюr. 

Sındırma alюti izlюrinin tюsvir edilmюsindю aşağıdakı 

юlamюtlюr юks olunmalıdır: 

a. İzin növü, dюrinliyi, materialın üst sюthinin pozul-

ması, hюmçinin qarışıq növ izlюrin olması. 

b. Sındırma alюti izlюrinin xarici formasının konturu 

(sadю, hюndюsi xюttlюrю vю fiqurlara müvafiq olaraq). 

v. Xarici quruluşunun vюziyyюti: tюmiz, parçalanmış, 

çatlların olması, dağılmış izin sюrhюddi vю s.   

q. İzlюrin xüsusiyyюtlюri -dюrinliyi, çıxıntıların olması, 

юgюr iz hюcmidirsю, onda oturacağın vю divarların vюziyyюti 

vю s.  

Dюrinliyi olan izlюr юn dюrin yerdюn, alt hissюsi hamar 

quruluşa malik olan izlюr ümumi vю alt hissюsi maili olan 

izlюrdю relyefin aşağı vю yuxarı nöqtюlюri ölçülür.  

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Sındırma alюt vю vasitюlюrini  baxış protokolunun 

fraqmenti şюklindю tюsvir edib vю ölçülюri göstюrmюklю sxemi 

vю fraqmenti  müюllimю tюqdim etmюk. 

Tapşırıq№ 2. 

Mюşqюlюnin юvvюlindю üzюrindю müxtюlif formaya 

malik olan sındırma alюtlюrinю mюxsus izlюr olan юşyalar 

kursantlarю tюqdim olunur.  
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İlk növbюdю sındırma izinin istiqamюtlюndirici, icmal 

(mюsюlюn, iz divar üzюrindюdirsю) vю millimetrik xюtkeşlю 

müfюssюl (mюsюlюn, izin özü vю onun ayrı-ayrı hissюlюri) 

fotoşюkli çюkilir. Ondan sonra sındırma alюti izi ölçülür vю 

müvafiq qaydada hadisю yerinю baxış protokolunda qeyd 

olunur.  

Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin hadisю yerinю baxış 

protokolunun fraqmenti şюklindю qeyd edilmюsinin 

kriminalistik qaydaları: 

-üzюrindю iz saxlanılan predmetin adı; 

-predmetin materialı (ağac, dюmir, kюrpic vю s.); 

-izin növü (sıxma, kюsici, mişarlanma); 

-izin forması (dairюvi, oval, kvadrat vю s.); 

-izin ölçüsü (uzunluğu, eni, dюrinliyi); 

-izin yerlюşmюsi (iki dюyişilmюz orientirю, obyektю  

münasibюtdю); 

-izin xarakterik xüsusiyyюtlюri, hюmçinin izdю kюnar 

hissюciklюrin olması; 

-aşkar edilmiş sındırma alюtinin adı, forması, ölçüsü vю 

digюr xüsusiyyюtlюri; 

-onun hazırlandığı material; 

-izlюrin götürülmюsi vю qablaşdırılması qaydaları; 

-qablaşdırıldıqdan sonra üzюrindю aparılan qeydlюr. 

Əgюr izi predmetlю vю ya onun bir hissюsilю birlikdю 

götürmюk qeyri-mümkündürsю, bu zaman hюcmi izlюrin 

surюtini çıxarmaq lazımdır. Sındırma izlюri müxtюlif kütlюlюr 

vasitюsilю götürülür. 

1.Plastilin vasitюsilю sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrin 

götürülmюsi qaydaları: 

-ovucun içюrisindю plastilini yumşaltmaq; 

-hamar sюth almaq üçün yumşaldılmış plastilin azca su 

ilю isladılmış şüşю üzюrinю basmaq; 
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-plastilini izin üzюrinю basmazdan юvvюl izю aşağıdakı 

maddюlюrdюn birini юlavю etmюk lazımdır; 

-izю vazelin yağı sürtmюk; izю qrafit tozu vю ya kartof 

kraxmalı sюpmюk; 

-plastilinin hamar sюthini izin üzюrinю qoyub üstdюn 

basmaq vю plastilini izdюn çıxarmaq lazımdır. 

Lakin qeyd etmюk lazımdır ki, ağac üzюrindю olan 

sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinю vazelin yağı sürtmюk 

olmaz. Bu izin xarab olmasına sюbюb ola bilюr. Plastilin 

vasitюsilю götürülmüş izi uzun müddюt saxlamaq lazım 

gюlюrsю, onu gipsin üzюrinю köçürmюk olar.  

2. Silikonlu «K» pastası vasitюsilю sındırma alюt vю 

vasitюsi izin юvvюl «K» pastasının tюrkibinю üzюrindю iz aşkar 

olunan predmetin rюngindюn asılı olaraq ağ rюngli (sink 

oksidi), qara rюngli (his), yaxud yaşıl rюngli (xrom oksidi) 

tamamlayıcı юlavю edilir. «K» pastası vasitюsilю izi aşağıdakı 

qaydada götürmюk lazımdır. 

a) Pastanın tюrkibinю 25-35% tamamlayıcı юlavю edюrюk 

alınmış mюhlulu qarışdırmaq lazımdır. 

b) Alınmış mюhlulun üzюrinю 8-10% 18 №-li katalizator 

юlavю edюrюk yenidюn qarışdırılır. 

v) Mюhlul 20-30 dюqiqю polimerlюşdikdюn sonra alınmış 

kütlюnin kюnarlarını ülgüc vю ya bıçaqla kюsюrюk onu 

yüngülcю silkюlюyib ehtiyatla izdюn çıxarmaq lazımdır. 

Sındırma alюt vю vasitюlюrinin izlюrini götürmюk üçün 

stomotologiyada istifadю edilюn plastik maddю olan 

stensdюn dю istifadю edilir. 

Bu aşağıdakı qaydada tюtbiq olunur: 

-stensi 80-90 dюrюcюyю qюdюr qızdırılmış suyun içюrisinю 

salmaq; 

-2-3 dюqiqюdюn sonra sudan çıxarıb ovucun içюrisindю 

yumşaltmaq; 
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-alınmış kütlюnin iz götürюn hissюsini hamarlamaq; 

-hamar sюthi izin üzюrinю qoyaraq üstdюn sıxmaq; 

-iki dюqiqюdюn sonra kütlюni izdюn çıxarmaq lazımdır. 

Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrini götürmюk üçün 

parafin vю stearindюn dю istifadю edilir; 

-parafin vю ya stearini ağ cunaya bükюrюk isti suyun 

içюrisinю salıb 1-2 dюqiqю saxlamaq; 

-yumşalmış kütlюni sudan çıxararaq onun üzюrindю 

olan  suyu pambıq vasitюsilю kюnar etmюk vю ovucun 

içюrisindю юzib yumşaltmaq; 

-yumşaq kütlюni şüşюnin üzюrindю hamarlamaq; 

-kütlюnin hamarlanmış tюrюfini izin üzюrinю qoyaraq 

üstdюn sıxmaq vю 1-2 dюqiqюdюn sonra izdюn ayırmaq 

lazımdır. 

İz götürülmüş maddюni tюmiz kağıza bükюrюk içюrisi 

yumşaq materialla örtülmüş qutuya qablaşdırmaq vю 

qutunun üzюrindю izin növü, onun aşkar edildiyi yer, 

götürülmю vaxtı göstюrilmюli, sonra isю müstюntiqin vю hal 

şahidlюrinin imzası ilю tюsdiq edilib möhürlюnmюlidir. 

Sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrini götürmюk üçün 

spelastdan da istifadю edilir. 

Spelast bюnövşюyi rюngli pastadır vю stomotologiyada 

istifadю olunur. 

Spelast vasitюsilю sındırma alюt vю vasitюlюri izlюri 

aşağıdakı qaydada götürülür: 

-pastanın tюrkibinю 4-5% 1 №-li katalizator юlavю 

etmюklю alınmış kütlюni qarışdırmaq; 

-sonra 3-4% №-li katalizator юlavю edюrюk 1,5 юrzindю 

qarışdırmaq; 

-alınmış mюhlulu izin üzюrinю tökmюk. 

Şюraitdюn asılı oaraq sadalanan üsullardan mümkün 

olanı tюtbiq etmюk lazımdır. 
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Tapşırıq üzrə hesabat: 

1. Göstюrilюn üsullarla sındırma alюt vю vasitюlюri 

izlюrinin surюtini hazırlayıb müюllimю tюqdim etmюk. 

2. Çalışmanın yerinю yetirilmюsinin mahiyyюtini, 

ardıcıllığını, istifadю edilюn kimyюvi tюrkibli madюlюr 

haqqında mюlumatları kursantlar öz tюcrübю 

dюftюrlюrindю qeyd etmюli vю müюllimю tюqdim 

etmюlidirlюr. 

Tapşırıq№ 3. 

Daxili vю asma qıfılların kriminalistik tюdqiqi. 

Qıfıllara baxış keçirюrkюn aşağıdakılar müюyyюn 

olunmalıdır: 

daxili qıfıllar: 

-qıfıl dilinin vюziyyюti (üzюrindю sıxma alюtinю mюxsus 

izlюr varmı); 

-açar yuvasının vюziyyюti (hюmçinin asma qıfıllar 

üçün); 

-qıfıl qutusunun üzюrindю olan zюdюlюr; 

-qıfıl qövsünün vюziyyюti; 

-qıfılda kюnar hissюciklюrin olması (sındırma alюt vю 

vasitюlюrю mюxsus). 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Qıfılın kriminalistik tюdqiqinin gedişatı vю nюticюlюri  

barюdю qeydlюr apararaq, protokol fraqmentini tюrtib etmюk. 

Tapşırıq № 4. 

İzlюrin hansı növ sındırma alюt vю vasitюlюr tюrюfindюn 

saxlanmasını müюyyюn etmюk. 

Üzюrindю sındırma alюt vю vasitюlюri izlюri olan müxtюlif 

tюrkibli materiallardan ibarюt obyektlюr kursantlarю 

paylanılır. 
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Kursantlar tюqdim edilmiş obyektlюr üzюrindю olan 

izlюrdю müюyyюn edilmiş ümumi vю xüsusi юlamюtlюrю görю 

hюmin izlюrin hansı növ alюtю aid olmasını tюyin edirlюr. 

Bu suala cavab isю kursantlar tюrюfindюn юldю olunan 

mюlumatların hюcmindюn asılıdır. 

Mюsюlюn, birinci qrup mюlumatlara aşağıdakı юlamюtlюr 

aid ola bilюr: iz iskюnюnin kюsюn hissюsinin çıxıntılı tюrюfinю 

mюxsus ola bilюr: 

A) izdю ülgüc hissюsinin uzunluğu 1,6 sm mюsafюdю юks 

olunub, izdю olan tünd qюhvюyi rюngli hissюciklюrin olması, 

hюmin hissюsinin paslı olmasını göstюrir. 

İkinci qrup юlamюtlюrю aşağıdakılar aiddir: 

B) iz, detalın uzunluğu 2 sm olan predmetю 

mюxsusdur. 

Təcrübə məşğələsi 6/3 üzrə hesabat: 

-sındırma izlюrinю baxış protokolu;  

-sındırma alюt vю vasitюlюrinю baxış protokolu; 

-sındırma alюt vю vasitюlюri izlюrinin müxtюlif 

kütlюlюrdюn hazırlanmış surюtlюri; 

-qıfılın (plombun) baxış protokolu. 
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Mövzu № 6. Kriminalistik  silahşünaslıq 

                                                                      

                                                                   Vaxt-8 saat 

                                                                  Mühazirə -2 saat 

                                                                 Seminar -2 saat 

                                                                         Təcrübə – 4 saat 

 

 Seminar məşğələsinin sualları: 

1. Kriminalistik silahşünaslığın anlayışı, sistemi vю 

obyektlюri. 

2. Kriminalistik ballistikanın anlayışı vю obyektlюri. 

3. Partlayıcı qurğuların vю maddюlюrin kriminalistik 

tюdqiqatı. Partlayıcı  qurğuların növlюri. 

4. Soyuq silahın vю soyuq atıcı silahın anlayışı. Soyuq 

silahın юsas юlamюtlюri vю tюsnifatı. 

               

                    Seminarın keçirilməsi metodikası:                   

          Kriminalistik silahşünaslığın anlayışı vю sistemi vю  

obyektlюri ilю bağlı sualın iki kursant tюrюfindюn 

cavablandırılması kifayюt olardı.  

      Kriminalistik ballistikanın anlayışı , elmi юsasları, 

obyektlюri, istintaq, ekspert vю mюhkюmю tюcrübюsindю onun 

юhюmiyyюti, odlu silahların kriminalistik anlayışı vю 

tюsnifatı, silahın doldurulmasında vю atюş zamanı giliz, 

güllю, mюrmi, kartec üzюrindю izlюrin yaranma mexanizmi, 

hadisю yerindю odlu silahla davranış qaydaları ,atюş izlюri 

,ballistik obyektlюrin aşkar edilmюsi,qeyd olunması 

götürülmюsi vю qablaşdırılması qaydaları sualının 

müzakirюsinю üç kursant cюlb olunmalıdır. 

      Partlayıcı qurğuların vю partlayıcı maddюlюrin 

kriminalistik tюdqiqatı vю növlюri, partlayış izlюri, partlayış 
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yerinю baxışla bağlı olan sualın cavablandirilmasına azı iki 

kursantın cюlb olunması mюqsюdюuyğun olardı. 

     Soyuq silahların vю soyuq atıcı silahların anlayışı, onların 

юsas юlamюtlюri, tюsnifatı, soyuq atıcı silahların hюmçinin 

üzюrindю soyuq silahın tюtbiqi izlюri  olan obyektlюrin 

kriminalistik tюdqiqatı kimi mюsюlюlюr iki kürsant tюrюfindюn 

müzakirю olunmalıdır. 

                          

                Yoxlama sualları:  

1.Kriminalistik silahşünaslığın anlayışı vю sistemi.  

2.Kriminalistik ballistikanın anlayışı vю onun elmi юsasları. 

3.Ballistikanın obyektlюri.  

4.Odlu silahların kriminalistik anlayışı vю tюsnifatı.            

5.Silahın doldurulmasında vю atюş zamanı giliz, güllю, 

mюrmi, kartec üzюrindю izlюrin yaranma mexanizmi.  

6. Odlu silaha, patronlara vю onların elementlюrinю, 

zюdюlюnmiş maneюlюrю, atюş izlюrinю baxışın kriminalistik 

qaydaları. 

7.Partlayıcı qurğuların vю partlayıcı maddюlюrin 

kriminalistik tюdqiqatı.  

8.Partlayıcı qurğuların  tюsnifatı. 

9.Soyuq silahların vю soyuq atıcı silahların anlayışı. 

10.Soyuq silahların tюsnifatı  

                   Referat: 

1.Soyuq silahların kriminalistik tюdqiqi.       

2.Partlayıcı qurğuların vю partlayıcı maddюlюrin 

kriminalistik tюdqiqı. 

                     

Əsas ədəbiyyat: 

1.Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999,sюh.184-232. 

2.Kriminalistik texnika. Bakı, 2016, sюh. 113-166. 
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    3.Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 167-211. 

    4.Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 142-

163.  
    5.Судебная баллистика и судебная баллистическая 
експертиза. Учебник .под ред. А.Г.Егорова. Саратов.1998. 
    6.Холодное и метателное оружие: Учебник под 
ред.А.Г.Егорова. Саратов.2000. 
     7.Криминалистика. Учебник  для вузов МВД России 
/Под.ред.А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, А.Г.Филиппова. 
Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, тактика, организация и 
методика расследования преступлений». 
      8.Криминалистика. Учебник для работников 
уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования преступлений». 

 

Əlavə  ədəbiyyyat: 
1. Взрывные устройства промышленного изготовлениә 

и их криминалистическое исследованиә. Учебное 
пособие. М.,1991. 

2. Дилдин Я.М. и др. «Взрывы и обнаружение 
взрывных устройств (вопросы организаций и 
методики работы». Методические рекомендации. М., 
1991. 

3.  Лученок Н.Н. «К вопросу о понятии и 
классификации огнестрельного оружиә «Уголовно-
процессуальные и криминалистические  проблемы 
борьбы с преступностью в современной условиях». 
Орел, 1998. 

4. Криминалистическое исследование огнестрельное 
оружия.  (Методические пособия для експертов, 
следователей и судей). М.,1987. 

5. Подшибәкин А.С. Холодное оружие. 
Криминалистические учение. Москва, Инфор., 1997. 

6. Плескачевский В.М. Оруҹие в криминалистике: 
понятие в классификация. Москва, «НИПКҮ 
Восход». 1999. 
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MÖVZU 6. «KRIMINALISTIK SILAHŞUNASLIQ». 

                                     (təcrübə) 

Məşğələnin məqsədi: 

Didaktik - kriminalistik ballistikanın юsasları vю onun 

cinayюtin açılmasında, istintaqında юhюmiyyюti haqqında 

kursantların aldıqları nюzюri biliklюri genişlюndirmюk vю 

möhkюmlюndirmюk.  

Kursantlardю silahların, döyüş sursatlarının, atюş vю 

partlayış izlюrinin aşkar edilmюsi, qeyd olunması vю 

götürülmюsindю kriminalistik vюrdişlюrin formalaşdırılması. 

Metodik - kursantlardю kriminalistik silahşünaslıq üzrю 

bilik vю bacarıqların sюviyyюsinin yoxlanılması. 

Tərbiyəvi - öz şюxsi kriminalistik iş bacarığı 

nümunюsindю hadisю yerindю aşkar edilmiş silahların, döyüş 

sursatlarının, atюş vю partlayış izlюrinin effektiv tюdqiqinin 

imkanlarının nümayiş etdirilmюsi. 

Məşğələlərin ardıcıllığı: 

Məşğələ № 1. «Atılmış giliz vю güllюlюrin kriminalistik 

tюdqiqi ». 

Məşğələ №2. «Atюş izlюrinin (zюdюlюrinin) 

kriminalistik tюdqiqi». 

Məşğələnin keçirilməsi metodları: 

-odlu silahlarla kriminalistik davranışın taktikası vю 

texnologiyası, giliz vю güllю üzюrindю, müxtюlif predmetlюr 

üzюrindю atюş izlюrinin юmюlю gюlmю mexanizmi haqqında 

юdюbiyyat vю didaktik materialları öyrюnmюk; 

-tapşırıqların fюrdi, müstюqil şюkildю yerinю yetirilmюsi; 

-tюcrübю dюrslюri üçün verilmiş tapşırıqların yerinю 

yetirilmюsi. 

Məşğələdə müzakirə olunan yoxlama sualları: 

1. Odlu silahların, döyüş lюvazimatlarının vю onların 

tюtbiqi izlюrinin anlayışı vю юhюmiyyюti? 
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2. Hadisю yerindю odlu silahların, onların tюtbiqi izlюrinin 

aşkar edilmюsi, qeyd edilmюsi, götürülmюsi qaydaları? 

3. Yivli odlu silahların lülю kanalının divarlarının 

mikrorelyefinin dюyişmюsinю tюsir göstюrюn amillюr 

hansılardır vю bu silahdan atılmış güllюnin 

eynilюşdirilmюsindю hansı imkanlar yaradır? 

4. Atılmış giliz üzюrindю silahın mexanizm vю hissюlюrinin 

qoyduğu hansı izlюrdюn silahın qrup mюnsubiyyюtinin 

müюyyюn edilmюsindю vю eynilюşdirilmюsindю istifadю edilir? 

5. Müxtюlif predmetlюrin üzюrindю atюş zюdюlюrinin (dюlib 

keçюn, kor güllю yarası vю s.) юmюlю gюlmю mexanizmi 

necюdir? 

6. Atюş zюdюlюrinin (izlюrinin) hansı юlamюtlюrinю юsasюn 

bu atюşin açıldığı silah növünü müюyyюn etmюk 

mümkündür? 

7. Obyekt üzюrindю qalan atюş izlюrinю görю atюşin hansı 

istiqamюtdюn açıldığını vю ardıcıllığını necю müюyyюn etmюk 

olar? 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI №6/1. 

Məşğələnin məzmunu: 

Atılmış giliz vю güllюlюrin kriminalistik tюdqiqi  ilю 

bağlı kursantlarю zюruri vюrdişlюri aşılamaq. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: kriminalistika kabineti, 

kriminalistika sınaq meydançası. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: -90 dюq. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) Didaktik materiallar: 

-Kriminalistik texnika. Bakı, 2006,8-ci fюsil. 

- Mahmudov A.M., Abdurahmanov Ş.Ş., Allahve-

rdiyev Ə.Ə., İsaqov R.M. Hadisю yerinю baxış. Tюdris 

metodik vюsait . Bakı, 2009. 

. 
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-А.Б.Жук «Стрелковое оружие». Москва, 1992. 
-«Осмотр места происшествия». Москва, 1982. 
-В.С.Аханов, Д.И.Мирский «Руководство по 

криминалистической технике». Москва, 1975. 

b)Obyektlər: odlu silah lюvazimatlarının kolleksiyası, 

atılmış giliz vю güllюlюr, üzюrindю atюş izi olan müxtюlif 

юşyalar (taxta, dюmir, şüşю parçası, köynюk vю s.). 

v)Texniki-kriminalistik vasitələr:  

ştanqensirkullar, kriminalistik xюtkeş, mikroskop MBS 

vю 7 dюfю böyüdюn zюrrюbinlюr. 

Məşğələnin təşkili: 

-tövsiyю olunan юdюbiyyatların kursantların nюzюrinю 

çatdırılması; 

-qrup vю fюrdi mюslюhюtlюrin keçirilmюsi; 

-lazımi, юyani vюsiatlюrin alınması üçün kabinet rюisinю 

sifarişin verilmюsi; 

-texniki-kriminalistik vasitюlюrin vюziyyюtinin vю 

materialların dюrsю yararlılığının yoxlanılması; 

-tapşırıqların icrasında zюruri hюrюkюtlюrin nümayiş 

etdirilmюsi ; 

-kursantların işçi qruplara bölüşdürülmюsi. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının txmini 

bölgüsü: 

1. Müюllimin giriş sözü vю sюrbюst hazırlıq saatlarında 

kursantların yerinю yetirdiklюri tapşırıqların tюhlili    -10 dюq. 

2. Güllю vю gilizlюr üzюrindю silahın  mexanizm vю 

hissюlюrinin izlюrini müюyyюn etmюk                            -15 dюq. 

3. Atılmış giliz vю güllюlюrin krimnalistik tюdqiqi       -30 dюq. 

4. Atılmış giliz vю güllюlюrin tюsvir edilmюsi (hadisю yerinю 

baxış protokolunun fraqmenti formasında tюrtib edilmюsi)

                                                                         - 25 dюq. 

5. Mюşğюlюnin yekunu                        - 10dюq. 

Cəmi:                                                            - 90dəq. 
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Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ: müюllim özünün giriş sözündю hadisю 

yerindю atılmış giliz vю güllюlюrin aşkar edilmюsi, baxışı, 

qeyd edilmюsi vю götürülmюsinin cinayюt hadisюsi 

mexanizminin aydınlaşdırılması prosesindю юhюmiyyюtini 

izah edir. Sonra sюrbюst hazırlıq saatlarında yerinю yetirilюn 

tapşırıqların icrasını yoxlayır vю nюticюlюri qısa tюhlil edir. 

2-ci mərhələ: tюqdim olunmuş giliz vю güllю üzюrindю 

odlu silahın mexanizm vю hissюlюrinin izlюrini müюyyюn edib 

vю  izюmюlю gюtirюn detal vю hissюlюrinin , onların 

yaratdıqları izlюrin formasını, ölçülюrini vю digюr 

xüsusiyyюtlюrini dюftюrdю qeyd etmюk . (tapşırıq 1) 

3-cü mərhələ: kursantların hюr birinю müxtюlif forma vю 

çaplı silahlardan atılmış giliz nümunюlюri paylanılır. Bundan 

sonra atılmış gilizlюrin kriminalistik tюdqiqi, qeyd edilmюsi, 

götürülmюsi qaydaları işlюnilir. Kursantlar zюrrюbinin 

kömюyi ilю hюr bir gilizi tюdqiq edir, onun üzюrindю silah 

mexanizm vю detallarına mюxsus izlюri müюyyюn edir,  onun 

formasını, ölçülюrini (ştanqenpюrgar vasitюsi ilю) vю 

tюdqiqatın digюr  nюticю-lюrinin tюcrübю dюftюrlюrindю qeyd 

edirlюr.(tapşırıq 2) 

4-cü mərhələ: kursantlar tюqdim olunmuş giliz vю 

güllюrin protokol fraqmentini tюrtib edirlюr. Fraqmentin 

юsasını atılmış giliz vю güllюlюrin kriminalistik tюdqiqi 

zamanı  kursantların tюcrübю dюftюrlюrindю apardıqları 

qeydlюr tюşkil edir. 

Baxış protokoluna kriminalistik qaydalara riayюt 

edilmюklю qablaşdırılmış atılmış giliz vю güllюlюr юlavю edilir.  

5-ci mərhələ:mюşğюlюnin yekunu vю kursant-lюrin 

tюcrübi işlюrinin nюticюlюrinin qiymюtlюndirilmюsi  

Hesabat forması: 

-giliz vю güllюyю baxış protokolunun fraqmenti; 
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-silahın qrup mюnsubiyyюtini müюyyюn etmюyю imkan 

verюn giliz vю güllю üzюrindюki  юlamюtlюr; 

Tapşırıq № 1. 

Atюş zamanı giliz üzюrindю izlюrin юmюlю gюlmю 

mexanizmini müюyyюn etmюk. 

Giliz üzюrindю silahın hissю vю mexanizmlюrinin 

izlюrinin юmюlюgюlmю mexanizmini izah etmюk .  

Hюr bir kursant tюqdim edilmiş giliz üzюrindю silahın 

hissю vю mexanizmlюrinin izlюrini (vurucu milin, 

tullayıcının, юksedicisinin, sandığın dodaqlarının vю s.) 

müюyyюn etmюlidir 

Tapşırıq üzrə hesabat:  

Silahın hissю vю mexanizmi, giliz üzюrindю qoyulmuş 

izlюrin юmюlюgюlmю mexanizmi haqqında şifahi mюruzю.  

Tapşırıq № 2 

Atılmış gilizlюrю baxış. İki növ gilizю («TT» vю «MT» 

tapancasından vю zюrurюt yarandıqda digюr növ silahlardan) 

baxış keçirib tюsvir etmюk lazımdır. 

Gilizi aşağıdakı parametrlюr üzrю ölçmюk zюruridir: 

uzunluğu, oturacağın (papaqcığın), silindrik vю ön kюsiyinin 

xarici vю daxili diametri. 

Gilizin tюsvir olunmasına aşağıdakı mюlumatlar daxil 

edilmюlidir: 

A-ancaq giliz haqqında; 

B-giliz üzюrindю olan izlюr haqqında (ilk növbюdю atюş 

zamanı yaranması ehtimal olunan izlюr).  

A - ancaq giliz haqqında: 

1. Gilizin ümumi forması (silindrik, konusvari, 

butilkavarı vю s.). 

- oturacağın (papaqcığın) kюnarlarının gilizin göv-

dюsindюn  xaricю çıxması vю ya papaqcıq vю gövdю arasında 

hюlgюvari dюrinlюşmю (dairюvi oyuq). 
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- qaşqa (tullayıcı vю юksedicinin qarmağının ilişmюsi 

üçün) olması.  

2.Oturacaqda (papaqcıqda) pistonun (kapsulun) 

olması.  

3. Gilizin ölçülюri (daha dюqiq). 

4.Gilizin materialı (gövdю vю kapsul ayrılıqda 

göstюrilir), rюngi. 

5. Oturacaqda marka - izahedici işarюlюr (юrюb vю rim 

işarюlюrinin, damğaların dюqiq tюsvir olunması). 

6.Güllюnin gilizю bюrkitmю üsulunun юlamюtlюri. 

7.Gilizin defektlюri: qatlar, şişlюr, şişmюlюr, batıqlar 

(onların tюqribi forması, ölçüsü, yerlюşdiyi yer).  

8.Gilizin sюthinin vюziyyюti kюlю-kötür, hamar, parıltılı, 

korroziyaya uğramış vю s. 

B - giliz üzərində izlər haqqında: 

İlk növbюdю silahın mexanizmi vю hissюlюrinin 

qoyduğu izlюr tюsvir edilmюlidir. 

Hюr bir halda protokolda piston  üzюrindю izin olub-

olmaması (vurucu milin izi, onun forması - dairюvi, 

armudvari vю s.) göstюrilir. 

Odlu silahın digюr hissю vю mexanizmlюrinin üzюrinю 

gюldikdю isю, onların aşkar edilmюsi vю tюsvir olunması 

nisbюtюn çюtindir. Onlar haqqında ümumi qeydlюr aparılır, 

mюsюlюn; gilizin silindrik hissюsinin mюrkюzindю uzunluğu 3 

mm olan paralel cızıq izlюri vю ya gilizin açıq hissюsindю 7 

mm olan uzunluğu 12 mm olan qövsvari batıq iz müşahidю 

olunur. 

1. Giliz üzюrindю olan digюr izlюr - kюnar çirklюnmю, 

maddю, nazik tюbюqю izlюrini tюsvir etmюk. Əgюr gilizin 

daxilindю xırda yanmamış barıt mikrohissюciklюri müюyyюn 

edilmişdirsю, onların tюsvir edilmюsi dю zюruridir. Hюmçinin, 

barıtın iyi haqqında mюlumatlar (tüstülü barıt, kükürdlü qaz 
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iyi, tüstüsüz barıt - kюmşirin iyi) da protokolda öz юksini 

tapmalıdır. 

2. Yanakı çaxmaq vurucusu olan sistemli silahdan 

atılmış gilizin tюdqiqi vю tюsvir olunması (TOS 5,6 mm çaplı 

beşatılan tüfюngdюn atılmış giliz). Tюsvir zamanı 

aşağıdakılar nюzюrю alınmalıdır: 

-giliz ayrıca pistona malik deyil, bu funksiyanı 

bütövlükdю papaqcıq yerinю yetirir; 

-papaqcığın kюnarında yerlюşюn vurucu milinin 

dördbucaqlı formasında izi aydın müşahidю olunur; 

-hюmçinin papaqcığın kюnarında юksedicinin izi aydın 

müşahidю olunur. 

3.Hamarlülюli ov silahının gilizinю baxışın keçirilmюsi 

vю tюsvir edilmюsi. 

Baxışı vю tюsvir etmю üçün iki növ metal  ( karton vю ya 

plastmas) giliz tюqdim edilir. Əgюr giliz kartondandırsa, 

onda kartonun boru vю metal oturacağının rюngi üzюrindюki 

yazı (damğalar) ayrıca göstюrilir. Gilizin uzunluğu xarici 

diametrlюri qeyd edilmюlidir.  

Gilizin üzюrindю olan çatlar yanıqlar (karton gilizlюrdю), 

batıqlar, karton borunun laylara ayrılması, kapsulun gilizin 

oturacağına münasibюtdю yerlюşmюsi (eyni sюviyyюdю dюrin 

vю ya sюthi olması) vю s. qeyd edilir. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Hadisю yerinю baxış protokolunun fraqmenti 

formasında gilizю baxışın nюticюlюri haqqında qeydlюri 

müюllimю tюqdim etmюk. 

Bюzi odlu silahların patronlarının gilizlюri haqqında 

mюlumatlar. 
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Cədvəl. Yivli silahlar. 

Silahın 

modeli 

Silahın 

çapı 

Gilizin 

forması 

ölçüləri (mm) 

uzunluğu 
Oturaca-ğın 

çapı 
korpusun çapı 

Revolver 

(naqan) 
7,62 silindrik 38,35-38,66 9,85-9,88  

Tapança: 7,62 butulkavari 24,45-24,7 9,8-9,95 9,8-9,95 

TT      

PM 9,00 silindrik 17,75-18,1 9,9-9,83 9,83-9,95 

Tüfюng: 

(Toz) 
5,60 silindrik 15,4-15,6 7,10 5,7-5,75 

 

Cədvəl. Hamarlüləli (yivsiz) ov silahları. 

Metal gilizlər. 
Silahın çapı 

 

Gilizin xarici diametrləri Gilizin 

kəsiyinin      

daxili diametri 

şərti 

işarə 

mm-lə giliz çıxıntısı giliz borucuğu gilizin önkəsiyi 

12 18,40 22,45 22,60 20,20 19,70-19,30 

16 16,80 20,65 18,85 18,55 18,05-17,65 

20 15,80 19,40 17,70 17,35 18,05-16,45 

24 14,70 18,35 16,75 16,45 15,95-15,55 

28 13,90 17,40 15,85 15,55 15,05-14,65 

32 12,10 15,75 13,55 13,30 12,80-12,40 

 

 

 

Cədvəl. Karton (plastmas) gilizlər. 
Silahın çapı 

 

Gilizin xarici diametrləri Gilizin ön 

kəsiyinin      

daxili diametri 

şərti 

işarə 

mm-lə giliz çıxıntısı giliz borucuğu gilizin ön 

kəsiyi 

12 18,40 22,45 22,60 20,20 19,70-19,30 

16 16,80 20,5 18,85 18,55 18,05-17,65 

20 15,80 19,40 17,70 17,35 18,05-16,45 

24 14,70 18,35 16,75 16,45 15,95-15,55 

28 13,90 17,40 15,85 15,55 15,05-14,65 

32 12,10 15,75 13,55 13,30 12,80-12,40 
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Tapşırıq № 3. 

Yivli silahdan atılmış güllюyю baxış. 

İki növ atılmış güllю (tюbюqюli vю bütöv) nümunюlюrinю 

baxış keçirib tюsvir etmюk. Bunun üçün qabaqcadan güllюnin 

daha dюqiq ölçülюri çıxarılmalıdır: 

-güllюnin uzunluğu; 

-silindrik hissюnin diametri; 

-güllюnin çюkisi; 

-güllюnin tюsviri iki istiqamюtdю aparılır: 

Güllənin təsvir edilməsi: 

1. Onun tюbюqюli vю ya bütöv olması; 

2. Metalın rюngi (tюbюqюli güllюlюrdю ayrıca tюbюqюnin vю 

ürюkciyin rюngi göstюrilir). 

3. Güllюnin uc hissюsinin forması dairюvi, iti, küt vю s. 

4. Güllюnin gilizю bюrkidilmюsi üsulunu tюsdiqlюyюn 

юlamюtlюr: oturacaq hissюsinю yaxın kюnarlarda nöqtюvari 

oyuqlar, hюlqюvari dюrinlюşmюlюr, ştrixvari qaşqalar vю s. 

5. Hюlqюvari dюrinlюşmюlюr - aparıcı kюmюrciklюr (güllюnin 

mюrkюzindю bюzюn bir neçю юdюd olur). 

6. Güllюnin metalının vюziyyюti - parıltılı, kюlю-kötür, 

tutqun, paslanmış (korroziyaya uğramış) olması. 

7. Əgюr güllю deformasiyaya uğramışsa, deformasiyanın 

xarakteri, forması (tюqribi) tюsvir olunur. 

Güllə üzərində qalan izlərin təsvir edilməsi: 

Lülю kanalından keçюrkюn güllю üzюrindю qalmış izlюr 

ilk növbюdю tюsvir olunur. Bu izlюr yiv sahюlюrinin eninю 

müvafiq xюtti vю ya şrixvari dюrinlюşmюlюr olub, güllюnin 

oturacağı ilю münasibюtdю bucaq altında sağa vю ya sola 

istiqamюtlюnir. Bu izlюrin sayını vю istiqamюtini göstюrmюk 

zюruridir. Göstюrilюn bu yiv izlюri arasında yiv sahюlюrinin 

sюthini юks etdirюn kiçik ölçülü cızıqlar olur ki, onları tюsvir 
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etmюdюn, ancaq mövcud olmaları haqqında mюlumat 

göstюrmюklю kifayюtlюnmюk tövsiyю edilir. 

Güllю üzюrindю nazik tюbюqюlюşmю izlюrini - qara qatı 

(atюş hisi), qan, sümük, beyin maddюsi vю material 

hissюciklюri (paltarın parçasının liflюri, tikinti materiallarının, 

torpağın, gilin, qumun vю s.) mütlюq tюsvir edilmюlidir. Bu 

izlюrin xarici görünüşünü, yerlюşdiyi yeri, tюqribi formasını 

gösitюrmюk vacibdir. 

Qeyd: qırma və tıxaclar - onların düzgün sferik 

formada olub-olmaması: nюzюrю almaq lazımdır ki, 

юldюdüzюltmю qırma, karteç sferik formaya yaxın (ovçular 

bu üsula «katanka» deyirlюr) olsa da kюlю-kötür, qeyri-

düzgün formaya malikdirlюr. Qırma vю karteç maneюni dюf 

edюrkюn deformasiyaya uğraya bilюr. 

Qırma vю karteçin dюqiq ölçülюri çıxarılmalı (юgюr 

forması qeyri-sferikdirsю vю ya zavod deformasiyası varsa, 

ölçülюr bir neçю istiqamюtdю çıxarılır), çюkisi müюyyюn 

edilmюlidir. 

Hюmçinin metalın rюngi, qırma vю ya karteçin 

üzюrindюki tюbюqю (atюş hisi), kюnar  mikrohissюciklюr 

göstюrilmюlidir. 

Qırma vю ya karteçin növünü (sadю sferik vю ya 

mürюkkюb quruluşlu) qeyd etmюk zюruridir. 

Keçю vю karton tıxaclar tюsvir edilюrkюn ilk növbюdю 

materialın növü vю rюngi, onun diametri, qalınlığı,  onların 

üzюrindю kюnar tюbюqю - barıt hisi vю digюr kюnar 

mikrohissюciklюr  göstюrilmюlidir . 
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Cədvəl. 
Si 

lahın 

çapı 

Metal giliz Karton giliz  

Tıxac Tıxac  

Normal Güclən-

dirilmiş 

aralıq qat normal Gücləndi-rilmiş aralıq 

qat 

10 21,10 21,20 20,75 20,35 20,45 20,00 

12 19,90 20,19 19,70 18,90 19,15 18,90 

16 18,25 18,40 17,80 17,40 17,50 17,10 

20 16,90 17,00 16,60 15,90 16,25 15,90 

24 16,00 16,05 15,70 15,15 15,30 14,95 

28 15,10 15,15 14,80    

32 12,95 13,00 12,65    

 

Tapşırıq № 4. 

Atılmış gilizlюr üzrю silahın qrup mюnsubiyyюtini 

müюyyюn etmюyю imkan verюn юlamюtlюri müюyyюn etmюk. 

Müюllim tюrюfindюn tюqdim edilmiş atılmış gilizlюri 

aşağıdakı юlamюtlюr üzrю qruplaşdırmaq: 

a) gilizin ümumi ölçüsü (tюqribi); 

b) gilizin forması; 

v) gilizin uzunluğu vю ön kюsiyinin daxili diametri 

(butulkavari gilizlюrdю hюmçinin papaqcığa yaxın silindrik 

hissюnin diametri ölçülür); 

q) quruluşu: 

-kiçik çıxıntısı; 

-xaricdюn hюlqюvari dюrinlюşmю; 

-güllюnin gilizdю dirюnib oturduğu daxili çıxıntılar; 

-güllюnin gilizю bюrkidilmюsi üsulu; 
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-gilizin pistonunun olub-olmaması (burada «yanakı» 

vurucu milю malik silah gilizini xüsusi vurğulamaq 

zюruridir); 

-piston üzюrindю vurucu milin qoyduğu izin formasına 

görю. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Yivli silahdan atılmış gilizin  юlamюtlюri  barюdю yazılı 

mюlumat. 

Tapşırıq № 5. 

Yivli silahdan atılmış güllюlюrin qrup mюnsubiyyюtini 

müюyyюn etmюyю imkan verюn юlamюtlюrin göstюrilmюsi. 

Bu mюqsюdlю müюllim tюrюfindюn  tюqdim edilmiş 

atılmış güllюlюrin aşağıda göstюrilюn юlamюtlюrini ardıcıllıqla 

qruplaşdırmaq: 

-ümumi ölçüsü; 

-güllюnin uzunluğu vю onun diametri; 

-uc hissюnin forması; 

-çюkisi; 

-güllюnin gilizю bюrkidilmюsi üsulu; 

-yiv sahюlюrinin, izlюrinin sayı vю istiqamюti. 

Qeyd: Hamarlülюli ov silahlarının, patronlarının vю 

digюr lюvazimatlara baxış. 

Hamarlülюli tüfюngdюn atılmış hadisю yerindю aşkar 

edilmiş giliz, keçю tıxac, karton aralıq qat vю mюrmi üzrю 

qrup mюnsubiyyюtinin müюyyюn edilmюsi. 

-onların ölçülmюsi; 

-zavod istehsalı vю ya юldюdüzюltmю olması; 

- юldюdüzюltmю mюrminin hazırlanması üsulu; 

-zavod istehsalı olan qırma vю ya karteçin nömrюsi; 

-zavod istehsalı olan vю ya юldюdüzюltmю tıxac vю aralıq 

qat; 
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-tıxac vю ya aralıq qatın hazırlandığı material (xarici 

юlamюtlюrinю görю); 

-atılmış tıxac vю ya aralıq qat üzrю silahın çapının 

müюyyюn edilmюsi. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Əlamюtlюri göstюrmюklю yazılı mюlumat. 

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI №6/ 2. 

Atюş izlюrinin  (zюdюlюrinin) kriminalistik tюdqiqi. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: kriminalistika kabineti, 

kriminalistika sınaq meydançası. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: 90 dюq. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) Didaktik materiallar: 

-Kriminalistik texnika vюsaiti. Bakı, 2006, 8-ci fюsil.  

-«Осмотр места происшествиѐ» Справочник 

следователѐ. Москва, 1982. стр: 120-157.; 

 b) Obyektlər: 

Üzюrindю atюş izlюri olan taxta, dюmir, şüşю, plastmas, 

parça юşyalar; 

v) Texniki-kriminalistik vasitələr; 

«Zenit 11» vю «Rюqюmsal»  tipli fotoaparatlar, 

kriminalistik xюtkeşlюr, lupalar, (zюrrюbinlюr) ştanqepюrgar 

vю s. 

Məşğələnin təşkili: 

-tövsiyю olunan юdюbiyyatların kursantların nюzюrinю 

çatdırılması; 

-qrup vю fюrdi mюslюhюtlюrin keçirilmюsi; 

-lazımi tюdris-юyani vasitюlюrin alınması üçün kabinet 

rюisinю sifarişin verilmюsi; 

-texniki-kriminalistik vasitюlюrin vюziyyюtinin vю 

materialların yararlılığının yoxlanılması; 
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- kursantların işçi qruplara bölüşdürülmюsi. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təqribi 

bölgüsü: 

1. Müюllimin giriş sözü vю sюrbюst hazırlıq saatlarında 

kursantların yerinю yetirdiklюri tapşırıqların tюhlili -10 dюq.                                                       

2. Atюş izlюrinin (zюdюlюrinin) kriminalistik tюdqiqi -25 dюq.                                                                                                                                                                                       

3. Atюş izlюrinin tюsviri (hadisю yerinю baxış protokolunun 

fraqmenti formasında tюrtib edilmюsi)                       - 25dюq 

4. Soyuq silahların kriminalistik tюdqiqi                   - 20 dюq 

5. Mюşğюlюnin yekunu                                          -10dюq. 

6. Cəmi:                                 - 90 dюq. 

Məşğələnin gedişatı:      

1-ci mərhələ: müюllim öz giriş sözündю atюş izlюrinin 

(zюdюlюrinin) kriminalistik tюdqiqinin atюşaçanın yerinin, 

atюş mюsafюsinin, atюş zюdюlюrinin ardıcıllığının vю bu kimi 

digюr halların  müюyyюn edilmюsindю юhюmiyyюtli rol 

oynadığını  kursantlarю açıqlamalıdır. Bu mюlumatlar 

kriminalistik fюrziyyюlюrin qurulmasına, cinayюtin baş vermю 

mexanizminin müюyyюn edilmюsinю , kriminalistik taktiki 

üsullarının seçilmюsinю kömюk edir. Sonra isю kursantların 

sюrbюst hazırlıq saatlarında yerinю yetirdiklюri tapşırıqlar 

yoxlanılır vю nюticюlюr tюhlil edilir. 

2-ci mərhələ: kursantlar tюqdim olunmuş atюş izlюrini 

tюdqiq edir vю onları tюsvir edirlюr (tapşırıq 4). 

3-cü mərhələ: kursantlar tюcrübю dюftюrlюrindюki 

qeydlюr юsasında müxtюlif obyektlюrdю güllюnin giriş vю çıxış 

dюliklюrinin tюsvirini göstюrюn cюdvюl tюrtib edirlюr: 
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Obyektlər Giriş dəliyinin 

əlamətləri 

Çıxış dəliyin 

əlamətləri 

 

Şüşю    

Taxta    

Metal    

Parça    

4-cü mərhələ: mюşğюlюnin yekunu vю kursantların 

tюcrübi işlюrinin nюticюlюrinin qiymюtlюndirilmюsi. 

Tapşırıq üzrə hesabat  forması: 

-atюş izlюrinin (zюdюlюrinin) tюsviri (baxış protokolunun 

fraqmenti formasında tюsviri); 

-müxtюlif obyektlюr üzюrindю güllюnin giriş vю çıxış 

dюliklюrinin tюsvirini göstюrюn cюdvюl. 

Tapşırıq 6. 

Atюş zюdюlюrinin aşağıdakı юlamюtlюrini müюyyюnlюş-

dirib qeyd etmюk: 

-hansı predmet üzюrindю zюdюnin aşkar edilmюsi, 

predmetin materialı; 

-predmetin, hюmçinin zюdюnin predmet üzюrindю 

yerlюşdiyi yer; 

-zюdюnin növü (kor vю ya dюlib keçюn); 

-zюdюnin xarakteri: lokal dюliklюrin, radial çatların 

olması, materialda dağıntılar; 

-zюdюnin xarakteri: dairюvi, yumru, armudvari, xaçvari, 

ulduzvari vю s. 

-predmet üzюrindю zюdюnin ölçülюri: diametri, qarşılıqlı 

tюrюflюr arasında mюsafю vю s. (юgюr kor zюdюdirsю, onun 

dюrinliyi ölçülür, açıq zюdюdю isю materialın qalınlığı ölçülür, 

zюdю kanalının istiqamюti müюyyюn edilir); 

-zюdюnin kюnarlarının vюziyyюti: hamar, kюlю-kötür, 

materialın hissюciklюri ilю içюriyю doğru юyilmiş vю ya юksinю; 
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-zюdюnin юtrafında sürtünmю kюmюrciyinin  

mövcudluğu; 

-zюdюnin юtrafında tюbюqюnimn (his, yanmamış barıt 

hissюciklюrinin) mövcudluğu, onun forması. 

Tapşırıq üzrə metodiki göstəriş: 

Müdavimю üzюrindю atюş zюdюlюri oan müxtюlif 

obyektlюr tюqdim edilir: parça (müxtюlif paltarlar), dюri vю ya 

onun юvюzedicisi (ayaqqabı, çanta vю s.), ağac vю ya taxta 

(atюş zamanı yaş vю ya quru), şüşю vю ya plastik tюbюqю, 

metal (nazik tюbюqюli) vю s. 

Tapşırıq üzrə hesabat: 

Atюş izlюrinю baxış protokolunun tюrtib edilmюsi. 

 

 

 

MÖVZU № 7. YAZININ VƏ SƏNƏDLƏRIN 

KRIMINALISTIK TƏDQIQATI 

Vaxt-6 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

Təcrübə məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

1.Maddi sübut юhюmiyyюti kюsb edюn sюnюdlюrlю davranış 

qaydaları.Sюnюdlюrin texniki-kriminalistik tюdqiqi. 

2. Yazı xюttinin, imzanın sюrbюst vю eksperimental 

nümunюlюri vю onlara göstюrilюn tюlюblюr. 

 3.Yazı xюttinin ümumi vю xüsusi юlamюtlюri. 

                

                       Seminarın keçirilməsi metodikası:    

Seminarin birinci sualında sюnюdlюrin mюzmununun 

dюyişdirilmюsinin anlayışı, üsulları, юlamюtlюri vю onların  
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aşkar edilmюsinin metodları , sюnюdlюrin mюzmununun 

bюrpa edilmюsi üsulları, onların  kriminalistik tюdqiqatın 

növlюri, maddi sübut юhюmiyyюti kюsb edюn sюnюdlюrlю 

davranış qaydaları, sюnюdlюrю istintaq  baxışı, onun 

vюzifюlюri, metodları hюmçinin, görünmюyюn vю zюif görüюn 

mюtnlюrin aşkar edilmюsi,eyni zamanda yanmış vю cırılmış 

sюnюdlюrin mюzmununun bюrpa edilmюsi, poliqrafiya 

mюmulatların tюdqiqi, sюnюdin poliqrafik tюdqiqinin cinsini 

xarakterizю edюn юlamюtlюr, onun növlюri vю növ 

müxtюlifliyi, çoxaldıcı texniki vasitюlюr vю EHM-in kömюyi 

ilю hazırlanmış sюnюdlюrin tюdqiqinin xüsusiyyюtlюri, 

sюnюdlюrin materiallarının tюdqiqinin imkanları: kağızlar, 

rюnglюyici maddюlюr, yapışdırıcı maddюlюr vю i.a. ilю bağlı 

mюsюlюlюr müzakirю olunacaqdır.   

İkinci sualın юsas müzakirю obyekti isю yazı xюttinin, 

imzanın sюrbюst,şюrti-sюrbюst vю eksperimental nümunюlюrin 

anlayışı, götürülmю qaydaları vю hюcmi , hюmçinin onlara  

göstюrilюn tюlюblюrdюn bюhs edir. 

Üçüncü sualda yazının kriminalistik tюdqiqatı, yazının 

(yazı nitqi), yazı xюtinin anlayışı, yazı nitqinin vюrdişlюri vю 

onların tюsnifatı, kriminalistik xюtşünaslığın elmi юsasları, 

yazı vюrdişlюri, yazı vюrdişlюrinin formalaşdırılması vю 

dюyişmюsi qanunauyğunluqları, yazı xюttinin юlamюtlюri vю 

onların tюsnifatı, yazı xюttinin ümumi vю xüsusi юlamюtlюri, 

onların qarşılıqlı юlaqюsi, diaqnostik, proqnostik vю 

eynilюşdirmю юhюmiyyюti, dюyişdirilmiş, maskalanmış, başqa 

şюxsin xюttinю oxşadılmış yazı xюttinin юlamюtlюri vю qeyri-

adi üsulla icra edilmiş  юlyazmalar, imzaların tюdqiqinin 

xüsusiyyюtlюri, hюmçinin sualda kriminalistik 

müюllifşünaslığın elmi юsasları, onun eynilюşdirmю vю 

diaqnostik vюzifюlюri, kimi bacib aspektlюr müzakirю 

olunacaqdır. 
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                 Yoxlama  sualları:  

1.Sюnюdin anlayışı vю növlюri.  

2.Maddi sübut юhюmiyyюti kюsb edюn sюnюdlюrlю davranış 

qaydaları. onun vюzifюlюri, metodları.  

3.Sюnюdlюrin kriminalistik tюdqiqatın növlюri.                                                

4.Sюnюdlюrю istintaq  baxışın krinimalistik qaydaları. 

5.Yazının (yazı nitqi), yazı xюtinin anlayışı.  

 6.Kriminalistik xюtşünaslığın elmi юsasları.  

7.Yazı xюttinin юlamюtlюri vю onların tюsnifatı. 

8.Yazı xюttinin ümumi vю xüsusi юlamюtlюri.  

 9.Dюyişdirilmiş, maskalanmış, başqa şюxsin xюttinю 

oxşadılmış yazı xюttinin юlamюtlюri vю qeyri-adi üsulla icra 

edilmiş  юlyazmalar.  

10.Yazı xюttinin, imzanın sюrbюst vю eksperimental 

nümunюlюri.  

11.Kriminalistik müюllifşünaslığın anlayışı vю elmi юsasları. 

12.Yanmış vю cırılmış sюnюdlюrin mюzmununun bюrpa 

edilmюsi. 

 

                                      Referat: 

Sюnюdlюrin texniki–kriminalistik tюdqiqatının 

mahiyyюti, növlюri vю vюzifюlюri. 

                                       Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 235-

275.  

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 212-240. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 

164-182. 

4. Sarıcalinskaya K.Q., İsmayılov E.M., Musayev H.Ə. 

Monoqrafiya. Ekspert-xюtşunasların hazırlanması. 

Bakı, 2003. 
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5. Mayılov Ü., Musayev H., Hacıyev Q., İbrahimov Ə., 

Əlюkbюrov H. Mюhkюmю xюtşunaslıq ekspertizasına 

materialların hazırlanması. Metodik vюsait. Bakı,2003.  
6. Криминалистика. Учебник  для вузов МВД России 

/Под.ред.А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования 

преступлений». 
7. Криминалистика. Учебник для работников 

уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организация и методика расследования 
преступлений». 

 

                                Əlavə  ədəbiyyat: 
1. Кошманов М.П. и др. признаки почерка. Учебное 

пособие. Саратов, 1997. 
2. Сосенушкина М.Н. «Основы технико-криминалисти-

ческой  експертизы документов». Учебное пособие. 
М.,1992. 

3. Технико-криминалистическое исследование докумен-
тов, изготовленных современными средствами 
оргтехники» //Уголовно-просессуальные и 
криминалистические  проблемы борьбы с 
преступностью  в современных условиях. Орел, 1998. 

 

 

 

MÖVZU 7.  YAZI VƏ SƏNƏDLƏRİN 

KRİMİNALİSTİK TƏDQİQİ 

                                                       

Məşğələnin məqsədi : 

Didaktik - cinayюtin açılmasında vю araşdırılmasında 

sübut юhюmiyyюti kюsb edюn юlyazmalar, mюtbюю üsulu ilю 
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hazırlanmış mюtnlюr vю saxta sюnюdlюrin krimnalistik 

tюdqiqinin üsul vю metodlarını kursantlarю öyrюtmюk. 

Metodiki - bu mövzü üzrю kursantların nюzюri 

biliklюrini möhkюmlюndirmюk, юlyazma mюtnlюrindю 

eynilюşdirmю mюsюlюlюrinin hюlli üçün onların ümumi vю 

xüsusi юlamюtlюrini müюyyюn etmюk vюrdişlюrini vю  

sюnюdlюrin kriminalistik tюdqiqi ilю bağlı bacarıqları 

aşılamaqdır. 

Tərbiyəvi - kursantlardю bu sahюdю kriminalistik 

vюrdişlюrin mюnimsюnilmюsinю hюvюs oyatmaqdır. 

Məşğələnin ardıcıllığı: 

Məşğələ 1. Sюnюdlюrin vю юlyazma mюtninin 

krimnalistik tюdqiqi.  

Məşğələlərin keçirilməsi metodları: 

-saxtalıq юlamюtlюrinin müюyyюn edilmюsi vю  

kursantların nюzюri biliklюrinin yoxlanılması; 

-tapşırıqların müstюqil, fюrdi şюkildю  icra edilmюsi; 

-tapşırıqların icrasının tюhlili vю qiyюmюtlюndirilmюsi.    

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI  

Məşğələnin məzmunu: Sюnюdlюrin vю юlyazma 

mюtninin krimnalistik tюdqiqi.  

Məşğələnin keçirdiyi yer: kriminalistika fюnn kabineti, 

sinif otağı. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 90 dюq. 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) Didaktik materiallar: 

-Kriminalistik texnika. Dюrs vюsaiti. Bakı, 2006. 

-Musayev H.Ə. Əlyazmaların icraçısının cinsi 

mюnsubiyyюtinin müюyyюn edilmюsi metodikası. Bakı, 2000. 

-Davudov F.E. Xюtt ekspertizası vю sюnюdlюrin texniki 

tюdqiqatına materialların hazırlanması. Bakı, 1996. 
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b) Obyektlər: 

Əlyazma mюtnlюri - 25 юdюd. 

v) Texniki-kriminalistik vasitələr: 

Kriminalistik zюrrюbin -25 юdюd. 

Məşğələnin təşkili. 

-Tövsiyю edilюn юdюbiyyatları kursantların nюzюrinю 

çatdırmaq; 

-Qrup vю fюrdi mюslюhюtlюr keçirmюk; 

-Mюşğюlюnin keçirilmюsi üçün zюruri materialların 

alınması üçün tюdris metodiki fюnn kabinetinin rюisinю 

sifariş vermюk; 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü;      

1.Müюllimin  giriş sözü                                         - 5 dюq.  

2.Yoxlama sualların  müzakirюsi                                - 5 dюq. 

3.Tюqdim olunmuş sюnюdin krimnalistik tюdqiqi                                         

                                                                                         - 25dюq. 

 4.Tюqdim olunmuş юlyzma mюtnin krimnalistik tюdqiqi                                                                                    

                                                                                           - 20 dюq.  

 5.Kursantlar tюrюfindюn yerinю yetirilmiş bir neçю tapşırığın 

tюhlil edilmюsi                                                                   - 25 dюq.                                        

 6.Mюşğюlnin yekunu                                                  - 10 dюq. 

 Cəmi:                                                                       - 90 dəq. 

Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ: Müюllim giriş sözü ilю tюcrübю dюrsinin 

mюqsюdini izah edir, mövzunun müasir dövrdю aktualığını 

şюrh edir. Əlyazmaların cinayюtlюrin açılmasında vю 

sübutetmю prosesindю rolunu vю aparılacaq tюcrübю 

dюrsindю юldю oluna bilюcюk vюrdişlюrin юhюmiyyюtini izah 

edir. 

Müюllim daxili işlюr orqanlarının юmюkdaşlarının, 

müstюntiqin юmюliyyat-axtarış xidmюti  юmюkdaşlarının, 
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kriminalistik texniki  vasitюlюrlю юlyazmalara necю baxış 

keçirmюlюrini, baxışın nюticюsindю hюmin юlyazmalar baradю 

юldю olunan mюlumatların cinayюtin araşdırılmasında 

юhюmiyyюtini izah edir. 

2-ci mərhələ: - müюllim kursantların biliklюrini 

aşağıdakı suallar üzrю seçmю qadasında yoxlayır: 

1.Yazı nitqinin юlamюtlюri hansılardır? 

2.Yazının topoqrafik юlamюtlюri hansılardır? 

3.Yazı xюttin юlamюtlюri neçю qrupa ayrılır? 

4Xюttin ümumi юlamюtlюri hansılardır vю onlar nюyi   

    xarakterizю edirlюr? 

5.Xюttin xüsusi юlamюtlюri hansılardır, onlar nюyi    

6. Sюnюdlюrin saxtalaşdırma üsulları hansılardır? 

7.Sюnюdlюrin mюzmununun bюrpa edilmюsinin üsulları 

hansılardır? 

8.Mюtbюю üsulu ilю icra edilmiş sюnюdlюrdю юks olunmuş 

hansı юlamюtlюr xüsusi юlamюtlюr hesab edilir? 

         3-cü mərhələ: sюnюdlюr kursantlara 

paylanılır(kursantlar şюxsi sюnюdlюrdюn dю istifadю edю bilюr) 

vю hansı tapşırıqlar yerinю yetirilюcюyi izah edilir. Sonra isю 

onlara юlyazma mюtnlюri paylanır vю hюmin mюtnlюrdю yazı 

xюttinin ümumi vю xüsusi юlamюtlюrini müюyyюn edilmюsi ilю 

bağlı tapşırıqlar verir. Tapşırığı alan kursantlar юlyazmanı 

öyrюnib ümumi юlamюtlюri müюyyюn edir vю onları tюcrübю 

dюftюrlюrinю yazırlar (yazı vюrdişi, hюrflюrin ölçülюri, xюttin 

meyli, yazının surюti, hюrflюr vю onların elementlюrinin bir-

biri ilю юlaqюlюndirilmюsi, xюttin düzülüşü vю hюrflюr 

arasında mюsafю vю s.). 

Sonra kursantlar yazı xюttinin xüsusi юlamюtlюrini 

müюyyюn edirlюr. Bunun üçün kursantlar юlyazma 

mюtnlюrindю daha çox tюkrar olunan (3-4 dюfю) 5-6 eyni adlı 
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hюrflюri seçir hюrflюrdю oxlar vasitюsilю qeyd olunan 

юlamюtlюri  göstюrirlюr.  

1. Hюrflюrin quruluşuna görю (sadю, bюsit, mürюkkюb 

xюtlюr);  

2. Xюttin icrası zamanı юl hюrюkюtinin formasına görю 

(düz xюtli, qövsvari, bucaqvari, ilgюkvari, ovalşюkilli, 

dairюvi vю s.);  

3. Hюrflюrin vю onların elementlюrinin bir-biri ilю 

birlюşmю formasına görю (qövslю, ilgюklю, bucaqla, qayıdış 

düzxюtlю, qayıdış qövslю);  

4. Hюrюkюt istiqamюtinin nisibliyinю görю (aşağıdan 

yuxarı vю юksinю);  

5. Hюrflюrin elementlюrinin hюrюkюt ölçüsünю görю 

(şaquli böyüdülmüş vю üfüqi böyüdülmüş); 

6.Hюrflюrinin elementlюrinin icrasında юl 

hюrюkюtlюrinin ardıcıllığına görю;  

7. Əl hюrюkюtlюrinin başlanğıc vю bitmю nöqtюlюrinю 

görю;  

8. Əl hюrюkюtlюrinin tюsir qüvvюsinin- basma 

qüvvюsinin intensivlik dюrюcюsinю görю vю s.). Xüsusi 

юlamюtlюri müюyyюn etmюklю bюrabюr kursant onların 

necю tюkrar olunduğunu da nюzюrdюn keçirib vю bununla 

da bu  vюrdişin dayanıqlı olub-olmadığını müюyyюn edir.  

4-cü mərhələ: Tapqırıqlar yerinю yetirildikdюn sonra 

kursantlar tюrюfindюn bir neçю icra edilmiş tapşırıq ucadan 

oxunaraq müzakirю olunur. Bundan sonra müюllim hюmin 

tapşırıqların icrasında buraxılmış nöqsanları aradan 

qaldırmaq üçün kursantlaramüvafiq tövsiyю vю göstюrişlюr 

verir . 

5-cı mərhələ: Müюllim dюrsin sonunda mюşğюlюyю 

yekun vuraraq, qiymюtlюri elan edir vю gюlюcюk tюcrübю dюrsi 

üçün kursantlarю tapşırıqlar verir. 
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Hesabat forması:  

Kursantlar tapşırıqların hюllinю dair yazılı hesabatları, 

sюnюdю baxış protokolu, xüsusi vю ümumi юlamюtlюri oxlarla 

göstюrilmiş юlyazma mюtnlюrini  müюllimю tюqdim edirlюr. 

 

Kursantların təcrübə dərsinə sərbəst hazırlaşmaları 

üçün:  

Tapşırıq № 1.. 

Hюr bir kursant öz şюxsi vюsiqюsinю baxış keçirib 

nюticюlюri protokol fraqmenti şюklindю tюsvir  etmюlidir.  

Tapşırıq № 2. 

İki юdюd şюxsi vюsiqюni nюzюrdюn keçirib onların 

blanklarında olan rekvizitlю  blankın kağızında, verilmю 

tarixindю olan oxşar vю fюrqli cюhюtlюri qeyd edirlюr. 

Tapşırıqlar üzrə hesabat:  

      Sюrbюst hazırlıq zamanı tapşırıqlar yerinю yetirdikdюn 

sonra kursantlar tapşırıqların hюllinю dair yazılı hesabatları 

müюllimю tюqdim edirlюr.  

 

Tapşırıq № 3. 

Tюqdim edilmiş юlyazm mюtnindю yazı xюttinin ümumi 

юlamюtlюrini müюyyюn etmюk. 

Tapşırıq № 4. 

Tюqdim edilmiş юlyazma mюtnindю yazı xюttinin xüsusi 

юlamюtlюrini müюyyюn etmюk. 

Tapşırıq № 5. 

Birinci vю ikinci çalışmaların nюticюlюri юsasında axtarış 

cюdvюlini tюrtib etmюk. 

Üç sütundan ibarюt olan cюdvюlin birinci sütununda 

xüsusi юlamюtю mюxsus axtarılan hюrf vю ya rюqюm göstюrilir. 
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İkinci sütunda hюmin hюrf vю ya rюqюmin qrafik şюkli 

göstюrilmюklю bюrabюr xüsusi юlamюtlюr qırmızı mürюkkюblю 

oxlar vasitюsilю göstюrilir. 

 

Axtarış cədvəlinin nümunəsi. 

Hərf və ya 

rəqəm 

Xüsusi əlamət nədən ibarətdir  və 

necə adlanır 

Qrafiki 

şəkil 

İ.M.Ş. 

 

Hюrfin elementlюrinin bir-biri ilю 

birlюşdirilmюsi ilgюkvari 

 

Oq 

 

Hюrflюrin bir-biri ilю birlюşmюsi 

forması-bucaq formasında 

 

K 

 

Hюrfin ikinci elementi digюr 

elementlюrdюn hündürdюdir 

 

 

Tapşırıqlar üzrə hesabat: 

Sюrbюst hazırlıq saatlarında tapşırıqları yerinю 

yetirdikdюn sonra kursantlar tapşırıqların hюllinю dair yazılı 

hesabatları, xüsusi vю ümumi юlamюtlюri oxlarla göstюrilmiş 

юlyazmaları, birinci vю ikinci çalışmaların nюticюlюri юsasında 

tюrtib olunmuş axtarış cюdvюlini müюllimю tюqdim edirlюr. 
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 MÖVZU № 8. ZAHIRI ƏLAMƏTLƏRƏ GÖRƏ 

ŞƏXSIYYƏTIN KRIMINALISTIK EYNILƏŞDIRILMƏSI. 

 

Vaxt-6 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

Təcrübə məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

1. Şюxsiyyюtin zahiri görünüşü barюdю kriminalistik 

tюlimin anlayışı, elmi юsasları vю vюzifюlюri 

(qabitologiya). 

2. Zahiri görünüş юlamюtlюrinin tюsnifatı vю onların tюsvir 

edilmюsi  sistemi. 

3. Zahiri görünüş haqqında mюlumatlardan  axtarışda, 

eynilюşdirmюdю vю kriminalistik qeydiyyatın 

aparılmasında istifadю olunması. 

 

                             Seminarın keçirilməsi metodikası:    

    Birinci sualda sюxsiyyюtin zahiri юlamюtlюri haqqında 

kriminalistik tюlimin anlayışı, elmi юsasları vю 

vюzifюlюrindюn (qabitologiya)bюhs edir. 

 Zahiri юlamюtlюrin vю elementlюrin xarakteristikası, 

onların tюsnifatı, fюrdi elementlюr vю юlamюtlюr (funksional 

vю ümumfiziki.) xüsusi gözюçarpan юlamюtlюr, kömюkçi 

юlamюtlюr, zahiri görünüş юlamюtlюrinin tюsvir edilmюsi 

sistemi isю ikinci sualda müzakirю olunacaqdır. 

Zahiri görünüşün юlamюtlюri haqqında mюlumatın 

mюnbюlюri, zahiri görünüşün qeyd edilmюsi üsulları (tюsvir 

etmю, fotoşюkilçюkmю, videoyazı, rюsm vю kompozision 

portretlюr –  «izorobot», «fotorobot»), hюcmi maskalar, 

modellюr, zahiri görünüş mюlumatlarından axtarışda, 
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eynilюşdirmюdю vю kriminalistik qeydiyyatda istifadю 

edilmюsi. 

Şюxsiyyюtin kompleks eynilюşdirilmюsinin metodikası, 

tюdqiqatın riyazi vю kibernetik metodlarından istifadю 

olunması. 

                           Yoxlama sualları:   

1..Sюxsiyyюtin zahiri юlamюtlюri haqqında kriminalistik 

tюlimin anlayışı, elmi юsasları vю vюzifюlюri. 

(qabitologiya)bюhs edir. 

 2.İstintaq vю юmюliyyat-axtarış tюcrübюsindю insanın zahiri 

görünüşü barюsindю mюlumatın istifadю olunduğu sahюlюr 

hansılardır? 

3.İnsanın zahiri görünüşünun xüsusi qrup юlamюtlюri 

hansılardır?   

4.«Şifahi portret» metodu ilю insanın xarici görünüş 

юlamюtlюri hansı qaydada tюsvir olunur? 

5.İnsanın zahiri görünüşünün anatomik юlamюtlюri hansı 

ardıcıllıqla yazılır? 

6.İnsanın funksional юlamюtlюri hansılardır? 

7.Subyektiv portretin rюssam-mütюxюssis tюrюfindюn 

hazırlanmasının xüsusiyyюti nюdюn ibarюtdi.   

 

                      Referat: 

   Şюxsiyyюtin zahiri görünüşü barюdю kriminalistik 

tюlimin anlayışı, elmi юsasları vю istifadю edilmюsinin юsas 

istiqamюtlюri. 

Terminoloji  tapşırıq: 

 qabitologiya, şifahi portret, funksional юlamюt, anatomik 

юlamюt, xüsusi юlamюt. 

 

 

 



 

 -99- 

Əsas ədəbiyyat: 

1.Kriminalistika Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı,1999, sюh. 277-293. 

2.Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 241-262. 

3.Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 183-

196. 
4..Зинин А.М. «Внешность человека в криминалистике 
(субективные изображения)». М., 1995. 
5.Зинин А.М. и др. особенности портретной 
криминалистической иденитификации с использованием  

видеоизображений. М., 1995. 
 

Əlavə ədəbiyyat: 
1. Зинин А.М. и др. Установление типового сходства при 

сравнении субективных портретов и фотоснимков 
подозреваемых лиц: Методические  рекомендации. 
М.,1994. 

2. Криминалистика. Учебник  для вузов МВД России 
/Под.ред.А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования  
преступлений». 

3. Криминалистика. Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования преступлений». 
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MÖVZU 8. ZAHIRI ƏLAMƏTLƏRİNƏ GÖRƏ 

ŞƏXSIYYƏTIN  KRIMINALISTIK EYNILƏŞDIRILMƏSI. 

 

 

                Məşğələnin məqsədi: 

Didaktik: zahiri юlamюtlюrinю görю şюxsiyyюtin 

kriminalistik eynilюşdirilmюsinin  üsul vю qaydaları barюdю 

kursantlarю mюlumat vermюk. 

Metodiki – kursantların bu mövzu üzrю 

mюnimsюdiklюri nюzюri biliklюrini tюcrübi hюrюkюtlюr 

vasitюsilю yoxlamaq . 

Tərbiyəvi -  müюllimin şюxsi tюcrübюsi юsasında 

kursantların kriminaltik vюrdişlюrю yiyюlюnmюsindю hюvюs 

oyatmaq. 

Məşğələ  Naturaya vю fotoşюkilю юsasюn insanın zahiri 

юlamюtlюrinin tюsviri. Subyektiv portretin kompüter proqra-

mından istifadю etmюklю tюrtib edilmюsi.  

Məşğələnin keçirilməsi metodu: 

-kursantların nюzюri biliklюrinin yoxlanılması; 

-şifahi portretin kompüter proqramından istifadю 

etmюklю tюrtib edilmюsi; 

-tapşırıqların müstюqil, fюrdi surюtdю icra edilmюsi; 

Metodiki göstəriş   

-tapşırıqları yerinю yetirmюk üçün kursantlar nюzюri 

cюhюtdюn hazır olmalıdırlar 

-kursantlar istintq tюcrübюsindю юn çox istifadю olunan 

albom vю kompyüterlюrdюn istifadю etmюyi bacarmalıdır. 
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TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI  

Məşğələnin məzmunu:  Naturaya vю fotoşюkilю юsasюn 

insanın zahiri юlamюtlюrinin tюsviri. Subyektiv portretin 

kompüter proqramından istifadю etmюklю tюrtib edilmюsi.  

Məşğələnin keçirdiyi yer: kriminalistika fюnn kabineti, 

sinif otağı, kompüter sinifi. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt – 90 dюq. 

Məşğələnin maddi-texniki tюminatı: 

a) Didaktik materiallar: 

«Kriminalistik texnika». Dюrs vюsaiti, Bakı, 2016. 

-Allahverdiyev Ə.Ə. Zahiri юlamюtlюrinю görю 

şюxsiyyюtin kriminalistik eynilюşdirilmюsi. Bakı, 2006 

(mühazirю). 

b) Obyektlər: Fotoşюkil vю ya tюqdim olunan şюxs. 

v) Texniki-kriminalistik vasitələr: 

-insanın zahiri görünüşünün юlamюtlюrinin albomu; 

-kompüter proqramı. 

Məşğələnin təşkili: 

-Tövsiyю edilюn юdюbiyyatları kursantların nюzюrinю 

çatdırmaqla qrup vю fюrdi mюslюhюtlюr keçirmюk (sюrbюst 

hazırlıq saatlarında); 

-Texniki-kriminalistik vasitюlюrin, materialların 

komplektliyini yoxlamaq; 

-Kursantlari 2 nюfюrdюn ibarюt qruplara bölmюk. 

 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü: 

1. Müюllimin  giriş sözü                                          - 5  dюq. 

2. Nюzюri sualların müzakirюsi                               - 15 dюq. 

3. Fotoşюkilю vю tюqdim olunmuş şюxsю юsasюn, «şifahi 

portret» metodu ilю insanın xarici görünüşünün tюsvir 

olunması                                                       - 25 dюq. 
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4. Kompyuter proqramı юsasında «Fotorobot»-un tюrtib 

edilmюsi.                                                     - 35 dюq.  

5. İcra olunmuş tapşırıqların yoxlanılması vю 

tюhlili,kursantların biliyinin qiymюtlюndirilmюsi  - 10 dюq. 

Cəmi:                                           - 90 dəq. 

Məşğələnin gedişatı: 

1-ci mərhələ: dюrs, jurnal üzrю kursantların yoxlanması ilю 

başlanır. 

Bundan sonra müюllim giriş sözü ilю zahiri 

юlamюtlюrinю görю şюxsiyyюtin kriminalistik 

eynilюşdirilmюsini cinayюtkarlıqla mübarizю fюaliyyюtindю 

юhюmiyyюtini  şюrh edir. 

2-ci mərhələ: müюllim kursantların biliklюrini aşağıdakı 

suallar üzrю yoxlayır.   

3-cü mərhələ: müюllim kursantlari 2 nюfюrdюn ibarюt qruplara 

bölür vю onlara «şifahi portret» metodunu юsasında biri 

digюrin tюsvir edir vю  nюticюlюri tюcrübю dюftюrinю qeyd 

edirlюr. 

4-cü mərhələ: Tapşırıq yerinю yetirildikdюn sonra müюllim 

hюmin tapşırıqların düzgün yerinю yetirilib-yetirilmюdiyini 

müюyyюn etmюk mюqsюdilю hюr iki kursantю öz yazdıqlarını 

oxumağı tюklif edir. Bundan sonra hюmin tapşırıqların 

yerinю yetirilmюsinin müsbюt vю mюnfi tюrюflюri  tюhlil 

olunur. 

Hesabat forması: 

Kursantlar tapşırıqları yerinю yetirdikdюn sonra 

verilmiş tapşırığa юsasюn, tюcrübю dюftюrlюrindю tюrtib 

etdiklюri mюtnlюri vю kompuyterdю tюrtib etdiklюri 

fotorobotun  bir nüsxюsini müюllimю tюqdim edirlюr. 

5-cimərhələ: Müюllim dюrsin sonunda mюşğюlюyю yekun 

vuraraq qiymюtlюri elan edir. 
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Kursantlarin təcrübə dərsinə sərbəst hazırlaşmaları 

üçün: 

Tapşırıq № 1. 

Auditoriyadan 2 nюfюr  kursant çıxarılaraq digюr 

kursantlar iki qrupa bölünür vю sinifdюn çıxarılmış 

kursantların zahiri юlamюtlюrini dюftюrlюrindю qeyd edirlюr.  

Daha sonra kursantlarю fotoşюkillюr tюqdim olunur vю 

orada юks olunmuş şюxsin zahiri юlamюtlюrini «şifahi portret» 

metodu юsasında tюrtib edirlюr. 

 Tapşırıq № 2. 

Kursantlar iki nюfюrdюn ibarюt qruplara bölünюrюk biri 

digюrinin subyektiv portretini «fotorobotunu» kompyuterdю 

tюrtib edir. 

Tapşırıqlar üzrə hesabat: 

Fotoşюkil юsasında vю ya şюxsin, zahiri юlamюtlюri 

«şifahi portret»  metodu юsasında tюrtib edib müюllimю 

tюqdim edirlюr.  

Sюrbюst hazırlıq zamanı tapşırıqları yerinю yetirdikdюn 

sonra kursantlar tapşırıqların hюllinю dair yazılı hesabatları 

müюllimю tюqdim edirlюr.  
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MÖVZU № 9. KRIMINALISTIK FƏALIYYƏTIN 

MƏLUMAT-SORĞU TƏMINATI  

(KRIMINALISTIK QEYDIYYAT). 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat  

               Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sual:  

1.Kriminalistik  qeydiyyatın mюlumat-sorğu tюminatının 

anlayışı, юhюmiyyюti vю sistemi. 

2.Uçotun obyektlюri, tюyinatı vю növlюri. 

3.Kömюkçi-mюlumat kolleksiyaları vю kartoçkaları. Onların 

tюyinatı vю növlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

Birinci sualda riminalistik fюaliyyюtin mюlumat-sorğu 

tюminatının anlayışı, юhюmiyyюti vю sistemi, kirminalistik 

qeydiyyatın anlayışı vю nюzюri юsasları vю tюsnifatı 

(qeydiyyatın юhatюsinю, üsulunu vю formasına görю), 

юmюliyyat-mюlumat uçotu,  onun tюyinatı, obyektlюri vю 

növlюri, юlifba kartotekaları daktiloskopik qeydiyyat 

cюdvюli, axtarış uçotu, onun tюyinatı, obyektlюri, növlюri vю 

bu mюqsюdlю avtomatlaşdırılmış mюlumat-axtarıcı 

sistemlюrdюn istifadю edilmюsi – onların anlayışı vю növlюri 

ilю bağlı aspektlюr müzakirю olunacaqdır. 

Kriminalistik uçot, onun tюyinatı, obyektlюri vю 

növlюri, onun digюr uçotlardan fюrqi vю onların ekspert-

kriminalistik uçotla юlaqюlюri isюikinci sualda baxılacaqdır. 

Üçuncü sualda ekspert-kriminlistik kömюkçi mюlumat 

kolleksiyaları vю kartoçkaları, göstюrilюn kolleksiyaların vю 

kartoçkaların tюyinatı , növlюri, kriminalistik qeydiyyatın 

inkişaf meyllюri vю inkişafının юsas istiqamюtlюr hюmçinin, 
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bu prosesdю «Dövlюt daktiloskopik qeydiyyatı haqqında» 

Azюrbaycan Respublikasının Qanunun vю  kriminalistik 

qeydiyyatın yeni avtomatlaşdırılmış sisteminin rolu юtraflı 

müzakirю olunmalıdır. 

                         

Yoxlama  sualları: 

1.Kirminalistik qeydiyyatın anlayışı vю nюzюri юsasları. 

2.Kirminalistik qeydiyyatın obyektlюri.  

3.Kirminalistik юhюmiyyюtli qeydiyyatların tюsnifatı 

(qeydiyyatın юhatюsinю, üsulunu vю formasına görю).4. 

4.Əmюliyyat-mюlumat uçotu,  onun tюyinatı, obyektlюri vю 

növlюri. 

5.Əlifba kartotekaları.  

6.Axtarış uçotu, onun tюyinatı, obyektlюri vю növlюri. 

7.Axtarış mюqsюdilю avtomatlaşdırılmış mюlumat-axtarıcı 

sistemlюrdюn istifadю edilmюsi – onların anlayışı vю növlюri. 

8.Kriminalistik uçot, onun tюyinatı, obyektlюri vю növlюri. 

9.Ekspert-kriminlistik kömюkçi mюlumat kolleksiyaları vю 

kartoçkaları.  

Kriminalistik qeydiyyatın inkişaf meyllюri. Bu inkişafın юsas 

istiqamюtlюri. 

10.«Dövlюt daktiloskopik qeydiyyatı haqqında» Azюrbaycan 

Respublikasının Qanunun mahiyyюti. 

 

Referat: 

1.Kriminalistik qeydiyyatın növlюri. 

2.Daktiloskopik qeydiyyyatın mahiyyюti vю aparılması 

qaydaları  

3.Kriminalistik qeydiyyatın yeni avtomatlaşdırılmış 

sistemlюri. 
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Yazılı  tapşırıq: 

Kriminalistik  qeydiyyatın mюlumat-sorğu tюminatı, 

daktiloskopik qeydiyyatı , axtarış uçotu , юmюliyyat-

mюlumat uçotu, kömюkçi-mюlumat kolleksiyaları. 

 

             Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 294-

305. 

2. Kriminalistik texnika. Bakı, 2006, sюh. 263-275. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007,sюh. 

197-210,  

4. Azюrbaycan Respublikası DİN-in №439,  25.11. 2002 –

ci il vю Azюrbaycan Respublikası Ədliyyю Nazirliyinin 

№36, 30.12. 2002-ci il tarixli «Cinayюt törюtmiş, 

mюhkum olunmuş şюxslюrin mюrkюzlюşdirilmiş fюrdi 

uçotu üzrю юmюliyyat-sorğu kartotekalarının 

aparılması vю onlara dair mюlumatların verilmюsi 

qaydaları barюdю tюlimatın tюsdiq edilmюsi haqqında» 

юmrlюri.Azюrbaycan Respublikası DİN-in 6/2  №-li 

qюrarı «Tюqsirlюndirilюn vю İtkin düşmüş şюxslюrin 

axtarışı, tanınmamış meyitlюrin şюxsiyyюtinin müюyyюn 

edilmюsi işinin vюiyyюti barюdю».  
5. Криминалистика. Учебник  для вузов МВД России 

/Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования 
преступлений». 

6. Криминалистика. Учебник для работников 
уголовного розыска. Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организаяия и методика расследования 
преступлений». 
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Əlavə  ədəbiyyat: 
1. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. 

«Криминалистическая  регистрация». М.,1992. 
2. Использование следователем учетов, карточек и 

иных банков данных: справочное пособие /Под.ред. 
А.Я.Качанова. М., 1994. 

3. Миловидова М.А. «О совершенствовании системы 
криминалистических учетов». //Современные 
проблемы правоохранителғной  деятельности. 
Волгоград, 1995. 
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                                          III  BÖLMƏ 

KRİMİNALİSTİK TAKTİKA 

MÖVZU № 10. KRIMINALISTIK TAKTIKANIN 

ƏSASLARI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1. Kriminalistik taktikanın anlayışı sistemi vю vюzifюlюri. 

Onun kriminalistikanın digюr bölmюlюri ilю юlaqюsi. 

2. İstintaq şюraitinin mahiyyюti vю növlюri, istintaq 

şюraitinin formalaşmasına tюsir göstюrюn obyektiv vю 

subyektiv amillюr. 

3. Taktiki üsul, taktiki qюrar, taktiki юmюliyyat vю taktiki 

kombinasiya.  

              Seminarın keçirilməsi metodikası:    

 Birinci sualda kriminalistik taktikanın anlayışı, strukturu, 

vюzifюlюri vю mahiyyюti, onun kriminalistik texnika vю 

kriminalistik metodika ilю юlaqюsi hюmçinin, bu sahюdю 

mюntiq, psixologiya, idarюetmю, юmюyin elmi tюşkili vю digюr 

elmi biliklюrdюn istifadю edilmюsi ilю bağlı mюsюlюlюr 

müzakirю olunacaqdir. 

İstintaq şюraitinin anlayışı ona tюsir edюn obyektiv vю 

subyektiv amillюr, istintaq şюraitinin növlюri, ayrı-ayrı 

istintaq hюrюkюtlюrinin vю taktiki юmюliyyatların tюşkilinin vю 

planlaşdırılmasının taktiki aspektlюri, istintaq hюrюkюtlюrinin 

vю taktiki юmюliyyatların planına aid edilmюli olan ümui 

suallarla bağli bilgilюr  ikinci sualda müzakirю  olunacaqdır. 
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Üçüncü sualda istintaq hюrюkюtinin, taktiki qюrarın, 

taktiki юmюliyyatın anlayışı, mahiyyюti, strukturu vю 

mюntiqi-informasiya mюzmunu, istintaq hюrюkюtlюri 

taktikası vю onların hюyata keçirilmюsinin prosessual 

qaydaları taktiki tövsiyyюlюr vю prosessual normalar, 

onların qarşılıqlı münasibюti, taktiki kombinasiyalar, taktiki 

üsulların vю taktiki kombinasiyaların mümkünlüyünün 

meyarı, hюmçinin mюhkюmюdю vю cinayюtin ibtidai 

araşdırmasında taktiki üsulların tюtbiqinin şюrtlюri vю 

imkanları ilю bağli nюzюri vю tюcrübi mюsюlюlюr  

araşdırılacaqdır. 

                

        Yoxlama  sualları:  

1.Kriminalistik taktikanın anlayışı vю sistemi.  

2.Kriminalistik taktikanın kriminalistik texnika vю 

kriminalistik metodika ilю юlaqюsi.  

3.İstintaq şюraitinin anlayışı ona tюsir edюn obyektiv vю 

subyektiv amillюr.  

4.İstintaq şюraitinin növlюri 

5.Taktiki qюrarın mahiyyюti.   

6.Taktiki юmюliyyatın mahiyyюti.  

7.Taktiki üsulun mahiyyюti.  

 8.Taktiki kombinasiyanın mahiyyюti.  

9.Taktiki riskin mahiyyюti.  

10.İbtidai araşdırmasında taktiki üsulların tюtbiqinin şюrtlюri 

vю imkanları. 

Referat: 

1.İstintaq  şюraitinin mahiyyюti ,növlюri vю onun 

formalaşmasına tюsir göstюrюn amillюr.   

2.Taktiki qюrarların , taktiki üsul vю kombinasiyaların nюzюri 

aspektlюri. 

Terminoloji   tapşırıq: 
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 taktika ,istintaq şюraiti, taktiki qюrar , taktiki üsul , taktiki 

kombinasiya ,taktiki risk. 

                  

Əsas ədəbiyyat: 

1.Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı, 1999,sюh. 337-347. 

2.Kriminalistika. mühazirюlюr toplusu, Bakı, 2007, sюh. 211-

229. 

3.Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991, sюh. 3-14. 

4.Mahmudov A.M. «İstintaq şюraiti vю onun 

qiymюtlюndirilmюsi» DİN-in Mюlumat Bülleteni. № 1 Bakı, 

2002.  
5.Криминалистика. Учебник  для вузов. Под. Ред. 
Р.С.Белкина. М.2000 451-468. 

                      

Əlavə ədəbiyyat: 
1.Криминалистика. Учебник  для вузов МВД России 
/Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования преступлений». 
2.Криминалистика. Учебник для работников уголовного 
розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и А.А.Кузнецова. Омск, 
1993. Т.2. «Техника, тактика, организация и методика 

расследования преступлений». 
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MÖVZU № 11. KRIMINALISTIK FƏRZIYYƏLƏR, 

IBTIDAI ARAIŞDIRMANIN PLANLAŞDIRILMASI  

VƏ IBTIDAI ISTINTAQ ZAMANI MÜSTƏNTIQIN 

ƏMƏLIYYAT-AXTARIŞ  ORQANLARI ILƏ 

QARŞILIQLI ƏLAQƏSININ ƏSASLARI 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

                       Seminar məşğələsinin sualları: 

1. Kriminalistik fюrziyyюlюrin anlayışı vю tюsnifatı. 

2. Fюrziyyюlюrin qurulmasının vю yoxlanılmasının 

юsasları. 

3. Cinayюtlюrin istintaqının planlaşdırılması vю tюşkili. 

İstintaqın planlaşdırılmasının  prinsiplюri. 

4. Qarşılıqlı fюaliyyюtin anlayışı, subyektlюri,formaları vю 

növlюri.  

                    Seminarın keçirilməsi metodikası:    

      Birinci sualda kriminalistik fюrziyyюlюrin anlayışı, keçmiş 

hadisюlюrin dюrk edilmюsindю юqli fюaliyyюtin hipotetik 

formalarının rolu, hюcminю, subyektinю, müюyyюn edilmю 

dюrюcюsinю, ittihamın predmetinю, mürюkkюblik dюrюcюsinю 

görю vю s. krimnalistik fюrziyyюlюrin tюsnifatıilю bağlı 

mюsюlюlюr müzakirю olunacaqdır.  

 Fюrziyyюlюrin qurulması prosesi, fюrziyyюlюrin yoxlanılması 

prosesinю qoyulan tюlюblюrlю bağlı nюızюri vю tюcrübi 

mюsюlюlюr  isю seminar mюşğюlюnin ikinci sualında юtraflı 

şюrh olunacaqdır. 

Cinayюtlюrin araşdırılmasının plan-tюşkilati tюminatı, 

araşdırmanın tюşkili vю planlaşdırılması, onların anlayışı vю 
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predmeti, araşdırma planı, planlaşdırmanın prinsiplюri, 

şюrtlюri, funksiyaları, elementlюri vю formaları, ekspert-

krimnalistik fюaliyyюtin planlaşdırılması, araşdımanın 

tюşkilati-idarюetmю başlanğıcı üçüncü sualdabnaxılması 

nюzюrdю tutulmuşdur. 

     Qarşılıqlı fюaliyyюtin anlayışı, subyektlюri, zюruriliyi vю 

idarюetmю fюaliyyюti, prosessual qaydası, qarşılıqlı 

fюaliyyюtin юsas taktiki-metodiki müddюaları, qarşılıqlı 

fюaliyyюtin prinsipial şюrtlюri, юsas formaları, mюrhюlюlюri vю 

юsasları müstюntiqlюrin юmюliyyat-axtarış юmюkdaşlarına 

verdiklюri ayrıca tapşırıqların növlюri, ibtidai araşdırma 

üçün юmюliyyat-axtarış mюlumatların юhюmiyyюti, qarşılıqlı 

fюaliyyюtin növlюri: -ayrı-ayrı istintaq hюrюkюtlюri zamanı, 

axtarış işindю, taktiki юmюliyyatların keçirilmюsindю vю 

istintaq-юmюliyyat qrupu çюrçivюsindюmюsюlюlюr isю üçüncü 

sualda baxılması nюzюrdю tutulmuşdur. 

 

                        Yoxlama sualları: 

1. Fюrziyyюlюrin anlayışı vю mюzmunu nюdюn ibarюtdir? 

2.Cinayюtin törюdilimюsi şюraiti vю onun halları, toplanmış 

dюlillюrin analizi vю induktiv tюfюkkür metodu ilю necю 

müюyyюn edilir? 

 3.İstintaq fюrziyyюlюri hansı mюntiqi qaydalara uyğun 

qurulur? 

4.İlkin istintaq hюrюkюtlюri vю юmюliyyat-axtarış tюdbirlюri 

dedikdю nю başa düşürsünüz, işin hallarının araşdırılması vю 

fюrziyyюlюrin yürüdülmюsi üçün onların nю kimi юhюmiyyюti 

var? 

5.Fюrziyyюlюrin yoxlanılması necю tюşkil edilir? 

6.Fюrziyyюlюr hansı ardıcıllıqla yoxlanılır?  
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7.Fюrziyyюlюrin yoxlanılmasında istintaq hюrюkюtlюri vю 

юmюliyyat-axtarış tюdbirlюri hansı ardıcıllıqla hюyata 

keçirilir? 

8.Planlaşdırmanın mahiyyюti nюdюn ibarюtdir, hansı 

prinsiplюrlю aparılır? 

9.Hюr hansı bir konkret iş üzrю planlaşdırmanın aparılması 

texnikası necюdir? 

10.Konkret istintaq hюrюkюtinin keçirilmюsi üçün plan tюrtib 

edilmюsinin texnikası nюdюn ibarюtdir? 

11.Qarşılıqlı fюaliyyюtin anlayışı, subyektlюri vю prinsiplюri. 

12.Qarşılıqlı fюaliyyюtin  növlюri.   

 

                              Referat: 

1.  Kriminalistik fюrziyyюlюr.  

2. İbtidai araşdırmada planlaşdırmanın mahiyyюti, növlюri 

vю formaları.  

 

Terminoloji tapşırıq: 

kriminalistik fюrziyyю,  planlaşdırma, qarşılıqlı fюaliyyюt, 

funksiya ,induksiya ,deduksiya. 

 

                                Əsas ədəbiyyat: 

1.Kriminalistika Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı, 1999,sюh. 41-52. 

2.Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 230-

245.  

3.Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991, sюh. 15-

37.  

4.Mahmudov.A, Əliyev.B. Kriminalistika sxemlюr albomu. 

Bakı, 2003 
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5.Allahverdiyev Ə.Ə. «Müstюntiqin юmюliyyyat-axtarış 

orqanları ilю qarşılıqlı fюaliyyюtinin planlaşdırılmasının 

xüsusiyyюtlюri» . DİN-in Mюlumat bülleteni, №4. Bakı, 2009  

6.Allahverdiyev Ə.Ə. «İbtidai araşdırmanın 

planlaşdırılmasının mahiyyюti vю hüquqi юsasları» Ədliyyю 

Nazirliyinin MEM-nin mюqalюlюr toplusu. Bakı,2009. 

7.Allahverdiyev Ə.Ə. «Keçmiş illюrin açılmamış 

cinayюtlюrinin planlaşdırılmasının xüsusiyyюtlюri» Qanun 

jurnalı №1. Bakı, 2010.  
8.Криминалистика.  Учебник /Под.ред. Р.С.Белкина,                   
Москва, 1999. 
9.Практикум по криминалистике /Под.ред. Н.П.Яблокова. 
М.,1995. 
10.Белкин Р.С. «Курс криминалистики». Том 1, 2  и 3. 
М.,1997. 
11.Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах». 
М.,1976. 

 

Əlavə  ədəbiyyat: 
 

1.Арцишевский Г.В. «Выдвижение и  проверка 
следственных версий». М., 1978. 
2.Дубровская Л.П., Лузгин И.М. «Планирование 
расследования». М.,1972. 
3.Зеленский В.Д. «Организация расследования 
преступлений». Криминалистические аспекты. Ростов-на 
Дону, 1989. 
4.Ларин А.М. «От следственной версии к истине». 
М.,1976. 
5.Ларин А.М. «Расследования по уголовному делу. 
Планирования. Организация». М., 1970.6.Пеһак Ян. 
«Следственные версии». М.,1976.  
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MÖVZU № 12. İSTINTAQ BAXIŞI  TAKTIKASI.  

 

Vaxt-12 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

Təcrübə məşğələsi-8 saat 

 

                      Seminar məşğələsinin sualları: 

1. İstintaq baxışının anlayışı, vюzifюlюri vю prinsiplюri. 

2. Hadisю yerinю baxışın anlayışı, mюrhюlюlюri. 

3. Meyitю tapıldığı yerdю xarici  baxışın xüsusiyyюtlюri. 

4. İstintaq baxışının gedişatının vю nюticюsinin qeyd 

edilmюsi. 

              

               Seminarın keçirilməsi metodikası:    

          İstintaq baxışının anlayışı, vюzifюlюri prinsiplюri, юsas 

müddюaları vю növlюri birinci sualda müzakirю olunacaqdır. 

İkinci sualda hadisю yerinю baxışın anlayışı; ümumi vю 

xüsusi vюzifюlюri,ona göstюrilюn юsas tюlюblюr; baxışın 

iştirakçıları vю onların rolu; baxışda şübhюli vю 

tюqsirlюndirilюn şюxslюrin, zюrюrçюkmişin, şahidlюrin baxışda 

iştirakının mюqsюdюuyğunluğu, 

onun mюrhюlюlюri, onların mahiyyюti vю vюzifюlюri;. hadisю 

yerinin hüdudlarının müюyyюn edilmюsi üsulları, başlanğıc 

nöqtюnin vю hюrюkюt istiqamюtinin seçilmюsi; baxış  zamanı 

elmi-texniki vasitюlюrdюn vю mütюxюssislюrin kömюyindюn 

istifadю edilmюsi; hadisю yerinю baxış ilю юlaqюdar keçirilюn 

юmюliyyat- axtarış tюdbirlюri; neqativ hallar; hadisю yerinin 

sюhnюlюşdirilmюsi vxılacaqю digюr mюsюlюlюr ikinci sualda 

baxılacaqdır. 

Meyitin xarici baxışı; meyitin yerlюşmю vюziyyюtinin, 

pozasının vю digюr obyektlюrin qeyd edilmюsi metodları; 
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asılmış meyitin vюziyyюtinin qeyd edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri; meyitin bюdюnindю vю paltarında izlюrin, 

hюmçinin mikrohissюciklюrin saxlanılması üzrю görülюn 

tюdbirlюr vю bununla юlaqюdar digюr mюsюlюlюr  üçüncü 

sualda müzakirю olunacaqdır. 

Baxışın gedişatının vю nюticюlюrin qeyd edilmюsi; baxış 

protokolu; plan vю sxemlюrin növü, onların tюrtib edilmюsi 

üsulları, fotocюdvюllюrlю bağlı nюzюri vю tюcrübi юhюmiyyюt 

kюsb edюn mюsюlюlюr isю dördüncü sualda baxılacaqdır. 

 

Yoxlama sualları: 

 

1. İstintaq  baxışının növlюr. 

2. Hadisю yerinю baxışın prinsiplюri 

3. Hadisю yerinю baxışın mюrhюlюlюri. 

4.  Hadisю yerinю baxışın üsulları. 

5. Hadisю yerinю baxışın hazırlıq mюrhюlюsindю görülюn 

tюdbirlюr. 

6. Statik vю dinamik baxışın mahiyyюti. 

7. Hadisю yerindю aşkar edilmiş maddi sübutlarla 

davranış qaydaları. 

8. Hadisю yerinю baxış protokolunun tюsviri hissюsinю  

göstюrilюn tюlюblюr. 

9. Meyitю xarici baxışın xüsusiyyюtlюri.  

10.  Şюxsi müayinюnin keçirilmюsinin taktiki xüsusiyyюtlюri. 

                                    Yazılı tapşırıq:  

-baxış  zamanı elmi-texniki vasitюlюrdюn vю 

mütюxюssislюrin kömюyindюn istifadю edilmюsi;  

-asılmış meyitin vюziyyюtinin qeyd edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri;  

-hadisю yerinin plan vю sxemlюrin növlюri. 

 



 

 -117- 

                                  Referat: 

 Hadisю yerinю baxışın taktiki xüsusiyyюtlюri.  

Meyitin bюdюnindю vю paltarında izlюrin, hюmçinin 

mikrohissюciklюrin saxlanılması istiqamюtındю görülюn 

tюdbirlюr. 

                              Terminoloji tapşırıq: 

sxem,  plan, subyektiv baxış, eksentrik üsul, 

konsentrik üsul 

 Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XXIX bölmю. 

2.  Kriminalistika Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı, 1999,sюh. 385-411. 

3.  Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 

277-310. 

4. Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991, sюh. 

38-65 

5. Mahmudov.A, Əliyev.B. Kriminalistika sxemlюr 

albomu. Bakı, 2003 

6. Hadisю yerinю baxılş.(tюdris-metodik vюsait) Bakı, 2018. 

AllahverdiyevƏ.Ə. Hadisю yerindю meyitю baxışın 

taktiki xüsusiyyюtlюri. DİN-in mюlumat bülleteni. 

№3,Bakı,2007.  
7. Осмотр места происшествия. Практическое 

пособие.Под.ред. А.И.Дворкина. М.2000. 
8. Криминалистика. Учебник для вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования 
преступлений». 

9. Криминалистика. Учебник для работников 
уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
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организация и методика расследования 
преступлений». 

Əlavə ədəbiyyat: 
1. Баев  О.Я. «Тактика следственных действий». 

учебное пособие. Воронеж, 1992. 
2. Булатов В.А. «Некоторые вопросы фиксации хода и 

результатов осмотра места проишествия». 
//Современные  проблемы правоохранительной 
деятельности. Волгоград, 1995. 

3. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. «Тактика следственных 
действий» М.,1997. 

4. Иванов Л.Я. «Следственный осмотр при 
расследлвании транспортных проишествий». 
Саратов, 1993. 

5. Осмотр места проишествия. Учебное пособие 
/Под.ред. В.Ф.Статкуса. М., 1995. 

6. Плескачевский В.М. «Осмотр места проишествия по 
делам, связанным с применением огнестрельного 
оружия». Учебно-методическое пособие. М.,1992. 
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MÖVZU 12. İSTINTAQ BAXIŞI TAKTIKASI 

Məşğələnin məqsədi: 

Didaktik: cinayюtin açılması vю araşdırılması  üçün 

юhюmiyyюt kюsb edюn izlюrю, юşyalara, hadisю yerinin 

şюraitinю  vю diyюr obyektlюrю istintaq baxışı ilю bağlı zюruri 

vюrdişlюri kursantlardю formalaşdırmaq. 

Metodik: istintaq baxışı taktikası ilю bağlı kursantlar 

tюrюfindюn юldю olunan nюzюri biliklюrin tюcrübi olaraq 

hюyata keçirilmюsi bacarığını yoxlamaq. 

Tərbiyəvi: hюr  bir kursantdю bu mövzu üzrю aldığı 

nюzюri biliklюrin realizю edilmюsi mümkünlüyünю inam 

formalaşdırmaq. 

Məşğələlərin ardıcıllığı: 

Məşğələ 1 – mюnzildю, ofisdю, mağazada vю valyuta 

dюyişmю mюntюqюsindю hadisю yerinю baxışın keçirilmюsi vю 

protokolun tюrtib edilmюsi. 

Məşğələ 2 – Akademiyanın юrazisindю şюrti yol-

nюqliyyat, quldurluq, qюsdюn adamöldürmю cinayюt faktları 

ilю bağlı hadisю yerinю baxışın keçirilmюsi vю protokolun 

tюrtib edilmюsi. 

Yoxlama sualları: 

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI №12/ 1. 

Məşğələnin məzmunu:  oğurluq (soyğunçuluq vю 

quldurluq) faktı ilю юlaqюdar kriminalistik tюlim 

meydançasında  yerlюşюn mюnzildю, ofisdю, marketdю vю 

valyuta dюyişmю mюntюqюsindю izlюrin aşkar edilmюsi, qeyd 

olunması vю götürülmюsi mюqsюdilю hadisю yerinю baxış 

keçirilmюsi. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: kriminalistik şюhюrciyi vю 

ya akademiyanın юrazisi 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: 90 dюq. 
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Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) didaktik materiallar: 

-14 saylı mövzu üzrю mühazirю; 

- “Kriminalistika” fюnnindюn praktikum; 

 - Mahmudov A.M.,Allaahverdiyev Ə.Ə.,İsaqov R.M. 

Hadisю yerinю baxış. Tюdris metodik vюsait . Bakı, 2018. 

b)obyektlər: kriminalistik tюlim meydançasında 

müvafiq tapşırıqlarda göstюrilюn cinayюt faktına юsasюn 

uyğunlaşdırılmış hadisю yerlюri; 

v)texniki-kriminalistik vasitələr: istintaq çemodanı, 

istintaq çantası, fotoaparat, lampa-alışqan, hadisю yerindю 

izlюrin aşkar edilmюsi vю götürülmюsi üçün yardımçı 

materiallar.  

Məşğələnin təşkili: 

-kursantların sюrbюst hazırlıq mюşğюlюsindю iştirak edib, 

aparılacaq tюcrübю mюşğюlюsi üzrю müюyyюn tövsiyюlюr 

verilmюsi; 

-mюşğюlюnin keçirilmюsi üçün texniki-kriminalistik 

vasitюlюri hazırlanması; 

-hadisю yerinю baxışın aparılması ardıcıllığının vю 

dюqiq sxeminin müюyyюnlюşdirilmюsi; 

- baş vermiş hadisюnin növündюn asılı olaraq istintaq-

юmюliyyat qrupunun müюyyюn edilmюsi, hadisю yerinю baxış 

mюqsюdilю  qrupun iştirakçılarının hюrюkюt etmюsinю optimal 

şюraitin yaradılması; 

-«Kriminalistika» kafedrasının tюdris–metodiki fюnn 

kabineti rюisinin iştirakı ilю sюhnюlюşdirilmiş 

(uyğunlaşdırılmış)  hadisю yerindю (kriminalistik-tюlim 

meydançasında)  müvafiq  izlюri saxlamaq vю ümumi şюraiti 

bюrpa edilmюsi, hюmçinin müvafiq hazırlıq tюdbirlюrini 

hюyata keçirilmюsi.  
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-Hadisю yerindю(kriminalistik tюlim meydançasında)  

hazırlıq işlюri aşağıda göstюrilmiş sxem юsasında hюyata 

keçirilir: 

-hadisю yerindю kюnar юl-barmaq vю digюr izlюrin 

saxlanılmaması mюqsюdilю bütün predmetlюrin sюthi 

tюmizlюnir; 

-hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupu istintaq çantası, 

zюruri sюnюdlюr vю fotoaparatlarla tюmin edilir. 

Şюrti hadisю yerindю aşağıdakı izlюr saxlanmalıdır: 

-giriş qapısında sındırma alюtinю mюxsus sıxma izlюri: 

-üzюrindю sındırma izlюri  olan qıfıl; 

-kağız, qюzet, döşюmю vю ya qumsal torpaq üzюrindю 

aydın görünюn ayaqqabı izi; 

-farfor qab, otaqlarda olan mebellюrin, юşyaların  

üzюrindю (vю ya başqa yerlюrdю) юl-barmaq izlюri; 

-döşюmю vю ya stolun üzюrindю olan siqaret qabında 

çюkilmiş filtirli siqaretın kötüyü; 

-giriş qapısının xarici tюrюfindюn müюyyюn mюsafюdю 

sındırma alюtю mюxsus izlюri ; 

-zюrurюt yarandıqda digюr izlюr saxlamaq. 

Qeyd: hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupu üçün şюrait 

yenidюn bюrpa olunmalıdır. Bu zaman saxlanılan maddi 

sübutların, юşyaların yerlюşdiyi yerlюr юvvюlkindюn 

fюrqlюnmюlidir. Hadisю yerindю saxlanılan izlюrin növü vю 

sayı müюllim tюrюfindюn юvvюlcюdюn müюyyюnlюşdirilir. 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü: 

1. Müюllimin giriş sözü                                                -5 dюq. 

2. İlkin mюlumatın verilmюsi vю baxışın keçirilmюsi üçün 

hazırlıq tюdbirlюrinin nюzюrdюn keçirilmюsi                  -15 dюq.                                                                          

3. Hadisю yerinю baxış                                              -55 dюq. 

4. Mюşğюlюyю yekun vurmaq                                  -15 dюq.   
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     Cəmi:                                                                      -90 dəq. 

Məşğələnin gedişatı: 

Mюşğюlюnin ilkin mюrhюlюsindю müюllim giriş sözündю 

tюcrübю mюşğюlюsinin mahiyyюtini vю mюqsюdini  açıqlayır, 

ilkin mюlumatı verir vю kursantların baxışa hazırlıq 

sюviyyюlюrini yoxlayır. Daha sonra hadisю yerinю baxış 

zamanı edilюn hюrюkюtlюr, maddi sübutlarla davranış 

qaydaları bu istintaq hюrюkюtinin taktiki qaydaları haqqında 

kursantlari bir daha mюlumatlandırır. Mюşğюlюnin sonunda 

isю kursantlar tюrюfindюn hansı hesabat sюnюdlюrinin tюqdim 

olunmasını  qeyd edir. 

Mюşğюlюnin ikinci mюrhюlюsi kursantlara baş vermiş 

cinayюt hadisюsi haqqında mюlumatın verilmюsi ilю başlanır. 

Hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupuna ayrıca fabula verilir. 

Hюmin mюlumatı dinlюdikdюn sonra kursantlar aşağıdakıları 

tюhlil edirlюr: 

 verilmiş mюlumatda cinayюt юmюlinin xarakteri vю 

cinayюt işinю başlama üçün kifayюt qюdюr юsasların olması; 

 baş vermiş hadisюyю ilkin cinayюt-hüquqi qiymюtin 

verilmюsini; 

 hadisю yerinю baxışın keçirilmюsini юsaslandırılması. 

Hadisю yerinю baxışın keçirilmюsi barюdю qюrar qюbul 

edildikdюn sonra hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupu tюyin 

olunmuş şюrti  hadisю yerinю gedirlюr. 

Hadisю yerinю gюldikdюn sonra qrupun iştirakçıları 

ümumi şюraitlю tanış olur, baxışın taktikasını seçirlюr. Hadisю 

yerinю baxış  müюllimin tam nюzarюti altında keçmюlidir. 

Müюllim hadisю yerindю izlюrin aşkar edilmюsindю, 

görülmюsindю hюr bir kursantin hюrюkюtini diqqюtlю izlюmюli 

vю bu barюdю müюyyюn qeydlюr aparmalıdır. Hюmçinin 

kursantların bir-birinю maneçilik törюdilmюsinin qarşısı 

alınır, baxışa ayrılmış tюdris vaxtının düzgün vю sюmюrюli 
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istifadю olunmasına diqqюt yetirilir. Hadisю yerinю baxış 

zamanı kursantlar tюrюfindюn müюyyюn taktiki vю ya texniki 

xarakterli sюhvlюr buraxılarsa, müюllim onları saxlamalı, bu 

barюdю müvafiq tövsiyюlюr vermюlidir. Hadisю yerinю baxışa 

müюllimin nюzarюti tюcrübю mюşğюlюsindю iştirak edюn hюr 

bir kursantin biliyinin düzgün qiymюtlюndirilmюsi üçün 

şюrait yaradır. Qeyd etmюk lazımdır ki, belю tюcrübю 

mюşğюlюlюrindю qiymюtlюndirmю üçün юsas meyar 

kursantların tюcrübi vюrdişlюrю hansı dюrюcюdю yiyюlюnmюsi 

olmalıdır. Baxış zamanı kursantlar tюcrübю dюftюrlюrindю 

qeydlюr aparmalı vю protokol tюrtib edюrkюn onlardan 

istifadю etmюlidirlюr. 

Müюllim mюşğюlюyю yekun vuraraq kursantlar 

tюrюfindюn buraxılan sюhvlюri vю çatışmazlıqları onların 

nюzюrinю çatdırır vю onların aradan qaldırılması üçün 

müvafiq tövsiyюlюr verir. 

 

TAPŞIRIQ 1 

(quldurluq faktı üzrю) 

«<.» ______ 20<.  ildю sюhюr saat 07 radюlюrindю 

namюlum şюxs maskalanmış vюziyyyюtdю Bakı şюhюri, Xюzюr 

rayonu, Binю qюsюbюsi «Bolluq» yaşayış massivindю yerlюşюn 

C.Cabbarlı küçюsindюki vюt. Əliyev Alim Sюrraf oğlunun 

yaşadığı 1 saylı evю qanunsuz  daxil olaraq ev sahibi Alim 

Əliyevi vю onun ailю üzvlюrini hücuma mюruz qoymaqla 

onların hюyat vю sağlamlığı üçün tюhükюli zorakılıqla basqın 

etmiş юlindюki dюmir armaturu vю mюişюt tюssюrüfat tюyinatlı 

mюtbюx  bıçağını  silah qismindю tюtbiq etmюklю  юvvюlcю 

Alim Əliyevlю юlbюyaxa olmuş, onun müqavimюti ilю  

rastlaşdıqda isю üstündю olan «Makarov» tapançası ilю ona 

atюş açmış vю  sağ ayağından yaralamışdır. Bu zaman  

kömюyю gюlюn Alim Əliyevin hюyat yoldaşı Əliyeva Nailю 
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İltifat qızının üzünю yumruqla zюrbю vurmuşdur. 

Zюrюrçюkmiş şюxslюrin müqavimюti ilю rastlaşdığından 

namюlum  şюxs hadisю yerindюn qaçıb gizlюnmişdir. 

 

TAPŞIRIQ 2 

(quldurluq faktı üzrю) 

«<.» ______ 20<.  ildю saat    00.00    radюlюrindю 3 

nюfюr namюlum şюxs Bakı şюhюri, Binюqюdi rayonu Mir Cюlal 

küçюsi. ev 115 ünvanda yerlюşюn «MMT» tikinti firmasının 

ofisinю silahlı basqın edюrюk qurldurluq yolu ilю firmaya 

mюxsus 68.500 AZN mюblюğindю pulunu юlю keçirmişlюr. 

  

TAPŞIRIQ 3 

(quldurluq faktı üzrю) 

«<.» ______ 20<.  ildю 02.30 radюlюrindю namюlum 

şюxs Bakı şюhюri, Nizami rayonu, Q.Qarayev prospektindю 

yerlюşюn 46-cı evin 29 saylı mюnzilin  eyvanının qapısını 

açaraq qanunsuz olaraq evю daxil olmuş vю юlindюki bıçaqla 

hюmin mюnzildю yaşayan Hacıyev Gündüz Çingiz oğluna 

hюyat vю sağlamlığı üçün tюhlükюli zorakılıq tюtbiq edюcюyi 

ilю hюdю-qorxu gюlюrюk basqın etmiş vю ona mюxsus 5180 

manat nюğd pulunu, dюyюri 300 manat olan «Nokia N 76» 

markalı mobil telefonu, dюyюri 800 manat olan «HP» markalı 

notbok kompyuterini vю bir юdюd dюyюri 420 manat olan 

qızıl boyunbağını юlю keçirib hadisю yerindюn qaçmışdır. 

 

TAPŞIRIQ  4 

(valyuta dюyişmю mюntюqюsinю basqın) 

«<.» ______ 20<.  ildю saat 22 radюlюrindю Suraxanı 

qюsюbюsi, Sülh küçюsi 7 №-li evin birinci mюrtюbюsindю 

yerlюşюn valyuta dюyişmю mюntюqюsi bağlanan vaxtı iki nюfюr 

namюlum şюxs başlarına qara maska keçirmiş vюziyyюtdю 
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qapını bağlamaq istюyюn Hюmid Əhmюdovu mюntюqюyю 

itюlюyюrюk, ona tapança ilю  hюdю-qorxu gюlmiş vю cibindюn 

açarları götürmüşlюr. Onlardan silahı olanı Hюmiddюn yerю 

yıxılmış vюziyyюtdю qalmağı tюlюb etmiş vю onun yanında 

durmuşdur. İkinci şюxs isю seyfi  açaraq oradan 1080 ABŞ 

dollarını, 42000 AZN, 57000 rus rullunu vю  ona mюxsus 

«Nokia» markalı telefonu talayaraq hadisю yerindюn qaçıb 

gizlюnmişlюr. 

Qeyd:  Hadisю yerindюn cinayюtkarlar çıxanda birinin 

kurtkası  piştaxtaya ilişmiş, orada parça liflюri, düymюnin 

yarımçıq hissюsi, döşюmюnin üzюrindю ayaqqabı izlюri 

(naxışlar) seyfin dюstюyinin üzюrindю юl-barmaq  izlюri  

qalmışdır. 

TAPŞIPRIQ 5 

(valyuta dюyişmю mюntюqюsinю basqın) 

«<.» ______ 20<.  ildю nahar fasilюsi zamanı saat 13-14 

radюlюrindю iki nюfюr namюlum şюxs Rюsulzadю qюsюbюsi, 

Nizami küçюsi 8 saylı evin birinci mюrtюbюsindю yerlюşюn 

valyuta dюyişmю mюntюqюsinю gюlib özlюrini Vergilюr 

Nazirliyinin nümayюndюlюri kimi tюqdim edюrюk, xidmюti 

otağa daxil olmuşlar. Mюntюqюdю işlюyюn Mюmiyeva Sevda 

Zahid qızına hюdю-qorxu gюlюrюk onun ağzını, qollarını vю 

ayaqlarını yapışqanlı lentlю bağlayıb seyfdю vю kassada olan 

9700 ABŞ dollarını, 70000 rus rublunu vю 42100 AZN 

talayaraq,  hadisю yerindюn qaçıb  getmişlюr. 

 

TAPŞIRIQ 6 

(oğurluq faktı üzrю) 

«<.» ______ 20<.  ildю gecю vaxtı namюlum cinayюtkar 

siqnalizasiyanı zюrюrlюşdirdikdюn sonra plastikdюn  olan 

giriş qapısının daxili qıfılını sındırmaq üsulu ilю «Azюroğlu» 

firmasının bir otaqlı ofisinю daxil olub, oradan «Samsunq» 
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markalı komputeri, 17 юdюd diski, firmanın prezidenti 

Seyidov Hafiz Azad oğluna mюxsus dюri gödюkçюni, 

firmanın işçisi Sevda Əzim qızı Əliyevaya mюxsus bir cüt 

ayaqqabısını  gizli yolla talamışdır. 

 

TAPŞIRIQ 7 

(oğurluq faktı üzrю) 

«<.» ______ 20<.  ildю saat 19-da Bakı şюhюri, Xюzюr 

rayonunun Mюrdюkan qюsюbюsi, Sabir küçюsi 72 saylı eydю 

yaşayan vюtюndaş Mюmmюdov Vюli Kamran oğlu evindюn 

oğurluq faktı ilю юlaqюdar юrizю ilю Xюzюr RPİ-nin növbюtçi 

hissюsinю müraciюt etmişdir. 

O, yazdığı юrizюdю bildimişdir ki, «<.» ______ 20<.  

ildю tюxminюn saat 9.18 radюlюrindю namюlum şюxs Bakı 

şюhюri, Xюzюr rayonu, Mюrdюkan qюsюbюsi, M.Ə.Sabir küçюsi 

72 saylı evin qapısını sındıraraq, evю daxil olmuş vю ona 

mюxsus aşağıdakı юmlakı (юşyaları) oğurlamışdır. 

«Panasonik» markalı videomaqnitafon - qiymюti 65 AZN; 

Türkiyюdю istehsal olunmuş qara rюngli dюri gödюkçю - 

qiymюti 480 AZN; 

Bir dюst kişi kostyumu (tюzю) - qiymюti 400 AZN; 

Bir cüt qadın ayaqqabısı - qiymюti 200  AZN. 

Evdю olan юşyaları tam nюzюrdюn keçirmюdiyinю görю 

ola bilsin ki, oğurlanmış юşyaların yuxarıda göstюrilюn 

siyahısına юlavюlюr olsun. 

1. Verilmiş fabulalardakı mюlumatı dinlюdikdюn sonra baş 

vermiş hadisюyю cinayюt-hüquqi qiymюt vermюk; 

2. Növbюtçi hissюyю daxil olmuş юrizюyю (mюlumata) юsasюn 

hansı ilkin tюdbirlюrin görülmюsini müюyyюn-lюşdirmюk; 

3. Hadisю yerinю baxış üçün istintaq-юmюliyyat qrupunun 

tюrkibini müюyyюnlюşdirmюk; 
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4. Bu faktla юlaqюdar hadisю yerinю baxış zamanı tюtbiq 

edilюn texniki-kriminalistik vasitюlюri hazırlmaq vю hюr 

birinin tюtbiqini izah etmюk. 

5. Baxış protokolunu vю plan-sxemini tюrtib etmюk. 

İstintaq-юmюliyyat qrupunun tюrkibi 4-6 nюfюrdюn çox 

olmamalıdır. Baxışı keyfiyyюtli aparmaq vю tюdrisю ayrılan 

vaxtdan sюmюrюli istifadю etmюk mюqsюdilю hюr bir kursant 

qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulmalı vю onların 

hюrюkюtlюrinю ciddi nюzarюt olunmalıdır. Vaxta qюnaюt 

mюqsюdilю hadisю yerinю baxış ilю юlaqюdar bütün hazırlıq 

tюdbirlюrinin bilavasitю kursantların sюrbюst hazırlıq 

saatlarında görülmюsi mюqsюdюuyğundur. 

İstintaq-юmюliyyat qrupu hadisю yerinю gюldikdюn 

sonra kursantlar qarşısında qoyulan tapşırıqlar bir daha 

onlara izah olunur. Bundan sonra baxış keçirilюn sahюnin 

sюrhюdi vю onun başlanğıcı, hюmçinin hansı istiqamюtdю 

aparılması müюyyюn edilir. Hadisю yerindю detal baxışın 

aparıldığı yerlюr bir daha dюqiqlюşdirilir. 

Baxış zamanı kursantlar müvafiq юdюbiyyatdan, 

metodik vюsaitlюrdюn, xüsusilю kafedrada hazırlanmış 

«Hadisю yerinю baxış»  vюsaitindюn, didaktik materiallardan 

vю kriminalistik tюlim meydançasında olan zюruri  юyani 

vюsatlюrdюn istifadю edю bilюr . 

 

 Nümunə 

 Əlavə 1.                                                        

HADİSƏ YERİNƏ BAXIŞ PROTOKOLU. 

«<.» ______ 20<.                               Bakı şюhюri                             

Baxış saat 10.00-da başlandı 

Baxış saat 11.40-da qurtardı. 

Mюn, Bakı şюhюri Xюzюr RPİ-nin istintaq şöbюsinin 

müstюntiqi, polis leytenantı B.R. Nюsirov sюhюr saat 9.20 
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dюqiqюdю Polis İdarюsinin növbюtçisindюn Şüvюlan qюsюbюsi, 

A. İldırım küçюsi 5 nömrюli evdюn oğurluq haqqında 

mюlumat aldım. 

Xюzюr RPİ-nin юmюkdaşı, ekspert-kriminalist R.M. 

Ağayevin, cinayюt axtarışı şöbюsinin юmюliyyat müvюkkili 

polis leytenantı A.T. Əsюdovun, hal şahidlюri-Əzizbюyov 

rayonu, Şüvюlan qюsюbюsi, Sabir küçюsi 15 nömrюli evdю 

yaşayan, 1960-cı ildю anadan olmuş fюrdi tюsюrüfatçı Quliyev 

Rövşюn Vюli oğlunun vю Şüvюlan qюsюbюsi, Şюhriyar küçюsi 

25 nömrюli evdю yaşayan, 1968-ci ildю anadan olmuş, 24-

saylı maşurutda sürücü işlюyюn Cюlilov Vahid Arif oğlunun 

iştirakı ilю Azюrbaycan Respublikası CPM-nin 236-cı 

maddюsini rюhbюr tutaraq hadisю yerinю baxış keçirdim. 

Baxışdan юvvюl  yuxarıda qeyd edilmiş şюxslюrю bütün 

hюrюkюtlюrdю iştirak etmюk vю bu hюrюkюtlюrlю юlaqюdar юrizю 

vermюk hüquqları olduğu izah etdim. 

Onlar hюm dю baxış prosesindю zюruri olan hallarda 

fotoaparatların, optik cihazların vю işıq süzgюclюrinin, izlюrin 

götürülmüsi üçün mütюxюsis-kriminalistin istintaq 

çantasında olan texniki vю kimyюvi vasitюlюrin, elюcю dю, 

xüsusi işıqlandırıcı texnikanın tюtbiq edilюcюyi barюdю 

xюbюrdar edildilюr. 

Hal şahidlюri : R.V.Quliyevю, V.A.Cюlilova Azюrbaycan 

Respublikaı CPM-nin 94-cü maddюsinю müvafiq olaraq 

hadisю yerinю baxış zamanı aşkar olunan  faktların, onların 

mюzmununun, gedişatının  vю nюticюlюrinin faktlarının 

tюsdiq etmюk vюzifюlюri izah olundu.     

 R.V.Quliyev <<<.  

 V.A.Cюlilov<<<<                     

Mütюxюssis-kriminalist R.M. Ağayevю onun CPM-nin 

96-cı maddюsindю nюzюrdю tutulmuş hüquq vю vюzifюlюri 

izah olundu .   
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 R.M. Ağayev<<<<.                                                                  

Baxış açıq, sakit hava, gündüz, tюbii işıqlandırma 

şюraitindю aparıldı. Havanın temperaturu  180 s idi. 

Baxışda aşağıdakılar aşkar olundu: 

Hadisю yeri  

Xюzюr rayonu A. İldırım küçюsinin hюrюkюt hissюsinin 

sağ tюrюfindюn yerlюşir. Ev birmюrtюbюli olub, divarları 

qırmızı kюrpicdюn, damı şiferdюndir. Hюyюtю baxış 

keçirilюrkюn, evin giriş qapısından 63 sm aralıqda 

hündürlüyü 14 sm. eni 11 sm., qalınlığı 2sm. olan, korpusu 

qara metaldan, qövs hissюsi dil yuvası ilю  birlюşdiyi yerdю 

kюsilmiş bir юdюd asma qıfıl vю uzunluğu 17 sm., dюstюyi 

ağacdan, tiyюsi ağ metaldan, düzbucaqlı formada naxışları 

olan, tiyюsi ilю birlюşdiyi yerdю dюmir örtüklю bюrkidilmiş, 

tiyюsi dördbucaqlı formada, ucu yastılanmış, sağ tюrюfindюn 

uc hissюsindю sınığı olan kюsici alюt aşkar olundu. Tiyюsinin 

üzюrindю «AZM» hюrflюri hюkk olunmuşdur. Asma qıfılın vю 

kюsici alюtin fotoşюkli «ZENİT-E» fotoapparatı, obyektiv 

«HELİOS», plyonkanın hюssaslığı 100, diafraqma 5,6-8, 

gözlюmю vaxtı 125, tюbii gün işığında miqyas şюkilçюkmю 

üsulu ilю 3 kadrda çюkildi. 

Giriş qapısı birtaylı olub, baxış zamanı açıq vюziyyюtdю 

idi. Xarici tюrюfdюn dюmir layla örtülmüş, ağ boya ilю 

rюnglюnmiş, ölçüsü 190x100 sm. ölçüdюdir. Qapının sağ 

küncündю yuxarı çюrçivюdюn aşağı istiqamюtdю 90 sm. 

mюsafюdю daxili qıfıl yerlюşir, qıfılın dil yuvasından 1 sm. 

yuxarıda,uzunluğu 0,2 sm. ; eni 0,1 sm. olan oval formada 

sıxma alюtinю mюxsus bir юdюd hюcmi iz saxlanmışdır. İzin 

dibi hamardır vю dibindю açıq qюhvюyi rюngli pasa oxşar 

kюnar hissюciklюr müşahidю olunur. 

İzin fotoşюkili «ZENİT-E fotoapparatı, obyektiv 

«HELİOS-44», plyonkanın hюssaslığı 100, diaframa 5,6-8, 
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gözlюmю vaxtı 125, tюbii gün işığında, miqyas şюkilçюkmю 

üsulu ilю 3 kadrda çюkildi. İzin fotoşюkli çюkildikdюn sonra 

21 nömrюli katalizator юlavю olunmuş U-4 pastasının 

kömюyilю götürüldü  vю selofan torbada qablaşdırıldı. 

Qapının çюrçivюsi sağ tюrюfdюn pюncюrю çюrçivюsi ilю 

bitişikdir. Pюncюrю 2 laylı olub, ölçüsü 60x80 sm. bağlı 

vюziyyюtdюdir. Giriş qapısının vю pюncюrюnin arxasına içюri 

tюrюfdюn üzюrindю naxışları olan, qırmızı rюngli, eni 1 m., 

uzunluğu isю 1,60 sm. olan pюrdю asılmışdır. 1 nömrюli 

otağın eni 3 m, uzunluğu 5 m. hündürlüyü isю 2.80 sm-dir. 

Divarlarına üzюrindю naxışları olan ağ rюngli divar kağızı 

yapışdırılıb. Otağın döşюmюsi betondan olub, yerю üzюrindю 

qızılgül naxışları olan kavrolit salınıb. Tavan taxtadan olub, 

ağ rюngli boya ilю rюnglюnmişdir. Tavandan üzюrindю 3 юdюd 

lampa yeri olan çılçıraq asılmışdır. Qapının sağ küncündюn 

40 sm. aralıda hündürlüyü 60 sm., uzunluğu 1 m., eni isю 50 

sm. olan taxtadan qırmızı rюngli stol qoyulmuşdur. Stolun 

üzюrindю heç nю yoxdur. Giriş qapısı ilю üzbюüz otağın arxa 

divarının tюn ortasında hündürlüyü 40 sm., uzunluğu 1,40 

sm. eni 80 sm. olan, ikilaylı, taxdadan, qırmızı rюngli şifoner 

qoyulmuşdur. Şifonerin hюr 2 tюrюfindю sağ vю sol divara 

bitişik 2 юdюd çarpayı yerlюşir. Sağ divara bitişik çarpayının 

üzюri dağınıq, sol divara bitişik çarpayı isю sюliqюli 

vюziyyюtdюdir. Giriş qapısının sol küncündю 1.20 m. 

mюsafюdю  hündürlüyü 2 m. eni 1 m. olan  2 nömrюli otağa 

giriş qapısı yerlюşir. Qapının layı yoxdur. Qapının sol 

tюrюfindю küncdю hündürlüyü 1.m. 10 sm. olan kitab rюfi 

yerlюşir. Rюfin üstündю 2 юdюd «Qanun» jurnalı-2007-ci ilin 3 

vю 4-cü  nömrюlюri var. 

Kitab rюfindюn 20 sm. aralıda bitişik divan-çarpayı 

yerlюşir, oturacaq yeri üzюrindю naxışları olan narıncı rюngli 

parça ilю  örtülmüşdür, kюnarları taxtadandır. Giriş qapısı ilю 
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üzbюüz üç laylı servant qoyulub, servantdakı qab-qacaqlar 

dağınıq vюziyyюtdюdir. Servanta bitişik «İndezit» markalı 

soyuducu yerlюşir. Soyuducunun içюrisi boşdur. Otağa giriş 

qapısından sağ tюrюfdюki küncdю Yaponiyada istehsal 

olunmuş «PANASONİC» markalı televizor qoyulmuşdur. 

Otağın eni 3,5 m., uzunluğu 5 m., hündürlüyü isю 3 m-dir. 

Döşюmюsi betondandır, üzюrinю naxışları olan qırmızı rюngli 

kavrolit salınıb, tavanı ağ rюngli boya ilю rюnglюnmiş 

taxtadandır. Döşюmюnin üzюrinю qab-qacaq tökülmüşdür . 

Otağın giriş  qapısından 1 m. aralı, tюn ortada hündürlüyü 

60 sm., eni isю 50 sm., uzunluğu 1 m. olan taxtadan qırmızı 

rюngli stol qoyulub, stolun hюr tюrюfindю 1 юdюd stul var. 

Stolun üzюrindю 1 юdюd 0,5 l. hюcmli içi dolu araq butulkası, 

1 юdюd 100 q. hюcimli stюkan, 1 юdюd içюrisindю 2 юdюd 

çюkilmiş «VİCEROY» siqaretinin kötüyü olan külqabı var. 

Stolun üzюrindюki şюffaf rюngli, standart 0,5 l. hюcmli sюthi 

quru olan, üstündю «Natroix olan şüşю butulkanın üzюrindю  

qırmızı rюngli rubin tozu vasitюsilю юl barmaqlarının 3-cü 

bölmюsinin mюrkюzini юhatю edюn bir-birinю paralel 

yerlюşmiş, istiqamюti soldan sağa  yönюlюn 3 юl- barmaq izi 

aşkar edildi. Birinci юl- barmaq izinin mюrkюzini юhatю edюn 

naxışlar qövsi, ikincinsi  ilgюk,  üçüncüsü isю qıvrım 

naxışlardır. 1-ci юl-barmaq izinin uzunluğu 18 mm., eni 15 

mm, ikincinin uzunluğu 19 mm., eni 17 mm., üçüncünün 

uzunluğu 18 mm., eni isю 16 mm-dir. 1-ci юl-barmaq izi ilю 2-

ci юl-barmaq  izi  arasında olan mюsafю  0,5 sm., 2-ci ilю 3-cü 

arasında olan mюsafю isю 0,3 sm-dir. İzlюr butılkanın yuxarı 

kюnarlarından aşağıya  doğru 80 mm., aşağı kюnarından 

yuxarıya doğru 30 mm mюsafюdю yerlюşmişdir. Üzюrindю юl-

barmaq izlюri olan  şüşю butılka «ZENİT-E» fotoapparatı, 

obyektiv «HELİOS-44», plyonkanın hюssaslığı 100, gözlюmю 
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vaxtı 125, diafraqma 8-11, miqyas üsulu ilю  4 kadrda 

sюkilmişdir. 

Şüşю butulka üzюrindю olan юl-barmaq izlюri şюffaf 

rюngli daktoplyonkaya köçürüldü vю zюrfю qablaşdırıldı. 

Baxış gedişindю mütюxюssis R.M. Ağayev tюrюfindюn 

«ZENİT-E» fotoaparatının (obyektiv «HELİOS-44») tюtbiq 

edilmюsi ilю panoram üsulla hadisю yerinin 4 tюrюfdюn 

ümumi görünüşünün fotoşюkli çюkildi. Evin 2 nömrюli 

otağının ümumi görünüşü 3 nöqtюdюn çюkildi.  

Hadisю yerindю aşağıdakılar götürüldü: 

1. daktiloskopik plyonkada юl-barmaq izlюri (1 nömrюli   

zюrf); 

2. asma qıfıl ( 1 nömrюli qutu); 

3. kюsici alюt (2 nömrюli qutu); 

4. sıxma alюtinю mюxsus selofan torbaya qablaşdırılmış iz; 

5. юl-barmaq izlюrinin olduğu araq şüşюsi (3 nömrюli 

qutu);1,2,3 nömrюli qutular, 1 nömrюli zюrf vю polietilen 

torba 325 nömrюli surquc möhürü ilю möhürlюndi, üzюrindю 

lazımi qeydiyyatlar aparıldı, müvafiq imzalarla tюsdiq 

olundu. 

Hadisю yerindю xidmюti-axtarış itindюn istifadю edildi. 

Bu zaman müsbюt nюticюyю nail olunmadı (xidmюti-axtarış 

itindюn istifadю edilmюsinю dair akt protokola  юlavю olunur). 

Baxış prosesindю  baxış iştirakçılarından heç bir юrizю, tюklif 

vю mюlumat daxil olmadı< 

 

Əlavə 2. 

HADiSƏ  YERİNƏ  BAXIŞ  PROTOKOLU 

(təsviri hissə) 

«<.» ______ 20<.  ildю Bakı  şюhюri Sюbael rayonunun 

Batamdar qюsюbюsindюki «N»  saylı hюrbi hissюnin Lökbatan 

qюsюbюsi tюrюfю olan tikanlı mюftilli hasarından  şimal  qюrb  
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istiqamюtindю 35 metr aralı  qayalıq юrazidю uzunluğu 2,5 m. 

eni 1,5 m. olan boz rюngdю üzюrindю quru mamır vю 

şibюyюlюr olan qaya üzюrindю şюxsiyyюti mюlum olmayan 

boyu  170 sm, tюxminюn  25-30 yaşda, orta bюdюn quruluşuna 

malik, qarabuğdayı kişi meyiti aşkar edilmişdir. Hadisю 

yerinю baxış keçirюn zaman tapılmış meyitdюn 26,5 m. şюrqю 

doğru quru otluq юrazidю ucu cюnubi-şюrqю yönюlmiş dюstюyi 

tünd qюhvюyi  taxtadan, tiyюsi aypara formalı yuxarı 

istiqamюtlюnюn, kюsici hissюsi mişarvari olan, üzюrindю qana 

oxşar lюkюlюr olan  mюişюt bıçağı aşkar  edilmişdir. Bıçağın 

ümumi uzunluğu 22,9 sm, tiyюnin uzunluğu 12,4 sm, tiyюnin 

юn enli hissюsi 1,6 sm qalınlığı isю 0,5 mm-dir. Bıçağın 

tiyюsinin sol tюrюfindю döymю üsulu ilю «TRAMONITA inox 

staınless  BRASIL» sözlюri yazılıb». Bıçaq üzюrindю юl-

barmaq izlюri aşkar edilmюdi. Hadisю yerindю aşkar edilmiş  

bıçağın  fotoşюkli çюkilюrюk kağız paketю qablaşdırıldı vю 

götürüldü. Bıçaqdan 15 m, şimala doğru hündürlüyü 1,5 – 

2,5 m. olan tюxminюn  10 sot  юrazini юhatю edюn  meşюlik 

yerlюşir. Ağaclar olan юrazidю  istintaq marağı  kюsb edюn heç 

nю aşkar  olunmadı.  Götürülmüş  bıçaqdan meyitю doğru 

hюrюkюt edюn  zaman yer sюthindю quru otluq юrazidю  

ölçülюri tюxminюn 15 x 20 sm vю daha  böyük tюk-tük rast 

gюlinюn boz qaya parçaları yerlюşir. Tapılmış meyitdюn 20 m. 

cюnub-qюrb istiqamюtindю quru boz rюngli qumlu vю çınqıllı 

torpaqda  4 юdюd iri hюcmli nюqliyyat vasitюsinin izi aşkar 

edilmişdir. İzin ümumi uzunluğu 7 m. eni 13,5 sm. dюrinliyi 

isю 1,8 sm-dir. Nюqliyyat vasitюsi geri sağa dönюrюk hюrюkюt 

etmiş, dayanmış vю sonra isю düz cюnub-şюrq istiqamюtindю 

12%   enişю doğru hюrюkюt edюrюk yer sюthindю iz 

qoymuşdur. Nюqliyyat vasitюsinin bazası 150 sm, arxa 

tюkюrlюr arası mюsafю 120 sm-dir, qabaq tюkюrlюr  arası 

mюsafю 120,5 sm. Sol qabaq tюkюrin bir hissюsi 3x 4 sm ölçüdю 
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pozulmuşdur. Bu xüsusi юlamюtin iz boyu tюkrarlanmasına 

görю tюkюr çevrюsinin uzunluğu 121 sm, eni 2 sm olan romb 

şюkili  hissюsinin fotoşюkli çюkildi vю izin юksi gips mюhlulu 

ilю götürülюrюk karton  qutuda qablaşdırıldı vю götürüldü. 

Nюqliyyat vasitюsinin arxa tюkюr izlюrindюn 0,5 m meyitю  

tюrюf torpağın tamlığı pozulmuş, quru otlar юzilmiş vю 

qırılmış vюziyyюtdюdir. Bu cür pozuntu tюxminюn 1,5 x 2,7 

metr юrazini юhatю edir.  Otluq  üzюrindю юsasюn otları 

юzmюklю sюthi, ayaq izlюrinю bюnzюr izlюr aşkar edilib. İzlюr 

qarışıq formadadır vю bir izin uzunluğu tюxminюn 35 sm-dir. 

Hюmin izlюrin surюtini götürmюk vю şюklini çюkmюk üçün 

yararsızdır. Nюqliyyat vasitюsinin qabaq sol tюkюr izindюn 60 

sm meyitю tюrюf,   25 sm şimal-şюrqю tюrюf hündürlüyü 8-12 

sm  olan  quru otluq юrazidю tünd   qırmızı rюngdю 

düzbucaqlı formasında,  vюrюqlюri ağ  sapla tikilmiş, 

üzюrindю qara rюngli  çap hюrflюri ilю «Azюrbaycan 

Respublikasının    Müdafiю Nazirliyi, hюrbi bilet  sözlюri 

yazılmış vю  AR gerbinin tюsviri olan 10 vюrюqdюn ibarюt olan 

sюnюd aşkar edildi. Sюnюd  Yasamal rayonu Hюrbi 

Komissarlığı tюrюfindюn Hüseynov Vüqar İlqar oğluna  

06.07.2007-ci ildю  verilmişdir. Sюnюdin verilmю ilindю  07 

rюqюmi qaralanıb vю юtrafı tiftiklюnib. Sюnюddю 3x4 ölçüdю 

ağ-qara rюngdю gюnc oğlan fotoşюkli yerlюşir.  Qismюn şюklin 

üzюrinю düşюn möhürdюki yazılar  aydın oxunmur. Sюnюd 

üzюrindю юl-barmaq izlюri aşkar edilmюdi.  Sюnюd kağız zюrfю 

qablaşdırıldı. Meyitdюn. hюrbi hissюnin hasarına tюrюf 8 m 

mюsafюdю vю ondan 2,5 m. yuxarıda quru otluq юrazidю, 

üzюrindю quru mamır, şibyю vю qanabюnzюr qırmızı  lюkюlюr 

olan boz rюngdю üçbucaqlı daş aşkar olundu. Daşın ümumi 

uzunluğu  19 sm eni 11,5 sm, hündürlüyü isю 10,7 sm-dir. 

Qana bюnzюr lюkюlюr  yalnız daşın bir tюrюfindюdir.Aşkar 

edilmiş meyitdюn hюrbi hissюnin hasarına tюrюf cюnub-qюrb 
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istiqamюtdю 25 m. mюsafюdю quru ot üzюrindю sarı rюngli, 

metaldan silindrik formada giliz aşkar edildi. Gilizin ön 

kюsiyi meyitin sağ ayağına istiqamюtlюnib. Gilizin uzunluğu 

1,8 sm, ön kюsiyinin daxili diametri 9 mm-dir. Gilizin 

oturacaq hissюsindюn 1 mm aralı gilizin çevrюsi boyu eni 0,8 

mm, dюrinliyi 0,5 mm  olan kюsik yerlюşir. Gilizin pistonu 

yerindюdir vю vurucu milin izi pistonun mюrkюzindюdir. 

Vurucu milin izinin sol tюrюfindю 2 qara lюkю aşkar edildi. 

Gilizin   oturacağında yuxarıda «38» aşağıda isю «88» rюqюmi  

sıxma üsulu ilю yazılıb. Gilizin papaqcığında 3 rюqюminю 

yaxın 2 mm uzunluğunda düz xюtt formasında tullayıcı 

mexanizmin izi aşkar edilir. Giliz üzюrindю юl-barmaq izlюri 

aşkar edilmюdi.  Meyitin baş hissюsi şimala tюrюfю yönюlmiş, 

sol юli düz formada sol ayağına tюrюf yönюmiş vю юlinin içi 

yuxarıdır.Sağ юli isю dirsюkюdюn bükülmüş vюziyyюtdю 

başının üst tюrюfinю yönюlib, юlinin içi qayaya tюrюfdir. Sağ  

çiyini sol çiyninю nisbbюtюn 8 sm hündür vюziyyюtdюdir. 

Ayaqları  içю hюr ikisi düz vюziyyюtdюdir hюr iki ayağın  

dizlюri qayaya dюyir. Sol ayağın  barmaqları sol tюrюfю, sağ 

ayağın barmaqları yerю istiqamюtlюnib. Dabanları isю 

yuxarıdadır. Meyitin юynin-dю toxunma üsulu ilю 

hazırlanmış papaqlı vю uzunqollu idman gödюkcюsi vю 

idman şalvarı var.  Gödюkçюnin papağı meyitin başına 

örtülü vюziyyюtdюdir. Şalvarın arxa hissюsindю sağ tюrюfdю  

zюncirbюndlю bağlanan cib yerlюşir. Gödюkçю dю ön tюrюfdюn  

zюncirbюndlю bağlanır.  

Meyitin  corabı ağ rюngdюdir ayağında isю  boz rюngli  

dюridюn, «yolkaya bюnzюr» naxışları olan ağ altlığı olan 

idman ayaqqabısı var. İdman gödюkçюsinin altında ağ rюngli  

qısaqol ön vю  arxa tюrюflюrindю qırmızı lюkюlюr olan mayka 

var. Meyitin boyun, ürюk vю qarın boşluğu hissюlюrndю 

diametri 5 mm olan zюdюlюr aşkar olunub.  Gödюkçю vю 



 

 -136- 

maykada olan deşiklюr üstü-üstю düşür. Zюdюlюrin юtrafı 

qana bюnzюr  qırmızı maye ilю boyanmışdır. Gödюkçюnin 

zюncirbюndindюn 11,8 sm meyitin solunda  kюsilmiş, 

deşilmiş zюdюlюr aşkar olunub. Zюdюlюr mayka üzюrindю 

tюkrarlanır. Mayka vю gödюkcюdюki zюdюlюrin юtrafı qırmızı 

rюngli maye ilю boyanıb. Meyitin boynunda, ürюk vю qara 

ciyюr nahiyyюlюrindю  diametri  13 mm olan dairюvi formada 

3 zюdю aşkar  edildi. Eyni zюdюlюr diametri 12 mm olmaqla 

meyitin  ön tюrюfindю tюkrarlanır. Meyit arxa vю ön tюrюfdюn 

qırmızı mayeyю boyanıb. Meyitin boğaz nahiyyюsindю 3 

юdюd kюsik vю sıyrıntılar aşkar olunub. İzlюrin uzunluğu 8 

sm, eni 1,5 sm, izlюr arasındakı mюsafю 9 mm-dir. Meyitin 

göbюyindюn sol istiqamюtdю 10 sm mюsafюdю uzunluğu 5 sm, 

eni 0,6 sm olan kюsilmiş-deşilmiş zюdюlюr aşkar edilib.  

Meyitin ön tюrюfindю olan hюr dörd zюdюnin içi laxtalanmış 

qanla doludur.  

Meyitin  boyun nahiyyюsinю düşюn  zюdюnin dюrinliyi 

2,1 sm, ürюk nahiyyюsinю düşюn zюdюnin dюrinliyi 1,5 sm, 

qara  ciyюr  nahiyyюsinю düşюn zюdюnin dюrinliyi isю 0,5 sm-

dir.  Hюr  3 zюdюdю qana bюnzюr  maye var. Zюdюlюr 

yuxarıdan-aşağı nömrюlюnmişdir. I boyun nahiyyюsinю II 

ürюk nahiyyюsinю III qara ciyюr nahiyyюsinю düşюn zюdюlюr.  I 

zюdюdю   uzunluğu 11,3 mm, юzilmiş hissюnin eni 10 mm,  

gilizю bюrkidilюn hissюsi isю 9 mm olan  güllю aşkar 

edilmişdir. Hadisю yerindю aşkar edilюn maddi sübutlar –

bıçaq, tюkюr izinin юksi, hюrbi bilet, qaya parçası, giliz vю   

güllю qablaşdırılaraq götürüldü. 

1. Bıçaq  – kağız  paket № 1 

2. Tюkюr izinin surюti – karton qutu № 2. 

3. Hюrbi bilet -  kağız zюrfi № 3. 

4. Daş parçası -  karton qutu № 4. 

5. Giliz – kağız  zюrf  № 5. 
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6. Güllю  polietilen paket № 6. 

Hadisю yerininin fotoşюkili  «SONY» markalı  5,1 

meqapiqselli rюqюmsal fotoaparatdan istifadю edilюrюk 14 

kadrda çюkildi. Hadisю yerindю tюrtib olunmuş protokol  

baxışda iştirak edюn şюxslюrю ucadan oxundu vю hal 

şahidlюri, юmюliyyat  müvюkkillюri, ekspert kriminalist sahю 

müvюkkili vю polis юmюkdaşları tюdqiqat vю ibtidai 

araşdırma mюlumatlarının yayılmasının yolverilmюzliyi 

barюdю AR  CM-dю nюzюrdю tutulan mюsuliyyюt barюdю 

xюbюrdarlıq edildi.  Baxışda iştirak edюn şюxslюrin  tюrtib 

olunmuş protokola heç bir irad vю tюkliflюri olmadı.  

Hal şahidlюri:                          Cюfюrov İlqar Arif oğlu 

                                         Cюbrayılov Etibar  Hюsюn oğlu 

Əmюliyyat müvюkkillюri:   Namazov Razim İlqar oğlu 

      Dюmirov Ariz Arif oğlu 

Ekspert  kriminalist:            Ağayev Cavid Rafiq oğlu 

Mюhkюmю tibb eksperti:        Sarıyev Kamal Amil oğlu 

Sahю inspektoru:                     Babayev Ayaz Ağa oğlu 

Müstюntiq:                              Quliyev Mюftun Rasim oğlu 

 

 

TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSI №14/ 2. 

Məşğələnin məzmunu: - Akademiyanın юrazisindю 

şюrti yol-nюqliyyat, quldurluq, qюsdюn adamöldürmю cinayюt 

faktları ilю bağlı hadisю yerinю baxışın keçirilmюsi vю 

protokolun tюrtib edilmюsi. 

Məşğələnin keçirildiyi yer: Akademiyanın юrazisindю 

müюyyюn edilmiş şюrti hadisю yeri 

Məşğələnin maddi-texniki təminatı: 

a) didaktik materiallar: 

-14 saylı mövzu üzrю mühazirю; 
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-14 saylı mövzu üzrю tюcrübю mюşğюlюlюrinin aparılması 

üçün metodik vюsait; 

-  Mahmudov A.M., Abdurahmanov Ş.Ş., Allahve-

rdiyev Ə.Ə., İsaqov R.M. Hadisю yerinю baxış. Tюdris 

metodik vюsait . Bakı, 2009. 

b)obyektlər: Akademiyanın юrazisindю müvafiq 

tapşırıqlarda göstюrilюn cinayюt faktına юsasюn 

uyğunlaşdırılmış hadisю yerlюri; 

v)texniki-kriminalistik vasitələr: istintaq çantası, 

fotoaparat, lampa-alışqan, hadisю yerindю izlюrin aşkar 

edilmюsi vю götürülmюsi üçün yardımçı materiallar.  

Məşğələnin təşkili: 

-kursantların sюrbюst hazırlıq mюşğюlюsindю iştirak edib, 

aparılacaq tюcrübю mюşğюlюsi üzrю müюyyюn tövsiyюlюr 

vermюk; 

-mюşğюlюnin keçirilmюsi üçün texniki-kriminalistik 

vasitюlюri hazırlamaq; 

-hadisю yerinю baxışın aparılması ardıcıllığının vю 

dюqiq sxeminin müюyyюnlюşdirilmюsi, baş vermiş hadisюnin 

növündюn asılı olaraq istintaq-юmюliyyat qrupunun 

müюyyюn edilmюsi, hadisю yerinю baxış mюqsюdilю  qrupun 

iştirakçılarının hюrюkюt etmюsinю optimal şюrait yaratmaq; 

-«Kriminalistika» kafedrasının tюdris–metodiki fюnn 

kabineti rюisinin iştirakı ilю şюrti  hadisю yerindю müvafiq  

izlюri saxlamaq vю ümumi şюraiti bюrpa etmюk, hюmçinin 

müvafiq hazırlıq tюdbirlюrini hюyata keçirmюk.  

Hadisю yerindю(Akademiyanın юrazisindю)  hazırlıq 

işlюri aşağıda göstюrilmiş sxem юsasında hюyata keçirilir: 

- Akademiyanın юrazisindю fabulaya юsasюn baş vermiş 

cinayюtю  müvafiq hadisю yerini sюhnюlюşdirmюk; 

-hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupu istintaq çantası, 

zюruri sюnюdlюr vю fotoaparatlarla tюmin edilir. 
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Şюrti hadisю yerindю aşağıdakı izlюr saxlanmalıdır: 

Quldurluq faktı üzrю: odlu silah, giliz, güllю, ayaq 

izlюri, düymю vю mikrohissюciklюr (lif, saç vю.s); 

Yol-nюqliyyat hadisюsi faktı üzrю: avtomaşın, 

avtomaşının müxtюlif yerlюrindю (qapıda, panelin üzюrindю, 

şüşюdю) юl-barmaq izlюri, sürücünün oturacağında 

mikrohissюciklюr, qan izlюri, tormoz izlюri vю s. vю zюrurюt 

yarandıqda digюr izlюr. 

Qeyd: hюr bir istintaq-юmюliyyat qrupu üçün şюrait 

yenidюn bюrpa olunmalıdır. Bu zaman saxlanılan maddi 

sübutların, юşyaların yerlюşdiyi yerlюr юvvюlkindюn 

fюrqlюnmюlidir. Hadisю yerindю saxlanılan izlюrin növü vю 

sayı müюllim tюrюfindюn юvvюlcюdюn müюyyюnlюşdirilir. 

Məşğələyə ayrılmış vaxt: – 90 dəq 

Məşğələnin keçirilməsinin və tədris vaxtının təxmini 

bölgüsü: 

1. Müюllimin giriş sözü                                                -5 dюq. 

2. İlkin mюlumatın verilmюsi vю baxışın keçirilmюsi üçün  

hazırlıq tюdbirlюrinin nюzюrdюn keçirilmюsi                  -15 dюq.                                                                          

3. Hadisю yerinю baxış                                              -60 dюq. 

4. Mюşğюlюyю yekun vurmaq                                  -10 dюq. 

 Cəmi:                                                                                 -90 dəq. 

 

TAPŞIRIQ 1 

(şərti quldurluq faktı) 

28.04.2009-cu il tarixdю saat 23.00 radюlюrindю iki nюfюr 

namюlum şюxs Bakı şюhюri, Neftçilюr prospektindю Bakı şюhюr 

sakini 1978-ci il tюvюllüdlü Fюrhad Sabir oğlu Əsюdovun 

idarю etdiyi «Tofaş» markalı AZ 10-TA-636 dövlюt nömrю 

nişanlı «taksi» avtomaşınına sюrnişin qismindю юylюşюrюk, 

Masazır qюsюbюsinю aparmasını xahiş etmişlюr. Masazır 

qюsюbюsindю onlar F.Əsюdova bıçaqla hücum edюrюk 50 YAM 
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pulunu, 1 юdюd mobil telefonunu vю avtomaşınını юlindюn 

alaraq hadisю yerindюn uzaqlaşmışlar. 

Hadisюdюn dюrhal sonra saat 23.20 radюlюrindю 

zюrюrçюkmiş şюxs F.Əsюdov telefon vasitюsilю юrazi aidiyyюti 

üzrю Abşeron RPŞ-nin növbюtçi hissюsinю mюlumat verir. 

 

 

TAPŞIRIQ 2 

(şərti ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat        hadisəsi 

faktı) 

20.06.2008-ci il tarixdю saat 23.30 radюlюrindю Nizami 

RPİ-nin növbюtçi hissюsinю zюng olunaraq bildirilmişdir ki, 

Naxçıvanski küçюsindю 35 nömrюli binanın qarşısında dövlюt 

nömrю nişanı mюlum olmayan qırmızı rюngli VAZ-2107 

markalı avtomaşınla piyada vurulmuşdur. 

Yol nəqliyyat hadisəsi yerinə  baxışın vəzifələri 

YNH yerinю baxışın mюqsюdi aşağıdakı halları 

müюyyюn etmюkdюn ibarюtdir:yol-nюqliyyat  hadisюsinin baş 

vermю yerini; hadisюnin vaxtını; nюqliyyat hadisюsinin 

növünü: vurma, toqquşma, aşma vю s;hюrюkюtin istiqamюtini, 

tюhlükюli vюziyyюtin yaranması anında, hadisю zamanı vю 

hadisюnin son mюrhюlюsindю iştirakçıların yerlюşmюsini vю 

hюrюkюtюrini; hadisю zamanı yol şюraitini; yol  örtüyünün 

növünü vю vюziyyюtini; yolun eni,nişanlanması vю digюr 

xüsu-siyyюtlюrini; yaxınlıqdakı sahюlюrin xarakteristikasını; 

yol nişanlarının mövcudluğunu; görünüş sahюsini; görünmю 

dюrюcюsini; yolun işıqlandırma vюziyyюtini; hюrюkюtin 

sıxlığını vю intensivliyini; hюrюkюt üçün  maneюlюrin vю yol 

qusurlarının mövcud olmasını; yol-nюqliyyat hadisюsi 

nюticюsindю yol örtüyündю, юtrafdakı юşyalarda, zюrюr 

çюkmişin üzюrindю yaranmış izlюri; nюqliyyt vasitюsinin 

vюziyyюtini; nюqliyyat vasitюsindюn ayrılmış hissюlюrin, 
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ondan aşmış yükün mövcudluğunu, onların yerlюşmюsini; 

yol-nюqliyyat hadisюsinin müşahidю edюn şюxslюri  

(şahidlюri); 

 

Baxışdan əvvəl görülən tədbirlər 

1.Növbюtçi YNH haqqında mюlumat verюn şюxsdюn 

aşağıdakıları aydınlaşdırmalıdır: 

 –Yoln nюqliyyat hadisюsinin baş vermю yerini, vaxtını  

vю xarakterini; 

–zюrюr çюkmiş varmı, onların sayını, onlara tibbi 

yardımın göstюrilmюsini, harada yerlюşdirilmюsini. 

Hюmçinin mюlumat verюn  şюxsin soyadı, adı, atasının 

adı, telefonu, ünvanı vю olduğu yer müюyyюn edilir.  Zюruri 

hallarda hadisюnin şahidlюri haqqında mюlumatlar 

aydınlaşdırılır. 

Əgюr zюrюr çюkmiş şюxsю tibbi yardım göstюrilmюyibsю, 

onda növbюtçi hadisю yerinю tюcili tibbi yardımı çağırır, 

hadisю yerinin mühafizюsi ilю bağlı yaxınlıqda olan post 

patrul xidmюti юmюkdaşlarına sahю müvюkkilinю tapşırıqlar 

verir vю yaxud hadisю yerinю öz kömюkçisini göndюrir. 

Əgюr zюrюrçюkmiş tibb müюssisюsinю çatdırılıbsa vю 

ifadю verю bilirsю, onda növbюtçi hadisю barюdю dюqiq 

mюlumat toplamaq mюqsюdilю onun yanına юmюliyyat 

müvюkkilini vю ya digюr юmюkdaşları göndюrir. 

Hadisюdю xarici dövlюtю mюxsus nюqliyyat vasitюsi 

iştirak edibsю, bunun barюsindю müvafiq idarюlюrю mюlumat 

verilir. 

Əgюr sürücü hadisю yerindюn qaçıbsa, aşağıdakılar 

aydınlaşdırılmalıdır: 

- nюqliyyat vasitюsinin юlamюtlюri, onun güman edilюn 

hюrюkюt istiqamюti, sürücünün zahiri юlamюtlюri, YNH 

haqqında ilkin zюruri mюlumatları aldıqdan sonra növbюtçi 
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istintaq-юmюliyyat qrupunun hadisю yerinю vaxtında 

getmюsini tюmin edir. 

2.YNH yerinin mühafizюsi, adюtюn, polis işçilюrinю 

tapşırılır. YNH yerini mühafizю edюn юmюkdaş aşağıdakı 

mühafizю vюzifюlюrini yadda saxlamalıdır: 

-YNH istintaqı üçün юhюmiyyюtlı olan maddi obyekt vю 

izlюrin qorumalı, hadisю yerinin toxunulmazlığını tюmin 

etmюli. 

-YNH yerindю hюrюkюtin tюhlükюsizliyini tюmin etmюli; 

- YNH baş verюn юrazini xüsusi vasitюlюrlю (mюs. 

daşınan dirюklюr, юhatюedici lent, yol qюza işarюlюri) юhatюyю 

alınmalıdır. 

3.Hadisю yerinю ilk gюlmiş polis юmюkdaşları tюrюfindюn 

aşağıdakı tюdbirlюr hюyata keçirilmюlidir: 

- zюrюrçюkmişlюrю tibbi yardım göstюrmюli vю ya bunun 

üçün tюdbir görmюli; 

- şahidlюrini müюyyюn etmюli, onların ünvanlarını qeyd 

etmюli, müstюntiq vю ya tюhqiqatçı gюlюnю qюdюr hadisю 

yerindю qalmağı onlara tюklif etmюli. 

YNH-nin baş vermю şюraitini bюrpa etmюk üçün 

юhюmiyyюt kюsb edюn izlюrin vю юşyaların qorunması ilю bağlı 

müvafiq tюdbirlюr görmюk lazımdır.  

Əgюr izlюri vю юşyaları ötüb keçmюk mümkün deyilsю 

onda onların ilkin vюziyyюtini vю iş üçün юhюmiyyюt kюsb 

edюn tormoz (юylюc) izinin başlanğıc vю son nöqtюlюrini, qan 

izlюrinin olduğu yerlюri, meyitin yerlюşmюsini, onun geyim 

юşyalarının yerini, nюqliyyat vasitюsinin qabaq vю arxa 

tюkюrlюrinin yerini, aşmış yükün yerlюşdiyi yeri qeydю 

alınmalı. 

Qeydlюr tюbaşir, boya vю iti юşyalarla aparıla bilюr. 

Hюmin izlюrin dюqiq ölçülюri götürülmюli vю maddi 
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obyektlюrin юtraf юşyalara nisbюtюn yerlюşmюsi qeydю 

alınmalıdır. 

 

YNH yerində istintaq-əməliyyat qrupu 

İştirakçılarının vəzifələri 

Müstəntiq:  

Hadisю yerinю baxış keçirir, protokol vю sxemi tюrtib 

edir. Baxış zamanı barюdю izahat verю bilюn sürücü vю 

zюrюrçюkmişin baxışda iştirak etmюsi mюsюlюsini hюll edir vю 

digюr müvafiq qюrarlar qюbul edir. Zюrürюt yarandıqda 

istintaq eksperimentini tюşkil edir (mюsюlюn, fara işığında 

yolun hюrюkюt hissюsindю yerlюşюn юşya vю maneюlюrin 

görünmю dюrюcюsini, sürücü vю sюrnişin yerindю görünüş 

sahюsini vю s. müюyyюn etmюk mюqsюdi ilю). Hюmçinin 

istintaq-юmюliyyat qrupu üzvlюrinin işini tюnzimlюyir. 

 

Əməliyyat müvəkkili:  

YNH yerinю baxış zamanı müstюntiq vю ya tюhqiqatçıya 

kömюk edir, onların tapşırıqlarını yerinю yetirir, zюruri 

юmюliyyat-axtarış tюdbirlюrini hюyata keçirir. 

Öz vюzifю borcuna müvafiq olaraq: 

- DYP nümayюndюsi ilю birlikdю hadisю yerindюn 

qaçmış sürücünün axtarışını tюşkil edir; 

- hadisю yerindюn qaçmış nюqliyyat vasitюsinin keçmюsi 

güman edilюn yollarda sipюrlюri  tюşkil edir; 

- hadisю yerinю yaxın olan юrazilюrdю yaşayan 

vюtюndaşlarla baş vermiş hadisю barюdю sorğular aparır; 

- yol hadisюsinin detallarını aydınlaşdırmaq üçün vю 

hadisю yerindюn qaçmış sürücünün (nюqliyyat vasitюsinin) 

axtarışı üçün юhюmiyyюt kюsb edюn mюlumatları юldю etmюk 

mюqsюdi ilю hadisю yerindю olan vюtюndaşlarla söhbюt edir; 
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-zюruri hallarda müstюntiqin vю yaxud növbюtçinin 

göstюrişi ilю YNH barюdю izahatlar almaq üçün zюrюrçюkmiş 

şюxslюrin yerlюşdirildiyi tibb müюssisюsinю gedir. 

DYP (YPX) əməkdaşları:    

YNH yerindю piyadaların vю nюqliyyat vasitюlюrinin 

hюrюkюt tюhlükюsizliyini tюmin edir. Hadisюdю iştirak etmiş 

nюqliyyat vasitюsinin müюyyюn edilmюsi üçün vacib olan 

izlюrin vю юşyaların aşkar edilmюsindю müstюntiq vю ya 

tюhqiqatçıya kömюk göstюrir. Nюqliyyat vasitюsinin texniki 

vюziyyюtinin yoxlanılmasında, onun sahibinю qaytarılması  

barюdю mюsюlю hюll edilюnю qюdюr müvafiq dayanacaqlarda 

(yerlюrdю) saxlanmasını tюmin edir. 

Kriminalist:  

İzlюrin vю maddi sübutların aşkar edilmюsindю, qeyd 

edilmюsindю, götürülmюsindю vю qablaş-dırılmasında 

müstюntiqю vю ya tюhqiqatçıya kömюk göstюrir.  Baxış zamanı 

izlюrin mюnşюyi haqqında, hadisю yerindю bu vю ya digюr 

юşyaların olması barюdю fюrziyyюlюr irюli sürür. Aşkar 

edilmiş izlюrlю (mюs. tюkюr izlюri) nюqliyyat vasitюsinin 

növünü vю markasını müюyyюn edir. Cinayюtin açılması 

üçün юşya vю izlюrin istifadю olunmasının mümkünlüyü 

barюdю tюkliflюr verir. Hadisю yerinin fotoçюkilişi zamanı 

mюslюhюtlюr verir vю ya özü fotoçюkilişi aparır. Baxış 

protokolunun, plan vю sxemlюrin tюrtib edilmюsi zamanı 

izlюrin vю юşyaların tюsvir edilmюsindю kömюklik göstюrir. 

Mütəxəssis (avtonəqliyyat sahəsi üzrə):  

Hadisюnin baş vermю mexanizminin aşkar 

edilmюsindю, hadisюnin sюbюblюrinin müюyyюn olunmasında, 

nюqliyyat vasitюsinin eynilюşdirilmюsinю imkan verюn izlюrin, 

tormoz izinin uzunluğunun tюyin edilmюsindю hadisюnin 

baş vermю mexanizmini bюrpa edilmюsindю, ayrı-ayrı növ 

izlюrinin mюnşюyinin aydınlaşdırılmasında kömюk edir. 
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Nюqliyyat vasitюlюrinin texniki vюziyyюtini, ayrı-ayrı qovşaq 

vю detalları yoxlayır. Hadisю yerindюn qaçmış nюqliyyat 

vasitюsinin marka vю modelini, izlюr vю maddi sübutlar 

vasitюsilю hюrюkюt istiqamюtini müюyyюn edir. YNH yerindю 

yol hюrюkюtinin tюnzimlюnmюsi xüsusiyyюtlюrinю diqqюt 

yetirir. Müstюntiqin qюrarı ilю görünüş sahюsinin müюyyюn 

edilmюsindю vю tormoz sisteminin yoxlanması üzrю keçirilюn 

istintaq eksperimentlюrindю iştirak edir.  

 

YNH yerinə gəldikdən sonra 

müstəntiqin hərəkətləri 

Hadisю yerinю gюldikdюn sonra müstюntiq ümumi 

xarakterli hюrюkюtlюrin icrası ilю bюrabюr: 

1) zюrюr çюkmişin soyadını, adını vю atasının adını, 

göndюrildiyi xюstюxananı müюyyюn edir; 

2)  hadisю  iştirakçısı olmuş  sürücünün  şюxsiyyюtini 

müюyyюn edir, onun sюnюdlюrini (sürücülük vюsiqюsi, yol 

vюrюqi, texniki pasport , yükün sюnюdlюri) yoxlayır vю zюruri 

halda onları götürür. 

3)  hadisю yerindю baş vermiş dюyişiklюri şahidlюrdюn, 

polis юmюkdaşlarından vю digюr şюxslюrdюn aydınlaşdırır; 

4)  hadisю yerinin    vюziyyюtini olduğu kimi saxlamaq 

mümkün olmadıqda nюqliyyat vasitюsinin yerlюşmюsini, 

zюrюrçюkmişin olduğu yerin koturlarını, ayrılmış detal vю 

hissюlюrin, aşmış yükün yerini,  qan, yanacaq-sürtgü 

materiallarının olduğu yerlюri qeyd edir; 

5)  юgюr  sürücüdю sюrxoşluq юlamюtlюri aşkar edilюrsю, 

onu polis işçilюrinin müşayiюti ilю tibbi müayinюyю göndюrir; 

6)  юgюr sürücü hadisю yerindюn qaçıbsa, onun 

yaxalanması üçün tюdbirlюr görür vю bu barюdю юmюliyyat-

axtarış orqanı vю yol-patrul xidmюti юmюkdaşlarına müvafiq 

tapşırıqlar verir. 
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YNH  yerinə baxış zamanı həyata keçirilən 

əsas hərəkətlər 

YNH yerinю baxış zamanı aşağıdakı işlюr hюyata 

keçirilir: 

1) şüşю qırıntıları, nюqliyyat vasitюsindюn qopmuş palçıq, 

aşmış yük, ayrılmış  detal vю hissюlюr, dağılmış maye 

(yanacaq-sürtkü materialları) qalıqlarına юsasюn hadisюnin 

mюrkюz nöqtюsini müюyyюn edilmюsi; 

2) yolayrıcıda toqquşma zamanı hюr tюrюfdюn görünüş 

sahюsinin xarakteri, işıqforların yeri,  onların iş rejimi, 

yolayrıcıda vю ona bitişik  küçюlюrdю hюrюkюti tюnzimlюyюn 

digюr yol nişanlarının olması; 

3)  nюqliyyat vasitюsinin yoldan sürüşmюsi vю yaxud 

aşması zamanı yolun dairюlюnmiş sahюsindю mütюxюssisin 

kömюyi ilю izlюr юsasında avtomobilin hюrюkюt radiusunun 

müюyyюn edilmюsi; 

4)  юgюr toqquşma ötmю zamanı baş veribsю, onda ötmю 

hюrюkюtinin keçirildiyi  yol sahюsi daha geniş nюzюrdюn 

keçirilir, bu halda hюrюkюt hissюsinin vюziyyюtinю, yol 

nişanlarının görünmю dюrюcюsinю, ötmю yerindю yolun  

görünüş sahюsinю diqqюt yetirilir; 

5)  nюqliyyat vasitюlюrinin hюr birisinin hюrюkюt 

istiqamюtini göstюrюn юlamюtlюr aşkar edilir vю qeyd  olunur; 

6)  ox xюttinю vю yol ötrüyünün kюnarlarına nisbюtdю sol 

vю sağ tюkюr izlюrinin yerlюşmюsi müюyyюn edilir vю qeydю 

alınır; 

7)  tormoz izlюri aşkar edilib ölçülür. Əgюr tormoz izi 

müxtюlif yol ötrüklюrindюn keçirsю, hюr bir sahюdю izin 

uzunluğu ayrıca ölçülюrюk qeyd olunur; 

8)  nюqliyyat vasitюlюri baxışdan keçirilir. Adюtюn baxış 

insan bюdюni, digюr nюqliyyat vasitюsi vю ya obyektlю 

tюmasda olan hissюdюn başlanır; toqquşma nюticюsindю 
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nюqliyyat vasitюsi üzюrindю yaranmış zюdюlюr (юziklюr, 

cızıqlar, batıqlar, yarıqlar, lak-boya  örtüklюrinin, palçıq vю 

digюr maddюlюrin yapışması, tюzю sınıq izlюri)  onların  

avtomobil üzюrindюki yerlюşmюsi yeri qeyd olunur; 

9)  Baxış zamanı nюqliyyat vasitюsinin texniki vюziyyюti 

mütюxюssisin kömюyi ilю müюyyюn edilir (tormoz, sükan 

idarюetmю, işıqlandırma, siqnal, sistemlюri); 

10) avtomobilin ön hissюsinю baxış zamanı  qabaq bufer, 

nömrю, raditor üzlüyü, faralar, qabarit işıqları, kapot, 

qandallar, qabaq tюkюrlюri, ön şüşюnin sütunları, şüşю 

bюrkidicilюrinin vюziyyюti müюyyюn edilir. Avtomobilin yan 

tюrюflюrinю baxış zamanı qapıların vю onların dюstюklюrinin, 

yan şüşюlюrin, yük maşınında bortların, minik 

avtomobilindю isю kuzanın yan sütunlarının, arxa tюkюrlюrin 

vюziyyюti müюyyюn edilir.Avtomobilin arxa tюrюfinю baxış 

zamanı arxa buferin, arxa qabarit işıqlarının, nömrю 

nişanının, damın vю s. vюziyyюti nюzюrdюn keçirilir. 

11) avtomobilin   salonuna baxış zamanı  daxili 

avadanlıqların vюziyyюti, qan izlюri vю onların forması, kюnar 

юşyaların olması, rezin ayaqaltıların, salonun, döşюmюsi 

üzюrindю olan izlюr müюyyюn edilir; 

12) юgюr nюqliyyat  vasitюsinin digюr  şюxs tюrюfindюn idarю 

edilmюsi haqqında sürücünün юrizюsi varsa (vю yaxud bunu 

güman etmюk üçün digюr юsaslar olduqda) sükan, sürюt 

qutusunun vю юl юylюcinin lingi, arxa görünüş güzgüsü, 

xırda юşyalar üçün qutunun qapağın  üzюrindю юl izlюri  

aşkar  edilmюsi vю götürülmюsi üçün tюdbirlюr görülür. 

 

Yol-nəqliyyat hadisəsi yerinə baxış 

Hadisю yerinю ümumi baxış zamanı nюqliyyat 

vasitюsinin yol nişanlarına vю юtafdakı obyektlюrю (ev, 

elektrik dirюklюri, tikililюr vю s.) nisbюtdю yerlюşmюsi vю  
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baxışın sюrhюdlюri müюyyюn edilir. Hadisю yerinin 

istiqamюtlюndirici  vю müfюssюl foto vю ya video çюkilişlюri 

aparılır. Çюkiliş zamanı yol nişanları, yol boyunca olan şюrait 

kadra düşmюlidir.  Hadisю yerinin icmal fotoçюkilişini  bir 

neçю nöqtюdюn iri miqyasla aparmaq lazımdır ki, hadisю 

yerindюki nюqliyyat vasitюlюrinin bir-birinю nisbюtdю 

yerlюşmюsi daha aydın görünsün. Hadisю yerinю baxış 

zamanı  nюqliyyat vasitюsinin tormoz izlюrinin, meyitin 

yerlюşdiyi yerin, yol nişanlarının, digюr izlюrin vю maddi 

sübutların müfюssюl fotoçюkilişi aparılır. 

Yol sahюsinю baxış zamanı onun dюqiq koordinatları 

qeyd olunur. Əgюr o yaşayış  mюntюqюsindю yerlюşirsю, onun 

qarşısındakı küçюnin adı vю evin nömrюsi göstюrilir.  Yaşayış 

mюntюqюsindюn kюnarda yerlюşюn yollarda юn yaxında olan 

kilometr sütunu, yolayrıcı vю ya hansısa yaşayış 

mюntюqюsinю qюdюr mюsafю müюyyюn edilir. 

Yaşayış mюntюqюsindюn yolun  istiqamюti -  küçю vю 

meydanların yerlюşmюsi ilю, şюhюrdюn kюnarda isю yaşayış 

mюntюqюsi ilю müюyyюn edilir. 

Yol sahюsinin eni  küvetin isю dюrinliyi vю yamacları 

ölçülür. Sюkilюrin olması vю onların hündürlüyü, ox xюttinin 

olub-olmaması, onun növü (qırıq, bütöv vю s.), yolayrıcıların 

mövcudluğu vю ya yoxluğu, onların xarakteri qeydю alınır. 

YNH  yerinю baxış protokolunda yol örtüyünün növü, 

vюziyyюti (quru, yaş, palçıqlı, qumlu, çala-çuxurların 

mövcudluğu vю s.), yolun eninю vю  ya uzununa mailliyi, 

onun ölçüsü haqqında mюlumatlar  юks olunur. 

Nюqliyyat vasitюsi aşdığı halda dönmю radiusunun, 

yolun eninю mailliyin ölçüsünün müюyyюn edilmюsi vacib 

юhюmiyyюt kюsb edir. Yol  parametrlюrini müюyyюn etmюk 

üçün zюruri hallarda  sюlahiyyюtli tюşkilatlardan planların 

surюtlюrini götürmюk dю mюqsюdюuyğun olardı. 
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Müxtюlif obyektlюrin müюyyюn mюsafюdю vю işıqlanma 

şюraitindю görünmю şюraitini tюyin etmюk dю zюruri sayılır.  

Küçю işıqlandırıcı sütunlarında quraşdırılan lampaların  

növü (közюrmю lampası, lüminessent  lampası vю ya yüksюk 

tюzyiqli  civю lampaları) qeydю alınmalıdır. 

Əgюr  hadisюdю iştirak etmiş nюqliyyat vasitюsi hadisю 

yerindюdirsю  vю onun elektrik sistemi sıradan çıxmayıbsa, 

onda  hюmin avtomobildюki yaxın vю uzaq işıq faralarını işю 

salmaqla  işıqlandırma vю görünmю mюsafюsini müюyyюn 

etmюk olar. 

Hadisю  yerinю baxış protokolunda qeyd olunmalı юtraf 

obyektlюrю evlюr, ağaclar vю kollar, kilometr işarюlюri, 

teleqraf vю işıqlanma sütunları, arkalar, giriş qapıları, 

sюkilюr, avtobus dayanacaqları,  dюmir yol keçidlюri aid 

etmюk olar. Hюmçinin hюmin obyektlюrin hadisю yerindюn 

hansı mюsafюdю yerlюşmюsi dю göstюrilir. 

Yol  nişanları, onların yerlюşmюsi, işıqforlar, 

şlaqbaumlar, tюhlükюsizlik zolaqlarının vюziyyюti,  piyadalar 

üçün keçidin  olması, çıxışların istiqamюti, onlardan hadisю 

yerinю nisbюtdю  yerlюşmюsi,  hюmçinin YNH юrazisindю 

hюrюkюtю adiyyюtı olan bütün obyektlюr qeyd olunmalıdır. 

YNH yerindю izlюrю vю  obyektlюrю aşağıdakı 

ardıcıllıqda baxış keçirilmюsi mюqsюdюuyğundur: 

 – maye sюpюlюnюn maddю vю xırda obyektlюrin qeydю 

alınması vю götürülmюsi; 

– nюqliyyat vasitюlюrinin izlюrinю (tormoz izi, maneю, 

qurğu, ağaclar üzюrindю olan nюqliyyat vasitюsinin izlюri, 

bioloji mюnşюli maddю vю izlюrю baxış); 

– meyit vю nюqliyyat vasitюlюrinю baxış. 

Birinci qrup obyektlюr tez dюyişilюn vю mюhv olunandır. 

Buna görю onlar ilk növbюdю nюzюrdюn keçirilmюli (tюsvir, 

fotoçюkiliş) vю götürülmюlidir. İkinci qrup izlюr daha 
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davamlıdır, buna görю onların qeyd olunması vю 

götürülmюsi tez dюyişilюn izlюrdюn (obyektlюrdюn) sonra da 

aparıla bilюr. 

Üçüncü qrup obyektlюri fotoçюkilişdюn, yerlюri   

tabahşir ilю qeyd etdikdюn sonra yolun  hюrюkюt hissюsindюn 

kюnara, sюkiyю çюkmюk olar. Adюtюn intensiv hюrюkюt olan  

küçюlюrdю, şюhюrdaxili yollarda hadisю yerinю baxış  zamanı 

belю  zюrurюt yaranır. 

Baxış zamanı  izlюr vю obyektlюr kağız vю  polietilen  

paketlюrdю qablaşdırılır. Bu zaman bir yerdю  olan şüşю 

qırıntıları bir paketю yığılır. Sюpюlюnюn maddюlюr ayrı-

ayrılıqda qablaşdırılır. Bu maddюlюrin qarışdırılması yol 

verilmюzdir. Yağ vю  digюr mayelюrin  izlюri asfalt, taxta vю 

ya torpağın üzюrindюn qaşınaraq götürülür.  Bundan başqa 

torpaq asfalt, taxta vю s. sюthindюn müqayisюli tюdqiqat  

üçün  nümunюlюr dю  götürülür. Çünki, bюzi  hallarda 

nюqliyyat vasitюsinin axtarışı vю hadisюdю iştirak  edюn 

şюxslюrin müюyyюn edilmюsi üçün bu izlюr (maye,  sюpilюn 

maddю vю lak-boya örtüklюri şüşю qırıntılrı vю s.) böyük 

юhюmiyyюt kюsb edir. 

Nəqliyyat vasitəsinə baxış 

Hadisю yerindю olan nюqliyyat vasitюlюrinю baxış, 

adюtюn tez dюyişilюn vю mюhv ola bilюn юşya vю izlюrin qeyd 

edilmюsi vю götürülmюsindюn sonra vю meyitю baxışla eyni 

vaxtda (vю ya ondan sonra) aparılır. 

Nюqliyyat vasitюsinю baxış onun hadisю yerindюki yol, 

küçю elementlюrinю (yol nişanları, yolayrıcı, qurğular), digюr 

nюqliyyat vasitюlюrinю vю meyitю  nisbюtюn yerlюşmюsini 

aydınlaşdırmaqla başlanır.  Hadisю yerindю nюqliyyat 

vasitюlюrinю baxış iki metodla hюyata keçirilir: statik vю 

dinamik. Onun fotoçюkilişi aparılır,  sxemdю göstюrilir. 
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Baxış protokolunda  nюqliyyat vasitюsinin növü, 

modeli, dövlюt nömrю nişanı, rюngi, yükün xarakteri, 

miqdarı, çюkisi, nюqliyyat vasitюsinin harada yerlюşmюsi 

(hюrюkюt hissюsindю,  sюkidю, küvetdю, piyada  keçidindю vю 

s.) yol elementlюrindюn, digюr nюqliyyat vasitюlюrindюn, 

meyitdюn, istiqamюtverici qismindю seçilюn obyektlюrdюn 

hansı mюsafюdю yerlюşmюsi göstюrilir.  

Nюqliyyat vasitюsinin yol elementlюrinю  (sюki, nişan 

xюttlюri vю s.) nisbюtdю yerlюşmюsni  müюyyюn edюrkюn  

avtomaşının qabaq hissюsinin  hansı istiqamюtю  yönюlmюsini 

dю göstюrmюk lazımdır. Nюqliyyat vasitюsinю baxışı onun 

qabaq hissюsindюn başlamaq tövsiyю olunur.  Bu vaxt 

faraların, qabaq şüşюnin bütövlüyünю, avtomobilin üzюrindю 

(kabina vю kuzanın qabaq, yan hissюlюri) юzik, cızıq, insan 

tükü,  dюrisi vю юzюlю hissюlюrinin, qanın, paltar hissюlюrinin, 

liflюrinin olmasına diqqюt yetirilir.  Avtomobilin arxa hissюsi 

dю diqqюtlю baxışdan keçirilmюlidir.  Avtomaşın üzюrindю 

digюr nюqliyyat vasitюsi ilю vю ya hюr hansı maneю ilю 

toqquşma zamanı yaranan dinamik izlюrin dю aşkar edilib, 

qeydю alınması çox vacibdir.  Dinamik izlюr юzik, kюsik, cızıq 

şюklindю olur. 

Toqquşma izlюrinin tюhlili zюdюlюri yaradan qüvvюnin 

istiqamюtini müюyyюn etmюyю imkan verir, bu da öz 

növbюsindю avtonюqliyyat vasitюlюrinin ilkin tюmas yerini vю 

onların toqquşma bucağını müюyyюn etmюyю imkan yaradır. 

Əziyin forması юsasında zюdюnin hansı hissю (detal) ilю 

yaranması barюdю qюnatю gюlmюk olar. Əziyin vю onun 

kюnarlarının  konturları iz qoymuş obyektin hюrюkюt 

istiqamюtini tюyin etmюyю imkan verir. 

Cızıqlara baxış zamanı onların istiqamюtinю diqqюt 

yetirilir. Cızığın юvvюlinin vю sonunun müюyyюn edilmюsi 

cızıq zonasında  rюng astarının müayinюsi ilю hюyata 
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keçirilir. Qorpmuş rюng astarı damcıvari formada olur, onun 

enli ucu qopmanı yaradan qüvvюnin tюsiri istiqamюtinю 

yönюlir. Damcıvari cızıqdan юtraflara gedюn çatlar da güc 

düşюn istiqamюtю yönюlir. 

Cızıqlarda kюnar maddюlюrin (lak-boya ötrüyü, rezin, 

şüşю, palçıq vю s.) olması iz qoymuş detalı müюyyюn etmюyю  

imkan yaradır. 

Kюsiyi tюdqiq edюrkюn, onun hansı sюrt detal ilю qoyula 

bilmюsini müюyyюn etmюk lazımdır. Kюsiyin kюnarlarında 

lak-boya ötrüklюrini vю digюr hissюciklюrin mövcudluğu da 

yoxlanmalıdır. 

Avtomobilin aşağı hissюsinю baxış zamanı  qan izlюri, 

юzюlю hissюlюri, tüklюr,  beyin maddюlюri, paltar hissюlюri 

(liflюri) aşkar oluna bilюr. Onlar юksюr hallarda qabaq vю arxa 

körpünün, qabaq oxun  önю çıxan hissюlюrindю, ressorlarda, 

mühюrrik karterindю  ola bilюr.  Nюqliyyat vasitюsinin alt 

hissюsinю baxışı  xüsusi müюyyюn olunmuş yerlюrdю 

keçirmюk daha yaxşıdır, bunun üçün onu hюr hansı bir  

qaraja, tюmir emalatxanasına vю ya texniki xidmюt 

stansiyasına gюtirmюk lazımdır. Nюqliyyat vasitюsi yaxşı vю 

quru  iqlim şюraitindю daşınmalıdır. Tutqun havada 

avtomobilin aşağı hissюsi palçıqlanacaq vю zюrюr çюkmişin  

qan izlюri, tüklюri, paltar hissюlюri mюhv ola bilюr. 

Baxış zamanı izlюr, maddюlюr, юşyalar  götürülmюli vю 

qablaşdırılmalıdır. Nюm cuna tamponları ilю qan izlюri 

götürülür, sonra isю hюmin cuna  qurudularaq şüşю qaba 

yerlюşdirilir. 

Nюqliyyat vasitюsinю baxış adюtюn texniki vюziyyюtinin 

(tormoz sistemi, sukanın idarюetmю mexa-nizmi, şinlюr, 

işıqlanma vasitюlюri vю s.) yoxlanılması ilю bitir.  

Şinlюrin tюzyiqi (monometrlю yoxlanılır), protektorun,  

sükan idarюetmю mexanizminin  vюziyyюti (xüsusi  cihazın 
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kömюyi ilю  tюkюr lüftu ölçülür) barюdю mюlumatlar baxış 

protokolunda qeyd olunur. 

Əgюr YNH gecю saatlarında baş veribsю vю faralar 

zюdюlюnmюyibsю, onda yaxın vю uzaq işıqları  qoşmaqla 

avtomobilin işıqlanma sistemi   yoxlanılaraq,  yolun 

işıqlanması müюyyюn edilir  vю protokolda müvafiq qeydlюr 

aparılır.  

Meyitə baxış 

YNH tюhqiqatı zamanı aşağıdakı tюdbirlюr xüsusi diqqюtlю 

icra olunmalıdır: 

1)  Meyitin pozası, yolun hюrюkюt hissюsindю onun mюkana 

görю istiqamюti,  nюqliyyat vasitюsi vю onun izlюrinю,  yol-

nюqliyyat hadisюsinю aidiyyюti olan digюr юşya vю hюrюkюtsiz 

obyektlюrlю nisbюtdю yerlюşmюsi müюyyюn edilir.Meyit vю 

nюqliyyat vasitюsinin bir-birinю nisbюtdю yerlюşmюsini  

müюyyюn etmюk üçün, onların arasında olan mюsafю, 

hюmçinin yolun kюnarında yerlюşюn obyektlюrю qюdюr olan   

mюsafюlюr ölçülmюlidir. YNH mexanizmini araşdırmaq üçün 

meyitin pozasını (uzanmış halda, üzü yuxarı, üzü üstю, yan 

üstю, юylюşmiş, yarımюylюşmiş vюziyyюtdю vю s.) юl-

ayaqlarının yerlюşmюsini qeyd etmюk çox vacibdir.  

2)  zюrюr çюkmişin paltarı vю bюdюni üzюrindю qan izlюrinin 

yerlюşmюsi, onların ölçüsü vю forması, onun zюdю aldığı 

anda vю ondan sonra mümkün hюrюkюtlюr etmюsini müюyyюn 

etmюyю imkan verir. Mюsюlюn, meyitin boyunca qan axmalar 

vю yol örtüyü üzюrindю qan damcılarının mövcudluğu onu 

göstюrir ki,  zюrюr çюkmiş zюdюdюn sonra müюyyюn vaxt ayaq 

üstю olmuşdur.Meyit vю onun geyim юşyaları  üzюrindюki 

qan izlюri, onların yerlюşmюsi, forması, miqdarı, rюngi vю 

paltara hopma dюrcюsi baxış protokolunda qeyd edilir. 

3) paltarın vюziyyюtinю (yaxası bağlı, açıq  olması vю s.) 

paltar üzюrindюki zюdюlюrю vю onların növünю  (cırıq, kюsik, 



 

 -154- 

burulmalar, sürünmю izlюri), onlarda hюkk olunmuş 

nюqliyyat vasitюsi hissюlюrinin izlюrinю (protektor, 

avtomaşının önю çıxan hissюlюri vю s.); torpaq, lak-boya 

hissюciklюri, sürtkü materialları, metal tozu, şüşю qırıqları vю 

digюr izlюrю diqqюt yetirilmюlidir.Bюdюnin torpaq vю ya bюrk 

örtük üzюrindю sürünmюsi (sürüşmюsi) zamanı paltardakı 

sürünmю izlюri  böyük ölçüdю vю müxtюlif istiqamюtlюrdю 

olur vю ayaqqabının alt hissюsindю isю düz xюtt vю ya 

qovsvari trassalar  şюklindю olan sюciyyюvi sürüşmю izlюri 

qalır. Bunlar da  hюm meyitin sürünmю istiqamюtini, hюm dю  

nюqliyyat vasitюsinin hюrюkюt istiqamюtini müюyyюn etmюyю 

imkan yaradır.  

4) hadisю zamanı bюdюn üzюrindю paltar  naxışlarının  юks 

olunmasına görю daha güclü zюrbюyю mюruz qalmış yerlюr 

müюyyюn  olunur.  Nюqliyyat vasitюsinin önю çıxan hissюlюri 

ilю (alt fara, qanad, kabina, bort, tюkюr) zюrbю zamanı 

qüvvюyю düşюn yerdю hюmin detalın  konturlarını  юks 

etdirюn sıyrıntılar, cızıqlar, qançırlar, yaralar, dюridю  isю 

юyindю olan paltarın parçasının  юkslюri dю qala bilюr. Qabaq 

bamperin zюrbю vurduğu sюviyyюdю yumşaq toxumalar 

zюdюlюnir, aşağı юtraf sümüklюri sınır vю ya çatlayır.  

Avtomaşının qabaq bapmeri ilю aşağı юtrafların zюdюlюnmюsi  

halda bud vю bюzюn baldır sümüklюrindю (bamper sınıqaları) 

sınıqalar юmюlю gюlir. 

Kюllю sümüklюrinin sınıqları  zюrюr çюkmişin  baş hissюsi 

ilю qanada, kapota, borta dюymюsi nюticюsindю,  baş 

hissюsindю yaranan sıyrıntılar, cızıqlar, qançırlar, yaralar isю 

fara, alt fara, radiator üzlüyünün zюrbюsindюn yaranır. 

Nюqliyyat vasitюsi döş  qюfюsinin üstündюn keçюndю güc 

düşюn yerlюrdю qabırqalar sınır, döş qюfюsi yastılaşır. Zюrbю 

nюticюsindю zюrюr çюkmiş kюnara atılanda vю yaxud 

sürünюndю zюdюlюr, adюtюn, avtomobilin zюrbюsi dюyюn 
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hissюdюn юks  nöqtюdю yerlюşir. Bюdюndю sıyrıntılar, 

qançırlar, kюsilmiş yaralar, qabırqaların, kюllю sümüyünün, 

skeletin sınıqları müşahidю olunur. 

 

Hadisə yerindən qaçmış  sürücünü və 

nəqliyyat  vasitəsini müəyyən edilməsi üçün görülən 

tədbirlər 

a)yol örtüyü üzюrindю nюqliyyat vasitюsinin tюkюr izlюri 

öyrюnilmюlidir; 

b)nюqliyyat vasitюsinin hissюlюrindюn zюrюr çюkmişin 

üzюrindю vю юtrafdakı  юşyalarda yaranan izlюri 

öyrюnilmюlidir; 

c)ayrılmış detalları, yanacaq-sürtkü materialları 

izlюrini, yükün hissюlюrini aşkar edilmюlidir; 

ç)hadisю nюticюsindю nюqliyyat vasitюsi  üzюrindю 

yarana bilюn zюdюlюr barюdю  mülahizюlюr irюli sürülmюlidir. 

Şahidlюrdюn alınan mюlumatları vю hadisю yerindю 

aşkar edilюn izlюri öyrюndikdюn sonra müstюntiq юmюliyyat-

axtarış orqanları vю DYP (YPX) юmюk-daşlarına tapşırıqlar 

verir. 

Bu işin tюşkili üçün aşağıdakı tюdbirlюrin hюyata 

keçirilmюsi  mюqsюdюuyğundur: 

1) юmюliyyat-axtarış oranları vю YPX юmюkdaş-larına zюruri 

mюlumatları (hadisю  yerinю baxış vю şahidlюrin dindirilmюsi 

nюticюsindю ) vermюk; 

2)  axtarışda olan avtomobilin üzюrindю aşkar oluna bilюcюk 

zюdюlюr, sınıqlar, deformasiyalar, cızıqlar, boya örtüklюri vю 

qan izlюri vю s. barюdю mюlumat vermюk; 

3)  rayonun coğrafi mövqeyini vю yol şюraitini nюzюrю 

almaqla nюqliyyat vasitюsinin güman edilюn  hюrюkюt 

istiqamюti  barюdю mюlumat vermюk; 
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4) axtarışda olan avtomobilin xarakterik юlamюtlюri юsasında 

yoxlama tюdbirlюrini hюyata keçirilmюsini tюmin etmюk.  

Nюqliyyat vasitюsinin növünü, modelini vю markasını 

müюyyюn etmюk üçün tюkюr izlюrinin eni vю avtomobilin  

bazası  müюyyюn edilir. Mюsюlюn, hadisю yerindю minik 

avtomobilinin tюk qabaq vю arxa tюkюrlюrinin izlюri; yük 

avtomobilinin – tюk qabaq vю cüt arxa tюkюrlюrinin izlюri; 

tюkюrli traktorun – ensiz qabaq vю enli tюk arxa tюkюrlюrin 

izlюri qalır. 

Avtomobilin tutduğu yolun eni tюk qabaq vю arxa 

şinlюrin mюrkюzlюri arasında, arxa tюkюrlюrdю isю cüt 

şinlюrinin arasındakı  boşluqların mюrkюzlюri arasından 

ölçülür. 

Qabaq  şinlюrin izlюri bюzюn arxa şinlюrin izlюri ilю  

örtülür.  Buna görю qabaq tюkюrlюrin protektorlarının enini 

ölçmюk üçün nюqliyyat  vasitюsinin izlюri ilю hadisю yerinlюn 

hюr iki tюrюfю getmюk lazımdır. Belю hallarda adюtюn qabaq 

tюkюrlюrin izlюrini aşkar etmюk mümkündür.  Çala-çuxurları 

dönüb keçюndю dю hюmin izlюr görünür.   

Avtomobilin  modelini müюyyюn etmюk üçün onun 

bazasının (yюni qabaq vю arxa oxlar arasındakı mюsafю) 

müюyyюn edilmюsi юhюmiyyюt kюsb edir. İzlюrin 

xarakterindюn asılı olaraq baza müxtюlif üsullarla müюyyюn 

edilir. 

Avtomobil geriyю hюrюkюt edюrkюn dönmю zamanı 

(birinci dayanmada qabaq vю arxa tюkюr izlюrinin  arxa 

hissюlюri arasında vю ikinci dayanmada arxa vю qabaq tюkюr 

izlюrinin arxa hissюlюri arasındakı mюsafюyю görю) qalmış 

izlюrю görю baza daha dюqiq ölçülю bilюr. 
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YNH yerinə baxış zamanı foto və 

videoçəkilişin xüsusiyyətləri 

Fotoçюkiliş zamanı nöqtюlюrinin düzgün  seçilmюsi 

vacib юhюmiyyюt kюsb edir. Çюkiliş nöqtюlюri elю seçilmюlidir 

ki, fotoşюkildю maksimum informasiya юks olunsun. Çюkiliş 

zamanı юmin olmaq lazımdır ki, bütün  şahidlюr vю digюr 

şюxslюr kadrdan kюnarda qalır. Mürюkkюb YNH-si zamanı 

fotoçюkilişdюn başqa videoçюkilişin dю aparılması zюrurюt 

yaranır. Belю hallarda çюkiliş müxtюlif bucaq altında vю 

müxtюlif  istiqamюtlюrdю aparılmalıdır. 

Foto vю videoçюkilişlюr elю aparılmalıdır ki, avto-

mobilin yerlюşmюsinю işarю edюn bütün obyektlюr (yol 

nişanları, lövhюlюr, kilometr göstюricilюri vю s.) vю düşsün. 

Avtomobillюrin hюr tюrюfdюn (qabaqdan, arxadan, hюr iki 

yanlardan) foto-video lentю alınması çox vacibdir. 

Avtomobillюrin bütün detallarını (hюtta zюdю izlюri 

olmasada) lentю almaq lazımdır, çünki bюzi hallarda  

protokolda zюdюlюnmюyюn hissюlюri dю юks etdirmюk zюrurюti 

yaranır. Hadisю yerindю fotoşюkilçюkmюnin  

istiqamюtlюndirici, icmal, mюrkюz vю müfюssюl   üsullarından 

istifadю olunur. 

Hadisə yerinin sxemi 

YNH yerinю baxış zamanı protokola юlavю sxem dю 

tюrtib olunmalıdır. YNH baş vermю mexanizmi haqqında 

obyektiv nюticюlюr çıxarmağa imkan verю bilюn bütün  vacib 

elementlюri sxemdю göstюrmюk lazımdır. Belю ki: 

1) toqquşma vю ya basma yerlюri vю nöqtюlюri; 

2) nюqliyyat vasitюsinin  vю ya zюrюrçюkmişin yerlюşmюsi; 

3) tormoz, sürüşmю, qopmuş palçıq (toz-torpaq)  vю s. izlюri; 

4) yolun keçid hissюsindю qalmış ayrı-ayrı izlюr (çalalar, 

cızıqlar, yağ lюkюlюri  vю s.); 
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5) toqquşma zamanı avtomobildюn qopmuş hissюlюr vю 

detallar. 

YNH yerindю юhюmiyyюt kюsb edюn  obyektlюrin yola 

vю güman edilюn toqquşma yerinю nisbюtdю tюxmini 

yerlюşmюsi dю qeydю alınır.  

Hadisю yerinin sxemi sürücü, hal şahidlюri vю 

müstюntiq tюrюfindюn imzalanaraq baxış protokoluna юlavю 

olunur. 

 

Nümunə 

YOL-NƏQLIYYAT  HADISƏSI  YERINƏ 

BAXIŞ  PROTOKOLU 

(təsviri hissə) 

08 aprel 2009-cu il                        Bakı şюhюri

                                   Baxış saat 9:30-da başladı 

                                  Baxış saat 11:45-dю qurtardı 

Bakı şюhюr Əzizbюyov rayon polis idarюsinin istintaq 

şöbюsinin müstюntiqi S.F.Əliyev 08.04.09-cu il tarixdю saat 

9:00-da Əzizbюyov RPİ-in növbюtçisindюn avtomobillюrin 

toqquşması haqqında mюlumat alıb, Mюrdюkan-Buzovna 

şosesinin 2-ci kilometrindю baş vermiş hadisю yerinю gюldim 

vю Əzizbюyov RPİ-in kriminalisti, polis leytenantı 

N.E.Bayramovla, hюmin idarюnin YPX-in müfюttişi, polis 

leytenantı F.B.Hюsюnovla birlikdю, hal şahidlюri – Bakı şюh. 

Əzizbюyov ray. Şüvюlan qюs. A.İldırım küç. 25 ünvanında 

yaşayan, 1979-cu ildю anadan olmuş Şıxюliyev Niyaz İlyas 

oğlunun vю Bakı şюh. Əzizbюyov ray. Mюrdюkan qюs. Sabir 

küç. ev 32-dю yaşayan, 1982-ci ildю anadan olmuş 

Sюmюdzadю Akif  Adil oğlunun iştirakı ilю vю hadisюnin 

iştirakçıları Bakı şюh. Nюrimanov ray. Əhmюdzadю küç. 17, 

mюn. 84-dю yaşayan Əliyev Oktay Orduxan oğlunun vю Bakı 

şюh. Nizami ray. İ.Mюmmюdov küç. 10, mюn. 113-dю yaşayan 
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Qurbanov Orxan Zöhrab oğlunun iştirakı ilю Azюrbaycan 

Respublikası CPM-nin 236-cı maddюsini rюhbюr tutaraq yol-

nюqliyyat hadisюsi yerinю baxış keçirtdim. 

Baxışdan юvvюl yuxarıda qeyd edilmiş şюxslюrю onların 

baxış prosesindю aparılan bütün hюrюkюtlюrdю iştirak etmюk 

vю bu hюrюkюtlюrlю юlaqюdar юrizю vermюk hüquqları olduğu 

izah edildi.  

Hal şahidlюri N.Şıxюliyevю vю A.Sюmюdzadюyю bundan 

юlavю Azюrbaycan Respublikası CPM-nin 94-cü maddюsinю 

müvafiq olaraq yol-nюqliyyat hadisюsi yerinю baxış zamanı 

müюyyюn olunmuş faktları, baxışın mюzmununu vю 

nюticюsini tюsdiq etmюk vюzifюsi izah edildi.  

      N.Şıxюliyev                      

                                                   A.Sюmюdzadю 

Mütюxюssis-kriminalist N.Bayramova Azюrbaycan 

Respublikası CPM-nin 96-cı maddюsindю nюzюrdю tutulmuş 

hüquq vю vюzifюlюri izah edildi vю o, vюzifюsinin icrasından 

imtina etmюyю vю yayınmağa görю mюsuliyyюt haqqında 

xюbюrdar edildi.      

 N.Bayramov 

Baxış aydın günюşli havada, + 17 s0 tempraturda, 

Mюrdюkan-Buzovna şossesinin 2-ci kilometrindю 

keçirilmişdir. Şosse asfalt örtüyю malikdir. Onun hюrюkюt 

hissюsinin eni 6 metr, kюnar hissюsinin eni 1 metr, kюnar 

hissюdюki xюndюyin eni 80 sm, dюrinliyi isю 50 sm-dir. 

Yolun asfalt örtüyü qurudur, çoxlu çuxurları vardır, 

hadisю baş verюn yerdю heç bir yol nişanı yoxdur. 

Hadisю yerindю toqquşmuş avtomaşınlar tünd mavi 

rюngli 10-CS-007 dövlюt nömrю nişanı  olan «Passat» markalı 

vю ağ rюngli 10-AF-662 dövlюt nömrю nişanı olan «Sonata» 

markalı avtomaşınlar yerlюşmişdir. 
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«Passat» markalı avtomaşının qabaq hissюsi Mюrdюkan 

qюsюbюsi istiqamюtindю «Sonata» markalı avtomaşından 1,5 

m mюsafюdю yerlюşib. Onun qabaq çarxı tam surюtdю 

şossenin hюrюkюt hissюsinin sol tюrюfindюdir. Arxa sol çarxı 

ox xюttindюdir. 

«Sonata» markalı avtomaşın Buzovna qюsюbюsindюn 

nюqliyyatın hюrюkюt istiqamюtindю şossesinin ox xюttinin 60 

dюrюcю bucağı altında  yerlюşir. Avtomobilin arxa çarxları 

tam surюtdю şossenin sağ kюnarında yerlюşir. 

«Passat» markalı avtomobilin arxa hissюsindюn 9 metr 

mюsafюdю şossenin hюrюkюt hissюsinin sağ tюrюfindю 

(nюqliyyatın Mюrdюkan qюsюbюsindюn hюrюkюti 

istiqamюtindю) 3 metr radiusda parçalanmış şüşю qırıqları 

vardır. 

Toqquşmuş avtomaşınlara baxış nюticюsindю 

aşağıdakılar aşkar olundu: «Passat» markalı avtomaşının 

qabaq hissюsi tamamilю sıradan çıxmış, radiator vю kapot 

daxilю sıxılmışdır. Sol qabaq işıq farasının şüşюsi, habelю sağ 

vю sol yan şüşюlюr sınmışdır. Maşının hюr iki, yюni sağ vю sol 

qabaq qanadları юzilmiş, qabaq sol qapı sıradan çıxmış vю 

daxilю sıxılmışdır, sağ qabaq qapı юzilmiş şюkildю açıqdır. 

Sürücünün oturacağında qırmızı rюngli, qana oxşar maddю 

vardır. Qana bюnzюr lюkюlюrю sükanın hюlqюsindю, sükan 

idarюetmю kolonkasında, sol qabaq qapının içюri hissюsindю 

dю müşahidю edildi. 

«Passat» markalı avtomaşının arxa oturacağında qara 

rюngli çanta vardır. 

Çantada ağ pambıq parçadan kişi şalvarı, ağ rюngli 

ipюk kişi köynюyi vю qюhvюyi rюngli papaq aşkar olundu. 

«Sonata» avtomaşının sol qabaq işıq farası sınmışdır, 

qabaq buferin sol hissюsindю tünd mavi rюngli maddю 

müşahidю olunur ki, onlar da «Passat» markalı avtomobilin 
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rюnginю bюnzюyir. «Sonata» markalı avtomobilin bundan 

başqa sol qabaq qanadı юzilmiş, kapotun isю sol tюrюfi 

юzilюrюk yuxarı qalxmışdır. 

Baxış prosesindю mütxюssis-kriminalist N.Bayramov 

tюrюfindюn «Zenit-11» fotoaparatının (obyektiv «Holios») 

tюtbiqi ilю hadisю yerinin ümumi görünüşünün dörd 

tюrюfdюn fotoşюkil çюkildi, elюcю dю hюr iki avtomaşının 

ayrılıqda fotoşюkillюri çюkildi. Bundan başqa toqquşma 

yerinin vю oradakı izlюrin fotoşюkli 14 kadrda çюkildi. 

Avtomaşınların vюziyyюti protokolda qeyd edildikdюn 

sonra hюr iki avtomobilin юylюc sistemi vю sükanın sazlığı, 

eyni zamanda hюr tюkюrin şinindю havanın tюzyiqi, yюni 

elastikliyi yoxlanıldı. 

Dövlюt Yol Polisinin müfюttişi, polis leytenantı 

F.Hюsюnov юylюc sistemlюrini vю hюr iki sükanları yoxlayaraq 

bildirdi ki, onlar tam saz vюziyyюtdюdir, tюkюrlюrdю olan 

şinlюrdю elastiklik normaldır. 

«Passat» vю «Sonata» avtomaşınları evakuator vasitюsi 

ilю Mюrdюkan qюsюbюsindю yerlюşюn cюrimю meydançasına 

gюtirildi. Hadisю yerindюn aşağıdakılar götürüldü: 

1.Bu protokolda tюsvir edilюn çanta. 

2.«Sonata» markalı avtomaşının qabaq buferindю aşkar 

edilюn tünd mavi lak-boya örtüklюri (hissюciklюri) (1 №-li 

zюrf). 

3.«Passat» markalı avtomaşının kapotundan qopmuş 

tünd mavi rюngli lak-boya örtüklюri (hissюciklюri) (2 №-li 

zюrf). 

Zюrflюr юzizbюyov RPİ 123 № möhürü ilю möhürlюndi, 

müstюntiq vю hal şahidlюri tюrюfindюn imzalandı. Baxış 

prosesindю hadisю yerinin sxemi tюrtib edildi vю bu 

protokola юlavю olundu. 
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Baxış iştirakçılarından baxışın aparılması qaydasına, 

protokolun mюzmununa, hadisю yerinin plan vю sxeminю 

dair heç bir irad vю tюkliflюr daxil olmadı. 

Protokol müstюntiq tюrюfindюn ucadan oxundu. 

Düzgün yazılmışdır. 

Hal şahidləri:    N.Şıxəliyev 

                           S.Səmədzadə 

Mütəxəssis-kriminalist, 

polis leytenantı           N.Bayramov 

Dövlət Yol Polisinin müfəttişi, 

polis leytenantı        F.Həsənov 

                                                                                                    

Bakı şəh. Xəzər rayonu polis idarəsinin müstəntiqi S.Əliyev 

 

 

 

 

Mövzu № 15. Axtarış, götürmə və tutulma taktikası. 

  

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

 

1. Axtarışın anlayışı, vюzifюlюri vю növlюri. Götürmюnin 

anlayışı vю keçirilmю qaydası. 

2. Axtarışın  mюrhюlюlюri vю nюticюlюrinin qeyd edilmюsi. 

3. Cinayюtdю şübhю edilюn şюxsin tutulmasının anlayışı 

vю növlюri. 

4.  Müxtюlif şюraitlюrdю tutulmanın taktiki xüsusiyyюtlюri. 
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                 Seminarın keçirilməsi metodikası:    

Axtarışın anlayışı, vюzifюlюri , növlюri, axtarışın 

prosessual vю mюntiqi юsasları ;götürmюnin anlayışı vю onun 

keçirilmюsinin xüsusiyyюtlюri; axtarış vю götürmюyю hazırlıq 

vю юsas taktiki üsulları; axtarışın psixoloji юsasları ю digюr 

kriminalistik aspektlюr юsasюn birinci sualda müzakirю 

olunacaqdır. 

 Axtarışın  mюrhюlюlюri vю onların mahiyyюti; yaşayış 

sahюsindю -tюsюrrüfat  tikililюrdю, iş yerlюrindю, 

mehmanxanalarda, yataqxanalarda ,hюmçinin şюxsi 

qarajlarda, avtomobillюrdю, kiçik  hюcmli gюmilюrdю, 

tюyyarюlюrdю vю başqa obyektlюrdю axtarış; şюxsi axtarış; 

saxlanc yerlюrindю axtarışın üsulları: hiss orqanlarından, 

instrumental metodlardan (elmi-texniki vasitюlюrin tюtbiqi) 

vю psixoloji üsullardan istifadю edilmюsi;eyni vaxtda 

müxtюlif obyektlюrdю axtarışın keçirilmюsinin xüsusiyyюtlюri;  

aşkar edilmiş  saxlanc yerlюrinin vю onların tutumlarının 

protokolda, fotoşюkilçюkmю, videoyazı, plan vю sxemlюr 

vasitюsi ilю qeyd edilmюsi  ikinci sualda müzakirю 

olunacaqdır. 

     Cinayюtin törюdilmюsindю şübhю edilюn şюxslюrin 

tutulmasının anlayışı, növlюri, tutulmaya hazırlıq vю onun  

tюşkilindю müstюntiqin rolu; tutulmanın taktiki üsullar 

üçüncü sualda; müxtюlif şюraitlюrdю tutulmanın 

xüsusiyyюtlюri;  tutulmanın gedişatında sübutların aşkar 

edilmюsi vю qeyd olunması;tutulma zamanı elmi-texniki 

vasitюlюrin istifadю edilmюsi kimi mюsюlюlюr isю dördüncü 

sualda müzakirю olunacaqdır. 

                               

            YOXLAMA SUALLARI:  

 1.Axtarışın  növlюri hansılardır? 

 2.Axtarışın hadisю yerinю baxışdan fюrqi  nюdюn ibarюtdir? 
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3.Axtarışın hazırlıq mюrhюlюsindю görülюn tюdbirlюr? 

4.Axtarış zamanı hansı taktiki üsullardan istifadю olunur vю 

onların mahiyyюti nюdюn ibarюtdir? 

5.Axtarışın keçirilmюsinin psixoloji amillюri dedikdю nю başa 

düşülür  vю axtarışın nюticюlюrinю onların nю kimi tюsiri var? 

6.Şюxsi axtarış hansı hallarda keçirilir ? 

7.Axtarış keçirilюrkюn hansı kriminalistik-texniki 

vasitюlюrdюn istifadю olunur? 

8.Axtarışın gedişatı vю nюticюlюri necю rюsmilюşdirilir? 

9.Götürmюnin anlayışı vю keçirilmюsi qaydası? 

10.Tutulmanın anlayışı vю növlюri. 

 

                              Referat: 

     1.Axtarışın taktiki vю psixoloji aspektlюri.   

     2.Müxtюlif şюraitlюrdю tutulmanın  xüsusiyyюtlюri.                                 

  

                                   Terminoloji   tapşırıq:  

Şюxsi axtarış, tutulma, götürmю, qeyri yaşayış 

yerlюri,axtarışın taktikası sözlюrin hüquqi izahını dюftюrdю 

qeyd edin. 

                               Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XVI, XXX bölmю. 

2. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı,1999,sюh. 412-420. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 

311-354. 

4. Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991,  sюh. 

101-115.  
5. Григорьев В.Н. «Задержание подозреваемого 

органами внутренних дел». Ташкент, 1989. 
6. Криминалистика. Учебник для вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
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тактика, организация и методика расследования 
преступлений».  

7. Криминалистика. Учебник для работников 
уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования 
преступлений».  

 

Əlavə ədəbiyyat: 
1. Баев  О.Я. «Тактика следственных действий». 

учебное пособие. Воронеж, 1992. 

2. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. «Тактика следственных 
действий». М., 1997. 

 

 

 

MÖVZU № 14. DINDIRMƏ TAKTIKASI 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

1. Dindirmюnin mahiyyюti, növlюri vю vюzifюlюri. 

2.  Dindirmюnin taktiki vю psixoloji юsasları. 

Üzlюşdirmюnin mahiyyюti vю keçirilmюsinin taktiki 

xüsusiyyюtlюri.  

3. Şahidlюrin vю zюrюrçюkmiş şюxslюrin dindirilmюsinin 

taktiki üsulları. Tюqsirlюndirilюn şюxsin dindirilmюsi. 

4. Dindirmюnin gedişatının vю nюticюlюrin qeyd edilmюsi. 

 

          Seminarın keçirilməsi metodikası:    

   Mövzu üzrю birinci sualda  dindirmюnin anlayışı, 

vюzifюlюri, юhюmiyyюti vю  növlюri ( şюxsin prosessul 
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vюziyyюtinю görю, ardıcıllığına görю, yaş hюddinю ğörюvюi.a) 

юsasюn müzakirю olunacaqdır. dindirmюnin vю 

üzlюşdirmюnin ümumi taktiki юsasları;dindirmюnin 

mюrhюlюlюr; dindirmю taktikasının etik aspektlюri; dindirmю 

vю üzlюşdirmюyю  hazırlıq vю planlaşdırılması; dindirmюnin 

psixoloji юsasları; münaqişюli vю münaqişюsiz şюraitlюrdю 

dindirmюdю  qarşılıqlı münasibюtlюrin psixologiyası; 

dindirmюnin tюşkilindю vю onun keçirilmюsindю müstюntiqin  

rolu; psixoloji kontakt, onun anlayışı, şюrtlюri vю müюyyюn 

edilmюsi üsulları; psixoloji tюsir, onun mahiyyюti, şюrtlюri vю 

istifadю etmю hюddi; refleksiya, refleksiv düşüncю, refleksiv 

idarюetmю. İfadюlюrin formalaşmasının psixoloji 

xüsusiyyюtlюri; iradi vю qeyri-adi yadda saxlama; 

reminssensiya kimi mюsюlюlюr ikinci sualda юtraflı 

baxılacaqdır. 

Üçüncü sualda şahidlюrin vю zюrюr çюkmiş şюxslюrin 

dindirilmюsinin taktiki üsulları; aktiv vю passiv şahidlюr; 

zюrюrçюkmiş şюxslюrin ifadюlюrinin formalaşmasının 

spesifikası vю onların dindirmю taktikası; şübhюli şюxsi 

dindirmю; münaqişюli vю münaqişюsiz şюraitdю şübhюli 

şюxsin dindirilmюsinin  taktiki üsulları; alibilюrin 

yoxlanılmasının taktiki üsulları; müstюntiqin sюrюncamında 

kifayюt qюdюr sübutların olmadığı şюraitdю tюqsirlюndirilюn 

şюxsin dindirilmюsi; müstюntiqin kifayюt qюdюr ifşaedici 

sübutlara malik olduğu hallarda dindirmюnin taktiki 

xüsusiyyюtlюri; mübahisюli şюraitdю dindirmю zamanı 

sübutlardan sюmюrюli istifadю edilmюsinin юsas taktiki 

qaydaları; cinayюtdю özünü iftira etmю vю onun ifşa 

edilmюsinin taktiki xüsusiyyюtlюri; tюqsiri yalandan boynuna 

almanın aradan qaldırılması vю ifşa edilmюsi taktikası;  

Yetkinlik yaşına çatmayanların vю azyaşlıların  hюmçinin, 

yetkinlik yaşına çatmayan tюqsirlюndirilюn şюxslюrin 
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dindirilmюsinin tatkiki xüsusiyyюtlюri kimi nюzюri vю daha 

çox tюcrübi юhюmiyyюt kюsb edюn mюsюlюlюr müzakirю 

olunacaqdır. 

   Dindirmю vю üzlюşdirmюnin gedişatının vю nюticюlюrinin 

qeyd edilmюsi; video vю sюsyazmanın tюtbiq edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri  isю sonuncu sualda müzakirю olunacaqdır.  

                                   

                                     Yoxlama sualalrı: 

1. Dindirmюnin ümumi vюzifюlюri. 

2. İfadюlюrin formalaşmasının psixoloji prosesi. 

3. Dindirmюdю istifadю olunan taktiki üsullar. 

4. Dindirmюdю sübutların tюqdim edilmюsinin  taktiki 

üsulları. 

5. Qavrama prosesinю şюrait yaradan vю maneçilik törюdюn 

obyektiv vю subyektiv amillюr. 

6. İfadю verюn şюxsin yaddaşınıın bюrpa edilmюsindю   

istifadю olunan taktiki üsullar. 

7. Dindirmюnin hazırlıq mюrhюlюsindю görülюn tюdbirlюr. 

8. Dindirilюn şюxslю psixoloji kontaktın yaradılmasının 

krimnalistik mahiyyюti.  

9. Yetkinlik yaşına çatmayan tюqsirlюndirilюn şюxslюrin 

dindirilmюsinin tatkiki xüsusiyyюtlюri.      

10.Dindirmюdю video vю sюsyazmanın tюtbiqinin  

xüsusiyyюtlюri. 

 

Referat mövzuları: 

1.  Dindirmюnin  psixoloji юsasları. 

2. Yetkinlik yaşına çatmayanların vю azyaşlıların  

dindirilmюsinin tatkiki xüsusiyyюtlюri.    

 3.Dindirmюdю psixoioji kontaktın yaradılması.                                   
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                            Terminoloji   tapşırıq:  

refleksiya, refleksiv düşüncю, refleksiv idarюetmю, psixoloji 

kontakt, aktiv vю passiv şahidlюr, alibi, reminssensiya 

sözlюrin vю terminlюrin etimoloji, hüquqi , fюlsюfi izahını 

dюftюrlюrdю qeyd etmюk. 

Əsas ədəbiyyat: 

1.  Azюrbaycan Respublikasının CPM. XXVIII bölmю. 

2.  Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 430-

456. 

3. Süleymanov C.İ., Mahmudov A.M., Abdullayev S.Ə., 

İbtidai istintaq mюrhюlюsindю tюqsirlюndirilюn şюxsin 

dindirilmюsi taktikası. Bakı, 2009. 

4. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı,. 2007, sюh 

355-392. 

5. Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası, Bakı, 1991, sюh. 

116-146. 

6. Зорин Г.А. Руководства по тактики допроса. 

М.2001. 

7. Кузнецова С.В., Кобцова Т.С. «Тактика допроса 

несовершеннолетних. Москва. 2004. 

8. Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 

тактика, организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

9. Криминалистика. Учебник длѐ работников 

уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 
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Əlavə ədəbiyyat: 

1. Баев  О.Я. «Тактика следственных действий». 

Учебное пособие. Воронеж, 1992. 

2. Замылин Е.И. «Тактика-психологические основы 

допроса в конфликтной ситуации». Учебное 

пособие. Волгоград, 1998. 

3. Замылин Е.И. «Тактико-психологические аспекты 

допроса некоторой  категории потерпевших». 

Современные проблемы правоохранительной 

деѐтельности. Волгоград, 1995. 

4. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. «Тактика следственных 

действий». М., 1997. 

5. Абашин Ҝ. Вас вызываят на допрос. Очнаѐ ставка. 

Учебно-практическое пособие. Москва, 2001. 

6. Бабаева Е.У. Предупреждение изменениѐ 

показаний. Москва, 2001. 
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MÖVZU № 15. İFADƏLƏRIN YERINDƏ               

YOXLANILMASI VƏ  İSTİNTAQ EKSPERIMENTI 

TAKTIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

             

             Seminar məşğələsinin sualları: 

1.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının anlayışı, mюqsюdi , 

digюr istintaq hюrюkюtlюrindюn fюrqli cюhюtlюri  vю 

mюrhюlюlюri. 

 2.İstintaq eksperimentinin anlayışı, mюqsюdi, 

növlюri,mюrhюlюlюri vю keçirilmюsinin taktiki üsulları. 

 3.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının vю istintaq 

eksperimentinin nюticюlюrinin rюsmilюşdirilmюsi. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası:    

 

Birinci sualda İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının 

anlayışı,  prosessual  vю kriminalistik юhюmiyyюti, onun 

digюr istintaq  hюrюkюtlюrindюn hadisю yerinю baxış, 

dindirmю, istintaq eksperimentindюn fюrqi; ifadюlюrin 

yerindю yoxlanılmasının hüquqi юsasları; elmi-texniki 

vasitюlюrin istifadю olunmasının xüsusiyyюtlюri;         

İkinci sualda eksperimentin dюrketmю metodu kimi 

anlayı, növlюri vю vюzifюlюri; istintaq eksperimentinю 

hazırlıq; tюcrübюlюrin keçirilmюsi üçün zюruri şюraitlюrin 

tюmin edilmюsi vю iştirakçıların tюlimatlandırılması; istintaq 

eksperimentinin keçirilmюsinin taktiki üsulları ilю bağlı 

aspektlюr açıqlanacaqdır. 

 İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının  vю istintaq 

eksperimentinin gedişatının vю nюticюlюrinin qeyd edilmюsi, 
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hюmçinin onların sübutюhюmiyyюtinin qiymюtlюndirilmюsi 

isю üçüncü sualda müzakirю edilюcюkdir. 

 

                              Yoxlama sualalrı: 

1.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının anlayışı mюqsюdi 

vю vюzifюlюri.  

2.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının mюrhюlюlюri.                           

3.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının digюr istintaq  

hюrюkюtlюrindюn fюrqi.  

4.İstintaq eksperimentin   anlayışı mюqsюdi vю 

vюzifюlюri. 

5. İstintaq eksperimentinin növlюri. 

6. İstintaq eksperimentinю hazırlıq.  

7.İstintaq eksperimentinin keçirilmюsindю tюcrübюlюrin 

aparılması  üçün zюruri şюraitlюrin tюmin edilmюsi.  

8.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının istintaq 

eksperimentindюn fюrqi.  

9.İstintaq eksperimentinin vю İfadюlюrin yerindю  

nюticюlюrinin qeyd edilmюsi.  

 

Referat mövzuları :   

1.Şübhюli şюxslюrin ifadюlюrinin yerindю 

yoxlanılmasının taktiki vю psixoloji aspektlюri.  

2.İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının mюrhюlюlюri.  

3.İstintaq eksperimentinin növlюri. 

                                        Yazılı    tapşırıq:  

İfadюlюrin yerindю yoxlanılmasının, istintaq eksperimeti, 

şюraitin bюrpa edilmюsi ,dюrketmю metodunun hüquqi  vю 

fюlsюfi izahını dюftюrlюrdю qeyd etmюk. 

Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. mad. 260-261. 
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2. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю.Bakı,1999,sюh.457-469. 

3. Kriminalistika mühazirюlюr toplusu.  Bakı, 2007, sюh. 

392-412. 

4. Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991, sюh. 

85-100. 
5. Криминалистика. Учебник для вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 
А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 
тактика, организация и методика расследования 
преступлений» 

6. Криминалистика. Учебник для работников 
уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 
А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 
организация и методика расследования 
преступлений». 

 

Əlavə ədəbiyyat: 
1. Авсюк  А.В. «Процессуальные и тактические 

особенности проведения проверки показаний на 
месте». Лекция – Минск, 1990. 

2. Баев  О.Я. «Тактика следственных действий». 
Учебное пособие. Воронеж, 1992. 

3. Василин А.А. «Проверка преступных навыков 
обвиняемых в ходе следственного експеримента». 
//Современные проблемы правоохранительной 
деятельности. Волгоград, 1995. 

4. Лившиц Е.М. Белкин Р.С. «Тактика следственных 
действий». М., 1997. 
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Mövzu № 19. Tanınma üçün təqdimetmə taktikası 

  

                                                                        Vaxt - 6 saat 

                                                                     Mühazirə -2 saat 

                                                                       Seminar -2 saat 

                                                                       Təcrübə-2 saat 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1. Tanınma üçün tюqdim etmюnin anlayışı, obyektlюri vю 

növlюri. 

2.Şюxsin vю юşyaların tanınması üçün tюqdim edilmюsi 

qaydası. 

3.Sюs vю fotoşюkillюr üzrю tanınma. 

4.Tanınma üçün tюqdim etmюnin gedişatının vю 

nюticюlюrinin qeyd edilmюsi. 

 

     Seminarın keçirilməsi metodikası:    

       Birinci sualda tanınmanın anlayışı, vюzifюlюri vю 

psixoloji юsasları, tanınmasının metodoloji юsası kimi 

eynilюşdirmюnin юhюmiyyюti, tanınmanın obyektlюri:- 

adamlar, meyitlюr, юşyalar vю naturada tanınmanın növlюri:-

fotoşюkil, kinotюsvir, videoyazı, maska vю meyitin bюdюn 

hissю vю elementlюrinin surюtlюri üzrю tanınma, tanıyanın 

dindirilmюsindю qarşıda duran vюzifюlюr, onun tюrюfindюn 

obyektin müşahidю etmю imkanının yoxlanılması, tanıyanın 

psixofizioloji tюzahürlюrinin müюyyюn edilmюsi il bağlı 

müddюalar юsasюn müzakirю olunacaqdır.  Şюxsin vю 

юşyaların tanınması üçün tюqdim edilmюsi qaydası, 

istintaqın müюyyюn anında dindirilюn şюxsin konkret 

obyektin tanınması imkanının aydınlaşdırılması, tanınma 

obyektlюrinin seçilmюsi; tanınmada elmi-texniki vasitюlюrin 
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tюtbiqi, şюxslюrin vю юşyaların tanınması üçün tюqdim 

edilmюsinin taktiki vю psixoloji  aspektlюri ikinci sualda 

baxılacaqdır. 

 Sюs, fotoşюkillюr, fotoportretlюrin, meyitlюrin tanınması, 

hюmçinin kino vю videofilmlюr üzrю şюxsin tanınmasının 

xüsusiyyюtlюri, funksional юlamюtlюr – şifahi nitq vю s. üzrю 

tanınma, fonoqram üzrю tanınma,qarşılıqlı tanınma; tюkrar 

tanınmanın mümkünlüyü  kimi mюsюlюlюr üçüncü; 

tanınmanın gedişatının vю nюticюlюrinin qeyd edilmюsi vю 

qiymюtlюndirilmюsi mюsюlюlюri isю üçüncü sualda müzakirюsi 

mюqsюdюuyğundur. 

                                    

                             Yoxlama sualalrı: 

 

 1.Tanınmasının anlayışı vю vюzifюlюri.  

 2.Tanınmanın növlюri. 

3.Tanınmanın obyektlюri:  

4.Fotoşюkil, kinotюsvir, videoyazı, maska vю meyitin bюdюn  

5.Tanınmanın hazırlıq mюrhюlюsinin mahiyyюti.  

6.Tanınma obyektlюrinin seçilmюsi. 

7.Tanıyanın dindirilmюsi.  

8.Şюxsin taninmaya tюqdim edilmюsi.  

9.Meyit vю onun hissюlюrinin tanınması. 

10.Funksional юlamюtlюr üzrю tanınma, 

11.Tюkrar tanınmanın mümkünlüyü. 

 

                                  Referat: 

1.Tanınmaya tюqdim etmюnin nюzюri vю psixoloji 

xüsusiyyюtlюri.  

2.Tanınmanın növlюri. 
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                              Yazılı  tapşırıq: 

 Simultan tanınma, sukssesiv tanınma ,qarşılıqlı 

tanınma,tюkrar tanınma  kimi ifadюlюrin izahını  dюftюrlюrdю 

qeyd etmюk. 

Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XXX fюsil. 

2. Kriminalistika Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 482-

495. 

3.  Kriminalistika mühazirюlюr toplusu. Bakı, 2007, sюh. 

432-450. 

4. Sarıcalinskaya K.Q. İstintaq taktikası. Bakı, 1991, sюh. 

147-160. 

5. Ş.Ş.Abdurahmanov «Tanınma üçün şюxsiyyюtin 

tanınmaya tюqdim edilmюsinin taktiki problemlюri» 

DİN-in Mюlumat bülleteni. №2, Bakı ,1999,sюh, 49-55.          

6. Криминалистика. Учебник  длѐ вузов МВД России 

/Под.ред. Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 

тактика, организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

7. Криминалистика. Учебник  длѐ работников 

уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. Баев  О.Я. «Тактика следственных действий». 

Учебное пособие. Воронеж, 1992. 
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2. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. «Тактика следственных 

действий». М., 1997. 

3. Расследование преступлений. Руководство длѐ 

следователей .Коллектив автора. М.,1997. 

4. Бабаева Е.У. Предупреждение изменениѐ 

показаний. Москва, 2001. 

 

 

 

 

 

IV Bölmə 

KRİMİNALİSTİK METODİKA 

 

MÖVZU № 17. AYRI-AYRI CINAYƏTLƏRIN  

IBTIDAI ARAŞDIRMA METODIKASININ  

ÜMUMI MÜDDƏALARI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

1.İbtidai araşdırma metodikasının anlayışı, strukturu, 

prinsiplюri vю vюzifюlюri. 

2.Cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikasının elementlюri.   

3.İbtidai araşdırmanın mюrhюlюlюrinin xüsusiyyюtlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası:    

Mövzu üzrю birinci sualda ıbtidai araşdırma 

metodikasının anlayışı, onun sistemi vю  vюzifюlюri. İbtidai 

araşdırma metodikasının elmi юsasları. İbtidai araşdırma 

metodikasının mюnbюlюri. Cinayюtlюrin açılmasında vю 
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istintaqı tюcrübюsindю ibtidai araşdırma metodikasının 

юhюmiyyюti. İbtidai araşdırma metodikasının  kriminalistik 

nюzюriyyю,  kriminalistik texnika vю taktika bölmюlюri ilю 

юlaqюsi. İbtidai araşdırma metodikasının  digюr elmlюrlю 

юlaqюsi. İbtidai araşdırma metodikasının  prinsiplюri.  

     İkinci sualda cinayюtlюrin kriminalistik  xarakteristikası 

vю onun elementlюri . 

Ümumnюzюri hissю vю ibtidai araşdırmanın xüsusi 

metodikası, onun mюlumat strukturu, ibtidai araşdırmanın 

aparılmasının tюşkilati-idarюetmю vю psixoloji metodları vю 

onun hюr bir mюrhюlюsi üçün tipik istintaq şюraitlюri  vю  

onların юsas istiqamюtlюri ilю bağlı mюsюlюlюr üçüncü sulda 

müzakirю olunacaqdır. 

                              

Yoxlama sualalrı: 

 1. Kriminalistik metodikanın anlayışı,  sistemi vю vюzifюlюri. 

 2. Kriminalistik metodikanı  elmi юsasları ,mюnbюlюri.  

 3.Kriminalistik metodikanın kriminalistik nюzюriyyю,  

kriminalistik texnika vю taktika bölmюlюri ilю юlaqюsi. 

 4. Kriminalistik metodikanın prinsiplюri.  

 5.Cinayюtlюrin kriminalistik  xarakteristikası vю onun 

elementlюri . 

 6. Cinayюtin törюdilmюsi üsulları 

 7. Cinayюtin gizlюdilmюsi üsulları. 

 8.Xüsusi metodikanın mюlumat strukturu.  

 9.İbtidai araşdırmanın aparılmasının tюşkilati-idarюetmю vю 

psixoloji metodları.  

 10.İbtidai araşdırma mюlumatlarının öyrюnilmюsinin 

analitik dюrketmю metodları.  

 11.Müюyyюn edilmюli hallar 
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Referat: 

Kriminalistik metodikanın nюzюri aspektюri 

Cinayюtin kriminalistik xarakteristikasının elementlюri 

 

Yazılı  tapşırıq: 

metodika, cinayюtin gizlюdilmюsinin mюhv etmю, 

saxtalaşdırma vю s. kimi üsullarının mahiyyюti, xüsusi 

kriminalistik metodika 

 

Əsas ədəbiyyat 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. mad. 4-9. 

2.  Azюrbaycan Respublikasının CPM. XXV bölmю. 

3. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 496-

501. 

4. İstintaq metodikasının ümumi müddюaları. Hüquqi 

dövlюt vю qanun jurnalı, №2,Bakı 2000. 

5. Криминалистика. Учебник длѐ вузов . Под.ред. 

Р.С.Белкина. М.2000, с.648-663. 

6. Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 

тактика, организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений» 

7. Криминалистика. Учебник длѐ работников 

уголовного розыска /Под.ред. А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

8. Криминалистика. «Техника, тактика, организациѐ 

и методика расследованиѐ преступлений». Омск, 

1993. 
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9. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики 

(Дидактика и методика). Учебник. Н.Новгород, 

1995. 

10. Криминалистика. Учебник /Под.ред. Р.С.Белкина, 

Москва, 1999. 

11. Практикум по криминалистике /Под.ред. 

Н.П.Яблокова. М., 1995. 

12. Белкин Р.С. «Курс криминалистики». Том 1, 2 и 3. 

М.,1997. 

13. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о 

следах». М., 1976. 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. Белкин Р.С. «Курс криминалистики». В 3 т. Т.3. 

«Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации». М., 1997. 

2. Планирование расследованиѐ преступлений 

отдельных видов. Учебное пособие /Под.ред. 

С.М.Самоделкина. Волгоград, 1995. 

3. Расследование отдельных видов преступлений. 

Учебное пособие /Под. обш.ред. Баева О.Я. и 

Филиппова А.Г. М.,1995. 

4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, 

тенденциѐ, перспективы. От теории к практике. М., 

1988. 

5. Волчецкац Т.С. Криминалистическа ситалогиѐ. 

М.,1997. 

6. Драпкин Л.Я. Основы обшей теориѐ 

криминалистики. Красноѐрск, 1993. 

7. Криминалистика. Том.1. /Под.ред. Р.С.Белкина  и 

др. М.,1995. 
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8. Лебин А.Ф. Механизм преступной деѐтельности.  

Нижний Новгород, 1997. 

 

 

 

MÖVZU № 18. HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHINƏ  

OLAN CINAYƏTLƏRIN ARAŞDIRMA METODIKASI 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1. Adam öldürmюnin kriminalistik anlayışı vю kriminalistik 

xarakteristikası.  

2.Qюsdюn adam öldürmю cinayюtlюri üzrю müюyyюn edilmюli 

hallar. 

 3.Qюsdюn adam öldürmю cinayюtlюri üzrю hadisю yerinю 

baxış vю digюr istintaq hюrюkюtlюrinin keçirilmюsinin taktiki 

xüsusiyyюtlюri. 

4.Sağlqmlıq юleyhinю olan cinayюtlюrin araşdırma 

metodikası .     

                       

                      Seminarın keçirilməsi metodikası:    

    Adamöldürmю cinayюtlюrinin  araşdırılmasının 

kriminalistik metodikasının anlayışı, onun kriminalistik 

mahiyyюti vю törюdilmюsi üsulları,bu növ cinayюtю hazırlıq  

vю gizlюdilmюsi üzrю hюrюkюtlюr, zюrюrçюkmişin,  cinayюt 

törюtmiş şюxsin xarakteristikası, tipik istintaq şюraitlюri vю 

tipik istintaq fюrziyyюlюri ilю bağlı mюsюlюlюr юsasюn birinci 

sualda müzakirю olunacaqdır. 
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 Maraq doğuran mюqamlarda biri dю bu növ cinayюtlюr 

üzrю  müюyyюn edilюn hallardır. Qюsdюn adam ğldürmю 

cinayюtlюri  ilю bağlı onların dairюsi daha genişdir vю mюhz 

ikinci sualda hюmin halların müzakirюsi  daha 

mюqsюdюuyğun olard.ıbtidai araşdırmanın hazırlıq 

mюrhюlюsinin tipik vюzifюlюri. Meyitin aşkar edildiyi zaman  

cinayюt işinю başlama vю müstюntiqin  ilkin hюrюkюtlюri. 

Şюxsin yoxa çıxması ilю bağlı müstюntiqin hюrюkюtlюri. 

Adam öldürmю yeri vю meyitin tapıldığı yer, müxtюlif 

tipik şюraitlюrdю ibtidai araşdırmanın ilkin mюrhюlюsinin 

başlıcı vюzifюlюri, zюrюrçюkmiş şюxsin müюyyюn edilmюsi ilю 

bağlı tюdbirlюr, baş vermiş hadisюnin mahiyyюtinin vю 

mexanizminin müюyyюn edilmюsi üsulları vю diğюr 

mюsюlюlюrin müюyyюn edilmюsi aydinlaşdırılmasında   

hadisю yerinю baxış müstюsna юhюmiyyюt kюsb edir.  

İbtidai araşdırmanın sonrakı mюrhюlюsinin vюzifюlюri, 

ibtidai araşdırmada avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemlюrinin vю avtomatlaşdırılmış bank mюlumatlarının 

rolu, adamöldürmю ilю юlaqюdar  cinayюt işlюri üzrю digюr  

istintaq hюrюkюtlюrinin keçirilmюsinin taktiki xüsusiyyюtlюri,  

istintaq vю tюhqiqat orqanlarının qarşılıqlı fюaliyyюtinin 

spesifikası Ona ğörю dю bu növ cinayюtlюrin 

araşdırılmasında vacibliyinin nюzюrю alaraq hadasю yerinю 

baxışın taktiki vю psixoloji  aspektlюri ücüncü sualda 

baxılacaqdır. 

kimi mюsюlюlюr isю dördüncü sualda müzakirю 

olunacaqdır. 

Yoxlama sualalrı: 

1.Adamöldürmю cinayюtlюrinin kriminalistik mahiyyюti.  

2.Adam öldürmюnin üsulları. 

3.Adam öldürmю yeri vю meyitin tapıldığı yerin mahiyyюti.                 

4. Qюsdюn adamöldürmюnin gizlюdilmюsi üzrю hюrюkюtlюr.  
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5.Adam öldürmю ilю юlaqюdar cinayюtlюr üzrю zюrюrçюkmiş 

şюxsin xarakteristikası. 

 6. Cinayюt törюtmiş şюxsin xarakteristikası. 

7. Adamöldürmю cinayюtlюri üzrю tipik istintaq şюraitlюri vю 

tipik istintaq fюrziyyюlюri. 

8.Meyitin aşkar edildiyi zaman  cinayюt işinю başlama vю 

müstюntiqin  ilkin hюrюkюtlюri. 

 9. Qюsdюn adamöldürmю faktları üzrю hadisю yerinю baxışın 

xüsusiyyюtlюri.  

10.Mюhkюmю ekspertizasının tюyin edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri. 

11.Zюrюrçюkmiş şюxsin müюyyюn edilmюsi ilю bağlı tюdbirlюr.  

 12.Bu növ cinayюtlюr üzrю müюyyюn edilmюli hallar.  

13.İbtidai araşdırmanın sonrakı mюrhюlюsinin vюzifюlюri. 

                                  

                                         Referat: 

1.Qюsdюn adamöldürmю faktları üzrю hadisю yerinю baxış. 

2.Əcnюbi vю vюtюndaşlığı olmayan şюxslюrю qarşı törюdilюn 

bu növ cinayюtlюrin araşdırılmasının bюzi xüsusiyyюtlюri. 

                                        

                                      Yazılı  tapşırıq:  

asfiksiya, stranqulysion şırım, meytin pozası, meyit 

юlamюtlюri,meyit lюkюlюri, 

 

                             Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XVIII bölmю. 

2. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XV, XXV, XXXVI 

bölmюlюr. 

3. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 503-

524. 
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4. A.M.Mahmudov, Ə.Ə.Allahverdiyev Ş.Ş.Abdura-

hmanov,   R.M. İsaqov «Hadisю yerinю baxış»   Tюdris 

metodik vюsait Bakı 2009. 

5. Ə.Ə,Allahverdiyev. Adam öldürmю cinayюtlюrinin 

istintaqının bюzi xüsusiyyюtlюri. «Qanun» jurnalı, № 1.  

Bakı .2003. 

6. AllahverdiyevƏ.Ə. Hadisю yerindю meyitю baxışın 

taktiki xüsusiyyюtlюri. DİN-in mюlumat bülleteni. 

№3,Bakı,2007.  

7. Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД                        

России /Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 

тактика, организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

Əlavə ədəbiyyat:    

1. Криминалистика. Учебник длѐ  вузов МВД России. 

Т.3. «Техника, тактика, организациѐ и методика 

расследованиѐ преступлений» /ред.кол. 

Смагоринский Б.П., Закатова А.А. 

(отв.редакторы).Ишенко П.П., Резван А.П., Ручкин 

В.А. Волгоград, 1995. 

2. Криминалистика. Учебник длю работников 

уголовного розыска /Под.ред А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

3. Криминалистика. «Техника, тактика, организациѐ 

и методика расследованиѐ преступлений». Омск, 

1993. 

4. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики 

(Дидактика и методика). Учебник. Н.Новгород, 

1995. 
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Mövzu № 23. Cinsi cinayətlərin  araşdırma 

metodikası 

                                                                     

 Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin sualları: 

 

1. Cinsi cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası. 

2. Zorlama vю digюr seksual qюsdlюr ilю bağlı işlюr üzrю 

cinayюt işinin başlanılması, tipik istintaq şюraitlюri vю ilkin 

istintaq hюrюkюtlюri.  

a) hadisю yerinю baxış, 

b) zюrюr çюkmiş şюxsin dindirilmюsi, 

c) şюxsi müayinю 

ç) ekspertizanın tюyin edilmюsi. 

3.Müюyyюn edilmюli hallar.İbtidai istintaqın sonrakı 

mюrhюlюsinin vюzifюlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

 Seminar mюşğюlюsinin birinci sualında cinsi 

cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası vю onun 

elementlюri,  bu növ cinayюtlюr üzrю kriminalistik xarakterli 

mюlumatlardan istifadю edilmюsi ilю bağlı mюsюlюlюr 

müzakirю olunacaqdır. 

Zorlama vю digюr seksual qюsdlюr ilю bağlı cinayюt 

işlюri üzrю tipik istintaq şюraitlюri vю ibtidai araşdırmanın 

planlaşdırılmasının xüsusiyyюtlюri, cinsi cinayюtlюr barюdю 

mюlumatın tюhlili, belю mюlumatın юsas elementlюri, onun 

yoxlanılma xüsusiyyюtlюri, zюrюrçюkmiş şюxsin bюdюninin vю 
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paltarının müayinюsi, mюhkюmю-tibbi vю bioloji 

ekspertizalar, hadisю yerinю baxış. zюrюrçюkmiş şюxsin ilkin 

dindirilmюsinin taktikası kimi mюsюlюlюr ikinci sualda 

müzakirю olunacaqdır.  

Müюyyюn edilmюli hallar.İbtidai istintaqın sonrakı 

mюrhюlюsinin vюzifюlюri, avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemlюrindюn, mюlumatlar bankından istifadю edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri vю diğюr mюsюlюlюr üçüncü sualda 

açıqlanacaqdır. 

 

                                    Yoxlama sualalrı: 

1.Cinsi cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası.  

2.Zorlama vю digюr seksual qюsdlюr ilю bağlı cinayюt işlюri 

üzrю tipik istintaq şюraitlюri.  

 3.Cinsi cinayюtlюr barюdю mюlumatılar üzrю yoxlma 

tюdbirlюri..  

4.Zюrюrçюkmiş şюxsin bюdюninin vю paltarının müayinюsi.  

 5.Zorlama cinayюtlюri üzrю hadisю yerinю baxış.              

 6.Zюrюrçюkmiş şюxsin dindirilmюsinin taktiki xüsusiyyюtlюri.         

 7.Zorlama cinayюtlюri üzrю müюyyюn edilmюli hallar 

.8.Qrup şюkildю törюdilmiş zorlama cinayюtlюrindю 

iştirakçıların iştirakçılıq vю cavabdehlik dюrюcюsinin 

müюyyюn edilmюsi.  

9.Zorlama cinayюtlюri üzrюmюhkюmю ekspertizaların tюyini.          

10.Zorlama cinayюtlюri üzrю tюqsirlюndirilюn şюxsin 

dindirilmюsi. 

                                       Referat: 

Azyaşlılar tюrюfindюn törюdilюn vю azyaşlılara qarşı törюdilюn 

zorlama cinayюtlюrinin araşdırılmasının xüsusiyyюtlюri.  

                                         

Yazılı  tapşırıq: 
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cinsi cinayюt, şюxsin bюdюninin  müayinюsi, bioloji 

ekspertiza, sadizm, mazaxizm, fetişizm 

Əsas ədəbiyyat: 

1.Azюrbaycan Respublikasının CPM. XV, XXV, XXXXVI 

bölmюlюr. 

2.Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999,sюh. 625-540. 

3.Müюlliflюr kollektivi. Kriminalistik metodika. Dюrs vюsaiti, 

Bakı 2010. 

4.Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД России 

/Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ преступлений». 

5.Криминалистика. Учебник длѐ  вузов МВД России. Т.3. 

«Техника, тактика, организациѐ и методика 

расследованиѐ преступлений» /ред.кол. Смагоринский 

Б.П., Закатова А.А. (отв.редакторы). Ишенко П.П., 

Резван А.П., Ручкин В.А. Волгоград, 1995. 

6.Криминалистика. Учебник длѐ работников уголовного 

розыска /Под.ред А.Г.Филиппова и А.А.Кузнецова. 

Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, организациѐ и 

методика расследованиѐ преступлений». 

7.Криминалистика. «Техника, тактика, организациѐ и 

методика расследованиѐ преступлений». Омск, 1993. 

Əlavə ədəbiyyat:   

1. Аленин Ю.П. Колесник С.С. «Особенности 

раскрытиѐ очагов половых преступлений». 

Методическое пособие длѐ следователей и сотрудников 

уголовного розыска. Днепродзержинск. Одесса, 1994. 

2. Особенности расследовании тѐжких преступлений 

(руководство длѐ следователей). Отв.редакторы 

Б.П.Смагоринский, А.А.Закатов. Волгоград, 1995. 
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3. Андреева А., Густов Г.А. и др. «Расследование 

износилований». Л., 1980. 

MÖVZU № 21. OĞURLUQ, SOYĞUNÇULUQ VƏ 

QULDURÇULUQ CINAYƏTLƏRININ ARAŞDIRMA 

METODIKASI. 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları 

1. Oğurluq cinayюtlюri üzrю keçirilюn ilkin istintaq 

hюrюkюtlюrinin xüsusiyyюtlюri 

2. Soyğunçuluq vю quldurluq faktları üzrю cinayюt işinю 

başlamanın xususiyyюtlюri. 

3. Oğurluq, soyğunçuluq vю quldurluq cinayюtlюri üzrю 

istintaqın ilkin vю sonrakı mюrhюlюlюrinin xüsusiyyюtlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası 

Giriş sözündю müюllim mюşğюlюdю müzakirюyю 

çıxarılmış sualların qısa mahiyyюtini açıqlayır, onların юsas 

mюqamlarına toxunaraq cavabın ardıcıllığını 

müюyyюnlюşdirir. 

Birinci sualın müzakirюsindю oğurluq cinayюtlюri üzrю 

keçirilюn ilkin istintaq hюrюkюtlюrinin xüsusiyyюtlюri, 

zюrюrçюkmiş şюxslюrin vю şahidlюrin dindirilmюsi, hadisю 

yerinю baxış kimi mюsюlюlюrю xüsusi diqqюt yetirilmюlidir. 

Sual üzrю iki kursantın dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur.  

İkinci sual üzrю soyğunçuluq vю quldurluq faktları 

üzrю cinayюt işinю başlamanın xususiyyюtlюri müzakirю 

olunmalıdır,  

Üçünçü sual üzrю oğurluq, soyğunçuluq vю quldurluq 

cinayюtlюri üzrю istintaqın ilkin vю sonrakı mюrhюlюlюrinin 
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xüsusiyyюtlюri ilю bağlı mюsюlюlюrin müzakirюsi 

mюqsюdюuyğundur.  

Yoxlama sualları. 

1. Oğurluq, soyğunçuluq vю quldurluq yolu ilю özgюnin 

юmlakının talamasının kriminalistik xarakteristikası.  

2. Müюyyюn edilmюli halların dairюsi. 

3. Tipik şюraitlюr vю istintaq fюrziyyюlюri. Planlaşdırma vю 

istintaqın tюşkili. 

4. Sındırmaqla müşayюt olunan oğurluqların ibtidai 

araşdırılmasının xüsusiyyюtlюri.  

5. İlkin istintaq hюrюkюtlюri vю юmюliyyat-axtarış tюdbirlюri.  

6. Zюrюrçюkmiş şюxslюrin vю şahidlюrin dindirilmюsi. 

7. Hadisю yerinю baxış.  

8. Kriminalistik qeydiyyat mюlumatlarından, tipik 

informasiya sistemlюrindюn vю mюlumatlar bankından 

istifadю olunması.  

9. Şübhюli şюxsin, oğurlanmış юşyaların müюyyюn edilmюsi 

vю axtarışı.   

10. Şübhюli vю tюqsirlюndirilюn şюxslюrin dindirilmюsi. 

İfadюlюrin yoxlanılması.   

11. Oğurluğun sюhnюlюşdirilmюsinin ifşa edilmюsi. 

12. «Cibgirlik» oğurluqlarının ibtidai araşdırılmasının 

xüsusiyyюtlюri. 

13. Soyğunçuluq vю quldurluğun ibtidai araşdırılmasının 

xüsusiyyюtlюri. 

14.  İlkin istintaq hюrюkюtlюri vю юmюliyyat-axtarış tюdbirlюri.  

15. Zюrюrçюkmiş şюxslюrin vю şahidlюrin dindirilmюsi.  

16. Tanıma vю ifadюlюrin yerindю yoxlanılması.  

17. Uydurma soyğunçuluq vю quldurluğun  ifşa edilmюsi. 
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Referat: 

1.«Cibgirlik» oğurluqlarının ibtidai araşdırılmasının 

xüsusiyyюtlюri. 

2.Quldurluq vю soyğunçuluq cinayюtlюri üzrю şübhюli 

şюxslюrin dairюsinin müюyyюn edilmюsinin xüsusiyyюtlюri. 

 

Terminoloji tapşırıq 

«Cibgirlik» oğurluqları, oğurluğun sюhnюlюşdirilmюsi, 

uydurma soyğunçuluq vю quldurluğ.  

 

                             Əsas ədəbiyyat: 

1. A.R.  Cinayюt-Prosessual Mюcюllюsi, Bakı, 2000; 

2. A.R.  Cinayюt Mюcюllюsi, Bakı, 2000;   

3. K.Q.Sarıcalinskaya. Kriminalistika. Bakı, 1999, sюh. 541-562; 

4. R.Ə.Əliyev. Müstюntiqin kriminalistik mюlumat kitabı. 

Bakı, 1993, 

5. Müюlliflюr kollektivi. Kriminalistik metodika. Dюrs vюsaiti, 

Bakı, 2010, VI fюsil. 

 

                                    Əlavə ədəbiyyat:   

1. A.R.  DİN-in "Mülkiyyюt юleyhinю yönюlmiş     cinayюtlюrin 

açılması vю dюymiş maddi ziyanın ödюnilmюsi     vюziyyюti 

haqqında" 03.12.1999-cu il tarixli qюrarı.    

2. A.R.  DİN-nın 02.10.2008-ci il tarixli 554-saylı «Mülkiyyюt 

юleyhinю törюdilюn cinayюtlюrin açılması istiqamюtimndю 

fюaliyyюtin tюşkili vю görülюn işlюrin vюziyyюti barюdю» юmri 

3. Azюrbaycan Respublikası DİN-in Ə338-001-17 (24.04.17-

tarixli) юmri.  

4. A.R.  DİN-in 183-saylı (4.04.09-tarixli) юmri. «Mюnzillюrdюn 

edilюn oğurluq cinayюtlюrinin qarşısının alınması vю 

açılması sahюsindю görülюn işlюrin vюziyyюti haqqında». 
5. В.А.Образцов. Криминалистика. Москва, 1997; 
6. Руководство для расследования преступлений. М. 1967 
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MÖVZU № 22. TERROR XARAKTERLI 

CINAYƏTLƏRIN ARAŞDIRMA METODIKASI 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları 

1. Terrorizmin kriminalistik tюsnifatı. Terror faktları üzrю 

tipik istintaq şюraitlюri vю ilkin informasiya mюnbюlюri. 

2. Terrorçuluğun araşdırmanın ilkin mюrhюlюsindю 

müstюntiqin hюrюkюtlюri.  

3. Terror cinayюtlюrinin profilaktikası üzrю müstюntiqin 

hюrюkюtlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası 

         Giriş sözündю müюllim mюşğюlюdю müzakirюyю 

çıxarılmış sualların qısa mahiyyюtini açıqlayır, onların юsas 

mюqamlarına toxunaraq cavabın ardıcıllığını 

müюyyюnlюşdirir. 

Birinci sualın müzakirюsindю terrorizmin kriminalistik 

tюsnifatı,terror faktları üzrю tipik istintaq şюraitlюri vю ilkin 

informasiya mюnbюlюri юtraflı araşdırılmalıdır. Sual üzrю iki 

kursantın dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur.  

İkinci sual üzrю terrorçuluğun araşdırmanın ilkin 

mюrhюlюsindю müstюntiqin hюrюkюtlюri, onların tюşkili vю 

keçirilmюsinin taktiki xususiyyюtlюri müzakirю olunmalıdır,  

Üçünçü sual üzrю terror cinayюtlюrinin profilaktikası 

üzrю müstюntiqin hюrюkюtlюri ilю юlaqюdюr gördüyü işlюr vю 

planlaşdırma ilю bağlı mюsюlюlюrin müzakirюsi 

mюqsюdюuyğundur.  
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Yoxlama sualları. 

1. Terrorizmin kriminalistik xarakteristikası. 

2. Sübut edilmюli olan hallar.  

3. Tipik istintaq şюraitlюri, ilkin  informasiya mюnbюlюri.  

4. Terrorizmin növlюri. 

5. Terror hadisюlюri ilю юlaqюdar istintaqın ilkin 

mюrhюlюsindю müstюntiqin hюrюkюtlюri.  

6. Terror hadisюsi yerinю baxış, zюrюr çюkmiş şюxsin 

mюhkюmю-tibbi ekspertizası, mюhkюmю ballistik vю 

partlayış texniki ekspertizaları.  

7. Hadisю yerinю baxışın vю digюr tюxirюsalınmaz istintaq 

hюrюkюtlюrinin nюticюlюrindюn terrorçuların «isti izlюrlю» 

axtarışı üçün istifadю edilmюsi.  

8. Terrorçunun müюyyюn edilmюsindю vю axtarışında 

hüquq-mühafizю orqanları ilю xüsusi xidmюt 

orqanlarının qarşılıqlı fюaliyyюti. 

9. Terrorçunun axtarışında kriminalistik, İnterpol 

qeydiyyatlarının mюlumatlarından, ictimaiyyюtin 

kömюyindюn istifadю edilmюsi. 

10. Sonrakı istintaq hюrюkюtlюri.  

11. Terrorçunun tutulması vю dindirilmюsi. 

12. Axtarış, mюhkюmю-psixatrik vю mюhkюmю-psixoloji 

ekspertizaların tюyin edilmюsi.  

13. İstintaq eksperimenti, ifadюlюrin yerindю yoxlanılması.  

14. Terrorizmin profilaktikası üzrю müstюntiqin hюrюkюtlюri. 

 

Referat: 

1.Beynюlxal terror qrupları tюrюfindюn törюdilmiş faktlar 

üzrю şübhюli şюxslюrin axtarışının tюşkil edilmюsi. 

2.Terror cinayюlюri üzrю hadisю yerinю baxışın taktiki 

xüsusiyyюtlюri. 

3. Terrorçuların «isti izlюrlю» axtarışı. 
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                                Terminoloji tapşırıq: 

Dini terrorizm, fюrdi terrorizm,kriminal terrorizm, 

kiber terrorizm, biloji terrorizm, nüvю terrorizmi. 

 

                             Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CM. X bölmю. 

2. Azюrbaycan Respublikasının  CPM. XV, XXV, XXXVI 

bölmюlюr. 

3. Müюlliflюr kollektivi. Kriminalistik metodika. Dюrs 

vюsaiti, Bakı, 2010, XI fюsil. 

4. Mahmudov A.M., Əliyev B.Ə. Mюhkюmю ekspertizası. 

Dюrs vюsaiti, Bakı, 2003, sюh.296. 

 

                                   Əlavə ədəbiyyat:   

1. Əliyev B.Ə. Terror aksiyaları ilю юlaqюdar hadisю yerinю 

baxışın taktiki xüsusiyyюtlюri. Qanunçuluq № 4, Bakı, 

2001. 

2. Əliyev B.Ə. Terrorizmю qarşı mübarizюdю İnterpolun 

rolu. Qanun jurnalı, №11-12, Bakı, 2001. 

3. Салимов. Некоторые вопросы истории 

терроризма. Ганун № 5, 1998. стр.20-22. 
4. В.В.Мальцев. «Терроризм: проблема уголовно-

правового урегулирования». /Говсдуарство и право, 
1998, № 8, стр. 104-107. 

5. К.Н.Салимов. Современные проблемы терроризма. 
Москва, 1999. К.Н. 

5. К.В.Жаринов. «Терроризм и террористы». 
Исторический справочник. Минск, 1999. 

6. С.А.Воронцов. «Правоохранительные органы и 
спеслуьжбы РФ». Ростов-на Дону, 1999, стр. 414-443. 

7. Н.Н.Афанасьев, Г.М.Кипятков, А.А.Спичек. 
«Современный терроризм» иделогия и практика. 
Москва, 1982. 

 



 

 -193- 

 

MÖVZU № 23. XULIQANLIQ VƏ KÜTLƏVI 

IĞTIŞAŞLARIN ARAŞDIRMA METODIKASI 

 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1. Xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю tipik istintaq şюraitlюri. 

2. Xuliqanlıq cinayюtlюri ilю юlaqюdar keçirilюn istintaq 

hюrюkюtlюrinin xüsusiyyюtlюri.  

3. Kütlюvi iğtişaşlarla bağlı cinayюtlюrin araşdırılmasının 

ilkin vю sonrakı mюrhюlюlюrinin xüsusiyyюtlюri.  

 

Seminarın keçirilməsi metodikası 

Giriş sözündю müюllim mюşğюlюdю müzakirюyю 

çıxarılmış sualların qısa mahiyyюtini açıqlayır, onların юsas 

mюqamlarına toxunaraq cavabın ardıcıllığını 

müюyyюnlюşdirir. 

Birinci sualın müzakirюsindю xuliqanlıq cinayюtlюri 

üzrю tipik istintaq şюraitlюri, bu şюraitlюr ezrю planlaşdırılan 

istintaq hюrюkюtlюi vю ƏAT юtraflı araşdırılmalıdır. İkinci 

sual üzrю xuliqanlıq cinayюtlюri ilю юlaqюdar keçirilюn 

istintaq hюrюkюtlюrinin tюşkili, planlaşdırılması vю 

keçirilmюsinin taktiki  xususiyyюtlюri müzakirю olunmalıdır,  

Üçünçü sual üzrə kütlюvi ixtişaşlarla bağlı cinayюtlюrin 

araşdırılmasının ilkin vю sonrakı mюrhюlюsindю 

araşdırmanın planlaşdırılması, tюşkili vю keçirilmюsi ilю bağlı 

mюsюlюlюr müzakirю olunmalıdır. Sual üzrю iki kursantın 

dinlюnilmюsi mюqsюdюuyğundur.  
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                                 Yoxlama sualalrı:  

1.Xuliqanlığın kriminalistik xarakteristikası.  

2.Tipik istintaq şюraitlюri.  

3.Xuliqanlıq haqqında mюlumatın mюnbюlюri, onların 

qiymюtlюndirilmюsi vю cinayюt işinin başlanması barюdю 

qюrarın qюbul edilmюsi. 

4.Xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю zюrюrçюkmiş şюxsin 

dindirilmюsi.  

5. Xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю hadisю yerinю vю maddi 

sübutlara baxış.  

6.Xuliqanlıq cinayюtlюrinin araşdırilmasinda kriminalistik 

qeydiyyat mюlumatlarından, ictimaiyyюtin kömюyindюn 

istifadю edilmюsi. 

7.Xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю şübhюli şюxsin müayinюsi. 

Üzlюşdirmю.  

8.Xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю xarakterik mюhkюmю 

ekspertizaları.   

9.Xuliqanlıq cinayюtlюrinin törюdilmюsinю kömюk göstюrюn  

halların müюyyюn edilmюsi vю onların aradan qaldırılması 

üçün görülюn tюdbirlюr. 

10.Kütlюvi iğtişaşla bağlı  cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası.  

11.Kütlюvi iğtişaşla bağlı cnayюt işinin başlanmasının vю 

istintaqın tюşkilinin xüsusiyyюtlюri.  

12.Kütlюvi iğtişaşla bağlı hadisю yerinю  baxışın 

xüsusiyyюtlюri.  

Referat: 

1.İctimai yerlюrdю törюdilmiş xuliqanlıq cinayюtlюri üzrю 

şübhюli şюxslюrin şюxsiyyюtinin müюyyюn edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri. 
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2.Kütlюvi dağıntılarla müşayюt olunan xuliqanlışın 

araşdırılmasında юmюliyyat-axtarış mюlumatlarından 

istifadю. 

                           Əsas ədəbiyyat: 

1. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999. 

2. Müюlliflюr kollektivi. Kriminalistik metodika. Dюrs 

vюsaiti, Bakı, 2010, XII fюsil. 

 

Əlavə ədəbiyyat:     
1. Махов В.Н. Использование знаний сведуших лиц при  

расследовании преступлений. Москва,  2000. глава 
ХХ 

2. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация 
и расследование. Руководство для следователей 
/Под.ред. С.П.Щерба. Москва, 2001. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 
Россинская Е.Р.Криминалистика. Учебник для вузов. 
Москва, 2000. 

4. Криминалистика. Под.ред. В.А.Образцова. Москва, 
1997. 
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MÖVZU № 24.  NARKOTIK VASITƏLƏR VƏ 

PSIXOTROP MADDƏLƏRLƏ BAĞLI CINAYƏTLƏRIN 

ARAŞDIRMA METODIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1. Narkotiklюrlю bağlı cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası. Narkotiklю bağlı faktlar üzrю keçirilюn 

ilkin yoxlama tюdbirlюri. 

2. Cinayюt işinin başlanmasının xüsusiyyюtlюri vю müюyyюn 

edilmюli hallar. 

3. Tipik  istintaq şюraitlюri vю onlara müvafiq keçirilюn 

istintaq hюrюkюtlюrinin xüsusiyyюtlюri. 

 

                   Seminarın keçirilməsi metodikası: 

Seminar mюşğюlюsinin birinci sualında narkotik 

vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası, 

bu növ cinayюtlюrin informasiya mюnbюlюri, onların 

qiymюtlюndirilmюsi keçirilюn ilkin yoxlama tюdbirlюri vю 

onların bюzi taktiki aspektlюri açıqlanmalıdır. Cinayюt işinю 

başlama haqqında qюrarın qюbul edilmюsi, qanunsuz olaraq, 

narkotik vasitюlюri hazırlama, istehsal etmю, юldю etmю, 

saxlama, daşıma, göndюrmю vю ya satma, onları talama, 

narkotik xassюli bitkilюr kultivasiya etmю cinayюtlюri üzrю  

müюyyюn edilmюli hallar vю onların dairюsi isю ikinci sualda 

baxılacaqdır. 

Bu kateqoriyalı cinayюtlюr üzrю işlюr tipik istintaq 

şюraitlюri,onlara müvafiq keçirilюn tюxirюsalınmaz istintaq 

hюrюkюtlюri, ibtidai araşdırmanın planlaşdırılması, maddi 

sübutlara baxış, ekspertizaların tюyin edilmюsi vю onların 
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nюticюlюrindюn tюqsirli şюxslюrin vю cinayюtin ayrı-ayrı 

hallarının müюyyюn edilmюsindю istifadю edilmюsi, şübhюli 

(tюqsirlюndirilюn) şюxsin müюyyюn edilmюsi vю dindirilmюsi 

axtarış, şahidlюrin müюyyюn edilmюsi vю dindirilmюsi.  

Bu cinayюtlюrin açılmasında vю ibtidai 

araşdırılmasında kriminalistik qeydiyyat mюlumatlarından 

istifadю edilmюsi, göstюrilюn  cinayюtlюrin törюdilmюsindю 

kömюk edюn halların müюyyюn edilmюsi vю onların aradan 

qaldırılması üçün tюdbirlюrin görülmюsi ilю bağlı mюsюlюlюr 

isю üçüncü sualda müzakirю olunacaqdır. 

                                 Yoxlama sualalrı: 

1.Narkotik vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası.  

2.Sinayюt işinю başlama vю ilkin yoxlama tюdbirlюri. 

3.Narkotik vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюrin arşdirilmasinda 

tюyin olunan юkspertizalar.  

4.Narkotik vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюr üzrю hadisю yerinю 

baxış. 

5.Şübhюli (tюqsirlюndirilюn) şюxsin müюyyюn edilmюsi vю 

dindirilmюsi. 

6.Narkotik vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюr üzrю axtarış.  

7.Bu cinayюtlюrin açılmasında vю ibtidai araşdırılmasında 

kriminalistik qeydiyyat mюlumatlarından istifadю edilmюsi.          

8.Göstюrilюn  cinayюtlюrin törюdilmюsindю kömюk edюn 

halların müюyyюn edilmюsi vю onların aradan qaldırılması 

üçün tюdbirlюrin görülmюsi. 

                                   

Referat: 

1.Narkotik vasitюlюrlю bağlı cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası.  

2.Narkotik xassюli bitkilюr kultivasiya etmю cinayюtlюri üzrю 

hadisю yerinю baxış. 
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Terminoloji tapşırıq: 

  Narkotizm, narkomaniya, narkoman, narkobiznes, 

transmilli narkomafiya, çюtюnю,marixuana,xaş-xaş 

                        

Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. XVIII bölmю. 

2. Azюrbaycan Respublikasının  CPM. XV, XXV, XXXVI 

bölmюlюr. 

3. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999. 

4. Azюrbaycan Respublikası 18 iyun 1999-cu il tarixli 

"Narkotik vasitюlюrin, psixotrop maddюlюrin vю 

prekursorların qanunsuz dövriyyюsi       ilю bağlı 

mübarizю haqqında" Qanunu; 

5. Zahidov B. Narkotizmlю vю narkotiklюrlю mübarizюnin 

aktual problemlюri. Bakı 2004. 

6. Azюrbaycan Respublikasının NK-nin 31 may 2000-ci il 

tarixli 96 №-li «Müsadirю edilmiş narkotik vasitюlюrin, 

psixotrop maddюlюrin vю perekursorların mюhv 

edilmюsi qaydasının tюsdiq edilmюsi barюdю» qюrarı. 

7. Криминалистика. Учебник длѐ вузов МВД России 

/Под.ред. А.Ф.Волынского, А.А.Закатова, 

А.Г.Филиппова. Волгоград, 1994. Т.2. «Техника, 

тактика, организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

8. Криминалистика. Учебник длѐ  вузов МВД России. 

Т.3. «Техника, тактика, организациѐ и методика 

расследованиѐ преступлений». редкол. 

Смагоринский Б.П., Закатова А.А. (отв. редакторы). 

Ишенко П.П., Резван А.П., Ручкин В.А. Волгоград, 

1995. 



 

 -199- 

9. Криминалистика. Учебник длѐ работников 

уголовного розыска /Под.ред А.Г.Филиппова и 

А.А.Кузнецова. Омск, 1993. Т.2. «Техника, тактика, 

организациѐ и методика расследованиѐ 

преступлений». 

10. Криминалистика. «Техника, тактика, организациѐ 

и методика расследованиѐ преступлений». Омск, 

1993. 

11. Коломацкий В.Г. Курс криминалистики 

(Дидактика и методика). Учебник. Н.Новгород, 

1995. 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. Руководство длю следователей, 2-ѐ часть. Москва, 

1982., стр. 399-418. 

2. Справочник следователѐ, 2-ѐ часть. Москва, 1990, 

стр.541-569. 

3. Е.П.Коновалов. «Расследование приобретениѐ, 

хранениѐ и  сбыта наркотических вешеств в 

исправительно-трудовых учреждениѐх». Киев, 

1976. 

 

 

MÖVZU № 25. EKOLOJI CINAYƏTLƏRIN 

ARAŞDIRMA METODIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1.Ekoloji cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası. 
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2.Ekoloji cinayюtlюr üzrю hadisю yerinю baxış vю maddi 

sübutların aşkar edilmюsi vю götürülmюsinin kriminalistik 

qaydaları. 

3.Bu növ cinayюtlюr üzrю tюyin olunan mюhkюmю 

ekspertizaları vю onların vюzifюlюri. 

 

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

       Birinci sualda ekoloji cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası vю onun cinayюtin törюdilmюsi usulu, 

törюdilmю yeri, tюqsirlюdirilюnin şюxsiyyюti v ю s. kimi 

elementlюri, hюmçinin bu növ cinayюtlюr üzrю müюyyюn 

edilmюli hallar müzakirю olunacaqdır.  

    İkinci sualda ekoloji cinayюtlюr üzrю tipik istintaq 

şюraitlюri, hadisю yerinю baxışın tюşkili, baxış zamanı sudan, 

havadan, torpaqdan, bitkilюrdюn  vю s. nümunюlюrin 

götürülmюsinin kriminalistik qaydaları ilю bağlı mюsюlюlюr 

aydınlaşdırılmalıdır. 

   Ekoloji cinayюtlюrin araşdirilmasında vacib istintaq 

hюrюkюtlюrdюn biri dю mюhkюmю ekspertizasıdır vю istintaq 

zamanı mюhkюmю ekoloji, mюhkюmю-tibbi, mюhkюmю 

toksikoloji, mюhkюmю hidrotexniki vю digюr ekspertizalar 

tюyin olunur.  Mюhz ücüncü sualda ekoloji cinayюtlюr üzrю 

tюyin olunan ekspertizaların mюqsюdi vю hюll etdiyi 

mюsюlюlюr юtraflı müzakirю olunacaqdır.  

Yoxlama sualalrı: 

1.Ekoloji cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası.  

2.İbtidai araşdırma zamanı müюyyюn edilmюli hallar. 

3.Tipik istintaq şюraitlюri, fюrziyyюlюr vю ibtidai araşdırmanın 

planlaşdırılması.  

4.Ekoloji cinayюtlюrin hadisю yerinю baxış. 

5Maddi sübutların aşkar edilmюsinin vю götürülmюsinin  

kriminalistik qaydaları. 
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6.İbtidai araşdırma zamanı tюdqiq olunan sюnюdlюr. 

7.Ekoloji cinayюtlюr üzrю tюyin olunan ekspertizalar. 

 

Referat: 

Ekoloji cinayюtlюr üzrю nümunюlюrin  götürülmюsinin  

kriminalistik qaydaları. 

 

Yazıiı tapşırıq : 

Suyun nümunюsi, havanın nümunюsi, torpağın nümunюsi, 

hidrotexniki ekspertiza, toksikoloji ekspertiza 

 

                                     Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. mad. 186.2.2, 214.1, 

220.1, 222-225. 

2. Azюrbaycan Respublikasının  CPM. XIV-XVI, XXV, 

XXXVI fюsillюr. 

3. Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 690-

701. 

4. Mahmudov A.M., Əliyev B.Ə. Mюhkюmю ekspertizası. 

Dюrs vюsaiti. Bakı, 2003, sюh.308-311.  

5. Белкин Р.С.  «Курс криминалистики». Том 1, 2 и 3 

М.,1997. 

6. Криминалистика. Учебник длѐ яридических вузов. 

Под.ред.Н.П.Яблокова. М., 1985. 

7. Справочник следователѐ. Вып. 1, 2, 3. М.,1990-1992. 

8. Яблокова Н.П. «Криминалистическаѐ методика 

расследованиѐ». М., 1985. 

 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. Криминалистическое обеспечение предвари-

тельного расследованиѐ. М.,1992. 
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2. Образцов В.А. «Расследованиѐ по делам о 

загрѐзнении водных обектах». Соц.законность, 

1978, № 9. 

3. Орлов Г.С. «Расследование преступлений, 

свѐзанных с нарушением законодательства об 

охране природы». Иркутск, 1998. 

 

 

MÖVZU № 26. HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSIZLIYI VƏ 

NƏQLIYYAT VASITƏLƏRININ ISTISMARI 

QAYDALARI ƏLEYHINƏ OLAN CINAYƏTLƏRIN 

ARAŞDIRMA METODIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1. Yol-nюqliyyat hadisюlюri ilю bağlı  cinayюtlюrin 

kriminalistik xarakteristikası. 

2. Tipik istintaq şюraitlюri. Hadisю yerinю baxışın 

xüsusiyyюtlюri. 

3. Yol-nюqliyyat hadisюsinin araşdırılmasında istintaq 

eksperimentinin keçirilmюsi. Mюhkюmю-avtotexniki 

ekspertizanın tюyin edilmюsinin xüsusiyyюtlюri vю hюll 

etdiyi mюsюlюlюr.  

 

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

Seminar mюşğюıюsının birinci sualında yol-nюqliyyat 

hadisюlюrinin  kriminalistik xarakteristikası, növlюri-

toqquşma, çevrilmю, maneюni vurma, piyadanı 

vurma,heyvanları vurma vю i.a.,yol-nюqliyyat hadisюlюrtinin 
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sюbюblюri, bu növ cinayюtlюr üzrю müюyyюn edilmюli hallar 

kimi mюsюlюlюr müzakirю olunacaqdır.  

İkinci sualda yol-nюqliyyat hadisюlюrinin 

araşdırılmasında mövcud tipik istintaq şюraitlюri vю onların 

müюyyюn edilmюsinin şюrtlюri, bu növ cinayюtlюr üzrю vacib 

istintaq hюrюkюtlюrindюn biri hadisю yerinю baxış vю onun 

ümumi vюzifюlюri, hюmçinin yol-nюqliyyat hadisюsi yerindю 

istintaq-юmюliyyat qrupu iştirakçılarının-müstюntiqin, 

mütюxюsissin vю digюr iştirakçıların vюzifюlюri, nюqliyyat 

vasitюsinю ,meytю baxışın taktikası, hadisю yerindюn qaçıb 

gizlюnmiş sürücünün vю nюqliyyat vasitюsinin  axtarışı kimi 

mюsюlюlюr müzakirю olunacaqdır. 

       Yol-nюqliyyat hadisюlюrtinin, kriminalistik, mюhkюmю-

tibbi vю digюr ekspertizaların  tюyin edilmюsi, onların hюll 

etdiyi mюsюlюr,tюqsirlюndirilюn şюxsin dindirilmюsi vю digюr 

istintaq hюrюkюtlюrinin keçirilmюsi bağlı mюsюlюlюrin 

müzakirюsi üçüncü sualda baxılacaqdır.  

                  

                     Yoxlama sualalrı:  

1.Yol-nюqliyyat hadisюlюri ilю bağlı  cinayюtlюrin 

kriminalistik xarakteristikası. 

2.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin mövlюri.  

3.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin  sюbюblюri. 

4.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin araşdırılmasında tipik şюritlюr.  

5.Yol-nюqliyyat hadiюlюr üzrю sübut edilmюli hallar.  

6.Yol-nюqliyyat hadiюlюri üzrю hadisю yerinю baxış. 

7.Yol-nюqliyyat hadiюlюrininbaş vermю mexanizmi. 

8.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin ekspertizasına tюqdim olunan  

materiallar vю mюlumatlar. 

9.Yol-nюqliyyat hadiюlюri üzrю sonrakı ıstintaq hюrюkюtlюri.      

10.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin ekspert tюdqiqatının vюzifюlюri. 
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                                         Referat: . 

1. Hadisю yerinю vю nюqliyyat vasitюlюrinю baxışın taktikası. 

2.Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin ekspert tюdqiqatında hюll 

olunan mюsюlюlюr. 

                                    Yazıiı tapşırıq : 

Yol-nюqliyyat hadiюlюrinin baş vermю şюraiti, maneюnin 

vurulması, nюqliyyat vasitюnin çevrilmюsi, nюqliyyat 

vasitюlюrin toqüquşması, tam dayanma yolu. 

                                        Əsas ədəbiyyat: 

1.Azюrbaycan Respublikasının CPM. mad. 186.2.2, 214.1, 

220.1, 222-225. 

2.Azюrbaycan Respublikasının  CPM. XIV-XVI, XXV, XXXVI 

fюsillюr. 

3.Kriminalistika. Ali mюktюblюr üçün dюrslik. K.Q 

Sarıcalinskayanın redaktюsi ilю. Bakı, 1999, sюh. 605-623. 

4.A.M.Mahmudov, Ə.Ə.Allahverdiyev Ş.Ş.Abdurahmanov,  

R.M. İsaqov «Hadisю yerinю baxış» Tюdris metodik vюsait 

Bakı 2009. 

5.Allahverdiyev Ə.Ə. «Yol hюrюkюti vю nюqliyyat 

vasitюlюrinin istismarı qaydalarını pozma ilю юlaqюdar 

cinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikasının bюzi 

xüsusiyyюtlюri» DİN-in Mюlumat bülleteni №3 2006. 

6.Белкин Р.С.  «Курс криминалистики». Том 1, 2 и 3 

М.,1997. 

7.Криминалистика. Учебник длѐ яридических вузов. 

/Под.ред.Н.П.Яблокова. М., 1985. 

8.Справочник следователѐ. Вып. 1, 2, 3. М.,1990-1992. 

9.Яблокова Н.П. «Криминалистическаѐ методика 

расследованиѐ». М., 1985. 
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Əlavə ədəbiyyat: 

1. Герасимов В.Н. «Методика расследованиѐ 

автодорожных проишествий». М., МГУ,1988. 

2. Руководство длѐ следователей. М., 1997. 

 

 

    MÖVZU № 27. KIBERCINAYƏTLƏRIN ARAŞDIRMA 

METODIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1. Kompyüter informasiyası sahюsindю törюdilюn 

cinayюtlюrin kriminalistika xarakteristikası. 

2. Kompyüter informasiyası sahюsindю cinayюtlюrin 

törюdilmю üsulları. 

3. İbtidai araşdırmanın ilkin vю sonrakı mюrhюlюlюrindю 

keçirilюn istintaq hюrюkюtlюrinin  xüsusiyyюtlюri. 

          

Seminarın keçirilməsi metodikası: 

Kibercinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası. 

İnformasiya hüquq münasibюtlюri. Mюlumat (o cümlюdюn 

kompüter) vю telekomunikasiya texnologiyası. 

«Kompyüter informasiyası»nın şюbюkюsi vю sistemi, 

«Kompyüter informasiyasının maşın daşıyıcıları», 

«Ziyanverici proqramların (ZP) anlayışı vю onların 

юlamюtlюri», «İnformasiya surюtinin çıxarılması, 

informasiyanın mюhv edilmюsinin, tюcrid olunmasının, 

modifikasiyasının», «EHM-in işinin pozulması»nın anlayışı 

vю onların юlamюtlюri. 
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Kiber cinayюtlюrin törюdilmюsi şюraiti vю  cinayюtkarın 

şюxsiyyюti  haqqında mюlumatlar. 

Tipik kriminalistik şюraitlюr, fюrziyyюlюr. 

İlkin vю sonrakı mюrhюlюlюrdю ibtidai araşdırmanın 

xüsusiyyюtlюri. 

İlkin istintaq hюrюkюtlюri vю юmюliyyat-axtarış 

tюdbirlюri. Axtarışın, baxışın vю kompyüter mюlumatları 

daşıyıcılarının vюziyyюtinin qeyd edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri. Şübhюli vю tюqsirlюndirilюn şюxslюrin 

dindirilmюsi. İbtidai araşdırma zamanı xüsusi biliklюrdюn 

istifadю edilmюsinin  xüsusiyyюtlюri. 

 

                               Yoxlama sualalrı:  

1.Kibercinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası.  

2..İnformasiya (o cümlюdюn kompüter) vю telekomunikasiya 

texnologiyaları.  

3.Ziyanverici proqramların (ZP) anlayışı vю onların 

юlamюtlюri, İnformasiya surюtinin çıxarılması, 

informasiyanın mюhv edilmюsinin, tюcrid olunmasının, 

modifikasiyasının, EHM-in işinin pozulması»nın anlayışı vю 

onların юlamюtlюri. 

4.Kompyüter informasiyası sahюsindю olan cinayюtlюrin 

törюdilmю şюraiti vю  cinayюtkarın şюxsiyyюti  haqqında 

mюlumatlar. 

5.Tipik kriminalistik şюraitlюr, fюrziyyюlюr. 

6.İlkin istintaq hюrюkюtlюri vю юmюliyyat-axtarış tюdbirlюri.        

7.Axtarışın, baxışın vю kompyüter mюlumatları 

daşıyıcılarının vюziyyюtinin qeyd edilmюsinin 

xüsusiyyюtlюri.       

8.Şübhюli vю tюqsirlюndirilюn şюxslюrin dindirilmюsi. 

9.İbtidai araşdırma zamanı xüsusi biliklюrdюn istifadю 

edilmюsinin  xüsusiyyюtlюri.                                         
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Referat: 

1.Kibercinayюtlюrin kriminalistik xarakteristikası. 

2.Kibercinayюtlюr üzrю hadisю yerinю baxış. 

 

                                Yazıiı tapşırıq : 

Remeyler, anonimzator, xaker, kompyüter casusları, 

kompyüter  vandalları, kompyüter terroristlюri,lokal 

şюbюkю,qlobal şюbюkю 

                              

Əsas ədəbiyyat: 

1. Azюrbaycan Respublikasının CPM. mad. 186.2.2, 214.1, 

220.1, 222-225. 

2. Azюrbaycan Respublikasının  CPM. XIV-XVI, XXV, 

XXXVI fюsillюr. 

3. Cavadov F.M., Abdullayev Y.S. Kompyuter 

informasiyası sahюsindю cinayюtllюrlю mübarizю 

tюcrübюsindюn. Hüquqi dövlюt vю qanun jurnalı, №7-8, 

Bakı 2000.  

4. Белкин Р.С.  «Курс криминалистики». Том 1, 2 и 3 

М.,1997. 

5. Криминалистика. Учебник длѐ яридических вузов. 

Под.ред.Н.П.Яблокова. М., 1985. 

6. Справочник следователѐ. Вып. 1, 2, 3. М.,1990-1992. 

7. Яблокова Н.П. «Криминалистическаѐ методика 

расследованиѐ». М., 1985. 

 

                                   Əlavə ədəbiyyat:   

1. Герасимов В.Н. «Зашита информациѐ в 

автоматизированных системах обработки данных».           

В 2-х кн. КН.1. М., 1994. С.170. 
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2. Вехов В.Б. «Компятерные претсуплениѐ: способы 

совершениѐ и раскрытиѐ». М., 1996. 

3. Крылов В.В. «Расследование преступлений в сфере 

информации». М., 1998. 

4. Руководство длѐ  следователей /Под.ред. 

Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.,1997. 

 

 

    MÖVZU № 28. RÜŞVƏTXORLUQ VƏ KORRUPSIYA 

XARAKTERLI CINAYƏTLƏRIN ARAŞDIRMA 

METODIKASI 

Vaxt-4 saat 

Mühazirə-2 saat 

Seminar məşğələsi-2 saat 

 

Seminar məşğələsinin  sualları: 

1. Rüşvюtxorluq cinayюtlюrinin kriminalistik 

xarakteristikası. 

2. Bu növ cinayюtlюr üzrю sübut edilmюli hallar, tipik 

istintaq şюraitlюri, fюrziyyюlюr vю ibtidai araşdırmanın 

ilkin vю sonrakı mюrhюlюrindю istintaqın  xüsusiyyюtlюri      

 

Seminarın keçirilməsi metodikası 

Rüşvюtxorluq cinayюtlюrinin kriminalistik 

xarakteristikası. Bu növ cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikasının ayrı-ayrı elementlюrinin xüsusiyyюtlюri. 

İbtidai araşdırma prosesindю müюyyюn edilmюli hallar. 

Cinayюt işinю başlama,tipik istintaq şюraitlюri, fюrziyyюlюr vю 

ibtidai araşdırmanın planlaşdırılması. 

İstintaq şюraitlюri nюzюrю alınmaqla ilkin vю sonrakı 

mюrhюlюlюrdю istintaq hюrюkюtlюrinin keçirilmюsinin 

prosesual vю taktiki aspektlюri. 
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Korrupsiya  xarakterli cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası. Korrupsiyaya qarşı mübarizюnin hüquqi 

юsasları. Korrupsiyanın kriminalistik mahiyyyюti, sюbюb vю 

nюticюlюri. Korrupsiya cinayюtlюrinin araşdırılmasının 

xüsusiyyюtlюri. Korrupsiyaya qarşı mübarizюdю qabaqlayıcı 

tюdbirlюr. 

Yoxlama sualalrı: 

1.Rüşvюtxorluq cinayюtlюrinin kriminalistik xarakteristikası.  

2.İbtidai araşdırma prosesindю müюyyюn edilmюli hallar.        

3.Cinayюt işinю başlama,tipik istintaq şюraitlюri, fюrziyyюlюr 

vю ibtidai araşdırmanın planlaşdırılması.  

4.Rüşvюtxorluq cinayюtlюri üzr  tipik istintaq şюraitlюri. 

 5.Korrupsiya  xarakterli cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası.  

6.Korrupsiyaya qarşı mübarizюnin hüquqi юsasları.        

7.Korrupsiyanın kriminalistik mahiyyyюti, sюbюb vю 

nюticюlюri.  

8.Korrupsiya cinayюtlюrinin araşdırılmasının xüsusiyyюtlюri.  

9.Korrupsiya cinayюtlюrinin araşdırılmasında sübut edilmюli 

hallar.  

10.Korrupsiyaya qarşı mübarizюdю qabaqlayıcı tюdbirlюr. 

 

                                        Referat: .  

1.Korrupsiya  xarakterli cinayюtlюrin kriminalistik 

xarakteristikası.  

2.Korrupsiyaya qarşı mübarizюdю preventiv  tюdbirlюr. 

 

                                             Yazıiı tapşırıq : 

Rüşvюt, rüşvюt alma  rüşvюt vermю,korrupsiya, preventiv 

tюdbir, korrupsiyanın sюbюblюri, korrupsiyanın nюticюlюri 
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