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Мящкямя-игтисад експертизаларынын  

тяшкили вя кечирилмяси  

 

ÏËÀÍ 

1. Ìÿùêÿìÿ-игтисад åêñïåðòèçàñûíûí àíëàéûøû, îáéåêòëÿðè, òÿéèí 

îëóíìàñûíûí ùöãóãè âÿ ôàêòèêè ÿñàñëàðû. 

2. Àéðû-àéðû  ìàòåðèàëëàðûí ìöùàñèá–åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí òÿdãèã åäèëìÿñèíèí 

õöñóñèééÿòëÿðè. 

3. Åêñïåðòèçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè, кечирилмяси вя еêñïåðò ðÿéèнин  ñöáóò 

åòìÿ ïðîñåñèíäÿ ðîëó. 
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272-ъи  маддяляри. 
5. Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 32-52-ъи маддяляри. Бакы 

2000-ъи ил. 
6. Азярбайжан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаггында» гануну. 

Бакы 02.09.2004-ъц ил. 
7. «Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын гануну. Бакы 

16.09.1994-ъц ил. 
8. «Дювлят Мящкямя експертизасы фяалиййяти щаггында» Азярбайъан 

Республикасынын гануну. Щцгуг няшриййаты. Бакы 18 нойабр 1999. 
9. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин 20.10.1995-ъи ил 
тарихли 94 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш «Мцяссисялярин иллик мцщасибат 
щесабатлары вя онларын тяртиби гайдалары». 

10. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин 23.01.1997-ъи ил 
тарихли 5 нюмряли ямри иля тясдиг едилмиш «Мцяссисялярин учот сийасяти 
щаггында» Ясаснамяси. 
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Э И Р И Ш 

 
Ìÿùêÿìÿ ìöñàáàò åêñïåðòèçàñû òÿùãèãàò, èáòèäàè èñòèíòàã îðãàíûíûí âÿ éà 
мящкямянин (щакимин)ижраатында олан ишин щаллары барядя информасийа 
äàøûéàí  ìàääè îáéåêòëÿð, ùàäèñÿëÿð âÿ ïðîñåñëÿð ùàããûíäà õöñóñè åëìè 
áèëèêëÿð ÿñàñûíäà àïàðûëàí òÿäãèãàòäûð. 
 Ìÿùêÿìÿ åêñïåðòèçàñû ôÿàëèééÿòè -ìÿùêÿìÿ åêñïåðòèçàñûíûí òÿøêèë 
åäèëìÿñè âÿ àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð ôÿàëèééÿò îëóá, õöñóñè åëìè áèëèêëÿð 
âàñèòÿñè èëÿ ïðîñåñ èøòèðàê÷ûëàðûíûí ùöãóãëàðûíûí âÿ ãàíóíè ìÿíàôåëÿðèíèí 
òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäèíè äàøûéûð. 
 Ìÿùêÿìÿ åêñïåðòè-ìÿùêÿìÿ åêñïåðòèçàñûíûí àïàðûëìàñû ùÿâàëÿ 
îëóíìóø, ìÿùêÿìÿ  åêñïåðòèçàñûíûí ïðåäìåòèíÿ àèä îëàí õöñóñè 
ìÿñÿëÿëÿðÿ äàèð çÿðóðè áèëèéÿ ìàëèê îëàí âÿ èøèí íÿòèжÿñèíäÿ ìàðàüû 
îëìàéàí øÿõñäèð. 
 Åêñïåðòèçàíûí òÿøêèëè âÿ êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ùöãóãè ÿñàñëàð 
Àçÿðáàéжàí Ðåñïóáëèêàñûíûí CÏÌ-íèí 264-272-cè ìàääÿëÿðèíäÿ, Äþâëÿò 
ìÿùêÿìÿ åêñïåðòèçàñû ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà Ãàíóíäà âÿ ÌÏÌ-íèí 
ìöääÿàëàðûíäà   ýþñòÿðèëìèøäèð. 
 Ìÿùêÿìÿ-åêñïåðò ôÿàëèééÿòè ãàíóí÷óëóã, èíñàí ùöãóãó âÿ 
àçàäëûãëàðûíûí ãîðóíìàñû, åêñïåðòèí ìöñòÿãèëëèéè, îáéåêòèâ âÿ ùÿðòÿðÿôëè 
òÿäãèãàòûí  àïàðûëìàñû êèìè ïðèíñèïëÿðÿ ÿñàñëàíûð. 
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ÑÓÀË 1. Ìÿùêÿìÿ-игtисад åêñïåðtèçàñûíûí àíëàéûøû, îáéåêtëÿðè, tÿéèí 
îëóíìàñûíûí ùöãóãè âÿ ôàêtèêè ÿñàñëàðû 
  
 Åêñïåðòèí ìöñòÿãèëëèéè  äåäèêäÿ  òÿäãèãàò çàìàíû ùå÷ áèð ìàðàãëû 
òÿðÿôäÿí àñûëû îëìàìàñûíû âÿ àïàðäûüû òÿäãèãàòûí  íÿòèжÿñèíÿ þç áèëèéèíÿ 
ÿñàñÿí ýÿëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòólur. 
 Øÿõñèééÿòèí ùöãóãëàðûíûí ãîðóíìàñû äåäèêäÿ èñÿ èñòèíòàã çàìàíû 
âÿòÿíäàøëàðûí (òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí, øàùèäëÿðèí, çÿðÿð÷ÿêìèøëÿðèí) 
ùöãóãëàðûíûí òÿìèí îëóíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 
 Ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí õöñóñèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè, 
åêñïåðò þçöíöí õöñóñè ñàùÿäÿ îëàí áèëèéèíè ñÿíÿäëÿðèíäÿ âÿ ìöùàñèáàò 
ãåéäèééàòûíûí òÿäãèãèíäÿ  òÿòáèã åäèð âÿ  èñòèíòàãûí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðèíè 
ùÿëë åäèð.  

1.Ìàääè-ìÿñóë øÿõñèí þùäÿñèíäÿ àðòûãëûüûí âÿ  ÷àòûøìàçëûüûí îëóá-
îëìàìàñû, ÿýÿð âàðñà, îíóí íÿ âàõò, ùàðàäà ÿìÿëÿ ýÿëìÿñè âÿ îíóí 
жèíàéÿò ùÿðÿêÿòëÿðè íÿòèжÿñèíäÿ èäàðÿ âÿ éà òÿøêèëàòà äÿéìèø çèéàíûí 
ìÿáëÿüèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè. Áÿçÿí  èíâåíòàðèçàñèéà ñÿíÿäëÿðèíäÿ  
÷àòûøìàçëûãëàð âÿ àðòûãëûüûí  îëóá-îëìàìàñû øöáùÿ éàðàäûð. Ñÿíÿäëÿð 
äèããÿòëÿ  þéðÿíèëäèêäÿ, ìöôÿòòèø ïÿðäÿëÿíìèø жèíàéÿò ôàêòëàðûíû àøêàð åäèð 
âÿ akt òÿðòèá åäèð. 

Àðòûãëûüûí âÿ ÿêñèêëèéèí ÿìÿëÿ ýÿëìÿ âàõòûíû âÿ éåðèíè ìöÿééÿí 
åòìÿêëÿ ìöùàñèá-ìöôÿòòèø ìöñòÿíòèãÿ êþìÿêëèê ýþñòÿðèð, éÿíè  ùÿìèí 
âàõò êèìèí ìàääè-ìÿñóë øÿõñ îëìàñûíû ìöÿééÿíëÿøäèðèð.   
 Ìöôÿòòèø âóðóëìóø çèéàíûí ìÿáëÿüèíè ìöÿééÿí åòìÿêëÿ,  ìöñòÿíòèãÿ  
òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí ùÿðÿêÿòëÿðèíè äöçýöí òþâñèô åòìÿêäÿ êþìÿê åäèð.  

 Cèíàéÿò ùöãóãó ôÿííèíäÿí áèëèðñèíèç êè, ìÿíèìñÿíìèø âÿ èñðàô 
åäèëìèø ÿìëàêûí âÿ ïóëóí ìÿáëÿüèíäÿí  àñûëû îëàðàã, жèíàéÿò ÿìÿëèíÿ 
ùöãóãè ãèéìÿò âåðèëèð. 

Ïóë âÿ ÿìëàêûí ìÿõàðècèíèí (èøëÿíìÿñèíèí) ÿñàñëàíäûðûëìàñûíı 
ìöôÿòòèø èëêèí ñÿíÿäëÿðèí þéðÿíèëìÿñè éîëó èëÿ ìöÿééÿí åäèð âÿ ôàêòèêè  
ÿìÿëèééàòëàð âàðñà, îíó öçÿ ÷ûõàðûð. Àüñó ðàéîíóíäà êîíñåðâ 
çàâîäóíäàí ìàë ýÿòèðìÿ âÿ àïàðìà ôàêòëàðûíûí  îëóá-îëìàìàñûíäà  
ìöôÿòòèø  ìöÿééÿí åòìèøäè êè, ìàøûíëàðûí ùàçûð ìÿùñóëëà äîëäóðóëìàñûíà 
âÿ áîøàëäûëìàñûíà ÿìÿê ùàããû éàçûëìàéûá, íàðéàäëàð éîõäóð, ùÿì÷èíèí 
ìöùàôèçÿ ãðóïóíóí ãåéäèééàò êèòàáûíäà  ìàøûíëàðûí çàâîäóí  ùÿéÿòèíÿ 
ýèðèá-÷ûõìàñû áàðÿñèíäÿ  ãåéäëÿð (ñèôàðèø) éîõäóð. Áåëÿëèêëÿ, ìÿíèìñÿìÿ 
ôàêòëàðû àøêàð  åäèëìèø âÿ cèíàéÿò òþðÿòìèø øÿõñëÿð ìÿñóëèééÿòÿ cÿëá  
îëóíìóøäóð.  

Làêèí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðèíäÿ  ëàçûìè ãàéäàäà ãåéäÿ àëûíìàìûø 
òÿñÿððöôàò-ìàëèééÿ ÿìÿëèééàòëàðûíûí îëóá-îëìàìàñûíû òóòóøäóðìà éîëó èëÿ 
ìöÿééÿí åäèð. Áó öñóëëà  áèð-áèðèíÿ áàüëû ñÿíÿäëÿðè òóòóøäóðìàãëà 
ìöôÿòòèø àíáàðäàí ñÿíÿäëÿðäÿ  ýþñòÿðèëÿí ìèãäàðäàí ÷îõ ìàëûí 
áóðàõûëìàñûíû, àíáàðà ñÿíÿäñèç ìàëûí ýÿëìÿñèíè âÿ îíóí  ìÿäàõèë 
îëóíìàñûíû, ýþñÿðèëÿí ìàëûí äåéèë, äèýÿð ìàëûí ýÿòèðèëìÿñè âÿ àïàðûëìàñû 
ôàêòëàðûíû àøêàð åäèð. 
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 Ýþñòÿðèëÿí ùàëëàðûí ìöÿééÿí åäèëìÿñè âÿ ñöáóòà éåòìÿñè ìöñòÿíòèãÿ  
âÿ ìÿùêÿìÿéÿ íÿ ãÿäÿð ÷àòûøìàçëûüûí îëìàñû, êèì òÿðÿôèíäÿí äÿãèã 
ìÿíèìñÿíèëìÿñè, òþðÿäèëìèø жèíàéÿòÿ  ìöíàñèáÿòè îëàí øÿõñëÿðèí ìöÿééÿí 
åäèëìÿñè êèìè ìÿñÿëÿëÿðè ùÿëë åòìÿéÿ êþìÿê åäèð. Áó ñóàëëàðû ñèç, жèíàéÿò  
ùöãóãóíóí жèíàéÿò àèäèééàòëûьы, èøòèðàê÷ûëàðû ìþâçóëàðûíäàí  áèëìÿëèñèíèç. 
Áåëÿ ùàëëàðäà èñòèíòàãûí îáéåêòè  äàùà ýåíèøëÿíèð âÿ ó÷îòóí àïàðûëìàñû 
ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû, ìàëèééÿ, ñìåòà-áöäжÿ, êàññà ÿìÿëèééàòëàðûíûí 
àïàðûëìàñû ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò åäèëìÿìÿñè ùàëëàðûíû àðàøäûðûð âÿ ìöôÿòòèø-
åêñïåðò àøàüûäàêû  âÿçèôÿëÿðè ùÿëë åäèð: 

Êàññà ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ãàéäàëàðûíûí, ìàëèééÿ, áöäжÿ-
ñìåòà òÿëèìàòëàðûíûí òÿëÿáëÿðèíÿ ðèàéÿò åòìÿéÿí øÿõñëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðèð. 

Ìöùàñèáàò ó÷îòóíäà âÿ ùåñàáëàðûíäà áóðàõûëàí íþãñàíëàðû  àøêàð 
åäèá, àíàëèç àïàðûð,(ó÷îòóí àïàðûëìà ìåòîäèêàñûíûí äöç îëóá-îëìàìàñû, 
öìóìè ãàéäàëàðäàí êÿíàðà ÷ûõìà ùàëëàðû, ó÷îòëà ùåñàáàò àðàñûíäà 
çèääèééÿòëÿð âÿ ñ.). 

ßââÿëëÿð êå÷èðèëìèø ñÿíÿäëè òÿôòèøëÿðèí âÿ èíâåíòàðèçàñèéàëàðûí 
äöçýöí êå÷èðèëèá-êå÷èðèëìÿìÿñè, ÿââÿëëÿð àïàðûëìûø ìàëèééÿ íÿçàðÿòèíèí  
êåéôèééÿòñèç îëìàñû âÿ ñ.  
 Ýþñòÿðèëÿí âÿçèôÿëÿð ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí 
ïðåäìåòèíè òÿøêèë åäèð. Îíóí ÿñàñ ìÿçìóíó òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíûí 
ìöõòÿëèô ôîðìàëàðäà ñÿíÿäëÿðäÿ âÿ ðåãèñòðëÿðäÿ ãåéäÿ àëûíìàñû, èñòèíòàã 
âÿ ìÿùêÿìÿ áàõûøû çàìàíû ìöùàñèá-åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèø ðÿéèí 
ñöáóò íþâö êèìè èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíäÿí èáàðÿòäèð. 
 Ìÿùêÿìÿ –ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí ïðåäìåòè èëÿ ìöùàñèá-
åêñïåðòèí ñÿëàùèééÿòè ìÿñÿëÿëÿðè áèð-áèðè èëÿ ñûõ  áàüëûäûð. ×öíêè 
åêñïåðòèçàíûí  ïðåäìåòè òÿñÿððöôàò ñÿíÿäëÿðèíäÿ þç ÿêñèíè òàïìûø 
òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûäûð êè, îíà ýþðÿ äÿ åêñïåðò-ìöùàñèá ìöùàñèáàò 
ó÷îòó âÿ òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíèí àíàëèçè ñàùÿëÿðèíäÿ ñàâàäëû ìöòÿõÿññèñ 
îëìàëûäûð. 
 Ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí ìåòîäó äåäèêäÿ, áèç, òÿäãèãàò 
çàìàíû ñÿíÿäëÿðè âÿ ðåãèñòðëÿðè þéðÿíÿðêÿí åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí òÿòáèã  
îëóíàí öñóëëàðûí ìÿжìóñóíó íÿçÿðäÿ òóòóðóã.  

Áó öñóëëàðäàí òåç-òåç òÿòáèã îëóíàíëàðà ìèñàë îëàðàã, ñèçèí ÿââÿëêè 
ìþâçóëàðäà þéðÿíäèéèíèç 1) ãàðøûëûãëû éîõëàìà; 2) ãàðøûëûãëû íÿçàðÿò; 3) 
ðèéàçè éîõëàìà; 4) íÿçàðÿò  öçëÿøìÿñè; 5) ôàêòèêè-íÿçàòÿò ìåòîäó âÿ ñ. 
ýþñòÿðÿ áèëÿðèê. 
 ßââÿëêè ìþâçóäà ýþñòÿðäèéèìèç êèìè ñÿíÿäëè  òÿôòèøèí öñóëëàðûíû 
åêñïåðò-ìöùàñèá òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíè éîõëàìàã ìÿãñÿäèëÿ äåéèë, 
(ìöñòÿíòèãèí òÿãäèì åòäèéè ñÿíÿäëÿðäÿí ìöôÿòòèø èñòèôàäÿ åäèð), âÿçèôÿäÿí 
ñóè-èñòèôàäÿ, ìÿíèìñÿìÿ âÿ èñðàô ôàêòëàðûíû àøêàð åòìÿê  ö÷öí èñòèôàäÿ 
åäèð. Îíà ýþðÿ äÿ åêñïåðò þç èøèíäÿ ôàêòèêè-íÿçàðÿò ìåòîäóíäàí èñòèôàäÿ 
åäÿ áèëìèð(ìÿñÿëÿí, èíâåíòàðèçàñèéà, ýþðöëÿí èøèí ùÿжìèíè éîõëàìàã ö÷öí 
íÿçàðÿò ùåñàáëàìàëàðû âÿ ñ.) Èëêèí ñÿíÿäëÿðèí òÿäãèãè çàìàíû åêñïåðò-
ìöùàñèáèí èãòèñàäè àíàëèç àïàðìàã  ö÷öí èñòèôàäÿ åòäèéè ñòàòèñòèê 
öñóëëàðäàí èñÿ ìöôÿòòèø èñòèôàäÿ åòìèð. 
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 Cèíàéÿò èøëÿðèíèí èñòèíòàãû çàìàíû ó÷îò èøèíè áèëÿí ìöòÿõÿññèñëÿð 
èñòèíòàã ùÿðÿêÿòëÿðè êå÷èðèëÿðêÿí èøòèðàê åäèðëÿð âÿ ìöñòÿíòèãÿ  êþìÿêëèê 
ýþñòÿðèðëÿð. Ìÿñÿëÿí, ñÿíÿäëÿðÿ áàõûø êå÷èðèëÿðêÿí, åêñïåðòèçàéà ñÿíÿäëÿð 
ùàçûðëàíàðêÿí âÿ ñ. Áåëÿ ùàëëàðäà îíëàðûí èøòèðàêû èñòèíòàã ùÿðÿêÿòèíèí 
ïðîòîêîëóíäà ãåéäÿ àëûíûð. Àäè ñÿíÿäëè òÿôòèøëÿ ùöãóã-ìöùàôèçÿ  
îðãàëàðûíûí òÿëÿáè èëÿ êå÷èðèëÿí ñÿíÿäëè òÿôòèø âÿ ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàò 
åêñïåðòèçàñû àðàñûíäà îõøàðëûãëàð âàð, ëàêèí îíëàðûí àðàñûíäà ôÿðãëÿð äÿ 
÷îõäóð: 

Ó÷îò âÿ íÿçàðÿò ñàùÿñèíäÿ ìöòÿõÿññèñ áèëèéèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿ 
ôîðìàñûíûí ïðîñåññóàë ìàùèééÿòè áàøãàäûð. Ìÿñÿëÿí, àäè ñÿíÿäëè  òÿôòèø 
жèíàéÿò âÿ ìöëêè èøëÿð  öçðÿ êå÷èðèëìèðñÿ, õöñóñè áèëèê ñàùÿñèíäÿ 
ìöòÿõÿññèñèí жÿëá  îëóíìàñû ëàçûì äåéèë. ßýÿð  òÿôòèø ùöãóã ìöùàôèçÿ 
îðãàíëàðûíûí òÿëÿáè èëÿ êå÷èðèëèðñÿ, áó,  õöñóñè áèëèê  ñàùÿñèíäÿ 
ìöòÿõÿññèñèí жÿëá åòìÿ ôîðìàñûäûð. Àäè  òÿôòèøèí  êå÷èðèëìÿñè жèíàéÿò 
ïðîñåññóàë ãàíóíóí íîðìàëàðû èëÿ  òÿíçèì îëóíìóð. 

Òÿôòèøèí âÿ ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí òÿéèí îëóíìàñû ö÷öí ÿñàñëàð 
ìöõòÿëèôäèð. Ìÿñÿëÿí, àäè òÿôòèø ïëàíû ÿñàñûíäà éóõàðû òÿøêèëàò òÿðÿôèíäÿí, 
åêñïåðòèçà èñÿ ìöñòÿíòèãèí  âÿ ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðëàðû ÿñàñûíäà òÿéèí 
îëóíóð. 

Òÿôòèøèí âÿ ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí  êå÷èðèëìÿñè ö÷öí  äÿ ÿñàñëàð 
ìöõòÿëèôäèð. Ìÿñÿëÿí, òÿôòèø  éóõàðû âÿ éà íÿçàðÿòedici   òÿøêèëàòëàðûíûí 
ðÿùáÿðëèéèíèí òÿøÿááöñö èëÿ ÿìð  ÿñàñûíäà êå÷èðèëèð. Åêñïåðòèçà èñÿ  
ìöñòÿíòèã âÿ ìÿùêÿìÿíèí òÿøÿááöñö èëÿ êå÷èðèëÿíäÿ ãÿðàð âÿ éà 
ãÿðàðäàä ÷ûõàðûëûð. 

Éîõëàíûëàí èøèí ùÿжìèíè ìöÿééÿí åäèëÿí ôàêòëàð äà ìöõòÿëèôäèð. Àäè 
òÿôòèøèí êå÷èðèëìÿñèíè âÿ ùàíñû ñàùÿëÿðèí éîõëàíûëìàñûíû  éóõàðû òÿøêèëàò 
ðÿùáÿðëÿðè ìöÿééÿí åäèð. Ëàêèí, ìöñòÿíòèã âÿ ìÿùêÿìÿ èñÿ ìöòÿõÿññèñ 
ãàðøûñûíäà êîíêðåò ñóàëëàð ãîéóð âÿ î,  ùÿìèí ñóàëëàðà жàâàá âåðìÿëèäèð. 

Òÿäãèã åäèëÿí îáéåêòëÿð äÿ ìöõòÿëèô îëà áèëÿð. Ìÿñÿëÿí, àäè  òÿôòèø 
çàìàíû öìóìè ñÿíÿäëÿðè, ðåéåñòðëÿð, èíâåíòàðèçàñèéà âÿ ìöùàñèáàò 
ñÿíÿäëÿðè, îïåðàòèâ ó÷îò  ñÿíÿäëÿðè éîõëàíûëûð. Ìöñòÿíòèã âÿ ìÿùêÿìÿíèí 
òÿëÿáè èëÿ êå÷èðèëÿí òÿôòèø âÿ åêñïåðòèçà çàìàíû èñÿ жèíàéÿò èøèíèí 
ìàòåðèàëëàðûíäàí âÿ ãåéðè-ðÿñìè ó÷îò ñÿíÿäëÿðè îëàí ìàääè-ìÿñóë øÿõñèí 
ãàðàëàìà äÿôòÿðëÿðèíäÿ îëàí ãåéäëÿðäÿí äÿ èñòèôàäÿ åäèëÿ áèëÿð. 

Òÿäãèãàò çàìàíû èñòèôàäÿ åäèëÿí öñóëëàð äà ìöõòÿëèôäèð. Ìÿñÿëÿí, 
éóõàðûäà ãåéä åòäèéèìèç êèìè  åêñïåðò-ìöùàñèá éàëíûç жèíàéÿò èøèíäÿ îëàí 
ìàòåðèàëëàðû òÿäãèã åäèð, î, ôàêòèêè íÿçàðÿò öñóëëàðûíäàí ìÿùêÿìÿíèí  âÿ 
ìöñòÿíòèãèí òÿëÿáè èëÿ äÿ èñòèôàäÿ åäÿ áèëìÿç, áåëÿ ùàëëàðäà òÿçÿäÿí 
ÿøéàëàðà áàõûø,  ùåñàáëàìà èøëÿðè êå÷èðèëìÿëè, íÿçàðÿò þë÷öëÿðè àïàðûëìàëû 
âÿ ñ. éÿíè äèýÿð ìöÿññèñÿëÿð жÿëá îëóíìàëûäûð. 
Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunu (maddə 18) 

ekspertizanın təyin olunmasının ümumi əsaslarını göstərir, onun 

aparılma qaydasını təsbit edir, onun iştirakçılarının hüquq və 

vəzifələrini müəyyən edir. Ekspertizaların aparılması taktikasını cinayət-

prosessual qanuna istinad etməklə və bu məqsədlə istintaq, məhkəmə və 
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eksprt təcrübəsindən istifadə etməklə kriminalistika elmi işləyib 

hazırlayır. Ekspertiza taktikasının ayrı-ayrı cəhətlərinin nəzərdən 

keçirilməsi bu taktikanın anlayışının özünün şərhindən asılıdır. 

İ.F.Krılovun ekspertiza taktikası dedikdə “məhkəmədə təhqiq olunan, 

yaxud baxılan iş üzrə həqiqətin müəyyən edilməsi üçün əhəmiyyətə 

malik məsələlərin həllində xüsusi biliklərdən ən səmərəli istifadə 

məqsədilə ekspertizanın hazırlanması, təyin olinması və icrratı zamanı 

prosessual qanunun əsasında tətbiq olunan, elm və təcrübə tərəfindən 

işlənib hazırlanmış üsullar sistemi”ni başa düşmək təklifi 

diqqətəlayiqdir. İ.F. Krılov ekspertizanın aparılması taktikasının 

tərkibinə aşağıdakıları daxil edir: 1) cinayət prosesində ekspertizanın 

təyin olunması əsasının təsbiti; 2) ekspertizanın icraatı üçün zəruri olan 

materialların xarakteri və həcmi; 3) onların hazırlanması üsulları; 4) 

ekspertizanın təyin olunma vaxtı; 5) ekspertin və ekspert idarəsinin 

seçılməsi; 6) ekspertizanın icraatı prosesində müstəntiqin və ekspertin 

qarşılıqlı münasibətləri; 7) ekspertizanın icraat müddəti; 8) müstəntiq və 

məhkəmə tərəfindən ekspertin rəyinin quymətləndirilməsi metodları və 

formaları. Ekspertiza taktikasının tərkib hissələrinin təqdim olunan 

siyahısı, ən azı, daha iki elementlə tamamlana bilər. Ekspertiza taktikası 

müstəntiqin ekspertlə qarşılıqlı fəaliyyəti ilə mahdudlaşmır. 

Ekspertizanın digər iştirakçılarının qarşılıqlı fəaliyyətinin əhəmiyyəti heç 

də bundan az deyildir. Qanun onlara yalnız prosessual çərçivələr 

daxilində deyil, həm də ekspertizanın müvəffəqiyyətini təmin edən 

taktiki çərçivələr daxilində realizə olunan müəyyən hüquq və vəzifələr 

verir. Ekspertizanın vaxtında və keyfiyyətli icraatı bir çox cəhətdən onun 

planlaşdırılmasından və lazımi qaydada təşkilindən asılıdır. Buna görə 

də ekspertizanın və onunla bağlı istintaq hərəkətlərinin aparılmasının 

planlaşdırılması və təşkili məhkəmə ekspertizasından səmərəli istifadəyə 

yönəlmiş mühüm taktiki fəndir. Məhkəmə və müstəntiq məhkəmə-

iqtisadi ekspertizaların aparılması ilə bağlı bir çox məsələləri həll etməli, 

ilk növbədə, belə ekspertizaların təyin olunmasının zəruriliyini 

müəyyənləşdirməli olur. Cinayət-prosessual qanun iqtisadi 

ekspertizaların aparılmasını məcburi hesab etmir. Buna görə də CPM-

nin 264-cü maddəsinə xüsusilə iri məbləğdə oğurluqların təhqiqində 

məhkəmə-mühasibat ekspertizasının təyin olunmasının məcburiliyini 

nəzərdə tutan bəndi əlavə etməyi təklif edirik. Bu təklif onunla 

əsaslandırılır ki, belə işlər üzrə icra olunan mühasibat eksprtizaları 

halların böyük əksəriyyətində maddi ziyanın məbləğini azaltmış, yaxud 

artırmışdır. Daha qəti tələb irəli sürülürdü: vəzifəli şəxslərin törətdikləri 

oğurluqlar haqqında işlərin təhqiqində, ittihamın əsaslarından biri kimi 
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müttəhimlərin barəsində mübahisə açdıqları təftiş aktının çıxış etməsi 

halında ekspertizanın təyin olunması məcburi hesab olunsun. Burada bu 

məsələni daha ətraflı surətdə nəzərdə keçirmədən qeyd edək ki, belə 

hallarda, bizim fikrimizcə, ekspertizanın təyin olunması üçün yalnız 

bəhanə vardır, çünki kiminsə işdəki məlumatlarla razılaşmaması 

ekspertizanın təyin olunmasının əsası hesab oluna bilməz. Bu 

kateqoriyadan olan işlər üzrə ekspertizaların çox vaxt təftişin çıxarmış 

olduğu ziyanın məbləğində düzəliş etməsi halını xüsusilə iri məbləğdə 

oğurluqların təhqiqi prosesində məhkəmə-mühasibat ekspertizasının 

təyin olunmasının xeyrinə arqument kimi qəbul etmək olmaz. Bizim 

məlumatlarımıza görə, təftişin nəticələri bütün kateqoriyalardan olan 

cinayət işlərinin yalnız 8,5 %-i üzrə təsdiqlənmişdir. Deməli, əgər 

məhkəmə-mühasibat ekspertizasının keçirilməsi məcburi hesab edilərsə, 

bu, təftiş aktının mövcud olduğu hər bir işə şamil olunmalıdır. 

Deyilənlər iqtisadi ekspertizalar məsələnin yalnız müstəntiqin və 

məhkəmənin qərarı ilə həll olunduğunu ifadə etmir. Əgər iqtisadi 

ekspertizaya obyektiv zərurət yaranmışdırsa, onun aparılmasından 

yayınma işin hallarının bilərəkdən tam tədqiqi olunmamasına 

bərabərdir. A.V.Dulovun düzgün olaraq qeyd etdiyi kimi, ekspertiza 

təyin etmək hüququna malik şəxslərə bu hüquq qanunla ondan ötrü 

verilmişdir ki, müəyyən faktiki şərait yarandıqda ondan istifadə 

məcburidir. Ədəbiyyatda mühasibar ekspertizasının təyin olunmasını 

zəruri edən əsaslar məsələsinə dair müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, məhkəmə-mühasibat ekspertizasının 

icraatı aşağıdakı hallarda məcburidir: işin materialları təftişin 

materiallarına uyğun olmayıb, təftiş aktı ilə istintaqın məlumatları ilə 

təsdiqlənməmiş pozuntular təsbit olunduqda, yaxud təftiş aktında 

istintaq yolu ilə müəyyən edilmiş pozuntular haqqında göstəriş 

olmadıqda; müfəttiş eyni şəxslərin fəaliyyətində eyni bir zaman 

dövründə pozuntular haqqında müxtəlif məlumatlara malik təftiş 

aktlarının işdə mövcudluğu zamanı təqsirləndirilən, yaxud şübhəli 

bilinən şəxsin ona təqdim etdikləri sənədləri yoxlamaya qəbul 

etmədikdə; cinayət işinin materiallarından irəli gələn mühüm 

məsələlərin tədqiqində rəyi olmadan vurulmuş ziyanı və məsul şəxslərin 

dairəsini müəyyən etməyin mümkünolmadığı digər ekspertizaların 

(əmtəəşünaslıq, xətşünaslıq və s.) nəticələrindən istifadə zəruri olduqda. 

Göstərilir ki, mühasibat ekspertizasının təyin olunması zərurəti 

həmçinin aşağıdakı hallarda yarana bilər: müfəttişin maddiməsul şəxslər 

üzrə fərqləndirilmiş əskiklik haqqında nəticələrinin sənədli təsdiqi 

olmadıqda; təftiş maddi məsul şəxslərin iştirakı olmadan, yaxud tam 



8 

 

olmayan həcmdə, cinayətkar fəaliyyətin ayrı-ayrı epizodları 

işıqlandırılmadan, yaxud konkret maddi məsul şəxslərdən müsadirə 

olunmuş qaralama qeydlərdən istifadə olunmadan aparıldıqda; ilkin və 

təkrar təftişin nəticələri arasında ziddiyət mövcud olduqda; maddi 

məsul şəxsdə (şəxslərdə) əskikliyin məbləğinin və onun əmələ gəlmə 

dövrünün düzgün hesablanmasına şübhə yarandıqda; mühasibat 

uçotunda, hesabatında və nəzarətində müfəttişin müəyyən edə 

bilmədikləri oğurluqların törədilməsinə və əskikliyin (artıqlığın) 

gizlədilməsinə səbəb olmuş, onların vaxtında aşkar çıxarılmasına 

maneçilik törətmiş pozuntu və çatışmazlıqları aşkara çıxarmaq zərurəti 

yarandıqda; konkter məsələlər üzrə mahkəmə-mühasibat ekspertizasının 

aparılmasını zəruri hesab edən digər bilik sahələrinin ekspertlərinin 

rəylərinə müvafiq surətdə; təftişin nəticələri barədə əsaslı mübahisə açan 

təqsirləndirilən şəxsin (şübhəli şəxsin) vəsatəti mövcud olduqda. 

B.Q.Rozonovskinin də fikrincə, məhkəmə-mühasibat ekspertizalarının 

təyin olunmasına yalnız bir tərəfdən müfəttişlə digər tərəfdən 

təqsirləndirilən şəxs,  yaxud müstəntiq arasında (bu məsələlərin 

dairəsini əhatə edən sərhədlər daxilində) mübahisəli məsələlərin 

mövcudluğu hallarında müraciət etmək lazımdır. Bu fikirlə artıq ona 

görə razılaşmaq olmaz ki, belə təcrübə iqtisadi ekspertizaların həll 

etdikləri vəzigələrin dairəsini əsassız surətdə daraltmış olardı. Bundan 

başqa, təcrübədə mövcudluğu mühasibat ekspertizasının təyin 

olunmasını zəruri edən digər hallalra da rast gəlinir. Mühasibat 

ekspertizası aktlarının öyrənilməsi göstərmişdir ki, bu ekspertizaların 

təyin olunması üçün şərt kimi: əksər hallarda təftişin nəticəsinin aydın 

olmaması, bəzi hallarda bir neçə təftiş aktında ziddiyətlər, bəzən digər 

növdən, yaxud dərəcədən olan ekspertiza aktlarından istifadə olunmaqla 

mühasibat ekspertizalarının icraatı zərurəti, bəzən ziyanın məbləği ilə 

bağlı mübahisə açılması, bəzən isə digər hallar çıxış etmişdir. Plan-

iqtisadi, maliyyə-kredit ekspertizalarının və əməyin iqtisadiyyatı 

ekspertizalarının təyin olunması üçün bəhanə kimi, əsasən, təftişin, 

yaxud yoxlamalır nəticələrinin aydın olmaması, eləcə də təftişin 

nəticələri barəsində mübahisə açılması çıxış etmişdir. Mühasibat 

ekspertizasının və hər hansı digər iqtisadi ekspertizanın təyin 

olunmasının əsasları məsələn prosessual qanunun tələbləri əsasında və 

respublika CMP-sinin 264-cü maddəsinə müvafiq surətdə həll 

olunmalıdır. Ekspertiza işlərin təhqiqi, yaxud məhkəmə baxışı zamanı 

elmi, texniki, yaxud digər xüsusi biliklərin zəruri olduğu hallarda təyin 

olunur. Məhz buna görə də ekspertizanın təyin olunmasının əsasları 

həmişə müstəntiqin, məhkəmənin malik olduğu və tədqiqi üçün xüsusi 
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iqtisadi biliklərin tələb olduğu müəyyən halların, məlumatların 

mövcudluğundan ibarət olur. Yuxarıda verilən siyahılarda mühasibat 

ekspertizasının təyin olunmasının vəzifələri, şərtləri və əsasları 

qarışdırılır. Cinayət işinin qaldırılmasının şərtləri qismində 

vətəndaşların yazılı bəyanatları, dövlət və ictimai idarələrin, 

müəssisələrin, təşkilatların və vəzifəli şəxslərin məlumatları, mətbuatda 

dərc olunmuş məlumatlar çıxış edir. İşin qaldırılmasının əsası qismində 

isə məlumatın özü deyil, onun cinayət əlamətlərini göstərən məzmunu 

çıxış edir. Ekspertizanın təyin olunmasının şərtləri və əsasları məsələsini 

də analoji qaydada həll etmək məqsədəuyğundur. Buna görə də  

təqsirləndirilən şəxsin vəsatətini, onun təftiş aktına dair etirazlarını və s. 

iqtisadi ekspertizanın təyin olunması üçün əsas hesab etmək olmaz. 

Bunlar yalnız şərtlərdir, bu hallarda əsas qismində isə təqsirləndirilən 

şəxsin qaldırdığı vəsatətin, yaxud təqdim etdiyi etirazın məzmunu çıxış 

edəcəkdir. Təqsirləndirilən şəxsin vəsatətləri bəzən əsassız olur və 

iqtisadi ekspertizanın təyin olunması üçün əsas verən məlumatları təsbit 

etmir. (Belə hallarda müstəntiq vəsatətin rədd edilməsi haqqında qərar 

qəbul edir). İş üzrə aşkara çıxarılmış aparılmış təftişə dair halların 

iqtisadi ekspertiza təyin olunmadan sənədlərə baxış, şahıdlərin 

dindirilməsi, üzləşdirmə və s. kimi istintaq hərəkətlərinin həyata 

keçirilməsi yolu ilə qəti şəkildə yoxlana bileceyi hallarda da rast gəlinir. 

Daha sonra nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi ekspertizanın təyin 

olunması haqqında vəsatətləri yalnız təqsirləndirilən şəxs deyil, həm də 

onun müdafiəçisi, mülki iddiaçı və prosesin digər iştirakçıları, 

məhkəmədə isə həm də prokuror qaldıra bilər. Təqsirləndirilən şəxsin 

vəsatətini ekspertizanın təyin olunmasına əsası hesab etmək və prosesin 

digər iştirakçısının vəsatətini belə əsas hesab etməmək məntiqsiz olardı. 

Bizim fikrimizcə, ekspertizanın təyin olunması üçün yalnız əsasları 

sadalayarkən onların iki mühüm elementini fərqləndirmək olar: 1) 

sübuta yetirilməli olan konkret halların təsbiti zərurəti; 2) işin belə 

hallarının təsbiti üçün xüsusi biliklərə tələbat. Bu mövqe ədəbiyyatda da 

müdafiə olunur. Təcrübədə çox vaxt ekspertizanın digər sübuta yetirmə 

üsulları ilə, məsələn, təftiş, mütəxəssislərin iştirakı, sənədlərə baxış, 

şahidlərin dindirilməsi və s. ilə əvəz olunmasının mümkünlüyü məsələsi 

meydana çıxır. Belə bir fikir irəli sürülürdü ki, ekspertiza yalnız başqa 

istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi yolu ilə lazımi halları 

aydınlaşdırmağın mümkün olmadığı hallarda təyin olunur. Bu fikirlə 

razılaşmaq olmaz. Əgər meydana çıxmış məsələlər ekspertiza prosessual 

formasında tətbiq olunan xüsusi bilikləri tələb edirsə, onsuz keçirmək 

mümkün deyildir. Bunu qeyd edərkən, biz heç də xüsusi biliklərin 
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tətbiqinin digər formalarından istifadə imkanını istisna etmirik. Bundan 

əlavə, xüsusi biliklərdən istifadə zərurəti ilə qarşılaşdıqda müstəntiq 

əvvəlcə öz qarşısında sual qoymalıdır: iqtisadçı mütəxəssisin arayış 

fəaliyyəti, yaxud onun sənədlərə baxış; təqsirləndirilən şəxslərin 

dindirilməsi kimi istintaq hərəkətlərində iştiraki ilə keçinmək olarmı? 

Yalnız bu yolla onumaraqlandıran nəsələlərin həllinin sübutetmə 

əhəmiyyətinə malik olmayacağına əmin olduqdan sonra müstəntiq 

iqtisadi ekspertiza təyin edir. Bu, öz növbəsində, çox mühüm bir halın 

aydınlaşdırılması ilə bağlıdır: təhqiqatın gedişində meydan çıxan suallar 

iqtisadi ekspertizanın həll etdiyi vəzifələrə aiddirmi? İqtisadi sahədə 

cinayətlərə dair cinayət işləri çox vaxt təftişlərin, yoxlama və 

inventarlaşdırmaların, yerinə yetirilmiş işlərin nəzarət ölçmələrinin və s. 

materialları üzrə qaldırılır. Bu materialların və ibtidai istintaq 

hərəkətlərinin həyata keçirilməsi zamanı alınmış məlumatların əsasında 

müstəntiq müxtəlif fərziyyələr irəli sürə bilər. Əgər irəli sürülmüş 

fərziyyələrin yoxlanması tədqiqi xüsusi iqtisadi biliklər tələb edən 

haların artıq iş qaldırılana qədər aparılmış təftiş yolu ilə dəqiq surətdə 

aşkara mıxarıldığını göstərərsə, ekspertizaya ehtiyac aradan qalxır. İşdə 

keyfiyyətsiz təftiş aktı mövcud olduqda müstəntiqlər təkrar təftiş və ya 

iqtisadi ekspertiza təyin edirlər. İqtisadi ekspertizaların əvəzinə təkrar 

təftişlərin təyin olunması təcrübəsi yalnız bir çox müstəntiqlərin ixtisas 

dərəcəsinin kifayət etməməsi ilə deyil, həm də müvafiq elmi 

tövsiyyələrin mövcudluğu ilə izah olunur. Bəzən oğurluqlar haqqında 

cinayət işləri əmtəə-maddi sərvətlərin, pul vəsaitinin əskikliyinin 

(artıqlığının) miqdarı və məbləği haqqında ,eləcə də inventarlaşdırma 

komissiyasının müəyyən etdiyi əskikliyə (artıqlığa) görə maddi məsul 

şəxslər haqqında məlumatların ehtiva olunduğu inventarlaşdırma 

materialları üzrə qaldırılır. Z.P.Klimova hesab edir ki, mühasibat 

ekspertizasını yalnız təftişin artıq müəyyən dövr ərzində vəsaitin 

hərəkətinin nəticələrinə qiymət verməsindən sonra təyin etmək olar. 

Göstərilən fikirlər ,əslində, təcrübəni yalnız ilkin təftişin, onun qüsurlu 

olması halında isə əlavə, yaxud təkrar təftişin aparılmasından sonra 

iqtisadi ekspertizaların təyin olunmasının mümkünlüyünə 

istiqamətləndirilir. Düzdür, L.A.Sergeyev, V.Q.Dreyden və başqaları 

qeyd edirlər ki, mühasibekspert təftiş aparılmadan da təşkilatların və 

vəzifəli şəxslərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirən sənədlərin 

tədqiqini həyata keçirə bilər. Yalnız təftiş aparıldıqdan sonra iqtisadi 

ekspertizanın təyin olunmasının mümükünlüyünün qəbul edilməsi 

iqtisadçı-ekspertin mütləq rəyini təftişin müəyyənləşdirdiyi 

məlumatlarla əsaslandırılmalı olduğunu ifadə etmiş olardı. Halbuki, 
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təftişin materialları iqtisadçı-ekspert üçün yalnız yardımçı əhəmiyyətə 

malikdir, çenki o, iş üzrə təftişin aparılıb-aparılmamasından asılı 

olmayaraq, sənədlərin təftiş aktında təsvirini deyil, sənədlərin özlərini 

tədqiq edir. Fikrimizcə, iqtisadi ekspertizanı müəyyən faktların və 

halların müəyyən edilməsi üçün işdə toplanmış təsərrüfat 

əməliyyatlarını və iqtisadi göstəriciləri əks etdirən sənədlərin iqtisadi-

ekspert tərəfindən xüsusi tədqiqinin tələb olunduğu bütün hallarda 

təyin etmək lazımdır. Buna görə də iqtisadi ekspertiza yalnız təftiş 

materialları üzrə iş qaldırıldığı zaman, yaxud iş üzrə məhkəmə təftiş 

aparıldığı zaman deyil, həm də inventarlaşdırma, yoxlama materialları 

üzrə, yaxud digər məlumatlara görə cinayət işi qaldırıldığı zaman təyin 

oluna bilər. Beləliklə, prinsipcə, iqtisadi ekspertizaların təyin 

olunmasının yalnız müfəttişin aşkara çıxardığı məlumatların tədqiqi 

üçün mümkün olduğunu iddia etməyə heç bir əsas yoxdur, çünki 

iqtisadçı-ekspert də müfəttiş kimi sənədlərin məzmununu tədqiq 

etməlidir. Sənədlərin tədqiqi və onlarda təsbit olunmuş məlumatların 

qiymətləndirilməsi nəticəsində iqtisadçı-ekspert ekspertiza aparılana 

qədər müstəntiqə məlum olmayan yeni faktiki məlumatları da müəyyən 

etməyə qabildir. İqtisadçi-ekspertin, iş üzrə ilkin, əlavə, yaxud təkrar 

təftişin aparılmaması halında ekspertizanın icraatından imtina edə 

bilməsi fikri cinayət-prosessual qanuna birbaşa ziddir. CPM-nin 97.4.2. 

maddəsi ekspertin rəy verməkdən imtina edə biləcəyi iki halı nəzərdə 

tutur: 1) ona təqdim edilmiş materiallar rəy verilməsi üçün kifayət 

etmədikdə; 2) o, qarşısına qoyulmuş sualı özünün xüsusi bilikləri 

sahəsindən kənara çıxan hesab etdikdə. İşdə təftiş aktının olmaması rəy 

verilməsi imkanının istisna etmir, buna görə də iqtisadi ekspertizanın 

icraarından imtina üçün əsas deyildir. İşdə iqtisadi ekspertizaların icraatı 

üçün zəruri ilkin məlumatlar olmadıqda, yəni müvafiq faktiki və sənədli 

materiallar toplanmadıqda vəziyyət fərqlidir. Əgər bu məlumatları 

yalnız müfəttiş toplaya bilərsə, təftiş təyin olunmalıdır. Beləliklə, iqtisadi 

ekspertiza cinayət işinin təhqiqi, yaxud məhkəmə baxışı prosesində 

xesusi iqtisadi biliklər tələb edən suallar meydana çıxdıqda, bu sualları 

ayrı-ayrı prosessual hərəkətlərin icraatında iştiraka cəlb olunan iqtisadçı 

mütəxəssisin köməyi ilə həll etmək mümkün olmadıqda və iqtisadi 

ekspertizanın icraatı üçün zəruri faktiki və sənədli məlumatlar mövcud 

olduqda təyin edilməlidir. Müstəntiq iqtisadi ekspertizanın təyin 

olunması üçün əsasların mövcudluğunu müəyyən etdikdən və onun 

icraatı haqqında qərar qəbul etdikdən sonra ekspertizanın təyin 

olunması vaxtını düzgün müəyyənləşdirməlidir. İqtisadi ekspertizanın 

təyin olunması vaxtının seçilməsi iqtisadi sahədə cinayətlərin təhqiqi 
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üçün xüsusi taktiki əhəmiyyətə malikdir. Yalnız işin vaxtında təhqiq 

olunması deyil, həm də çox vaxt həm də sübuta yetirilməli olan halların 

tam və hərtərəfli müəyyən olunması bundan asılıdır. 
Áåëÿëèêëÿ, áèç ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû àíëàéûøûíûí, ïðåäìåòèíèí 
âÿ îáéåêòëÿðèíèí íÿ îëäóüóíó àðàøäûðäûã. Åêñïåðòèçàíûí òÿôòèøäÿí 
ôÿðãëÿðèíè ãåéä  åòäèê. Åéíè çàìàíäà îíëàðûí òÿéèí îëóíìàñûíûí âÿ 
êå÷èðèëìÿñèíèí ôàêòèêè âÿ ùöãóãè ÿñàñëàðûíû àðàøäûðäûã.   
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 ÑÓÀË 2. Àéðû-àéðû  ìàtåðèàëëàðûí ìöùàñèá–åêñïåðt tÿðÿôèíäÿí tÿdãèã 
åäèëìÿñèíèí õöñóñèééÿtëÿðè. 
 
 Cèíàéÿò-ïðåîññåñóàë ãàíóíóí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿñàñÿí åêñïåðò-
ìöùàñèáÿ òàíûø îëìàã ö÷öí жèíàéÿò èøèíèí åêñïåðò  ïðåäìåòèíÿ àèä îëäóüó 
áöòöí ìàòåðèàëëàð òÿãäèì åäèëèð.  Ìàòåðèàëëàðûí áèð ùèññÿñè åêñïåðòèí 
òÿäãèãàò îáéåêòè îëóð, digər ùèññÿñè èñÿ åêñïåðòèçà êå÷èðèëÿíäÿ ãåéäÿ 
àëûíûð âÿ ðÿé òÿðòèá îëóíäóãäà íÿçÿðÿ àëûíûð, îíëàðû èñÿ åêñïåðò òÿäãèã 
åòìèð. Áèðèíжè ãðóïà èëêèí âÿ éåêóí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðè, ó÷îò ðåãèñòðëÿðè, 
ùåñàáàòëàð;èíâåíòàðèçàñèéà àêòëàðû; îïåðàòèâ âÿ ãåéðè–ðÿñìè ó÷îò ñÿíÿäëÿðè 
àèääèð. Îíëàðû øÿðòè îëàðàã òÿäãèãèí ÿñàñ îáéåêòëÿðè àäëàíäûðìàã îëàð. 
Èêèíжè ãðóïà 1) ñÿíÿäëè òÿôòèøèí  àêòëàðû; 2)äèýÿð ñàùÿëÿð öçðÿ êå÷èðèëìèø 
åêñïåðò ðÿéëÿðè (òåõíîëîýèéà, õÿòò âÿ ñ.). 3) øàùèä âÿ äèýÿð ïðîñåñ 
èøòèðàê÷ûëàðûíûí äèíäèðìÿ çàìàíû âåðäèêëÿðè  èôàäÿëÿð àèääèð. Ýþñòÿðèëÿí 
ñÿíÿäëÿðäÿ îëàí ìÿëóìàòëàð åêñïåðò ö÷öí áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð âÿ 
ðÿé òÿðòèá îëóíàíäà èñòèôàäÿ åäèëèð. Îíëàðà ôàêóëòàòèâ òÿäãèãat îáéåêòëÿðè 
äåéèëèð. Áÿçè íþâ òÿäãèãat îáéåêòëÿðè òÿðòèá åäèëìÿ ãàéäàñûíà, ôîðìà âÿ 
ìÿçìóíóíà ýþðÿ ôÿðãëÿíèðëÿð. Áóíà ýþðÿ äÿ  îíëàðûí òÿäãèãè öñóëëàðû 
ìöõòÿëèôäèð.  
 
                               Èëêèí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðè. 
 Îíëàð áèëàâàñèòÿ þçëÿðèíäÿ òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíû ÿêñ åòäèðèðëÿð 
(êàññà îðäåðè, ëèìèò êàðòàñû âÿ ñ.) âÿ îíëàð ó÷îò ðåãèñòðëÿðè èëÿ áèðëèêäÿ 
òÿäãèãatın ÿñàñ îáéåêòëÿðè ñàéûëûðëàð. Áèëàâàñèòÿ âÿ ÿñàñ  îáéåêòëÿð êèìè 
åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí 1) ôîðìàñûíà âÿ 2) ìÿçìóíóíà ýþðÿ þéðÿíèëèð. 
Ñÿíÿäëÿð àéðû-àéðûëûãäà âÿ ìÿжìó  øÿêëèíäÿ þéðÿíèëÿ áèëÿð (õöñóñèëÿ áèð-
áèðè èëÿ áàüëû ñÿíÿäëÿð). 
 Ñÿíÿä àéðûëûãäà òÿäãèã îëóíàðêÿí îíóí 1)ôîðìàñûíäà, 
2)ìÿíòèãèíäÿ âÿ 3)ðèéàçè ùåñàáëàìàëàðäà óéüóíñóçëóãëàð àøêàð  åäèëÿ 
áèëÿð.  Ìÿñÿëÿí, èêè îòàãëû  ìÿíçèëäÿ éàøàéàí âÿ áàüû, ùÿéÿòéàíû ñàùÿñè 
îëìàéàí øÿõñèí àäûíà   5 òí. íàð òÿùâèë  âåðèëìÿñè éàçûëìûøäûðñà, äåìÿëè 
ìÿíòèãÿ ýþðÿ ùÿìèí ÿìÿëèééàò äöçýöí äåéèë. 
 Áèð-áèðè èëÿ áàüëû ñÿíÿäëÿðèí  ìÿçìóíó þéðÿíèëÿðêÿí áèð ñÿíÿääÿ 
îëàí ìÿëóìàòûí î áèðè ñÿíÿääÿ îëìàñû ìöÿééÿí åäèëèð. Ìÿñÿëÿí,  ñÿíÿäèí 
àéðû-àéðû íöñõÿëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñè çàìàíû àøêàð åäèëìèø  çèääèééÿòëÿð 
àíàëèòèê жÿäâÿëäÿ ãåéä olunuð âÿ ùÿìèí жÿäâÿë åêñïåðò ðÿéèíÿ ÿëàâÿ åäèëèð 
âÿ жèíàéÿòêàðëàðûí èôøà åäèëìÿñèíäÿ èñòèôàäÿ åäèëèð ( ìÿñÿëÿí, "Àçÿðîüëó" 
ôèðìàñûíûí èøèíäÿ, àâòîáàçà, ôèðìà ñÿíÿäëÿðèíäÿêè çèääèééÿòëÿð). 
 Òîïëó ñÿíÿäëÿðè åêñïåðò-ìöùàñèá þéðÿíèð âÿ îíëàðäà жèíàéÿò  
õàðàêòåðëè ùàëëàðûí îëóá-îëìàìàñûíû ìöÿééÿí åäèð. ßí ÷îõ ðàñò ýÿëèíÿí 
òîïëó ñÿíÿäëÿðÿ ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðèí ùåñàáàòëàðû (êàññèðèí, àíáàð  
ìöäèðèíèí ùåñàáàòû âÿ ñ.)àèääèð. Òîïëó ñÿíÿäëÿð èëêèí ñÿíÿäëÿðèí ðåéåñòðè 
îëäóüó ö÷öí îíëàð áèðëèêäÿ þéðÿíèëèð êè, ÿýÿð îíëàðûí àðàñûíäà  çèääèééÿòëÿð 
âàðñà, жèíàéÿò ôàêòûíûí îëìàñû ìþâжóäëóüóíó ýþñòÿðèð. Ìÿñÿëÿí, ìàääè-
ìÿñóë øÿõñèí ùåñàáàòûíäà ýþñòÿðèëÿí ìÿõàðèж îðäåðèíèí ìöùàñèáàòëûãäà 
îëìàìàñû, ÿìÿëèééàòûí ñàõòà îëìàñûíû ýþñòÿðèð. ßìÿëèééàòûí ñàõòà 
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îëìàñûíû  áèð-áèðèëÿ áàüëû ñÿíÿäëÿðèí ãàðøûëûãëû éîõëàíìàñû öñóëó èëÿ 
ìöÿééÿí åòìÿê îëàð. 
 Åêñïåðò-ìöùàñèá òÿäãèãàò çàìàíû ùåñàáàòëàðûí ôîðìàëàðûíû þéðÿíèð 
(îíëàðûí äöçýöí òÿðòèá åäèëìÿñèíè, áèð ùèññÿäÿ îëàí ìÿëóìàòëàðûí î áèðè 
ùèññÿäÿ îëàí ìÿëóìàòëàðëà óçëàøìàñûíû âÿ ñ.) 
 Òÿäãèãàò çàìàíû èíâåíòàðèçàñèéà ñèéàùûëàðû, òóòóøäóðìà жÿäâÿëëÿðè 
äÿ åêñïåðò ìöùàñèáèí äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëìàëûäûð. 
 Åêñïåðòèçà êå÷èðÿðêÿí îïåðàòèâ  ó÷îò ñÿíÿäëÿðè âÿ ìàääè-ìÿñóë 
øÿõñèí ãåéðè-ðÿñìè ñÿíÿäëÿðè äÿ þéðÿíèëìÿëè âÿ èñòèôàäÿ îëóíìàëûäûð.  
×öíêè  ùÿìèí ìÿëóìàòëàð ìöùàñèáàòëûãäà îëàí жèíàéÿò ôàêòëàðûíû òÿñäèã 
åäÿ áèëÿð. 
 Áàçàð èãòèñàäèééàòûíûí ýåíèøëÿíìÿñè  èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã èñòèíòàã âÿ 
ìÿùêÿìÿ îðãàíëàðû ñàùèáêàðëûã  ôÿàëèééÿòèíäÿ îëàí ùÿðÿêÿòëÿðÿ äöçýöí 
ùöãóãè ãèéìÿò âåðìÿê ö÷öí èãòèñàäè ñàùÿëÿðäÿ êå÷èðèëìèø åêñïåðòèçàëàðûí 
ðÿéëÿðèíè ãèéìÿòëÿíäèðìÿéè áàжàðìàëû âÿ  жèíàéÿòêàðûí èôøà îëóíìàñûíäà 
îíäàí èñòèôàäÿ åòìÿëèäèð. Áó ùÿì äÿ îíà ýþðÿ ëàçûìäûð êè, жèíàéÿò ùöãóã 
íîðìàëàðûíà ÿñàñëàíàðàã жèíàéÿò ÿìÿëèíè äöçýöí òþâñèô åòìÿê ìöìêöí 
îëñóí. Ìÿñÿëÿí, ìöòòÿùèìèí ðÿùáÿð îëäóüó äþâðäÿ ìöÿññèñÿíèí íÿ ãÿäÿð 
ýåíèø îëìàñûíû, ùÿìèí ýÿëèðäÿí  äþâëÿò áöäжÿñèíÿ  âåðýèíèí äöçýöí 
âåðèëìÿñèíè, ÿýÿð  ìöÿññèñÿéÿ âÿ äþâëÿòÿ çèéàí âóðóëìóøñà, îíóí äÿãèã 
ìÿáëÿüèíìè áèëìÿê  ö÷öí åêñïåðò-ìöùàñèá àøàüûàêû îáéåêòëÿðè þéðÿíèð âÿ 
жèíàéÿò ôàêòëàðûíûí îëóá-îëìàìàñûíû ìöÿééÿí åäèð: 
1. Èëêèí ñÿðÿíжàì  ñÿíÿäëÿðèíèí  þéðÿíèëìÿñè; 
2. Ïóë þäÿìÿ ñÿíÿäëÿðè;    
3. Ìöùàñèáàò ó÷îòó ðåýèñòðëÿðè (æóðíàë-îðäåð, ìåìîðàë îðäåð, áàø  
    êèòàáëàð, àíàëèòèê âÿ ñèíòåòèê ùåñàáëàð îëàí äèýÿð ñÿíÿäëÿð). Ñèç  áó  
    ñÿíÿäëÿðèí òÿñíèôàòûíû ÿââÿëêè ìþâçóëàðäàí áèëèðñèíèç. 
4. Áàíê ùåñàáûíäàí ÷ûõàðûø âÿ жÿäâÿëëÿð. 
5. Ùåñàáàòëàðûí ôîðìàñûíû, äþâëÿò âåðýè íàçèðëèéèíÿ âåðèëÿí ùåñàáàòëàðû. 
 Ýþñòÿðèëÿíëÿðäÿí ÿëàâÿ åêñïåðò-ìöùàñèá àéðû-àéðûëûãäà àøàüûäà 
ñàäàëàíàí ñàùÿëÿðè äÿ éîõëàéûá ãèéìÿò âåðìÿëè âÿ þç ðÿéèíäÿ 
ýþñòÿðìÿëèäèð.  
1.Áàíê ùåñàáëàðûíäà âÿ êàññàäà îëàí ïóëóí dövriyyəsinin àíàëèçè; 
à) ïóëóí äàõèëè äþâðèééÿñè; 
á) äàõèë îëàí ïóëóí àãèáÿòè; 
â) àëûíìûø ìÿùñóëóí äÿéÿðèíèí þäÿíèëìÿñè ôîðìàëàðû; 
ã) áîðж àëûíìûø ïóëëàð 
 
2. Ïóëóí õÿðжëÿíìÿ ÿìÿëèééàòûíûí: 
à) ìàë àëìàã ö÷öí ïóëóí õÿðжëÿíìÿñè; 
á) ýþðöëìöø õèäìÿòëÿðèí þäÿíèëìÿñè ôîðìàëàðû; 
â) êðåäèò ôîíäëàðûíûí þäÿíèëìÿñè; 
ã) ÿëàâÿ äÿéÿð âåðýèñèíèí þäÿíèëìÿñè (òÿãàöä ôîíäó, ñûüîðòà) 
å) ìöÿññèñÿ èø÷èëÿðèíäÿí òóòóëàí ýÿëèð âåðýèñè. 
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3. Åêâèâàëåíòñèç ãûñà ìöääÿòëè õÿðжëÿð, ìÿñðÿôëÿð (ñÿðô åäèëìÿëÿð) âÿ  
ìÿñðÿôëÿð(õÿðж ãîéìà-ìàääè éàðäûì, ìÿäÿíèééÿò ñàùÿñèíäÿ éàðäûìëàð, 
õåéðèééÿ÷èëèê âÿ ñ.). 
4. Âåðýèëÿð, жÿðèìÿëÿð, ìàëèééÿ ñàíêñèéàëàðû(áöòöí âåðýèëÿð, êðåäèòè 
ãàéòàðìàäûüû ö÷öí áàíê ôàèçëÿðè, ÿñàñëû òÿìèð ö÷öí ìÿñðÿôëÿð(êðåäèò âÿ 
áîðжëàðûí ãàéòàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð õÿðжëÿð). 
5.   ßñàñëû òÿìèð  ö÷öí ìÿñðÿôëÿð âÿ ñ. 
6. Ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûí ôàêòèêè ýþñòÿðèжèëÿðèíè éîõëàéàðêÿí àøàüûäàêû  
òÿëÿáëÿðÿ ÿìÿë åäèëìÿëèäèð: èãòèñàäè àíàëèçèí íÿòèжÿñèíè èëêèí ìöùàñèáàò 
ó÷îòóíóí ìÿëóìàòëàðûíû âÿ ùåñàáàòëàðëà ñÿíÿäëÿðèí òóòóøäóðóëìàñû, 
ìÿùñóëóí ñàòûøû, àëûíìûø ìÿíôÿÿò, áàëàíñ ìÿíôÿÿòè êèìè ýþñòÿðèжèëÿð 
éîõëàíûëûð. 
-ñàòûøûí ýþñòÿðèжèñè  áàðÿäÿ ùåñàáàòûí àíàëèçè àïàðûëûð; 
-ñàòûøäàí ÿëäÿ îëóíìóø ìÿíôÿÿò ýþñòÿðèжèñè ìöÿééÿí åäèëèð; 
-áàëàíñ ìÿíôÿÿòè, ýþñòÿðèжèëÿðè ìöÿééÿí åäèëèð, ùåñàáàò âÿ áàëàíñ 
ìÿëóìàòëàðû òóòóøäóðóëóð; 
 Ôàêòèêè ÿìÿëèééàòëàðûí âÿ èñòåùñàëûí íÿòèжÿëÿðè, èëêèí ñÿíÿäëÿð, ó÷îòóí 
âÿ ùåñàáàòûí ìÿëóìàòëàðû èëÿ óéüóí ýÿëìèðñÿ, åêñïåðò ìöùàñèá àøàüûäàêû 
ùàëëàðû éîõëàéûð: 
1.Ó÷îò, íÿçàðÿò âÿ ùåñàáàòûí òÿðòèáè òÿëÿáëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿñè 
ìÿñÿëÿëÿðè; 
2.Àëûжûëàðûí ïóëó þäÿìÿ ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò îëóíìàñû ãàéäàëàðû; 
3.Ìÿñðÿôëÿðèí âÿ õÿðжëÿðèí ìÿãñÿäÿéþíëö èñòèôàäÿ åäèëìÿñè; 
4.Âåðýèëÿðèí ùåñàáëàíìà âÿ þäÿìÿ ãàéäàëàðûíà ðèàéÿò îëóíìàñû âÿ 
îíëàðûí þäÿíèëìÿñè. 
 Ýþñòÿðèëÿí ñàùÿëÿðè éîõëàìàã ö÷öí åêñïåðò ñÿíÿäëè òÿôòèø 
êå÷èðèëìÿñèíè ìöñòÿíòèãäÿí õàùèø åäèð. Ìöñòÿíòèãèí ãÿðàðû èëÿ òÿôòèø 
êå÷èðèëèð. Ñÿíÿäëè òÿôòèøèí êå÷èðèëìÿñè ãàéäàëàðûíû ñèç êå÷ìèø ìþâçóäàí 
þéðÿíìèñèíèç. Ëàêèí áó ìþâçóìóçäà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ùÿìèí 
ñÿíÿäëè òÿôòèøè êå÷èðÿí ìöôÿòòèøÿ àøàüûäàêû ñÿëàùèééÿòëÿð  âåðèëèð: 
1.Ñÿíÿäëè òÿôòèø àïàðûëàí òÿøêèëàòûí áöòöí áèíàëàðûíà, àíáàðëàðûíà âÿ äèýÿð 
ìàë âÿ ïóë  âÿñàèòëÿðè îëàí, ñàõëàma éåðëÿðèíÿ áàõûø êå÷èðìÿê; 
2.Ìÿíèìñÿìÿ, èñðàô âÿ âÿçèôÿäÿí  ñóè-èñòèôàäÿ ùàëëàðû àøêàð îëóíàðñà, 
ìöâàôèã  îðãàíëàðäàí èжàçÿ àëûá áöòöí  àíáàðëàðû  ìþùöðëÿìÿê; 
3.Ëàçûì ýÿëäèêäÿ  ìàðàã äîüóðàí àíáàðëàðäà èíâåíòàðèçàñèéà êå÷èðìÿê; 
4.Òÿôòèø àïàðûëàí  ìöÿññèñÿíèí ðÿùáÿðëÿðèíäÿí áöòöí ìöùàñèáàò 
ñÿíÿäëÿðèíèí òÿãäèì åäèëìÿñèíè  òÿëÿá åòìÿê; 
5.Òÿôòèø îëóíàí ìöÿññèñÿíèí ñÿíÿäëÿðèíè ìþùöðëÿìÿê; 
6.Ìöñòÿíòèãèí ðàçûëûüû èëÿ ìöÿññèñÿíèí ñÿíÿäëÿðèíèí ÿñëëÿðèíè ýþòöðìÿê, 
ÿâÿçèíÿ  òÿñèã åäèëìèø ñóðÿòëÿðèíè ñàõëàìàã (ñÿíÿäëÿðèí ýþòöðöëìÿñèíè 
ìöôÿòòèø èêèòÿðÿôëè  àêòëà ñÿíÿäëÿøäèðèð).     
7.Òÿôòèø àïàðûëàí ìöÿññèñÿ èëÿ ÿëàãÿäÿ îëàí òÿøêèëàòäà ñÿíÿäëÿðèí ÿñëè èëÿ 
òàíûø îëìàã (ëàçûì  ýÿëÿðñÿ, îíëàðûí ýþòöðöëìÿñèíè ìöñòÿíòèãÿ ìÿñëÿùÿò 
ýþðìÿê). 
8.ßëàãÿäàð òÿøêèëàòëàðäàí ñÿíÿäëÿðèí òÿñäèã åäèëìèø íöñõÿëÿðèíè òÿëÿá 
åòìÿê; 
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9.Òÿôòèø àïàðûëàí ìöÿññèñÿíèí ðÿùáÿðëèéèíäÿí îðòàéà ÷ûõàí ïðîáëåìëÿðèí 
ùÿëëè ö÷öí àðàéûøëàð  òÿëÿá åòìÿê, øèôàùè èçàùàòëàð àëìàã; 
10.Êå÷èðèëÿí òÿôòèøëÿ ÿëàãÿäàð ëàçûìè ìöÿññèñÿ âÿ èäàðÿëÿðÿ ñîðüó 
ýþíäÿðèá ìÿëóìàò àëìàã (ìÿñÿëÿí, áàíê, âåðýè, ìöôÿòòèøëèéè, ýþìðöê âÿ 
ñ.) 

Məhkəmə-iqtisad ekspertizalarının məzmunundan asılı olaraq 

toplanan materialların xüsusiyyətləri . İqtisadi ekspertizaların icraatı 

üçün materialların düzgün hazırlanması onların tamlığının və lazımi 

keyfiyyətinin təmin olunmasını ifadə edir. Bu zaman tamlığı toplnan 

materialların maksimum mümkün həcminin yığılması ilə qarışdırmaq 

lazım deyildir, çünki birbaşa aidiyyəti olmayan sənədlərin tədqiqi 

əsassız surətdə ekspertizanın müddətini uzadır və asanlıqla ekspertin öz 

səlahiyyətlərini aşmasına gətirib çıxara bilər. Respublika CPM-nin 264-

cü maddəsi birbaşa göstərir ki, ekspertin, yaxud eksprt idarəsinin 

sərəncamına ekspertizanın icraatı üçün materialların verilməsi 

müstəntiqə həvalə olunmuşdur. Müstəntiq ekspertizanın təyin olunması 

haqqında qərarda tədqiq edilməli olan obyektləri göstərir, eləcə də tanış 

olmaq üçün ekspertə təqdim edilən materialları sadalayır. Ədəbiyyatda 

və təcrübədə çox vaxt toplanıb ekspertin sərəncamına verilməli olan 

materialların həcmi ilə bağlı suallar yaranır. İqtisadi ekspertizalar üçün 

materialların hazırlanması öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Bir qayda 

olaraq, çoxlu miqdarda sənəd toplamaq lazım gəlir, buna görə də 

nəyinsə unudulması istisna olunmur. Xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinin müəssisələrində uçot və hesabat öz xüsusiyyətlərinə malikdir 

ki, bununla əlaqədar hətta mahiyyətcə eyni olan təsərrüfat əməliyyatları 

belə sənədlərdə müxtəlif cür əks etdirilir. Müstəntiq uçot və nəzarətin 

sahəvi növlərinin spesifikasını bilmədiyindən, iqtisadi ekspertizalae 

üçün materialların həcmini müəyyən etməkdə də çətinlik çəkir. Buna 

baxmayaraq, istintaqın düzgün təşkili, müstəntiqin iqtisadiyyatın və 

iqtisadi ekspertizaların əsas müddəalarını bilməsi tədqiqat üçün 

materialları düzgün hazırlamağa imkan verir. Müstəntiq materialları 

hazırlayarkən ondan çıxış etməlidir ki, iqtisadi ekspertizaların predmeti 

sənədlərdə əks etdirilmiş təsərrüfat əməliyyatlarıdır. O, müvafiq 

təsərrüfat əməliyyatlarının “texnoloji sxemi” və bu əməliyyatların 

sənədlərdə əks etdirilməsi haqqında təsəvvürə malik olmalıdır. 

Sənədlərin toplanmasına paralel surətdə bu sənədlərdə əks etdirilmiş 

təsərrüfat əməliyyatlarının reallığının istintaq yoxlaması aparılmalıdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, iqtisadi sahədə cinayətlər təsərrüfat uçotunda iz 

buraxır: uçot göstəricilərinin plan göstəriciləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi, 

nisbəti, uçotun dəqiqliyi və tamlığı pozulur və s. Q.A.Şumak düzgün 
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olaraq qeyd edir ki, belə hallarda mütləq müəssisənin fəaliyyətində 

dəyişikliklər meydana çıxır və qanunauyğun surətdə bu dəyişikliklər 

uçotda əks olunur. Bununla əlaqədar materialları hazırlayarkən 

müstəntiq təsərrüfat uçotunun mövcud növlərindən çıxış etməklə 

sənədlərin əlaqəsi təsbit etməlidir. Buna görə də müstəntiq sənədlərin 

toplanmasına başlamazdan əvvəl aparılan təhqiqatın aid olduğu 

təşkilatda maddi sərvətlərin hərəkət qaydasını və sənədlərin 

dövriyyəsini öyrənməlidir. İqtisadi ekspertiza üçün materialların 

müvəffəqiyyətlə hazırlanması yalnız o halda mümkündür ki, müstəntiq 

tədqiqat obyekti kimi istifadə olunan uçot sənədlərinin təsnifatı ilə tanış 

olsun. Bu zaman uçot sənədlərində təsərrüfat əməliyyatlarının əks 

etdirilmə spesifikasını da nəzərə almaq zəruridir. Müstəntiq materialları 

hazırlayarkən həmin təşkilatdakı əvvəlki və sonrakı təsərrüfat 

əməliyyatların əks etdirən sənədləri (məsələn, işin yerinə yetirilməsi 

barədə qaiməni, yerinə yetirilmiş işlərin qəbulu, əmək haqqının 

hesablanması və ödənilməsini, yaxud həmin təsərrüfat əməliyyatını, 

məsələn, tədarükçüyə məxaric sənədinin verilməsi, alıcıdan mədaxil 

sənədinin alınmasını) toplamalıdır. Əlaqəli sənədlərə uçot elementi 

olmayan sənədlər, məsələn, işə qəbul, məzuniyyətlərin verilməsi 

haqqında əmrlər, maddi məsuliyyət haqqında müqavilələr aid edilə bilər 

ki, bunları da toplayıb ekspertə təqdim etmək zəruridir. Cinayətin 

törədildiyi müəssisədə sənədlərin məhv edidiyi, yaxud saxtalaşdırıldığı 

hakkarda əlaqəli sənədlər xüsusilə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əgər 

müstəntiq, məsələn, bankın kontokorrent çəxarışları daxil olmaqla, bank 

hesabları, yaxud digər hesablar üzrə hesablaşma sənədlərində qeydlərin 

məhv edildiyini, yaxud dəyişdirildiyini aşkar edərsə, o, sənədlərin əslini 

və həmin müəssisənin bank əməliyyatlarının uçot vərəqələrini bankdan 

müsadirə etməlidir. Materialları toplayarkən müstəntiq nəzərə almalıdır 

ki, təsərrüfat əməliyyatları yalnız uçot sənədlərində əks etdirilməyə 

bilər. Qeyri-rəsmi, yəni normativ qaydada təsbit olunmuş və mühasibat, 

operativ (əməliyyat) və statistika uçotundan kənarda  olan sənədlər də 

mühüm əhəmiyyətə malik ola bilər. Adətən, bu sənədlər maddi məsul 

şəxslər tərəfindən onların özlərinin təşəbbüsü ilə alınan, yaxud verilən 

əmtəə-maddi sərvətlərə və ya pula görə qarşılıqlı hesablaşmaların 

qeydinin aparılması üçün tərtib olunur. İqtisadçi-ekspertin tədqiq etməli 

olduğu sənədlərin toplanması prosessual qaydada təsbit olunmalıdır. 

Belə təsbitetmə sayəsində gələcəkdə sənədlərin əmələgəlmə 

mənbəliyinin birmənalı şəkildə müəyyənləşdirilməsi mümkün olur. 

Ekspert hansı müəssisədə, hansı şəxsin yanında və hansı sənədlərin 

aşkara çıxarıldığını bilməlidir. Yalnız bu şərtlə o, sənədlərin tam 
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toplandığı barədə (məsələn, bütün əlaqəli sənədlərin, xüsusilə digər 

təşkilatlara qarşılıqlı əlaqəli sənədlərin toplandığı barədə) və müvafiq 

surətdə müstəntiqi maraqlarından məsələlərə dair rəyin verilməsinin 

mümkünlüyü haqqında fikir yürütməyə qabildir. Məhz buna görə də 

ekspertin sərəncamına sənədlərin götürülməsi və onlara baxış 

protokolları verilməlidir. Əgər iş üzrə təqsirləndirilən şəxs cəlb 

olunmuşdursa, müstəntiq onu ekspert tərəfindən tədqiq edilməli olan 

təsərrüfat əməliyyatları haqqında dindirməlidir. Dindirmə protokolu ilə 

eksperti tanış etmək zəruridir. Müstəntiq təqsirləndirilən şəxsin (maddi 

məsul şəxsin) mühasibat və plan şöbəsi işçiləri, ivnentarlaşdırma 

komissiyası üzvləri sırasından olan iş yoldaşlarını dindirməklə təsərrüfat 

əməliyyatlarının törədilməsi və sənədlərdə rəsmiləşdirilməsi haqqında 

mühüm məlumatlar ala bilər. Sənədlərdə əks etdirilmiş təsərrüfat 

əməliyyatlarının aparılmasının reallığı müstəntiq tərəfindən bütün 

təhqiqatın gedişində yoxlanır. Buna görə də müvafiq məlumatlar 

ekspertə həm ekspertizanın təyin olunması anında, həəm də onun icraatı 

prosesində təqdim oluna bilər. Beləliklə, iqtisadi ekspertizaların icraatı 

üçün müstəntiq aşağıdakı materialları toplamalıdır: 1) təsərrüfat 

əməliyyatlarının əks etdirildiyi planlaşdırma, uçot və hesabat sənədləri; 

2) faktiki və sənədli yoxlama sənədləri; 3) təsərrüfat əməliyyatlarının 

aparılmasının reallığını və plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsini 

təsdiqləyən sənədlər; 4) işin iqtisadi ekspertizaların predmetinə aid olan 

digər materialları.  Əgər ekspert tərəfindən həll olunmaq üçün qoyulmuş 

suallar təftiş tərəfindən tədqiq olunmuşdursa, onlara əlavələr; cinayət işi 

qaldırılana qədər işi təftiş olunmuş şəxslərin izahatları; maddi 

sərvətlərin hərəkət cədvəlləri; inventarlaşdırma və digər faktiki yoxlama 

aktları. Bundan başqa, iqtisadçı-ekspertə digər növ ekspertizaların 

(mühəndis-texniki, mühəndis-tikinti, xətşünaslıq, sənədlərin texniki 

ekspertizası və s.) qoyulmuş məsələlərin həlli ilə bağlı olan mövcud 

rəyləriniŞ qeyri-rəsmi sənədləri və işin məhkəmə-iqtisadi ekspertizaların 

tədqiqat predmetinə aid olan digər materiallarını təqdim etmək 

zəruridir. Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində cinayətlərin 

törədilməsi üsullarının rəngarəngliyi və iqtisadi ekspertizaların həll 

etdikləri vəzifələr dairəsinin genişliyi iqtisadçı-ekspertin qarşısında 

qoyulmalı olan bütün məsələləri ifadə etməyə imkan vermir. Yalnız 

göstərək ki, sualları onların yalnız ayrı-ayrı hallara, məsələn, pul 

ödəmələrinin ayrı-ayrı növlərinə,ayrı-ayrı adda, yaxud qruplardan olan 

maddi sərvətlərə, ayrı- ayrı inventarlaşdırma dövrlərinə aid olmaları 

şəklində konkretləşdirmək lazımdır. Mühasibat ekspertizasının həll 

etməsi üçün qoyula biləcək tipik sualların təxmini ifadəsini göstərək. Pul 
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vəsaitinin mədaxilinin, məxaricinin və hesabdan silinməsinin 

əsaslılığının müəyyənləşdirilməsi zəruri olduqda belə bir sual qoyula 

bilər: “(Dövrün əvvəlinin və axırının dəqiq tarixlərini göstərməli) dövrü 

üçün aşağıdakı şəxslərə (soyadlarını göstərməli) əmək haqqının (əmək 

qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin) hesablanması və 

ödənilməsi əsaslıdırmı? Əgər əsaslı deyildirsə, kimə və hansı məbləğə 

əsassız surətdə əmək haqqı hesablanmış və ödənilmişdir?” Maddi 

sərvətlərin mövcud olub-olmamasının müəyyən edilməsinin zəruriliyi 

hallarında suallar belə ifadə oluna bilər: “(Dövrün əvvəlinin və axırının 

dəqiq tərixlərini göstərməli) dövrü üçün zavodun anbarında maddi 

sərvətlərin (hansılar olduğunu göstərməli) əskikliyi (artıqlığı) 

mövcuddurmu? Əgər mövcuddursa, hansı dövrdə, hansı məbləğə, hansı 

maddi sərvətlərin əskikliyi (artıqlığı) əmələ gəlmişdir və o, mühasibat 

uçotu sənədlərində necə gizlədilmişdir?”  Əgər maddi ziyanın məbləğını 

müəyyən etmək zəruridirsə, belə bir sual qoyula bilər: “2001-ci ilin 

dekabrında zavodun on keyfiyyətsiz dəzgah buraxmasının və 

satmasının vurduğu maddi ziyanın məbləği nə qədərdir?” Mühasibat 

uçotunun düzgün aparılmasının və nəzarətin düzgün təşkilinin 

müəyyən edilməsi zəruri olduqda mühasibat uçotunun həll etməsi üçün 

belə suallar qoyula bilər: “(Dövrün əvvəlinin və axırının dəqiq tarixlərini 

göstərməli) dövrü üçün əmtəə-maddi sərvətlərin (hansılar olduğunu 

göstərməli) əskikliyinin əmələ gəlməsinə mühasibat uçotunun və 

nəzarətin təşkilinin hansı çatışmazlıqları səbəb olmuşdur, yaxud səbəb 

ola bilərdi?”, “(Dövrün əvvəlinin və axırının dəqiq tarixlərini göstərməli) 

dövrü üçün vəzifəli şəxslərdən kim mağazada əmtəə-maddi sərvətlərin 

uçotunun və onlara əzarətin düzgün aparılmasını təmin etməyə borclu 

idi?”. Əmtəə-maddi sərvətlərin, yaxud pul vəsaitinin əskikliyinə görə 

məsul şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsinin zəruri olduğu hallarda 

mühasib-ekspertin qarşısında belə bir sual qoyula bilər: “(Dövrün 

əvvəlinin və axırının dəqiq tarixlərini göstərməli) dövrü üçün ərzaq 

anbarında maddi sərvətlər kimin maddi məsuliyyəti altında olmuşdur?”. 

Maliyyə-kredit ekspertizası təyin olunduqda və maliyyə planının 

göstəricilərinin tərtib edilməsinin əsaslılığının müəyyən edilməsi zəruri 

olduqda maliyyəçi-ekspert tərəfindən həll edilməsi üçün belə bir sual 

qoyula bilər: “Müvafiq ilin rübü üçün fabrikdə məmulatların dövriyyəsi 

vergisi üzrə dövlət büdcəsinə ödəmələrin plan məbləği əsaslı surətdə 

müəyyən edilmişdirmi?”. Maliyyə-kredit ekspertizasının qarşısında 

aşağıdakı suallar qoyula bilər: “Göstərilmiş il üçün zavod üzrə maliyyə 

planında balans mənfəətinin məbləği əsaslı surətdə müəyyən 

edilmişdirmi?”; “Göstərilən il müəssisədə maddi həvəsləndirmə 
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fondunun plan məbləği düzgün müəyyən olunmuşdurmu?”. Pul 

fondlarının və kreditlərin xərclənməsinin (sərfinin) və istifadəsinin 

əsaslılığının müəyyən edilməsi zəruri olduqda maliyyəçi-ekspert 

tərəfinən həll edilməsi üçün belə suallar qoyula bilər: “Notariat 

hərəkətlərə görə hansı məbləğdə dövlət rüsumu mədaxil edilmiş və 

dövlət büdcəsinə keçirilməmişdir?”; “Məhsulun 119 qaytarılmasına görə 

iddialar üzrə zavodun hesablaşma hesabından aksept ödəmə 

tapşırıqlarına görə əsassız surətdə hansı məbləğdə vəsait silinmişdir?”; 

“İstismarda olan əsas vəsaitlər üzrə aşınmanın məbləği düzgün 

hesablanmışdırmı?”. Əməyin iqtisadiyyatı ekspertizası təyin olunduqda 

və əmək məhsuldarlığının artımının müəyyən edilməsi zəruri olduqda 

ekspertizanın həll etməsi üçün aşağıdakı suallar qoyula bilər: 

“Göstərilən ilin 2-ci rübündə zavodda əmək məhsuldarlığının artımı 

üzrə planda düzəliş aparılarkən normativ aktların tələblərinə riayət 

olunmuşdurmu?”; “Göstərilən ilin 4-cü rübü üçün tikintiquraşdırma 

işlərində məşğul olan bir işçi üçün görülmüş iş nə qədərdir?”. İqtisadi 

göstəricilərin yerinə yetirilməsinin və onların hesabatlarda düzgün əks 

etdirilməsinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi hallarında aşağıdakı 

suallar qoyula bilər: “İnşaat-texniki ekspertizanın məlumatları nəzərə 

alınmaqla işlərin yerinə yetirilməsinin və onların yerinə yetirilməsi 

haqqında məlumatların hesabatlarda əks etdirilməsinin düzgünlüyü 

hansı səviyyədədir?”; “Konkret məbləğ əmtəə məhsullarının satışı 

planının yerinə yetirilməsinə əsaslı surətdə daxil edilmişdirmi və 

bununla əlaqədar müəssisə tərfindən güstərilən il üzrə məhsul satışı 

planının yerinə yetirilməsi hansı səviyyədədir?”. Əgər onların yerinə 

yetirilməsi haqqında hesabatda pozuntuları müəyyən etmək zəruridirsə, 

belə suallar qoyula bilər: “Göstərilən il üçün müəssisə tərəfindən işlərin 

yerinə yetirilməsi və əmtəə məhsulunun satışı haqqında hesabatların 

tərtib edilməsi zamanı normativ sənədlərin tələblərinin hansı 

pozuntularına yol verilmişdir?”; müəssisənin hansı vəzifəli şəxsləri 

hesabatların düzgün tərtib olunmasını təmin etməli idi?”. Kompleks 

iqtisadi ekspertizalar daha çox mənfəət planının yerinə yetirilməsinin, 

eləcə də mükafat hesablanmasının və ödənilməsinin əsaslılığının 

müəyyən edilməsi üçün aparılır. Kompleks plan-iqtisadi mühasibat 

ekspertizasının qarşısında belə bir sual qoyula bilər: “Göstərilən ilin 4-cü 

rübündə iş planının yerinə yetirilməsinə görə mükafatların hesablanması 

və ödənilməsi düzgün aparılmışdırmı?”.  Müstəntiq tədqiq edilməli olan 

materialları topladıqdan sonra CPM-nin 264- cü maddəsinə müvafiq 

surətdə iqtisadi ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 

Qərarın təsviri hissəsində ekspertizanın təyin olunmasının səbəbləri və 
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əsasları, yəni iqtisadi tədqiqata tələbat doğurmuş hallar qısaca təsvi 

olunur. Bununla əlaqədar belə hallar sırasında yalnız iş üzrə müəyyən 

edilmiş faktlar deyil, həm də müəyyən edilməli olan faktların 

göstərilməsinin zəruriliyi aşkardır. Tədqiqat göstərmişdir ki, 

müstəntiqlər, hakimlər heç də həmişə qərarlarda iqtisadi ekspertizaların 

təyin olunmasının əsasını əks etdirmirlər. Bu, yalnız ekspertizanın 

icraatını çətinləşdirməklə qalmayıb, həm də müstəntiqin onun qarşısında 

qoyduğu məsələlərin tədqiqində ekspertin, yaxud ekspert idarəsinin 

sərəncamına hansı materialların təqdim olunduğu göstərilsin. 

Təcrübənin öyrənilməsi göstərir ki, müstəntiqlər mox vaxt bu tələbi 

pozur. Belə təcrübə təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını pozur, çünki 

ekspertin sərəncamın məhz hansı sənədlərin təqdim olunduğu ona 

məlum deyildir. Ekspert özü də tədqiqata başlayarkən müstəntiqin hansı 

materialları topladığını və onların tədqiqatın aparılması və qərarda təsbit 

olunmuş suallara cavab verilməsi üçün kifayət edib-etmədiyini bilmir. İş 

üzrə sübuta yetirilməli olan halların müəyyən edilməsi üçün iqtisadi 

ekspertizaların imkanlarından səmərəli istifadə bir çox cəhətdər ekspert 

qarşısında sualların düzgün qoyulmasından asılıdır. Düzgünlüyün əldə 

edilməsi üçün prosessual və taktiki xarakterli müəyyən ümumi 

qaydalara riayət edilməsi tələb olunur. Bu suallar iqtisadçi-ekspertin 

səlahiyyətinə aid olmalı, təhqiq olunan işin materiallarından irəli gəlməli 

və onun düzgün həlli üçün ıhımiyyətə malik olmalı, ekspertə təqdim 

olunmuş materiaalrın əsasında cavab almağa imkan verməli, 

kriminalistikanın və iqtisadi ekspertizanın müasir vəziyyətindən və hal-

hazırda onun sərəncamında olan tədqiqat metodlarından çıxış etməli, 

dəqiq, aydın və savadlı ifadə olunmalı, bununla da sualların yanlış 

şərhini istisna etməli, ciddi məntiqi ardıcıllıqla açıqlanmalıdır. Zərurət 

yarandıqda institutun mütəxəssisləri müstəntiqə ekspertiza üçün 

sənədlərin götürülməsində yardım göstərirlər. Belə təcrübə öxünü 

tamamilə doğrultmuşdur, çünki ekspert idarəsi hansı ekspertizaların 

təyin olunacağını əvvəlcədən bilir və öz işini planlaşdıra bilər. 

Müstəntiqlər ekspertizaları daha operativ şəkildə təyin edir, iqtisadçı-

ekspertlər isə onları vaxtında həyata keçirirlər. 
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ÑÓÀË 3. Åêñïåðtèçàíûí tÿéèí åäèëìÿñè, êå÷èðèëìÿñè вя еêñïåðt 
ðÿéèнин  ñöáót åtìÿ ïðîñåñèíäÿ ðîëó. 
 

Cèíàéÿò èøèíèí  èñòèíòàãû çàìàíû âÿ ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíäÿ 
ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðè âÿ îíëàðäà îëàí ìÿëóìàò ñöáóò íþâö êèìè èñòèôàäÿ 
îëóíà áèëÿð. Ìöÿññèñÿíèí  ãåéðè-íîðìàë  òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòè îëàí 
ìÿëóìàòëàð òåç-òåç ñöáóò íþâö êèìè èñòèôàäÿ îëóíóð. Áåëÿ êè, ìàääè-ìÿñóë 
øÿõñèí þùäÿñèíäÿ îëàí ìàëûí ÷àòûøìàìàçëûüû, ùåñàáëàðäà ÿìÿëèééàòëàðûí 
äöçýöí âÿ äîëàéû éîëëàðëà ìöùàñèáàò ó÷îòóíäà âÿ ùåñàáëàðäà þç ÿêñèíè 
òàïûð. Ìÿñÿëÿí, ÿýÿð òåõíîëîъè ïðîñåñ  ïîçóíòóñó, èñòåùñàë îëóíàí 
ìÿùñóëóí òàì ìÿäàõèë îëóíìàìàñû, ÿêñèêëèéèí âÿ àðòûãëûüûí éàðàíìàñûíà 
ñÿáÿá îëìóð, ëàêèí áåëÿ ôàêòëàð ìöùàñèáàò ó÷îòó âÿ ÿìÿëèééàò ñÿíÿäëÿðè 
àðàñûíäà çèääèééÿòëÿðèí éàðàíìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð âÿ éà èñòåùñàë 
îëóíìóø ìÿùñóëóí ó÷îòó âÿ íàðéàäëàðëà ÿìÿê ùàããû âåðèëìÿñè ñÿíÿäëÿðè 
àðàñûíäà çèääèééÿòëÿð  éàðàíûð. Èñòèíòàã çàìàíû âÿ ìÿùêÿìÿ ïðîñåñèíäÿ 
áåëÿ ôàêòëàðûí  ìþâýóä îëìàñûíû ìöôÿòòèø  òÿñäèã åäèð, ìÿùç áåëÿ 
øÿðàèòëÿðäÿ ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí òÿéèí îëóíìàñûíà 
ÿñàñëàð  àøàüûäàêûëàðäûð: 
1.Òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí ñÿíÿäëè òÿôòèø èëÿ ðàçû îëìàìàñû âÿ ôàêòûí éîõëàíûëìàñû 
ö÷öí õöñóñè áèëèéÿ ìàëèê îëàí  ìöòÿõÿññèñèí ðÿéè ëàçûìäûðñà. Ìÿñÿëÿí, 
ìöôÿòòèø òÿðÿôèíäÿí òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí òÿãäèì åòèäéè ñÿíÿäëÿðèí ãÿáóë 
åäèëìÿìÿñè, éîõëàìà çàìàíû äöçýöí öñóëëàðûí  òÿòáèã  åäèëìÿìÿñè, 
ÿìÿëèééàòëðûí àíàëèçèíèí òàì àïàðûëìàìàñû êèìè ùàëëàð òÿãñèðëÿíäèðèëÿí 
øÿõñèí åòèðàçûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí  åòèðàçûíûí ÿñàñëûëûüûíû 
ìöñòÿíòèã âÿ ìÿùêÿìÿ éîõëàìàëûäûð. 
2.Ìöñòÿíòèã òÿðÿôèíäÿí òÿéèí åäèëèá êå÷èðèëìèø ñÿíÿäëè òÿôòèøèí ðÿéè âÿ äèýÿð 
ìàòåðèàëëàð àðàñûíäà çèääèééÿòëÿð îëàðñà (òÿãñèðëÿíäèðèëÿí áóíà åòèðàç 
åòìèðñÿ), ÿýÿð áåëÿ çèääèééÿòëÿðè õöñóñè áèëèê òÿòáèã åòìÿäÿí àðàäàí 
ãàëäûðìàã ìöìêöí äåéèëñÿ. Ìÿñÿëÿí,  èñòèíòàã çàìàíû ìÿíèìñÿìÿ  
ôàêòëàðû îëìàñû ìöÿééÿí åäèëèá, ëàêèí êå÷èðèëìèø òÿôòèø íÿòèжÿñèíäÿ 
÷àòûøìàçëûãëàð àøêàð åäèëìÿéèá. 

ßýÿð ðÿé àðàñûíäà çèääèèééÿò éîõñà, ñÿíÿäëè òÿôòèøèí ðÿéèíè òÿñäèã 
åòìÿê ö÷öí ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿñè  âàжèá äåéèë. 

×öíêè ìöñòÿíòèã âÿ ìÿùêÿìÿ, åêñïåðò ãàðøûñûíäà ùàíñû 
ìÿñÿëÿëÿðèí ãîéóëìàñûíû ìöÿééÿí åäÿ áèëìÿéÿжÿê. Åêñïåðò-ìöùàñèá 
ãàðøûñûíäà äÿãèã ñóàëëàð ãîéóëìàçñà, î, äÿðèí àíàëèç àïàðà áèëìÿéÿжÿê 
âÿ ìöôÿòèøèí ðÿéèíè òÿñäèã åäÿжÿê.  
 ×îõ ùàëëàðäà ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû èø öçðÿ øàùèä âÿ 
òÿãñèðëÿíäèðèëÿíëÿðèí èôàäÿëÿðèíèí òÿñäèã åäèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ òÿéèí îëóíóð 
âÿ êå÷èðèëèð. Ùÿì÷èíèí äèýÿð åêñïåðòëÿð òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèø ðÿéëÿðèí òÿñäèãè 
ö÷öí ìöùàñèáàò åñïåðòèçàñû êå÷èðèëèð (ìÿñÿëÿí, òåõíîëîъè, õÿòøöíàñëûã âÿ 
ñ.) 
 Áöòöí ùàëëàðäà ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàò  åêñïåðòèçàñûíûí ïðåäìåòè 
äèýÿð ñöáóòëàðûí ó÷îò ñÿíÿäëÿðè èëÿ òÿñäèã åäèëìÿñè îëàжàãäûð. Åêñïåðò-
ìöùàñèáèí òÿäãèã îáéåêòè øàùèä âÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿíëÿðèí  èôàäÿëÿðè, 
åêñïåðòÿðèí ðÿéëÿðè äåéèë, ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðèíäÿ îëàí ó÷îò âÿ ùåñàáàò  
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ñÿíÿäëÿðèíÿ àèä îëàí ó÷îò âÿ ùåñàáàò ìÿëóìàòëàðû îëàжàã. Áåëÿ  
ìÿëóìàòëàðû õöñóñè öñóëëàð òÿòáèã åäèá, òÿäãèãàò àïàðàðàã  ìöùàñèá-
åêñïåðò àõòàðäûüû ôàêòëàðûí îëóá-îëìàìàñûíû ìöÿééÿí åäèð, ìÿëóìàòëàðû 
ãðóïëàøäûðûð. Ìöÿééÿí åòäèéè ÿëàìÿòëÿðèí àíàëèçèíè àïàðûá þç ðÿéèíè âåðèð. 
 Åêñïåðò-ìöùàñèá ãàðøûñûíäà ãîéóëìóø ñóàëëàð êîíêðåò жèíàéÿò èøèíèí 
èñòèíòàãû èëÿ ÿëàãÿäàð îëóäóüóíäàí îíëàðûí þçöíÿ ìÿõñóñ õöñóñèééÿòëÿðè 
âàð.  Îíà ýþðÿ äÿ ñóàëëàð îíóí ñÿëàùèééÿòèíÿ  àèä îëìàëûäûð. 
 Åêñïåðòÿ òÿãäèì åäèëÿí ìàòåðèàëëàð äà жèíàéÿò èøèíèí 
õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí àñûëûäûð. Äþâëÿò âÿ èжòèìàè ÿìëàêûí ìÿíèìñÿíèëìÿñè 
ôàêòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð êå÷èðèëÿí åêñïåðòèçàëàð öçðÿ ÷àòûøìàçëûãëàð(ÿêñèêëèê) 
ôàêòû áàðÿñèíäÿ áöòöí ñÿíÿäëÿð òÿãäèì åäèëìÿëèäèð (ñÿíÿäëè òÿôòèø àêòû, 
éîõëàíìà äþâðöíöí ÿââÿëèíäÿí àõûðûíàäÿê èíâåíòàðèçàñèéà àêòëàðû, 
òóòóøäóðìà жÿäâÿëëÿðè, ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðèí жÿäâÿëëÿðè, áàø ìöùàñèáèí 
ðÿéè âÿ ñ.). Ìÿíèìñÿìÿ  ôàêòëàðûíû ýèçëÿòìÿê ö÷öí òÿðòèá åäèëìèø ñàõòà 
ñÿíÿäëÿð, îíëàðûí ñàõòàëûüûíû òÿñäèã åäÿí ó÷îò ñÿíÿäëÿðè äÿ жèíàéÿò èøèíèí  
ìàòåðèàëëàðû èëÿ åêñïåðòÿ òÿãäèì îëóíìàëûäûð. Áóíäàí ÿëàâÿ ìàääè-ìÿñóë 
øÿõñëÿðèí, ùåñàá èøëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëàí ìöùàñèáëÿðèí, èíâåíòàðèçàñèéà 
àêòûíû èìçà åäÿí êîìèññèéà öçâëÿðèíèí òþðÿäèëìèø жèíàéÿò ôàêòûíà 
ìöíàñèáÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð äèíäèðèëìÿ ïðîòîêîëëàðû äà åêñïåðòÿ òÿãäèì 
îëóíìàûäûð, ÷öíêè îíëàð äà åêñïåðòèçàíûí ïðåäìåòèäèð. 
 Åêñïåðòèçà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí äèýÿð  ìöòÿõÿññèñëÿðèí òÿäãèãè âÿ 
ðÿéëÿðè ëàçûìäûðñà, îíëäàð ÿââÿëжÿäÿí àëûíìàëûäûð. Ìÿñÿëÿí, ñÿíÿäëÿðèí 
òåõíèêè òÿäãèãàòû, òèêèíòè èøëÿðèíäÿ íÿçàðÿò þë÷ìÿëÿðè, òåõíîëîъè 
åêñïåðòèçàëàðû âÿ ñ.). 
 Ìöùàñèá åêñïåðòèçàíûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ìàòåðèàëëàðû ìöñòÿíòèã þçö 
ñå÷èð. Ìÿñÿëÿí,  àõòàðûø âÿ ýþòöðìÿ  èñòèíòàã  ùÿðÿêÿòëÿðè íÿòèжÿñèíäÿ 
ýþòöðöëìöø ñÿíÿäëÿðè, ëàçûì ýÿëäèêäÿ ìöñòÿãèë äèýÿð òÿøêèëàò âÿ 
ìöÿññèñÿëÿðäÿí äÿ ìöâàôèã ñÿíÿäëÿðè òÿëÿá åäèð. 
 ×îõ åïèçîäëó жèíàéÿò èøëÿðè öçðÿ ìöñòÿíòèã äàèìè èãòèñàäè ñàùÿäÿ 
жèíàéÿòëÿðÿ ãàðøû ìöáàðèçÿ áöðîñóíóí ÿìÿêäàøëàðû, Âåðýèëÿð íàçèðëèéèíèí 
ÿìÿêäàøëàðû èëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëìàëûäûð( ìàääè-ìÿñóë øÿõñëÿðèí ãàðàëàìà 
éàçûëàðûíûí ýþòöðöëìÿñè âÿ ñ.) 
Ìÿíèìñÿìÿ  ôàêòëàðûíûí âÿ äèýÿð âÿçèôÿäÿí ñóè-èñòèôàäÿ ôàêòëàðûíûí 
à÷ûëìàñû ö÷öí ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿñè âàõòûíûí ìöÿééÿí 
åäèëìÿè äÿ áþéöê ðîë îéíàéûð. 

Äîüðóäóð, áó, òÿõèðÿñàëûíìàç èñòèíòàã ùÿðÿêÿòè äåéèë. Ýþñòÿðèëÿí 
åêñïåðòèçàíûí êå÷èðèëìÿñèíäÿí ÿââÿë ìöñòÿíòèã äèýÿð ñöáóòëàðû âÿ èø 
ìàòåðèàëëàðûíû þéðÿíèð, ëàêèí ìöñòÿíòèã åêñïåðòèçàíûí òÿéèíè âÿ  
êå÷èðèëìÿñèíè ÿñàññûç ëÿíýèòìÿìÿëèäèð, ÷öíêè åêïåðòèçàíûí êå÷èðèëìÿñè ÷îõ 
âàõò òÿëÿá åäèð âÿ îíà ýþðÿ äÿ èñòèíòàãûí ìöääÿòè óçàíûð. 
Ýþñòÿðèëÿíëÿðäÿí ÿëàâÿ, åêñïåðòèçà êå÷èðèëäèêäÿí ñîíðà, îíóí ðÿéè 
ÿòðàôûíäà ìöñòÿíòèã áèð ñûðà  èñòèíòàã ùÿðÿêÿòëÿðèíè ùÿéàòà êå÷èðìÿëèäèð. 
 Ìÿùêÿìÿ, ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿñèíè ëàáöä áèëäèêäÿ, 
ìöñòÿíòèã áó áàðÿäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûð. Жèíàéÿò ïðîñåñèíäÿí áèëäèéèìèç êèìè 
ãÿðàðäà ãûñà îëàðàã èøèí ìÿçìóíó, åêñïåðòèçàíûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ôàêòèêè 
ÿñàñ, åêñïåðò ãàðøûñûíäà ãîéóëàí ñóàëëàð ýþñòÿðèëèð. 
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 Èñòèíòàãû àïàðûëàí жèíàéÿò èøëÿðèíèí ðÿíýàðÿíýëèéè âÿ ìöõòÿëèôëèéè 
åêñïåðò-ìöùàñèá ãàðøûñûíäà ãîéóëàí áöòöí ñóàëëàðû ñàäàëàìàüà èìêàí 
âåðìèð. ×öíêè ñóàëëàðû ôîðìàëàøäûðìàã ö÷öí жèíàéÿò èøèíèí õöñóñèééÿòëÿðèíè 
íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð. Ëàêèí, åêñïåðò-ìöùàñèá ãàðøûñûíäà ãîéóëàí 
ñóàëëàðû ôîðìàëàøäûðìàã ö÷öí öìóìè òÿëÿáëÿð ìþâжóääóð. Ìÿñÿëÿí, 
ñóàëëàð åêñïåðò-ìöùàñèáèí ñÿëàùèééÿòèíäÿí êÿíàðà ÷ûõìàìàëûäûð âÿ äèýÿð 
ñàùÿëÿð öçðÿ òÿäãèãàòûí àïàðûëìàñûíà, ñÿíÿäëè òÿôòèøèí êå÷èðèëìÿñè èëÿ 
ÿëàãÿäàð ñóàëëàðûí ãîéóëìàñûíà éîë âåðèëìèð.(Ìÿñÿëÿí, ÿìòÿÿøöíàñ, 
èãòèñàä÷û, òÿìèð âÿ òèêèíòè èøëÿðèíäÿ íÿçàðÿò þë÷öëÿðèíèí àïàðûëìàñû âÿ 
ñ.).Ýåíèø éàéûëìûø ñÿíÿäëÿðäÿí áèðè åêñïåðò ãàðøûñûíäà ìöñòÿíòèã âÿ 
ìÿùêÿìÿ ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä ñóàëëàðûí ãîéóëìàñûäûð.(Áó áàðÿäÿ Åëìè 
Òÿäãèãàò Ìÿùêÿìÿ Åêñïåðòèçàñû Êðèìèíàëèñòèêà âÿ Êðèìèíîëîýèéà 
Ïðîáëåìëÿðè èíñòèòóòóíóí òÿëèìàòëàðûíû ýþñòÿðìÿê). Ìÿñÿëÿí, жèíàéÿò 
ùÿðÿêÿòèíèí ñóáéåêòèâ òÿðÿôèíèí ìöÿééÿí  åäèëìÿñè, éÿíè îíà ùöãóãè 
ãèéìÿòèí âåðèëìÿñè êèìè ñóàëëàðû ãîéìàã îëìàç. 
 Åêñïåðò-ìöùàñèá ãàðøûñûíäà åëÿ ñóàëëàð ãîéìàã ëàçûìäûð êè, îíëàðûí 
ùÿëëè ö÷öí áó ñàùÿäÿ õöñóñè áèëèê ëàçûì îëñóí. Ìÿñÿëÿí, ñàäÿ  ðèéàçè 
ùåñàáëàìàëàð àïàðìàã ö÷öí, ùÿð ùàíñû áèð òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòûíûí 
ìöùàñèáàò ùåñàáëàðûíäà äöçýöí ÿêñ åòäèðèëèá-åòäèðèëìÿìÿñèíè àðàøäûðìàã 
êèìè ñóàëëàðû ãîéìàã ãÿòè ãàäàüàíäûð.   
 ×îõ âÿ ìöðÿêêÿá ñóàëëàðûí ãîéóëìàñû äà ìÿãñÿäÿ ìöâàôèã äåéèë. 
Ìÿñÿëÿí, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí ñÿíÿäëè òÿôòèøëÿ ìöÿééÿí åäèëÿí ìÿíèìñÿíèëìèø 
ÿìëàêûí ìÿáëÿüè èëÿ ðàçû äåéèëñÿ, åêñïåðò ãàðøûñûíäà ùÿð áèð ÿìÿëèééàòûí 
éîõëàíûëìàñû áàðÿñèíäÿ 10-15 ñóàë ãîéìàã ëàçûì äåéèë. Òÿôòèø êå÷èðÿí 
ìöôÿòòèø ðÿéèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ìÿáëÿüèí жèíàéÿò èøè ìàòåðèàëëàðû èëÿ óéüóí 
ýÿëèá-ýÿëìÿìÿñè ñóàëûíû ãîéìàã êèôàéÿòäèð. 
 Åêñïåðòèçà òÿéèí îëóíàðêÿí ìöñòÿíòèã òÿãñèðëÿíäèðèëÿíè  ãÿðàðëà òàíûø 
åòìÿéÿ áîðжëóäóð. Áó, ïðîññåñóàë ùÿðÿêÿòèí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿñÿëÿñèíè 
ùÿëë åäèð. Áåëÿ êè, áèçèì þëêÿìèçèí Àâðîïà Øóðàñûíà ãÿáóë åäèëìÿñè 
ìÿñÿëÿñèíäÿ ìÿùç ùÿð áèð âÿòÿíäàøûí ùöãóãóíóí ãîðóíìàñû ìÿñÿëÿëÿðè 
þí ïëàíäà äóðóðäó. Òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìàñû 
áàðÿäÿ ãÿðàðëà òàíûø îëàðêÿí, àøàüûäàêû ùöãóãëàðà ìàëèêäèð: 
1.Åêñïåðò-ìöùàñèáäÿí èìòèíà åòìÿê; 
2.Þçöíöí ýþñòÿðäèéè åêñïåðòè èøÿ жÿëá åòìÿê; 
3.Åêñïåðò ãàðøûñûíäà äèýÿð ñóàëëàð ãîéìàã; 
4.ßëàâÿ ñÿíÿäëÿð òÿãäèì åòìÿê âÿ ñ. (÷îáàí, ÷îìàã âÿ ãåéäëÿð ìèñàëû). 
 Ìöòòÿùèìèí âÿñàäÿòëÿðè åêñïåðòèçà òÿéèí åäèëÿðêÿí íÿçÿðÿ  àëûíûð, 
ÿýÿð ðÿää åäèëÿðñÿ, áó áàðÿäÿ ìöñòÿíòèã òÿðÿôèíäÿí ãÿðàð ãÿáóë åäèëèð âÿ 
ìöòòÿùèìÿ åëàí åäèëèð. 
 Åêñïåðòèçà òÿéèí îëóíìàñû áàðÿñèíäÿ ãÿðàð ìöñòÿíòèã òÿðÿôèíäÿí 
ìöâàôèã ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû èäàðÿñèíÿ ýþíäÿðèëäèêäÿí ñîíðà ùÿìèí 
èäàðÿíèí ðÿùáÿðëèéè èñòèíòàã îðãàíûíà ìöùàñèá-åêñïåðò ýþíäÿðèð. Áó 
çàìàí åêñïåðòÿ òÿéèí åäèëìèø ôîðìàäà òàïøûðûã âåðèëèð. Ùÿìèí  òàïøûðûã 
ìöùàñèá-åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí ìöñòÿíòèãÿ òÿãäèì åäèëèð, î èñÿ  þç 
íþâáÿñèíäÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿíè åêñïåðòèçàíû êèìèí àïàðàжàüû èëÿ òàíûø åäèð âÿ 
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åêñïåðòäÿí ìöòòÿùèìèí èìòèíà åòìÿñè ö÷öí ñÿáÿá îëóá-îëìàäûüûíû 
þéðÿíèð. 
 Ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû áèëàâàñèòÿ åêñïåðòèçà ìöÿññèñÿñèíèí 
þçöíäÿ äÿ êå÷èðèëÿ áèëÿð. Áåëÿ ùàëëàðäà ìöñòÿíòèã åêñïåðòèçà êå÷èðèëìÿñè 
áàðÿñèíäÿ ãÿðàðëà áèðëèêäÿ òÿäãèã îëóíìàëû îëàн  áöòöí ìàòåðèàëëàðû äà 
ùÿìèí ìöÿññèñÿéÿ ýþíäÿðèð.     
 

Araşdırmanın Èëêèí mərhələsində ìöùàñèáàò 
åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿñè. 

 
Ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíû ùÿéàòà êå÷èðÿí åêñïåðòèí èøèíè ö÷ ÿñàñ 

ìÿðùÿëÿéÿ áþëìÿê îëàð: èøèí ìàòåðèàëëàðû èëÿ ãàáàãcàäàí òàíûøëûã,èøèí 
ìàòåðèàëëàðûíûí òÿäãèãè âÿ ãîéóëìóø ñóàëëàðûí ùÿëëè; åêñïåðò ðÿéèíèí òÿðòèá 
åäèëÿðÿê ìöñòÿíòèãÿ òÿãäèì îëóíìàñû. 
 Áèðèícè ìÿðùÿëÿäÿ åêñïåðò ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí 
êå÷èðèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéöíö òÿéèí åòìÿëèäèð. Ìöñòÿíòèã åêñïåðòèçà  
êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ëàçûì îëàí èøèí áöòöí ìàòåðèàëëàðûíû åêñïåðòÿ  òÿãäèì 
åäèð. Åêñïåðòè îíóí жàâàá âåðìÿëè îëäóüó ñóàëëàðà àèäèééàòû îëìàéàí 
äèýÿð ìàòåðèàëëàðëà, ìÿñÿëÿí, òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí êå÷èðäèéè ùÿéàò òÿðçè  
áàðÿñèíäÿ øàùèä èôàäÿëÿðè èëÿ òàíûø åòìÿê ìÿãñÿäÿ  óéüóí äåéèë. 
 Èøèí ìàòåðèàëëàðû èëÿ òàíûø  îëäóãäàí ñîíðà  åêñïåðò áèð ñûðà ùàëëàðäà 
ЖÏÌ-íèí áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã ðÿé  âåðèëìÿñèíèí ãåéðè-ìöìêöíëöéö 
áàðÿäÿ éàçûëû øÿêèëäÿ ìöñòÿíòèãè õÿáÿðäàð åäèð.Áó  àøàüûäàêû ùàëëàðäà 
áàø âåðèð: 
1. Ìöñòÿíòèãèí åêñïåðò ãàðøûñûíà ãîéäóüó ñóàëëàð îíóí ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä 
äåéèë, éàõóä áóíóí ö÷öí õöñóñè áèëèê òÿëÿá îëóíìóð. 
 Ñóàëëàðûí ãåéðè-äÿãèãëèéè ðÿé âåðèëìÿñèíäÿí èìòèíà åòìÿéÿ ÿñàñ îëà 
áèëìÿç. Áåëÿ ùàëëàðäà ìöùàñèá-åêñïåðò ìöñòÿíòèãÿ ñóàëëàðûí äöçýöí 
òÿðòèá åäèëìÿñèíäÿ êþìÿê åòìÿëèäèð. 
2. Ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû êå÷èðèëìÿçäÿí ÿââÿë ÷îõ áþéöê ùÿжìëè ùàçûðëûã 
èøëÿðè ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëèäèð: õÿòò åêñïåðòèçàñû, òåõíèêè, òèêèíòè âÿ ñ. 
åêñïåðòèçàëàð êå÷èðèëìÿëè, ñÿíÿäëÿðèí èíâåíòàðèçàñèéàñû àïàðûëìàëû, 
ãåéäèééàò áÿðïà åäèëìÿëè, ùÿì÷èíèí áàøãà øÿùÿð âÿ éà  âèëàéÿòëÿðäÿí 
ó÷îò ñÿíÿäëÿðè òÿëÿá åäèëìÿëèäèð. 
3. Ãîéóëìóø ñóàëëàðûí ùÿëëè ö÷öí òÿëÿá îëóíàí ñÿíÿäëÿð ìÿùâ åäèëìèø âÿ 
éà î ãÿäÿð ñÿùëÿíêàð  øÿêèëäÿ òÿðòèá åäèëìèøèð êè,  îíëàðû ìöùàñèáàò 
åêñïåðòèçàñû êå÷èðèëìÿ÷è ö÷öí ÿñàñ  ùåñàá åòìÿê îëìàç. 
 Ìöùàñèá åêñïåðò ðÿé âåðÿ áèëìÿìÿñèíèí ñÿáÿáëÿðèíè  òÿéèí åäèá 
ýþñòÿðìÿëèäèð. Ðÿé âåðèëìÿñèíèí ãåéðè-ìöìêöíëöéö áàðÿñèíäÿ éàçûëû 
ìÿëóìàòäà ùÿì÷èíèí ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ÿëàâÿ 
ùàíñû ñÿíÿäëÿðèí ëàçûì îëäóüó ýþñòÿðèëìÿëèäèð. 
 Ìöùàñèá åêñïåðò ìàòåðèëëàðëà òàíûø îëàðêÿí áÿçÿí åëÿ ùàëëàðà ôèêèð 
âåðÿ áèëÿð êè, îíëàð ìöñòÿíòèãèí ýþçöíäÿí éàéûíìûø îëñóí âÿ  îíëàðûí ùÿëëè 
ö÷öí õöñóñè áèëèê òÿëÿá åäèëñèí. Áåëÿ ùàëëàðäà ìöùàñèá åêñïåðò 
ìöñòÿíòèãÿ áó áàðÿäÿ õÿáÿð âåðìÿëèäèð êè, î äà þç íþâáÿñèíäÿ ÿëàâÿ 
ñóàëëàð ãîéà áèëñèí. 
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 Ìöùàñèá åêñïåðò ãîéóëàí ñóàëëàðûí ùÿëëèíè ìöìêöí ñàéàðñà, 
åêñïåðòèçà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ëàçûì îëàí âàõòû ùåñàáëàéàðàã жÿäâÿë òóòóð. 
Жÿäâÿë ìöñòÿíòèãëÿ ðàçûëàøäûðûëàðàã åêñïåðòèçà øþáÿñèíèí ðÿèñè òÿðÿôèíäÿí 
òÿñäèã åäèëèð.  
 Èëêèí èñòèíòàãäà êå÷èðèëÿí åêñïåðòèçàíûí ñîíðàêû ìÿðùÿëÿñè ìöùàñèá-
åêñïåðòèí èø ïëàíûíûí òÿðòèá åäèëìÿñèíäÿí áàøëàíûð. Ïëàíëàøäûðìà  ÷îõ 
áþéöê òÿøêèëàòû ðîë îéíàéûð –î ÿìÿéèí ñÿðô åäèëìÿñèíè èõòèñàð åäèð. 
 Ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñû ìöñòÿíòèãèí èøëÿäèéè õèäìÿòè îòàãäà 
êå÷èðèëèð. Þç èøèíèí áèð ùèññÿñèíè ìöñòÿíòèãèí èжàçÿñè èëÿ òÿäãèã îëóíàí 
îáéåêòëÿ ÿëàãÿñè îëàí ìöÿññèñÿëÿðäÿ äÿ êå÷èðÿ áèëÿð. 
 Ìöñòÿíòèã èø ïëàíûíû ìöùàñèá åêñïåðòèí èø ïëàíû èëÿ óéüóíëàøäûðìàëû 
âÿ  åêñïåðòèí èøè èëÿ ïàðàëåë îëàðàã ùàíñû èñòèíòàã  ùÿðÿêÿòëÿðèíèí ùÿéàòà 
êå÷èðèëìÿñèíèí ìöìêöíëöéöíö àéäûíëàøäûðìàëûäûð. Õöñóñè  áèëèê òÿëÿá 
îëóíàí áèð ñûðà èñòèíòàã  ùÿðÿêÿòëÿðèíäÿ ìöùàñèá  åêñïåðòèí äÿ èøòèðàê 
åòìÿñè ìÿãñÿäÿ óéüóíäóð. Ìÿñÿëÿí, ó÷îò ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð 
òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñèí äèíäèðèëìÿñè çàìàíû, ùåñàáëàìà èøëÿðèíèí- 
øàùèäëÿðèí äèíäèðèëìÿñèíäÿ, ó÷îò ñÿíÿäëÿðèíèí àõòàðûøû çàìàíû  èø ö÷öí 
ÿùÿìèééÿòëè îëà áèëÿжÿê ñÿíÿäëÿðèí òàïûëìàñûíûí ìöìêöíëöéö åùòèìàëû 
îëäóãäà âÿ ñ. 
      

Ìÿùêÿìÿ –ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí ðÿéè. 
 
 Ìöùàñèá åêñïåðò êå÷èðäèéè òÿäãèãàòûí íÿòèжÿñèíäÿ éàçûëû îëàðàã ðÿé 
ùàçûðëàéûð. Ùÿìèí ðÿé ñöáóò ìÿíáÿéè ùåñàá åäèëèð: îðàäà èø ö÷öí 
ÿùÿìèééÿòëè îëàí ôàêòèêè ìÿëóìàòëàð ÿêñ åòäèðèëèð. Ìöùàñèá-åêñïåðò èñòèíòàã 
ìàòåðèàëëàðûíûí òÿäãèãè íÿòèжÿñèíäÿ éåíè ìÿëóìàòëàð öçÿ ÷ûõàðûð (ìÿáëÿüèí  
÷àòûøìàìàñû áàðÿäÿ  ìöôÿòòèøèí  ÷ûõàðäûüû íÿòèжÿíèí äöçýöíëöéö 
ùàããûíäà, ìàääè-ãèéìÿòëè ÿøéàëàðûí  ÿêñèêëèéèíèí àêòûí òÿðòèá 
îëóíìàñûíäàí ÿââÿë éàðàíìàñû ùàããûíäà âÿ ñ.) 
 Ìöùàñèá åêñïåðòèí ðÿéè ö÷ ùèññÿäÿí èáàðÿò îëóð: ýèðèø, òÿäãèãàò 
ùèññÿñè âÿ íÿòèжÿ. 
 Ýèðèø ùèññÿñèíäÿ åêñïåðòèçàíûí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí ÿñàñëàð øÿðù 
îëóíóð, åêñïåðòèí ãàðøûñûíà ãîéóëàí ñóàëëàð, åêñïåðòÿ òÿãäèì åäèëìèø 
ìàòåðèàëëàð ýþñòÿðèëèð, ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí êèì òÿðÿôèíäÿí 
êå÷èðèëäèéè ( ôàìèëèéàñû, àäû, àòàñûíûí àäû,òÿùñèëè, èõòèñàñû, âÿçèôÿñè, àëèìëèê 
äÿðÿжÿñè âÿ ðöòáÿñè) ýþñòÿðèëèð. 
 Òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ àøàüûäàêûëàð ýþñòÿðèëèð:  
1.Åêñïåðò òÿäãèãàòûíûí ïðîñåñè, îíóí íÿòèжÿëÿðè;  
2.Òÿéèí åäèëìèø ôàêòëàðûí åëìè ÿñàñëàíäûðûëìàñû; 
3.Ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàòû åêñïåðòèçàñûíûí êå÷èðèëìÿ öñóëëàðû; 
4.Òÿäãèãàò ïðîñåñè ùÿð áèð ñóàë öçðÿ àéðûжà øÿðù åäèëèð; 
5.Øÿðù èëêèí ôàêòèêè ìàòåðèàëëàðäàí áàøëàíûð(òÿôòèø ìàòåðèàëëàðû, ó÷îò 
ìÿëóìàòëàðû âÿ ñ.). 

Äàùà ñîíðà òÿäãèã îëóíàí îáéåêòèí õàðàêòåðèñòèêàñû âåðèëèð, òÿäãèãàò 
öñóëëàðû ýþñòÿðèëèð. Öçÿ ÷ûõàðûëàí ôàêòëàð òÿùëèë îëóíàðàã ãðóïëàøäûðûëûð.Áó 
çàìàí ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèçàñûíûí èøëÿéèá ùàçûðëàäûüû âÿ ùÿìèí 



27 

 

ôàêòëàðûí  ÿñàñûíäà äóðàí íÿçÿðèééÿñèíè øÿðù åòìÿê. Åêñïåðò ðÿéèíèí 
ùÿìèí ùèññÿñèíäÿ ãîéóëàí ñóàëëàðûí ùÿð áèðèíÿ ýåíèø жàâàá âåðèëèð. 
 Ðÿéèí ñîíóíжó  ùèññÿñèíäÿ ìöùàñèá åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí ÿââÿëêè 
ùèññÿäÿ ñóàëëàðà âåðèëÿí жàâàáëàð ãûñà øÿêèëäÿ òÿêðàð îëóíóð. 
 Ðÿéÿ ÷îõ âàõò åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí  òÿðòèá åäèëÿí ìöõòÿëèô жÿäâÿëëÿð, 
ùåñàáëàìàëàð ÿëàâÿ åäèëèð. Áóíëàð ÷îõ âàõò òÿäãèã îëóíìóø ôàêòëàðûí òÿùëèëè 
âÿ ãðóïëàøäûðûëìàñû çàìàíû òÿëÿá îëóíóð. Áèð ñûðà  ÿëàâÿëÿð àéðû-àéðû  
íÿòèжÿëÿðèí êîíêðåòëÿøäèðèëìÿñè âÿ à÷ûëìàñû ö÷öí òÿëÿá îëóíóð. Ìÿñÿëÿí, 
öìóìè äÿéìèø çèéàíûí à÷ûëìàñû ö÷öí åêñïåðò, ìàääè-ãèéìÿòëè 
ìàòåðèàëëàðûí ÿñàññûç îëàðàã ñèëèíìÿè ôàêòëàðûíû ñàäàëàéûð. 
 Ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàòû åêñïåðò ðÿéèíè ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàòû 
åêñïåðòèçàñû øþáÿñèíèí ðÿèñè éîõëàéûð. Î, åêñïåðòèçàíû òÿéèí åòìèø îðãàíà 
ðÿéèí áó âÿ éà äèýÿð  ìåòîäèêè õàðàêòåðëè ÷àòûøìàçëûãëàðûíû ýþñòÿðÿ áèëÿð. 
Ëàèêí ìöñòÿíòèãèí þçö äÿ åêñïåðòèí ðÿéèíè þéðÿíìÿëè âÿ îíóí ãàðøûéà 
ãîéäóüó òÿëÿáëÿðÿ íÿ äÿðÿжÿäÿ жàâàá âåðäèéèíè  àéäûíëàøäûðìàëûäûð. Ðÿé 
àéäûí, òàì, ÿñàñëàíäûðûëìûø âÿ äöçýöí  îëìàëûäûð. 
 Ìÿùêÿìÿ åêñïåðòèçàñû íÿèíêè ìöÿééÿí  ôàêòëàðû ýþñòÿðìÿëè, ùÿì äÿ 
жèíàéÿò ïðîñåñèíèí áöòöí èøòèðàê÷ûëàðûíà àéäûí îëìàñû ö÷öí ùÿìèí ôàêòëàðû 
øÿðù åòìÿëèäèð. 
 Ìÿùêÿìÿ ìöùàñèáàòû åêñïåðòèíèí ðÿèé ãîéóëàí áöòöí ñóàëëàðà òàì 
âÿ ÿùàòÿëè жàâàá âåðäèêäÿ ãÿíàÿòáÿõø ñàéûëà áèëÿð. Åêñïåðò îíóí 
ãàðøûñûíà ãîéóëìóø ùÿð áèð ñóàëà ÿñàñëàíäûðûëìûø жàâàá âåðìÿëèäèð. 
Åêñïåðòèí  жàâàáëàðû (éÿíè íÿòèжÿëÿðè) äÿãèã îëìàëû, ùå÷ áèð ôÿðçèééÿéÿ 
ÿñàñëàíìàìàëûäûð.  Ìöùàñèá åêñïåðò éàðûì÷ûã âÿ éà òÿõìèíè íÿòèжÿëÿðÿ 
ясасланмамалыдыр. Мясялян, ряйдя “чатышмазлыг” йягин ки, йанварын 1-äÿê 
ямяля эялмишдир”,”чатышмазлыг нятижÿñèíäÿ âóðóëàí çèéàí òÿõìèíè 15 ìèí 
доллар тяшкил едир” вя с. ифадяляри  йолверилмяздир. Мöùàñèá åêñïåðò áöòöí 
ó÷îò ñÿíÿäëÿðèíè âÿ ùÿëë åäèëìÿëè ìÿñÿëÿëÿðÿ àèäèééàòû îëàí áöòöí äèýÿð 
òÿäãèãàò îáéåêòëÿðèíè ìöùàñèáàò  åêñïåðòèçàñû  íÿçÿðèééÿñèíèí èøëÿéèá 
ùàçûðëàäûüû íÿçÿðèééÿëÿð âÿ éîõëàìà ìåòîäëàðûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ 
þéðÿíìÿëèäèð. 
 Ìöñòÿíòèã ìöùàñèá åêñïåðòè îíóí âåðäèéè ðÿéÿ àèä îëàí ùÿð ùàíñû 
ìÿñÿëÿíè àéäûíëàøäûðìàã ö÷öí äèíäèðÿ áèëÿð. Ðÿé êèôàéÿò ãÿäÿð  òàì 
îëìàäûãäà âÿ ãîéóëàí ñóàëëàðà жàâàá âåðèëìÿäèêäÿ ÿëàâÿ åêñïåðòèçà òÿéèí 
åäèëÿ áèëÿð. 
 Áåëÿëèêëÿ, ÿýÿð òÿäãèãàòûí òàì àïàðûëìàäûüû àøêàð åäèëÿðñÿ, ÿëàâÿ  
åêñïåðòèçà òÿéèí åäèëèð. Áó çàìàí ÿýÿð  åêñïåðòèçàíûí òàì 
àïàðûëìàìàñûíà ñÿáÿá òÿäãèãàò ö÷öí ýÿðÿêëè îëàí ÿëàâÿ ñÿíÿäëÿðèí 
òÿãäèì åäèëìÿìÿñè îëìóøäóðñà âÿ  åêñïåðòèí   ýöíàùû öçöíäÿí áàø 
âåðìÿìèøäèðñÿ, ÿëàâÿ åêñïåðòèçà éåíèäÿí ùÿìèí ìöùàñèá-åêñïåðòÿ 
ùÿâàëÿ åäèëÿ áèëÿð. Ëàêèí åêñïåðòèçà ðÿéèíèí òàì îëìàìàñû ìöùàñèá  
åêñïåðòèí ñàâàäñûçëûüû, îíóí ãåéðè-îáéåêòèâëèéè âÿ éà ùÿð ùàíñû äèýÿð 
ñÿáÿäÿí îëäóüó àøêàð åäèëìèøñÿ, òÿêðàð åêñïåðòèçà äèýÿð åêñïåðòÿ 
òàïøûðûëûð. 
 ßëàâÿ åêñïåðòèçàíûí òÿéèí åäèëìÿñè àäÿòÿí èñòèíòàãûí ìöääÿòèíèí 
óçàíìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Áóíà ýþðÿ äÿ éàëíûç èñòèñíà ùàëëàðäà, ùÿëë 
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åäèëìÿìèø ñóàëëàðû äèýÿð öñóëëàðëà àéäûíëàøäûðìàã ìöìêöí îëìàäûãäà 
ÿëàâÿ åêñïåðòèçàéà ìöðàжèÿò åòìÿê ëàçûìäûð.  
 Ìÿùêÿìÿ-ìöùàñèáàò åêñïåðòèíèí ðÿéèíèí àøàüûäàêû ùàëëàðäà ÿñàñëû 
ñàéìàã îëàð: 
1.Ðÿé ñÿíÿäëÿðëÿ ÿñàñëàíäûðûëìàëûäûð, éÿíè áöòöí íÿòèжÿëÿð жèíàéÿò  èøèíèí 
ñÿùèôÿëÿðè ýþñòÿðèëìÿêëÿ ñÿíÿäëÿðÿ  âÿ áàøãà ìàòåðèàëëàðà ÿñàñëàíûð. Áåëÿ 
ÿñàñëàíäûðìàëàð åêñïåðòèí íÿòèжÿñèíèí äöçýöíëöéöíöí ìöñòÿíòèã âÿ 
ùàêèì òÿðÿôèíäÿí éîõëàíûëìàñûíà êþìÿê åäèð. Êèôàéÿò ãÿäÿð ùÿð ùàíñû 
ñÿíÿä îëìàäàí âÿ éà ñÿíÿäëÿðèí îëäóüó ùàëäà îíëàðà  ÿñàñëàíìàäàí 
åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèø ãÿòè ðÿé ÿñàñëû ñàéûëà áèëìÿç. 
2.Åêñïåðòèí âåðäèéè ùÿð áèð ðÿé ìöùàñèáàò ó÷îòó íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí åëìè 
øÿêèëäÿ ÿñàñëàíäûðûëìàëû âÿ  òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòè òÿùëèë  åäèëìÿëèäèð. 
Ìöùàñèá åêñïåðò ìöñòÿíòèãèí âÿ éà áàøãà  ñàùÿíèí åêñïåðòèíèí 
ñÿëàùèééÿòèíÿ àèä îëàí  ìÿñÿëÿëÿðÿ ìöäàõèëÿ åòìÿìÿëèäèð. Áåëÿ êè, 
ìöùàñèá åêñïåðò îõøàð õÿòëÿðè àøêàð åäÿðñÿ,  õÿòò åêñïåðòèçàñûíûí ðÿéè 
îëìàäàí þç íÿòèжÿñèíäÿ áóíà èñòèíàä åäÿ áèëìÿç. 
 Åêñïåðòèí ðÿéèíèí äîüðóëóüóíà ìöñòÿíòèã òÿðÿôèíäÿí àøàüûäàêû  
ùàëëàð àøêàð åäèëÿðêÿí øöáùÿ éàðàíà áèëÿð: 

1.Äàõèëè çèääèééÿòëÿð, ìÿñÿëÿí, ðÿéèí òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ äÿéìèø 
çèéàíûí áèð ìÿáëÿü, íÿòèжÿ ùèññÿñèíäÿ äèýÿð ìÿáëÿü ýþñòÿðèëÿðñÿ,  
òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ èíâåíòàðèçàñèéàíûí êå÷èðèëìÿñè áèð òàðèõäÿ, íÿòèжÿ 
ùèññÿñèíäÿ áàøãà òàðèõäÿ ýþñòÿðèëÿðñÿ âÿ ñ. Áåëÿ çèääèééÿòëÿð ÷îõ âàõò 
òåõíèêè ñÿùâ ñàéûëûð âÿ åêñïåðòèí äèíäèðèëìÿñèíäÿí ñîíðà øöáùÿëÿð àðàäàí 
ãàëõûð. 

Åêñïåðòèí áóðàõäûüû ìåòîäèê ñÿùâëÿð íÿòèжÿñèíäÿ éàðàíìûø  äàõèëè 
çèäèèééÿòëÿðè àøêàð åòìÿê äàùà ÷ÿòèíäèð. Ëàêèí, òÿжðöáÿ ýþñòÿðèð êè, 
åêñïåðòèí ðÿéèíè äèããÿòëÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðÿí  ìöñòÿíòèã íÿèíêè ùÿìèí  
ñÿùâëÿðè àøêàð åäèð, ùÿòòà îíëàðûí éàðàíìàñû ñÿáÿáëÿðèíè äÿ àéäûíëàøäûðà 
áèëèð. Áÿçè ùàëëàðäà ìåòîäèêè  ñÿùâëÿð òÿäãèãàòûí íÿòèжÿëÿðèíèí åêñïåðò 
òÿðÿôèíäÿí äöçýöí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿìÿñè íÿòèжÿñèíäÿ, äèýÿð ùàëëàðäà èñÿ 
ìöùàñèá åêñïåðòèí åéíè áèð ùåñàáëàìàäà  ìöõÿëèô ýþñòÿðèжèëÿðèí 
áèðëÿøäèðèëìÿñè, äÿéìèø çèéàíëà âóðóëìóø çÿðÿðèí íÿòèжÿëÿðèíèí жÿìëÿíìÿñè 
âÿ ñ. ùàëëàð íÿòèжÿñèíäÿ áàø âåðèð.   

2.Ìöùàñèá åêñïåðòèí ÷ûõàðòäûüû íÿòèжÿ èëÿ èøèí ìàòåðèàëëàðû àðàñûíäà 
ùå÷ íÿ èëÿ ÿñàñëàíäûðûëìàéàí çèääèééÿòèí îëìàñû. Õöñóñè èëÿ ìöùàñèá 
åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí íÿçÿðÿ àëûíìûø âÿ åêñïåðòèí ÷ûõàðäûüû  íÿòèжÿ àðàñûíäà 
çèääèééÿòèí îëìàñû éîëâåðèëìÿçäèð. 

Ìåòîäèêè ñÿùâëÿð âÿ éà ÿñàññûç çèääèééÿòëÿð ìöùàñèá åêñïåðòèí 
èõòèñàñ ñÿâèééÿñèíèí àøàüû îëìàñûíû âÿ éà îíóí èøÿ ãåéðè-îáéåêòèâ 
éàíàøìàñûíû ýþñòÿðèð. Åêñïåðòèí íÿòèжÿñè ÿñàññûç îëäóãäà âÿ éà îíóí 
äîüðóëóüóíà øöáùÿ éàðàíäûãäà òÿêðàð åêñïåðòèçà òÿéèí åäèëèð.  

Òÿêðàð åêñïåðòèçà ùÿì ìöñòÿíòèãèí, ùÿì äÿ òÿãñèðëÿíäèðèëÿíèí 
âÿñàòÿòè ÿñàñûíäà òÿéèí åäèëÿ áèëÿð. 

Åêñïåðòèí ðÿéè èëêèí èñòèíòàãûí ýåäèøèíäÿ éîõëàíûëûð.Éîõëàìàíûí 
íÿòèжÿëÿðèíè, ùÿì÷èíèí äèýÿð äÿëèë-ñöáóòëàðû íÿçÿðÿ àëìàãëà ìöñòÿíòèã 
åêñïåðòèí ÷ûõàðòäûüû íÿòèжÿíè ãèéìÿòëÿíäèðèð. 
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Åêñïåðòèí íÿòèжÿñè ìöñòÿíòèã ö÷öí âàжèá øÿðò ñàéûëìûð, ëàêèí î, 
þçöíöí ùÿìèí íÿòèжÿ èëÿ  ðàçûëàøìàäûüûíû èòòèùàìíàìÿäÿ âÿ éà èøèí õÿòì 
îëóíìàñû áàðÿñèíäÿêè ãÿðàðäà ýþñòÿðìÿëèäèð. Ìöñòÿíòèã áó çàìàí 
åêñïåðòèí ðÿéè èëÿ èøèí äèýÿð ìàòåðèàëëàðû àðàñûíäàêû çèääèééÿòè  ýþñòÿðìÿëè, 
ùÿì÷èíèí éàðàíìûø óéüóíñóçëóüóí ñÿáÿáëÿðèíè à÷ûãëàìàëûäûð.  

ßýÿð òÿêðàð åêñïåðòèçà êå÷èðèëìèø âÿ ìöñòÿíòèã ùÿìèí íÿòèжÿ èëÿ 
ðàçûëàøìûøäûðñà áåëÿ, ÿââÿëêè åêñïåðòèçàíûí ðÿéè èøèí ìàòåðèàëëàðû àðàñûíäà 
ñàõëàíûëìàëûäûð, áåëÿ êè,  éûüûëìûø ìàòåðèàëëàð ÿñàñûíäà àõûðûícû ãèéìÿò 
ìÿùêÿìÿ òÿðÿôèíäÿí âåðèëèð. 
Hüquq ədəbiyyatında mühasibat və plan-iqtisadi ekspertizanın rəyinin 

qiymətləndirilməsinin bəzi məsələləri işıqlandırılsa da, bu problem yeni 

tədqiqatlar tələb edir. Müstəntiq (məhkəmə) tərəfindən iqtisadçı-

ekspertin rəyi qiymətləndirilərkən aşağıdakı amillər mühüm əhəmiyyətə 

malikdir: müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılmada, 

maliyyələşdirmədə, uçot və hesabatın aparılmasında mühüm fərqləri 

şərtləndirən rəngarəngliyi; iqtisadçı-ekspertin digər növ ekspertizaların 

rəylərindən istifadə etməsinin zəruriliyi; ekspert tədqiqatının böyük 

sayda sənədləri əhatə etməsi. Ekspertin rəyinin qiymətləndirilməsi onun 

məqbulluğunun, aidiyyatlılığının, dürüstlüyünün və sübutetmə 

əhəmiyyətinin müəyyən olunmasını ehtiva edir. İqtisadçı-ekspertin 

rəyinin məqbulluğu lazımi ekspertiza subyektinin mövcudluğunu, onun 

təyin olunmasının və aparılmasının prosessual qaydasında  riayət 

olunmasını nəzərdə tutur. Rəyi qiymətləndirərkən, ilk növbədə, 

ekspertin səriştəliliyini aydınlaşdırmaq zəruridir. Bu məsələ iqtisadi 

ekspertizaya tətbiqən xüsusilə aktualdır, çünki artıq ikinci fəsildə 

nəzərdən keçirilmiş səbəblərdən bu ekspertizalar çox vaxt ekspert 

idarəsindən kənarda aparılır. Buradan da ekspert qismində 

ekspertizanın keyfiyyətlə aparılması üçün birliklərə malik olmayan 

təsadüfi adamın cəlb olunması kimi real təhlükə meydana çıxır. 

Müstəntiqin (məhkəmənin) iqtisadçı-ekspertin geri çağrılması üçün 

əsasın olub-olmadığını yoxlaması zəruridir. CPM-nin 118-ci maddəsinə 

görə, ekspert təqsirləndirilən şəxsdən, zərərçəkəndən, mülki iddiaçıdan, 

yaxud mülki cavabdehdən xidməti, yaxud digər asılılıqda olduqda, 

yaxud materialları cinayət işinin qaldırılması üçün əsas kimi çıxış etmiş 

təftiş apardıqda iş üzrə icraatda iştirak edə bilməz. İqtisadi ekspertizanın 

icraatının cinayətin törədildiyi müəssisədə işləyən şəxslərə həvalə 

olunması istisna olunur. Ekspertizanın təyin olunması və aparılması 

zamanı təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarına riayət olunmasını 

yoxlayarkən, o cümlədən, onun iqtisadi ekspertizanın təyin olunması 

haqqında qərarı ilə edilib-edilmədiyini, CPM-nin 91- ci maddəsi ilə təsbit 

olunmuş hüquqların ona izah olunub-olunmadığını aydınlaşdırmaq 
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lazımdır. İqtisadçı-ekspertlər cinayət işinin materiallarından geniş 

istifadə edir, təqsirləndirilən şəxslərdən, plan şöbələrinin işçilərindən, 

mühasiblərdən və digər şıxslərdən izahat alırlar. Bəzən, xüsusilə 

söhbətin təqsirləndirilən şəxsin təftişin təsbit etdiyi faktlara etiraz 

etməsindən getdiyi halda, bu materiallar və izahatlar ekspertlər 

tərəfindən qeyri-tənqidi qarşılanır. Bunu bildikdə müstəntiq (məhkəmə): 

ekspertin bu şəxslərin ifadələrində və izahatlarında olan məlumatların 

yoxlanması üçün müvafiq sənədlərin tədqiqini aparıb-aparmadığını; bu 

ifadələrə və izahatlara öz qiymətini verib-vermədiyini; öz nəticələrini 

tədqiqatların yekunları əvəzinə təqsirləndirilən şəxslərin, şahidlərin və 

digər şəxslərin mülumatları ilə əsaslandırıb- əsaslandırmadığını 

aydınlaşdırmalıdır. Əgər iqtisadçı-ekspert sənədlərin tədqiqinə istinad 

etmədən, öz nəticələrini təqsirləndirilən şəxslərin, şahidlərin və digər  

şəxslərin ifadələri ilə əsaslandırmışdırsa, müstəntiq (məhkəmə) 

ekspertizanın rəyini əsaslandırılmış hesab edə bilməz, çünki oŞ xesusi 

iqtisadi biliklərə əsaslanmır. Yalnız qanunun tələblərinə riayət 

olunmaqla yerinə yetirilmiş iqtisadi ekspertizanın rəyi məqbul hesab 

oluna bilər. Müstəntiq (məhkəmə) bu tələblərin ciddi pozuntularını 

aşkar etdikdə iş təkrar ekspertiza təyin edir. Ekspertin rəyində vəzifəli 

şəxslərin hərəkətlərinin hüquqi tövsifinin verilməsi tipik qanun 

pozuntularından biridir. İqtisadi ekspertizanın rəyinin aidiyyatlığını 

qiymətləndirərkən, müstəntiq (məhkəmə) onun cinayət işi ilə əlaqəsini 

yoxlayır. İqtisadi ekspertizanın rəyinin aidiyyatlılığı, ilk növbədə, 

ekspertin tədqiq etdiyi obyektlərin aidiyyatlılığından asılıdır. Əgər 

aidiyyatlılıq təsbit olunmamışdırsa, iqtisadçı-ekspertin rəyi öz mənasını 

itirmiş olur. İqtisadi ekspertizanın rəyi sübutetmə predmetinə, məsələn, 

kassada pul əskikliyinin məbləğini və əmələgəlmə dövrünü bilavasitə 

daxil edən faktları təsbit edə bilər. Bu halda onun aidiyyatlılığı şübhə 

doğurmur. Digər hallarda iqtisadçı-ekspert məcmusu son nəticədə 

sübutetmə predmetinə daxil olan halı müəyyənləşdirməyə imkan verən 

aralıq faktları təsbit edir, məsələn, maddi sərvətlərin əskikliyini 

gizlətməyə kömək edən mühasibat uçotunun aparılmasındakı 

pozuntuların təsbiti və s. İqtisadi ekspertizanın rəyini məqbul və 

aidiyyatlı sübut mənbəyi kimi qiymətlədirdikdən sonra müstəntiq 

(məhkəmə) iqtisadçı-ekspertin rəyinin dürüstlüyünü yoxlayır. Ekspertin 

rəyinin dürüstlüyü iki məqamı əhatə edir: birincisi, onun düzgünlüyü, 

obyektiv gerçəkliyə uyğunluğu (həqiqiliyi) və ikincisi, onun əsaslılığı, 

inandırıcılığı. Birinci məqamın qiymətləndirilməsi, ilk növbədə, 

iqtisadçı-ekspertin nəticələrin əsaslandırılması üçün uçot sənədlərini nə 

dərəcədə tam tədqiq etməsindən asılıdır. Bu baxımdan müstəntiqin 
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(məhkəmənin) iqtisadçı-ekspert öz  nəticələrini təftişin məlumatları ilə 

əsaslandırıb-əsaslandırılmadığını yoxlaması zəruridir. Yalnız təftişin 

materialları əsasında verilən nəticələr tam hesab oluna bilməz, hərçənd 

bəzi müəlliflər ekspert rəyinin sənədli təftişin məlumatları ilə 

əsaslandırılmasının mümkünlüyünü qəbul edirlər. İqtisadçı-ekspertlər 

rəy verilməsi üçün hansı sənədləri tədqiq etdiklərini heç də həmişə 

göstərmirlər. Sənədlərin çoxluğu üzündən qəti sadalama olduqca 

çətindir. Buna baxmayaraq, ekspert hər bir təsbit olunmuş fakta tətbiqən 

bunu etməyə, sənədlər çox olduqda isə onları qruplar üzrə göstərməyə 

borcludur. Yalnız hansı sənədlərin tədqiq olunduğunu deyil, həm də 

sənədin tarixinə, onun saxlandığı işin vərəqinə istinad olunmaqla onların 

harada olduğunu qeyd etmək vacibdir. Bu, heç də formal tələb deyildir: 

boşluqların aşkar edilməsi halında eksperti dindirmək lazım gələcək və 

bundan ötrü hansı sənədlərin təqdim olunduğunu və onların harada 

olduğunu bilmək lazımdır. Ekspertiza rəyində aparılmış tədqiqatların 

tam əks olunub-olunmadığını yoxlamaq üçün sənədlərin tədqiqinin 

gedişinin rəydə əks olunub-olunmadığını aydınlaşdırmaq və ekspertin 

rəyi verərkən rəhbər tutduğu əsasları müəyyənləşdirmək zəruridir. 

İqtisadi ekspertiza aparılarkən çox vaxt planlaşdırma, maliyyələşdirmə, 

mühasibat uçotu və s. məsələlərini tənzimləyən çoxlu sayda normativ 

aktdan istifadə etmək lazım gəlir. Bu mövqedən ekspertin rəini 

qiymətləndirərkən, müstəntiq (məhkəmə) ekspertin bu məsələyə aid 

normativ aktlara istinad edibetmədiyini, onları düzgün şərh edib-

etmədiyini, qüvvədən düşmüş normativ aktlardan istifadə edib-

etmədiyini yoxlamalıdır. Ekspertin rəyində qoyulmuş suallardan 

bəzilərinin cavabları olmaya bilər. Fikrimizcə, belə boşluğun aradan 

qaldırılması yalnız əlavə ekspertizzanın təyin olunması yolu ilə 

mümkündür. Əgər cavablar aparılmış tədqiqatın tam olmaması ilə 

əlaqədar verilməmişdirsə, ekspert əlavə tədqiqa aparmalı olacaqdır. 

Lakin hətta tədqiqat tam aparılsa da, cavabların verilmədiyi hallarda 

belə boşluqlar ekspertin dindirilməsi yolu ilə aradan qaldırıla bilməz, 

çünki CPM-nin 271-ci maddəsinə  görə ekspertin nəticələri dindirmə 

protokolunda deyil, ekspertiza rəyində (aktında) açıqlanmalıdır. 

Müstəntiq (məhkəmə) iqtisadçı-ekspertin rəyinin elmi cəhətdən 

əsaslılığını yoxlamağa borcludur. Belə qiyməyləndirmə aşağıdakı 

məsələlərin aydınlaşdırılmasını nəzərdə tutur: - rəy elmi məlumatlara və 

ekspertin xüsusi biliklərinə əsaslanmışdırmı? - ekspertin nəticələri 

aparılmış tədqiqata uyğundurmu, tədqiqatın məzmunu və onun 

yekunlarından çıxarılan nəticələr arasında məntiqi əlaqə mövcuddurmu? 

- ekspert səmərəli tədqiqat metodlarını tətbiq etmişdirmi, onlar müəsir 
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elm və texnikanın tələblərinə uyğundurmu? - tədqiq olunan obyektlərin 

əlamətləri və xassələri ekspert tərəfindən dözgün aşkara çıxarılmış və 

qiymətləndirilmişdirmi? Onlar bəzən ekspertizaların rəyini düzgün şərh 

etməyib, onlarda əslində olmayan malumatları görürlər. Qanunun 

tələblərinə rəğmən məhkəmələr bəzən iqtisadi ekspertiza aktlarını 

qiymətləndirmir, hökmlərdə iqtisadi ekspertizanın təsbit etdiyi faktları 

göstərmir, ekspertin rəyinin iş üzrə əldə edilmiş digər sübutlarla 

müqayisəli təhlilini aparmır. Öyrəndiyimiz cinayət işlərinin bəziləri üzrə 

məhkəmələr hökmlərdə ekspertizanın rəyiərinə istinad etməklə 

kifayətlənmişlər. Bəzi hallarda hökmlərdə iş üzrə aparılmış iqtisadi 

eksperizanın rəyi hətta xatırladılmır. Bəzən belə hallarda rast gəlmək 

olur ki, pul vəsaitinin oqurlanmasına dair cinayət işi üzrə məhkəmə- 

mühasibat ekspertizası təyin olunmuş, lakin hökm çıxarılarkən 

ekspertizanın nəticələrindən istifadə olunmamışdır. 
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