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GİRİŞ
Materialların, maddələrin və məmulatların kriminalistik
tədqiqatı kriminalistik texnikanın dinamik inkişaf edən sahəsidir
və kriminalistikanın bu bölməsinin digər sahələri ilə əlaqəli
şəkildə həyata keçirilir. Kriminalistik tədqiqat, iş üzrə maddi
şəraitin kompleks öyrənilməsi çərçivəsində həyata keçirilir.
Materialların, maddələrin və onlardan hazırlanmış məmulatların
kriminalistik tədqiqinin vəzifələri hər bir konkret hadisədə
situasiyadan, şəraitindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Cinayət
hadisəsi ilə əlaqədar olan maddi cəhətdən dəqiq müəyyənləşdirilmiş kriminalistik əhəmiyyətli məlumatların, cinayətə aid maddi
izlərin toplanması (aşkar olunma, təsbit edilmə, götürülmə) və
ilkin tədqiqini həyata keçirən informasiya mənbələri ilə düzgün
qurulmuş iş, cinayətin müvəffəqiyyətli bir şəkildə araşdırılması
və açılması üçün zəruri şərtdir. Cinayətin açılmasında məhz hansı
izlərin açar rolunu oynamasını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək
mümkün olmadığından bu işi həyata keçirən əməkdaşlar
(müstəntiqlər, əməliyyat işçiləri, mütəxəssislər) ilk öncə bütün
növ kriminalistik və digər ekspertizaların obyektlərinin maddi
izlərinin istifadəsinə fokuslanmalıdırlar. Bu baxımdan materialların, maddələrin və onlardan hazırlanmış məmulatların kriminalistik tədqiqinin öyrənilməsi cinayət hüququ sahəsində mütəxəssis
hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsində olduqca zəruridir.
Bu növ ekspertizalar ən müxtəlif xarakterli cinayətlərin, o
cümlədən oğurluq, quldurluq, soyğunçuluq, qəsdən adam
öldürmə, zorlama, sağlamlığa zərər vurma, əmtəə nişanlarından
qanunsuz istifadə etmə, istehlakçıları aldatma və ya pis
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keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma, narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər cinayətlərin
istintaqında maddi sübutların tədqiqi məqsədilə təyin edilir.
Material, maddə və onlardan hazırlanmış məmulatların
kriminalistik ekspertiza növlərinin belə müxtəlifliyi, elmi-nəzəri,
metodiki və texniki bazanın mürəkkəbliyi bir çox hallarda
məhkəmə və istintaq orqanlarında bu növ ekspertizaların təyinində, ekspertlər qarşısında sualların qoyuluşunda ciddi çətinliklər
yaradır.
Bu və digər amillər nəzərə alınaraq məhkəmə-istintaq orqanlarına bu sahədə elmi-metodiki kömək göstərilməsi məqsədilə
hazırlanan vəsaitdə material, maddə və onlardan hazırlanmış
məmulatların kriminalistik ekspertizasının predmeti, obyektləri,
ekspertiza qarşısında qoyula biləcək sualların yenidən işlənilmiş
və təkmilləşdirilmiş variantı, habelə bu ekspertizanın müxtəlif
növlərinin mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, müasir imkanları və
s. əks olunmuşdur.
Vəsait iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə materialların
məhkəmə ekspertizasının növləri, ayrı-ayrı ixtisas sahələri
haqqında ümumi məlumat, həll edilən ekspert məsələləri,
ekspertiza qarşısında qoyulan tipik suallar, habelə obyektlərin
xarakteristikası, maddi sübutların aşkar edilməsi və rəsmiləşdirilməsi qaydaları, tədqiqat obyektlərinin xarakterindən asılı olaraq
nümunələrin götürülməsi və qablaşdırılması qaydalarına dair
metodik xarakterli tövsiyyələr verilmişdir.
İkinci hissədə materialların, maddə və məmulatların məhkəmə ekspertizasının aparılmasında tətbiq olunan tədqiqat üsulları,
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin müasir elmi-metodiki və
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texniki imkanları qısa şəkildə təsvir edilmişdir.
Hesab edirik ki, bu vəsait məhkəmə-istintaq orqanlarının
material, maddə və onlardan hazırlanmış məmulatların
kriminalistik ekspertizasının təyini zamanı həll edilməli
məsələlərin dairəsi və məzmunu, bu ekspertizanın ayrı-ayrı
növlərinin aparılması sahəsində Məhkəmə Ekspertizası
Mərkəzinin müasir elmi-metodiki və texniki imkanları barədə
tam və ətraflı məlumatlandırılmasına xidmət edəcəkdir.
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1. MATERİALLARIN VƏ MADDƏLƏRİN MƏHKƏMƏ
EKSPERTİZASININ NÖVLƏRİ
Materialların və maddələrin kriminalistik tədqiqatı iş üzrə
maddi şəraitlə çoxmərhələli iş prosesidir və özündə aşağıdakıları
ehtiva edir:
- maddə və materiallar tərəfindən formalaşan izlərin aşkar
edilməsi, fiksasiyası və götürülməsi;
- müvafiq maddə və materialların tərkibində olan maddələrin, izlərin təbiəti, yaranma, mövcud olma və istifadə şəraiti və
iz yaranma prosesi ilə bağlı məlumatların əldə edilməsi və iş
materiallarına daxil edilməsi;
- iş üzrə tələb olunan şəraitin yaradılması məqsədilə maddə,
material və onlardan hazırlanmış məmulatların xüsusi elmi-texniki vasitələrlə tədqiqi.
Materialların və maddələrin məhkəmə ekspertizası xüsusi
elmi biliklər əsasında ekspert tədqiqatına təqdim edilən maddə,
material və məmulatların strukturunun, kimyəvi tərkibinin, növ,
qrup, cins mənsubiyyətinin, eyni tama məxsusluğunun, istehsal
və istismar xüsusiyyətlərinin və s. təyin edilməsi və obyektlərin,
onların üzərindəki izlərin yaranma, mövcud olma və istifadə
şəraiti, iz yaranma prosesi ilə bağlı məlumatların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Bu ekspertizanın həll
etdiyi məsələləri təsnifat, diaqnostik və eyniləşdirmə məsələləri
olaraq qruplaşdırmaq olar.
Materialların və maddələrin məhkəmə ekspertizası adı altında “Lifli materialların ekspertizası”, “Metal və daşların ekspertizası”, “Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizası”,
“Yanacaq və sürtgü materiallarının ekspertizası”, “Lak və boya
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materiallarının ekspertizası”, “Polimer materialların ekspertizası”,
“Spirttərkibli maddələrin ekspertizası”, “Narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, güclü təsir edən
və zəhərli maddələrin, dərman vasitələrinin ekspertizası”
ixtisasları üzrə ekspertizalar həyata keçirilir. Bundan başqa işin
halları və xüsusatları üzrə təqdim olunan naməlum maddə,
material və ya məmulatın kimyəvi tərkibinin müəyyən edilməsi
ilə bağlı ekspertizalar da aparılır (yeyinti məhsulları, kosmetik,
yuyucu və təmizləyici vasitələr, alkoqolsuz içkilər və s).

1.1. Lifli materialların ekspertizası
Lifli materialların ekspertizasının predmeti:
Lifli materiallar və onlardan hazırlanmış məmulatlar ilə
(parça, parça hissəsinin, geyim əşyalarının, lif və iplik nümunələrinin) müxtəlif əşyalar üzərindən, hadisə yerindən, şübhəli
şəxslərdən götürülmüş materialların (parça, parça hissəsinin,
geyim əşyalarının, lif və iplik nümunələrinin) təşkil olunduğu lif
materialının tərkibinə, növünə, təbiətinə mikrostrukturuna əsasən
diaqnostik və eyniləşdirmə tədqiqatının müəyyən edilməsi lifli
materialların ekspertizasının predmetinə aiddir.
Lif, lif materialı müxtəlif təbiətli obyektlər üzərinə hadisədən
(cinayət hadisəsindən) əvvəl, hadisə prosesində və yaxud
hadisədən sonra düşə bilər. Müxtəlif alətlər, keçidlər və nəqliyyat
vasitələri üzərindən ayrı-ayrı lif mikrohissəciklərinin tapılması və
tədqiqatı ehtimal olaraq şübhəli şəxsin hadisə yerinə hansı yol ilə
və haradan keçməsi, geriyə qaçması və s. haqqında məlumat
verir. Zərərçəkənin və şübhəli şəxsin geyim əşyalarının tərkib
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liflərinin bir-birinin üzərində tapılması zamanı cins və qrup
mənsubiyyəti müəyyən edildikdə həmin şəxslərin hadisədə
iştirakı sübuta yetirilir.
Lif təbiətli obyektlərin üzərində sürtgü yağlarının, neft məhsullarının izlərinin, lak-boya örtüyünün, torpaq örtüyünün və s
kənar izlər olduğu halda digər ekspert tədqiqatları (trasoloji, bioloji və s.) zamanı alınmış məlumatlardan istifadə etməklə bu vəzifələr kompleks formada həll edilir. Bəzən hadisə yerində paltar
hissələri (parça hissəsi, düymə, sap və s.) və yaxud ayrıca geyim
əşyası (əlcək, kəmər və s.) hissələri qalır. Bu halda ekspert tədqiqatının vəzifəsi tamın hissələrə görə müəyyən edilməsindən
ibarətdir.
Bəzən təqsirləndirilən şəxs bir çox lif təbiətli obyektlərdən
(parça və s.), o cümlədən, saplardan, iplərdən oğurlanan əşyaları
qablaşdırmaq məqsədi ilə istifadə edir. Bu vaxt təqsirləndirilən
şəxs tərəfindən oğurlanan əşyaları qablaşdırmaq üçün istifadə
etdiyi yuxarıda göstərilən parça, ip, sap və s. ilə birlikdə
müqayisəli tədqiqat üçün zərərçəkənin evində qalan həmin
nümunələrdən də göndərmək lazımdır. Bəzən təqsirləndirilən
şəxs hadisə yerində izin qalmaması məqsədi ilə geyim əşyalarını
və qablaşdırmada istifadə etdiyi bütün lif təbiətli obyektləri
yandırır və hadisə yerini tərk edir. Həmin lif təbiətli obyektlərin
təyinatını və tərkibini müəyyən etmək məqsədilə hadisə yerindən
yandırılan lif təbiətli obyektlərin kül nümünələri götürülərək
ekspertiza təyin edilməlidir. Bu ekspertizanın nəticəsi zərərçəkənin şəxsiyyətinin və başqa xüsüsiyyətlərinin müəyyən
edilməsində istintaq orqanlarına kömək edə bilər.
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Lifli materialların ekspertizasının həll etdiyi məsələlər:
- Obyektlər (tədqiqat üçün yararlı daşıyıcı əşyalar) üzərindən kənar lif hissəciklərinin yığılması;
- Trikotaj, parça, sap, toxunma lif hissələrinin (hissəciklərinin) və başqa lif təbiətli obyektlərin konkret olaraq cins və
qrup mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi;
- Obyektlərin fərdi və xüsusi əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- Geyim dəstlərinin qarşılıqlı təmasda olma faktının mümkünlüyünün yoxlanılması;
- Geyim əşyalarının cinayət alətləri (silah, bıçaq, balta, və
s.) ilə qarşılıqlı təmasda olma faktının müəyyən edilməsi;
- Nəqliyyat vasitələri (nəqliyyat vasitələrinin və ya onların
hər hansı hissəsinin) üzərində qalan lif mikrohissəciklərinin və
yaxud geyim əşyaları üzərində nəqliyyat vasitəsindən qalmış neft
məhsullarının və sürtkü yağlarının qalıqları, lak-boya hissəciklərinin və s. qarşılıqlı təmasda olma faktının müəyyən edilməsi;
- Yanmış qalıqlara görə lif təbiətli obyektlərin fraqmentlərinin təyinatının və ilkin növünün müəyyən edilməsi;
- Ayrı-ayrı hissələrə (parça hissəsi və yaxud astar, düymə,
sapla birlikdə) görə paltar dəstlərinin (gödəkçə, kəmər mənsubiyyətli) eyniləşdirilməsi;
- Materialların məcmusuna görə (lif, iplik, rəngləyici) paltar
əşyalarının eyniliyinin (sviter və ya onun qol hissələrindən kəsilərək hazırlanmış maskaların hər hansı hissəsi və s.) müəyyən edilməsi;
- İstismar əlamətlərinin (saxlanma şəraitinin və s.) və o
cümlədən, ümumi mənşəyə məxsus olub-olmaması (hazırlanması
və s.) əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
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Lifli materialların ekspertizası üçün tədqiqat obyektlərinin
qablaşdırılması qaydaları:
Lifli materialların tədqiqinin əsasını (strukturunu) müəyyən
şəkildə qruplaşmış və ya tək-tək liflər təşkil edir. Lifli materialların və onlardan hazırlanmış məmulatların aşkar edilməsi və
götürülməsində aşağıda göstərilən sahələrdə qaydalar və tövsiyyələr rəhbər tutulur:
- zərəçəkənin (o cümlədən, meyidin) geyim əşyaları hadisə baş verən anda və yaxud təhqiqatçı, müstəntiq tərəfindən
cinayət işinin təhqiqatına başlanan zaman götürülür.
- təqsirləndirilən şəxsin və yaxud digər üçüncü şəxslərin
geyim əşyaları bütövlükdə dəst halında götürülür. Geyim əşyalarını tədqiqat üçün götürən və qablaşdıran zaman, zərəçəkənin və
şübhəli şəxsin geyim əşyalarının bir-biri ilə və yaxud yuxarıda
qeyd olunan işlərin icrası tapşırılan şəxsin zərərçəkənin və
şübhəli şəxsin geyim əşyaları ilə birbaşa təmasda olmasına
(toxunmasına) yol vermək olmaz.
- hər bir nümunə (mikrohissəciklər), daşıyıcı əşya hadisə
yerindən götürüldükdən sonra rəsmiləşdirilir və ayrı-ayrı nümunə
qablarına qablaşdırılır. Tədqiqat obyektləri yaş (nəm) vəziyyətdə
olduqda həmin əşyalar qablaşdırılmadan əvvəl qurudulur və sonra
qablaşdırılır. Əks təqdirdə maddi sübutlar bəzən ekspertiza
tədqiqatı üçün yararsız hesab olunur.
- cinayət aləti, kiçik ölçülü obyektlər (butulka, ağac hissələri və s.) ehtiyatla və hermetik qablaşdırılmalıdır ki, mikrohissəciklər zədələnməsin və itirilməsin;
-

qabların ölçüsü mikrohissəciklərin ölçüsünə uyğun
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olmalı və qablaşdırılarkən kip tıxaclardan istifadə edilməlidir;
- böyük obyektlər (paltar, ayaqqabı və s) ayrı-ayrılıqda
kağız, kalka və ya polietilen torbalarda qablaşdırılmalıdır;
- üzərində kənar lif mikrohissəcikləri ola bilən əşyalar
(soyuq silah, nəqliyyat vasitələrinin hissələri və s) qablaşdırılarkən kənar lif mikrohissəcikləri itirilməməlidir;
- üzərində kənar lif mikrohissəcikləri olan nəqliyyat vasitələrindən, digər mürəkkəb obyektlərdən nümunələrin götürülməsi mütəxəssisin iştirakı ilə olmalıdır;
- kənar lif mikrohissəciklərinin itirilməsinə səbəb ola bilən
hərəkətlərə (silkələnmə, təmizləmə, yuyulma və s.) yol verilməməlidir.
- tədqiqat obyektlərini saxlamaq məqsədi ilə onlar əvvəlcə
kağız, sonra isə polietilen əsaslı materiallara bükülməlidir. Proses
iştirakçılarının (zərərçəkmiş, təqsirləndirilən və s. şəxslərin) əl
barmaqlarının dırnaq nümunələri götürülən zaman hər biri ayrıayrılıqda kağız zərflərə və ya kiçik ölçülü sınaq şüşələrinə
qablaşdırılır.
Hadisə yerindən mikrohissəcikləri daşıyıcı əşya ilə birlikdə
götürərkən onların hansı vəziyyətdə olmasını, xarici quruluşlarını,
təxmini ölçülərini və daşıyıcı əşyalar üzərində necə yerləşdiyini
yazılı sürətdə rəsmiləşdirərək qablaşdırmaq lazımdır. Əldən lif
mikrohissəciklərini götürmək üçün yapışqanlı plyonkadan istifadə olunur. Mikrohissəcikləri ekspertiza tədqiqatına göndərərkən
daşıyıcı əşyalarla birlikdə qeyd edilərək qablaşdırılır. Bu zaman
texniki vasitələrdən elə istifadə edilməlidir ki, mikrohissəciklər
heç bir zədə almasın və başqa lif təbiətli obyektlərlə təmasda
olmasın. Bunun üçün ən yaxşı vasitə polietilendən hazırlanmış
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kisələr və şüşə qablardır.
Böyük həcmli daşıyıcı əşyalar (avtomobil vasitələri və
onların oturacaq, söykənəcəklərinin örtükləri) götürülən zaman
onların bir-birilə təmasına yol verilməməlidir. Çıxarıldığı
formada, heç bir lif əsaslı obyektlərlə təmasına yol verilmədən,
ayrı-ayrılıqda polietilen, kağız və ya kalkalara bükülərək
qablaşdırılır. Bəzi hallarda yuxarıda göstərilən böyük həcmli
daşıyıcı əşyalar üzərində olan lif mikrohissəcikləri yapışqanlı
plyonka vasitəsi ilə daşıyıcı əşyanın üzərinə yapışdırılır. Sonra
daşıyıcı əşya ilə birlikdə polietilen kisələrə yerləşdirilib,
qablaşdırılır. Bu zaman lif mikrohissəcikləri daşıyıcı əşya
üzərində yerini dəyişməməlidir.
Qablaşdırmalar üzərində ekspertizanı təyin edən orqanın adı,
cinayət işinin (materialın) nömrəsi, tədqiqat obyektlərinin götürüldüyü ünvan (şəxsin adı), götürüldüyü tarix, hal şahidlərinin
imzaları və digər əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar qeyd edilməlidir.
Lifli materialların ekspertizası qarşısında qoyulan suallar:
Lifli materialların ekspertizası təyin edilən zaman işin halları
ilə əlaqədar aşağıdakı suallar qoyulmalıdır:
- təqdim olunan… (daşıyıcı obyektlər göstərilir) üzərində
kənar liflərin mikrohissəcikləri vardırmı? Əgər varsa (onlar
göstərilir), həmin kənar lif mikrohissəcikləri arasında təqdim
olunmuş predmetlərin (geyim əşyaları və ya istənilən lif təbiətli
obyektlərin) tərkib lifləri cinsinə (qrupuna) görə zərərçəkənin və
şübhəli şəxsin geyim əşyalarına mənsubdurlarmı?
- ....əgər qarşılıqlı keçmiş liflər varsa, təqdim olunan ....
12

(konkret şəxsə məxsus geyim əşyaları göstərilir), qətl aləti ...
(konkret alət göstərilir) və yaxud nəqliyyat vastəsi ... (növü
markası, nömrə nişanı göstərilir) ilə qarşılıqlı təmasda (kontakda)
olmuşdurmu?
- ...predmetin (geyim əşyasının, kəndir və ya ip) hər hansı
bir yeri və ya ləvazimatı (konkret göstərilir) əvvəllər vahid
bütövlük təşkil etmişdirmi?
- ...yanmış kül qalıqlarında (götürülmə yeri göstərilir)
parçanın, geyim əşyalarının və digər lif təbiətli obyektlərin
kömürlənmiş qalıqları vardırmı? Əgər varsa onların hansı cinsə
(qrupa) mənsubiyyəti var və təyinatı necədir?
- ... şəxsdən (və ya şəxslərdən) götürülmüş əl barmaqlarının
dırnaq nümunələrində kənar lif mikrohissəciklərinin və hadisə ilə
bağlı geyim əşyalarının və ya digər lif təbiətli predmetlərin tərkib
liflərinin olub-olmamasının müəyyən ediməsi.
Bundan başqa, ekspertiza qarşısında əlavə suallar da qoyula
bilər: məsələn, hər hansı bir obyekt üzərində lif mikrohissəciklərinin lokallaşması və onun hadisənin təhqiqat situasiyası ilə
uyğunluğu haqqında; onların hazırlanması; saxlanma yeri və
şəraiti; mənbəyi; istehsal üsulu və s.barədə.
Qeyd: Lifli materialların ekspertizası təyin edildikdə tədqiqat
obyektləri (lifli materiallar və onlardan hazırlanmış məmulatlardan təşkil olunan geyim əşyaları və s.) götürülən zaman, lifli
materialların ekspertizası ilə bərabər təyin olunacaq digər
ekspertiza növlərinə aşağıdakı ardıcılıqla:
- lifli materialların eksperizası;
- trasoloji ekspertizası;
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- məhkəmə tibbi və digər ekspertizalara təqdim olunmalıdır.
Lif təbiətli materiallardan təşkil olunmuş tədqiqat obyektlərində digər tədqiqatlar aparılan zaman onların üzərində olan
kənar lif mikrohissəcikləri tədqiqat zamanı itə bilər, yerini dəyişə
bilər və başqası ilə əvəz oluna bilər. Ona görə də tədqiqat obyektləri, ilk növbədə, Məhkəmə ekspertizası mərkəzinə lifli materialların tədqiqi üçün təqdim edilməlidir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Криминалистическое исследование волокностих материалов и изделий из них . Метод . Пособие для експертов –М, 1983
год –Вып. 1
2. Криминалистическое исследование волокнистих материалов и изделий из них . Метод .Пособие для експертов –М, 1983
год –Вып. 2
3. Криминалистическое исследование волокностих материалов и изделий из них .Метод .Пособие для експертов –М, 1983
год –Вып. 3
4. Криминалистическое исследование волокностих материалов и изделий из них .Метод .Пособие для експертов –М, 1983
год –Вып. 4
5. ПучковВ.А, Карева О.М, Классификационная система
экспертних задач криминалистическое исследования тканей.
Експертная техника –М,1988 год. Вып 107
6. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений / М.Б. Вандер. – СПб.: Питер, 2001. – 156 с.
7. H.Musayev. Ş.Şıxəliyev. Z.Məmmədova. Lifli materialların
və onlardan hazırlanmış məmulatların kriminalistik ekspertizası. Bakı
2011.

14

1.2. Metal və daşların ekspertizası
Metal və daşların ekspertizasının predmeti
Metalların və daşların ekspertizası fiziki, kimyəvi və fizikikimyəvi tədqiqatların köməyi ilə metalların, ərintilərin və onlardan hazırlanmış məmulatların, eyni zamanda qiymətli daşların və
onlardan hazırlanmış məmulatların tədqiqatını əhatə edir.
Metallar adi şəraitdə “metal parıltısı” deyilən səciyyəvi
parıltıya və qeyri-şəffaflığa (elektromaqnit dalğalarını spektrin
görünən oblastında yüksək əksetdirmə əmsalına), yüksək istilik
və elektrik keçiriciliyinə, kövrəklik, bərklik, plastiklik, istiyə və
korroziyaya davamlılıq kimi xarakter xüsusiyyətlərə malik olan
maddələrdir. Civədən başqa bütün metallar adi şəraitdə bərk
haldadır (civə adi şəraitdə maye haldadır). Materialların məhkəmə ekspertizası çərçivəsində metalların diaqnostik tədqiqatları
onların fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərinə və təbiətdə yayılmasına
əsaslanır. Bu göstəricilərinə görə metallar aşağıdakı kimi təsnif
edilirlər:
yüngül metallar – alüminium, maqnezium, titan,
berillium, litium, natrium və s.;
ağır metallar – osmium, iridium, civə, mis, qurğuşun,
nikel, kobalt, qalay, sink və s.;
çətinəriyən metallar – volfram, molibden, tantal,
renium, xrom və s.;
nəcib (qiymətli) metallar – qızıl, gümüş, platin,
palladium və s.;
radioaktiv metallar – fransium, radium, uran, aktinium
və aktinoidlər;
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təbiətdə sərbəst halda rast gəlinməyən metallar –
qallium, indium, tallium;
maqnetik metallar – dəmir, nikel, kobalt;
nadir torpaq metalları – skandium, itrium, lantan və
lantanoidlər.
Məhdud miqyasda istehsal və istifadə edilən metallar nadir
metallar adlanır. Onlara təbiətdə sərbəst halda rast gəlinməyən
bütün metallar, nadir torpaq metalları, əksər çətinəriyən metallar,
radioaktiv metallar və bəzi yüngül metallar (berillium, litium,
rubidium, sezium) aiddir.
Sənayedə metallar iki qrupa bölünür: qara və əlvan metallar.
Dəmir və onun ərintiləri qara, digər metallar isə əlvan metallara
aid edilir.
Ərinti - iki və daha artıq elementin əridilməsi nəticəsində
əmələ gələn yeni maddədir. Metallik elementlərin üstünlük təşkil
etdiyi və metallik xüsusiyyətlərə malik ərintilərə metal ərintiləri
deyilir. Ərintinin əsasını təşkil edən metala görə ərintilər
aşağıdakı kimi təsnif edilirlər:
-qara metal ərintiləri (çuqun, polad və s.);
- əlvan metal ərintiləri (alüminium, düraliminium, mis,
tunc, bürünc, və s., qurğuşun (babbitlər, lehim), titan, maqnezium
və s. ərintiləri);
- qiymətli metal ərintiləri (qızıl, gümüş, platin və s.
ərintiləri).
“Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”na əsasən qiymətli metallar, qiymətli
daşlar, onların qırıntıları, qiymətli metal və daşlardan hazırlanmış
məmulatlar və bank metalları dedikdə aşağıdakılar nəzərdə
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tutulur:
qiymətli metallar – istənilən şəkildə, vəziyyətdə, o
cümlədən, külçə və affinaj olunmuş (saflaşdırılmış, təmizlənmiş
halda), habelə xammalda, xəlitələrdə, yarımfabrikatlarda, sənaye
məhsullarında, kimyəvi birləşmələrdə, zərgərlik və digər məişət
məmulatlarında, sikkələrdə, qırıntılarda, istehsal və məişət
tullantılarında olan qızıl, gümüş, platin və platin qrupu metalları
(palladium, iridium, osmium, rodium və rutenium);
qiymətli daşlar – işlənilmiş və işlənilməmiş şəkildə
olan təbii almazlar, zümrüdlər, yaqutlar, sapfirlər, aleksandritlər;
qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məmulatlar
– qiymətli metallardan və onların əlvan metallarla ərintilərindən,
qiymətli daşlardan xüsusi emal edilmiş qiymətli və ya
yarımqiymətli və bəzək daşları ilə bəzədilmiş və ya bəzədilməmiş
bədii-estetik, məişət məqsədləri üçün istifadə edilən, bədiiincəsənət tərtibatına malik olan zərgərlik və digər məişət əşyaları;
qiymətli metalların və qiymətli daşların qırıntıları və
tullantıları – fiziki, kimyəvi, mexaniki və sair təsir nəticəsində
əsas hissədən ayrılmış və bir qayda olaraq, öz ilkin təyinatında
istifadə edilə bilinməyən qiymətli metalların və qiymətli daşların
hissələri;
bank metalları – beynəlxalq standartlara uyğun yüksək
əyar göstəricisinə qədər təmizlənmiş (affinaj edilmiş) və keyfiyyət sertifikatına malik olan qiymətli metalların külçələri (standart
və ölçülmüş külçələr), Azərbaycan Respublikası və digər
dövlətlər tərəfindən tədavülə buraxılan və öz nominal dəyərindən
fərqli qiymətə satıla bilən qiymətli metallardan hazırlanmış
sikkələr.
Metalların və daşların ekspert tədqiqatı ümumilikdə iki
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istiqamətdə aparılır:
1. Metalların və metal məmulatların tədqiqi;
2. Qiymətli daşların, onlardan hazırlanmış məmulatların tədqiqi.
Birinci istiqamət üzrə tədqiqatların məqsədi obyektin hazırlandığı metal-ərintinin kimyəvi tərkibinin müəyyən edilməsi,
qiymətli metallardan hazırlanmış obyektlərdə qiymətli metalın
növünün, əyarının təyin edilməsi, məmulatın istehsal üsulunun
(zavod, kustar və ya əldədüzəltmə), üzərində əlavə və (və ya)
dəyişikliklər edilib-edilməməsinin, tətbiq sferasının, eləcə də,
məruz qaldığı təsirlərin müəyyən edilməsidir. Həmçinin, obyektlərdə metal hissəcikləri və metallaşma izlərinin mövcudluğu,
müsbət halda aşkar edilmiş zərrəciklərin müəyyən obyektə
mənsub olub-olmaması, onların obyektdən ayrılma üsulu və
həmin hissəciklərin aşkar edildiyi yerə daşına bilmə ehtimalları
aydınlaşdırılır.
İkinci istiqamət üzrə tədqiqatlar özündə xammal, yarımfabrikat daşların və ya ayrıca qaşların, eləcə də, əlavəli
məmulatlarda (üzərində daş-qaş olan) əlavələrin təbiəti, qiymətli
daşlara aid olduğu halda ölçüləri, onların makro- və mikroquruluş
xüsusiyyətlərinin (daxilində kənar əlavələr, qabarcıqlar, rəngli
zolaqlar, qara (kömür) və buludvari ağ (duz) ləkələr, üzvi mənşəli
maddələr və s.), təraş formasının, rəng və defekt qrupunun
(keyfiyyət göstəricilərinin) müəyyənləşdirilməsi kimi məsələləri
ehtiva edir.
Metal və daşların ekspertizasının tədqiqat obyektləri metallar, o cümlədən, qiymətli metallar, ərintilər, onlardan hazırlanmış
məmulatlar, metal hissəcikləri (mikrohissəciklər), daş-qaşlardır
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və aparılan tədqiqatları metod və metodikalara görə aşağıdakı
şəkildə qruplaşdırmaq olar:
- qara və əlvan metalların (qiymətli metallardan başqa),
onların ərintilərinin, onlardan hazırlanmış məmulatların və metal
mikrohissəciklərinin tədqiqi;
- metal mikroizlərinin tədqiqi;
- qiymətli metalların, onlardan hazırlanmış məmulatların, o
cümlədən, zərgərlik məmulatlarının tədqiqi;
- qiymətli və digər daşların tədqiqi.
Zərgərlik məmulatı dedikdə qiymətli metallardan hazırlanmış, müxtəlif növ bədii təsvir elementləri olan, təbii və ya
sintetik daş-qaşlardan əlavələri olan və ya daş-qaşsız müxtəlif
bəzək əşyaları, dekorativ məqsədlərlə istifadə edilən utilitar
məişət predmetləri nəzərdə tutulur.
Metal və daşların ekspertizasının həll etdiyi məsələlər
Metal və daşların ekspertizasın həll etdiyi məsələlər iki
qrupa bölünür: diaqnostik məsələlər və eyniləşdirmə məsələləri.
Diaqnostik məsələlər aşkar edilmiş obyektlərin metal təbiətinin, həmçinin, obyektin xüsusiyyətlərinin təyininə dair sualları
əhatə edir. Ümumiyyətlə diaqnostika məsələrinə aşağıdakılar
daxildir:
obyektin hazırlandığı metalın, ərintinin növünün
müəyyən edilməsi;
daşıyıcı əşya üzərində metal mikrohissəciklərinin və
metal izlərinin olub-olmamasının müəyyən edilməsi;
-

metal məmulatlarının kimyəvi tərkibinin keyfiyyət
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xüsusiyyətlərinin (dağılmanın, sıradan çıxmanın səbəbi –
korroziya, termiki və s.) müəyyənləşdirilməsi;
mеtаllаrın və metal məmulatların müqаyisə еdilən
оbyеktlərin hazırlanma üsulunun təyin еdilməsi;
оbyеkt üzərində оlаn qiymətli, əlvаn və bəzək dаşqаşlаrın növünün, qiymətli qaşlarda həm də kеyfiyyət göstəricilərinin, qaşların ölçüsünün (kаrаtının) təyin еdilməsi;
qızıl, gümüş və digər nəcib mеtаllаrdаn оlаn müqаyisə
еdilən оbyеktlərin kimyəvi tərkibinin təyin еdilməsi;
qızıl, gümüş və digər nəcib mеtаllаrdаn оlаn müqаyisə
еdilən оbyеktlərin kimyəvi əyarının təyin еdilməsi.
Eyniləşdirmə məsələləri müxtəlif obyektlərin uyğunlaşdırılmasına dair məsələləri əhatə edir. Eyniləşdirmə məsələlərinə
aşağıdakılar daxildir:
metal məmulatlarının qrup mənsubiyyətinin müəyyən
edilməsi;
müqаyisə оlunаn mеtаllаrın (ərintilərin) ümumi istеhsаl
mənşəyi və mənbəyinin, еləcə də hansı növ mеtаl ərintisinə аid
оlmаsının müəyyən еdilməsi;
metal məmulatlarının xüsusi dəstlərinin müəyyənləşdirilməsi;
metal məmulatlarının mikrohissəciklərinin vahid obyektə məxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi (kimyəvi tərkibə
görə);
dаş-qаşlаrın еyniləşdirilməsi, dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi və s. məsələlərinin həlli.
Mеtаlların, metal məmulatların, eləcə də qiymətli metal və
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daşlardan hazırlanmış obyektlərin tədqiqi məsələləri araşdırılan
işin xarakterindən asılı olaraq digər ekspertizlarla - məhkəmə
trasoloji, məhkəmə əmtəəşünaslıq və s. birlikdə həyata keçirilə
bilər.
Metal və daşların ekspertizası üçün tədqiqat obyektlərinin
qablaşdırılması qaydaları:
Maddi sübutları və nümunələri ekspert tədqiqatına göndərməmişdən əvvəl bir sıra halları nəzərə almaq lazımdır. Metalşünaslıq ekspertizasının keçirilməsi üçün metal obyektlərin hər
biri kağız paketlərdə və ya karton qutularda qablaşdırılmalı,
möhürlənməli, qablaşdırmanın üzərinə izahedici mətn yazılmalı
və imzalarla təsdiq edilərək ekspert tədqiqatına göndərilməlidir.
Əgər obyektlərdə kənar təbəqələr, məsələn, qan, rütubət və s.
varsa, tədqiqat obyektləri qablaşdırılmamışdan əvvəl otaq
temperaturunda qurudulmalıdır. Rütubətli metallik obyektlərdə və
üzərində bioloji mənşəli təbəqələr olan hermetik qablaşdırılmış
obyektlərdə korroziya, çürümə (qat qoyma) prosesləri baş verə
bilər ki, bu da məmulata zərər yetirməklə yanaşı, ekspertiza
nəticələrinə də təsir göstərə bilər.
Qiymətli metallar, onlardan hazırlanmış məmulatları və daşqaşları ekspert tədqiqatına təqdim edərkən xüsusilə diqqətli
olmaq lazımdır. Bu halda bijuteriya olması güman edilən
məmulatlar və zərgərlik məmulatları ayrılıqda qablaşdırılmalı,
üzərində qaş olan məmulatların hər biri ayrı paketə qoyulmalıdır,
çünki bəzi qaşların bərkliyi yüksək olduğuna görə (Moos
şkalasına görə brilyantın bərkliyi 10, səfurənin bərkliyi 9-dur)
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digər bərkliyi az olan qaşların, o cümlədən, məmulatların metalı
üzərinə cızıq və digər izlər qoya bilər. Bu izlərin məmulatlar
üzərində yaranması, onların ilkin görünüşünə, xüsusi əlamətlərinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Bu da öz növbəsində
tədqiqata təqdim edilmiş zərgərlik məmulatlarının metalının
cilalanmış səthinə, daş-qaşların eyniləşdirilməsinə, onların
keyfiyyət göstəricilərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.
Nəticə olaraq zərgərlik məmulatlarına, başqa sözlə, maddi
sübutlara xələl gəlir ki, bu da yolverilməz haldır.
Metal və daşların ekspertizasının ümumi sualları
Mеtаlların, metal məmulatların tədqiqi üzrə işin hаllаrındаn
və tədqiqаt оbyеktlərinin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq ekspertiza
qarşısında аşаğıdаkı kimi suаllаr qоyula bilər:
- Təqdim оlunаn… (dаşıyıcı əşyаnın adı) üzərində mеtаl
izləri və yа mikrоhissəcikləri vаrdırmı?
- Təqdim оlunаn…
hissəcikləridirmi?

(hissəciklər

göstərilir)

mеtаl

- Təqdim оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) hаnsı növ mеtаl
və ərintilərə аiddir?
- Təqdim оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) tətbiq sаhəsi
hаrаdır?
- Müqаyisə оlunаn…(оbyеktlər
mənbəyə (qrupа) məхsusdurlаrmı?

göstərilir)

ümumi

- Müqаyisə оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) ümumi istеhsаl
mənbəyindəndirmi (məsələn, еyni mеtаl ərintisinə məхsusdurlаrmı)?
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- Qiymətli metallar, onlardan hazırlanmış məmulаtlаrının
və daş-qaşların tədqiqi üzrə işin hаllаrındаn və tədqiqаt
оbyеktlərinin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq, adətən, аşаğıdаkı tipli
suаllаrın həlli tələb edilə bilər:
- Təqdim еdilən zərgərlik məmulаtı hаnsı mеtаldаn hаzırlаnmışdır? Əgər qiymətli mеtаldаn hаzırlаnmışsа, hаnsı əyаrlıdır
və kütləsi nə qədərdir?
- Təqdim еdilən məmulаt hаnsı (zаvоd və yа kustаr)
üsullа hаzırlаnmışdır?
- Təqdim еdilən zərgərlik məmulаtındа zədə izləri vаrdırmı, əgər vаrdırsа nədən yаrаnmışdır?
- Təqdim еdilən zərgərlik məmulаtının üzərindəki daşlar
hansı növ qaşlara aiddir? Əgər dаşlаr qiymətlidirsə, оnlаrın
kütləsi (ölçüsü) nə qədərdir və keyfiyyət göstəriciləri müəyyən
edilsin.
- Məmulаtdа оlаn dаşlаr sоnrаdаn dəyişilməyə məruz
qаlmışdırmı?
- Təqdim edilmiş qaş qiymətli daşlara aiddirmi? Əgər
qiymətli daşlara aiddirsə, növü, ölçüsü (karatı) və keyfiyyət
göstəriciləri müəyyən edilsin.

Ədəbiyyat siyahısı:
1. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них. –
СПб.: Санкт-Петербург, Питер, 2003.
2. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов,
веществ, изделий. Санкт-Петербург., 2001.
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3. Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев, Е.В. Бурцева, И.П. Рак.
Криминалистическое исследование материалов, веществ и
изделий. Тамбов, Издательство ТГТУ, 2007.
4. A.İ.Talıbov, F.M.Vəliməmmədov. Zərgərlik məmulatları və
uyğun materialların ekspetizası, Bakı-1999.
5. S.F.Əhmədov, Ş.Ş.Şıxəliyev. Zərgərlik məmulatları və uyğun
materialların ekspetizası, informasiya-məktub. Azərbaycan ETME
KKPİ 2001.
6. “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”, 10 iyul 2005.

1.3. Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizası
Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizasının
predmeti
Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizası bu növ
obyektlərin mənşəyini, onların konkret cinsə, növə, qrupa aidiyyatını, məmulatın hissələr üzrə eyniləşdirilməsi məsələlərini
ehtiva edir. Məmulatın xüsusiyyyətlərini, dağılma mexanizmini,
istismar şəraitini müəyyən etmək məqsədilə həyata keçirilir.
Ekspertizanın obyektlərinə şüşə qırıntıları, mikrohissəcikləri,
şüşədən və keramikadan hazırlanmış məmulatlar aiddir.
Şüşə, mineral ərintinin soyudulması nəticəsində əmələ gələn
bərk amorf materialdır. Şüşə və şüşə obyektlər müxtəlif əsaslar
üzrə təsnif edilirlər.
A. Əsas şüşəəmələgətirən komponentə görə:
1) oksidli – silikatlı, alüminosilikatlı, borsilikatlı, boralü24

minosilikatlı, alüminofosfatlı, boralüminofosfatlı, boralüminosilikofosfatlı, fosforvanadiumlu, silikotitanlı və silikosirkoniumlu;
2) xalkogenidli – arsenli xalkogenidli, stibiumlu, tallidli və s.
3) halogenli – füloroberillatlı.
B. Təyinatına və tətbiq oblastına görə:
1) texniki şüşələr – işıq texnikası şüşələri, rəngsiz və rəngli
şüşələr, nəqliyyat şüşələri hava, avtomobil və digər növ
nəqliyyatların qoruyucu şüşələri, eləcə də müxtəlif növ maşın
şüşələri, optik şüşələr (eynəklər, linzalar və s.), kimyəvi-laborator
şüşələr, şüşə liflər, minalar (dekorativ görünüş, uzunömürlülük,
su və qaz keçirmənin qarşısını almaq, müxtəlif reagentlərin
təsirindən qorumaq məqsədilə keramik məmulatların üzərinə
çəkilən şüşəyəbənzər örtüklər);
2) tikinti şüşələri – şüşə lövhələr, şüşə profillər (stekloprofilit), şüşə bloklar, şüşə sistemlər;
3) məişət şüşələri: rəngli və rəngsiz qab şüşələri, qida,
parfümeriya və kosmetika məhsullarını, kimyəvi reaktivləri, tibbi
məhsulları qablaşdırmaq və daşımaq üçün istifadə edilən tara
şüşələri, bəzək və imitasiya şüşələri, o cümlədən, minalı şüşələr,
güzgülər.
C. İstehsal xüsusiyyətlərinə görə:
1) preslənmiş şüşələr;
2) üfürmə üsulu ilə hazırlanmış şüşələr;
3) tərtibat şüşələri;
4) yayma şüşələr.
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Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizasının həll
etdiyi məsələlər:
Şüşə və şüşədən hаzırlаnmış məmulаtlаrın kriminаlistik
еkspеrtizаsının həll еtdiyi məsələlərə аşаğıdаkılаr аiddir:
- müхtəlif dаşıyıcı əşyаlаr üzərindən şüşə mikrоhissəciklərini аşkаr еtmək;
- şüşənin və yахud məmulаtın növünü və təyinаtını müəyyən еtmək;
- dаğıdıcı qüvvənin istiqаmətini müəyyən еtmək;
- sınmаnın səbəbini (mехаniki, tеrmiki, kimyəvi) müəyyən
еtmək;
- şüşənin hаnsı аlətlə kəsilməsini müəyyənləşdirmək;
- müqаyisə оlunаn оbyеktlərin (qırıqlаrın, məmulаtlаrın)
ümumi cins və qrup mənsubiyyətini müəyyən еtmək;
- müqаyisə еdilən оbyеktlərin və məmulаtlаrın mənbə və
mənşəyini (hаzırlаnmа, istifаdə və sахlаnmа yеrini) müəyyən
еtmək;
- müqаyisə оlunаn qırıntılаrın və məmulаtın hissələrinin
fərdi kоnkrеt həcmə (şüşədən оlаn məmulаtа) mənsub оlmаsını
müəyyən еtmək;
- təqdim edilən şüşələrin işıqkeçirmə qabiliyyətini (işıqkeçirmə əmsalını) müəyyən etmək.
Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizası üçün
tədqiqat obyektlərinin qablaşdırılması qaydaları:
Şüşə məmulatların fraqmentlərinin, o cümlədən, mikrozər26

rəciklərinin hadisə yerində aşkar edilməsi zamanı hadisənin
xarakteri və şəraitini nəzərə alaraq axtarış aparmaq məqsədəuyğundur.
Yol-nəqliyyat hadisələri bir çox hallarda avtomobilin əsas və
yardımçı faralarının, işıqlandırıcı cihazların lampalarının, salon
şüşələrinin dağılması ilə müşayiət olunur. Bu halda işin
xarakterindən asılı olaraq hadisə yerində, avtomobilin salonunda,
həmçinin, sürücünün və zərərçəkmişin üzərində (geyimində,
saçlarında və s.) şüşə qəlpələrinin axtarışı həyata keçirilə bilər.
Pəncərə və ya vitrin şüşələrinin sındırılması ilə baş verən
oğurluq və digər cinayətlər zamanı şüşə qəlpələrin hadisə yerinə
yaxın yerləşməsi xarakterikdir, bu halda şüşə hissəciklərini
mütləq cinayətkarın geyimində də axtarmaq lazımdır.
Tədqiqata təqdim ediləcək şüşə qəlpələrinin hаrаdаn, nə vахt
və hаnsı hаdisə ilə əlаqədаr аşkаr еdilməsi ilə bаğlı məlumаt
vеrilməlidir. Şüşə məmulatların aşkar edilmiş fraqmentlərinin
təsbiti aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
istintaq hərəkətinin protokolunda şüşə məmulatların,
qəlpələrin və şüşə qəlplərini daşıyan əşyanın aşkar edildiyi yer və
sahə göstərilir. Əgər qəlpələr və ya şüşə mikrozərrəcikləri
məhdud sahədə cəmlənmişdirsə, protokolda diametr və ya
hissəciklərin yığışma sahəsinin ölçüləri və koordinatları göstərilir. Ehtiyac olduğu halda onların qarşılıqlı yerləşmə sxemləri
tərtib oluna bilər. Qəlpələrin yeri təsbit edildikdən sonra,
protokolda onların müşahidə olunan əlamətləri: forması, rəngi,
morfoloji əlamətləri, zədələri, səthinin çirklənməsi və s. qeyd
olunur.
aşkar edilmiş obyektlərin fotoçəkilişi aparılır.
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təsbitin texniki metodları yalnız daşıyıcı obyektlərdə
olan şüşə qəlpələrinin və şüşə mikroizlərinin qorunmasını deyil,
həm də onların lokalizasiyasının saxlanılmasını əhatə etməlidir.
Bu məqsədlə şüşə qəlpələrin aşkar olunduğu səthin üzərinə təmiz
polietilen təbəqə qoyulur və yapışdırıcı lentin köməyi ilə perimetr
boyu yapışdırılır.
qırıqlаrın tədqiq оlunduğu qаblаrdа (stəkаnlаrdа,
qədəhlərdə, butulkаlаrdа və s.) mаyе (şərаb, yаğ və s.) olmuşsa,
bu hаldа еkspеrt mütləq хəbərdаr еdilməlidir;
yеrli və yахud spеsifik təyinаtlı şüşə məmulаtlаrа аid
еyniləşdirmə suаllаrı qоyulduqdа, tədqiq оlunаn nümunələrlə
bərаbər, еkspеrtə şüşə məmulаtlаrının sərbəst nümunələrini və yа
оnlаrın qırıntılаrını təqdim еtmək məqsədə uyğundur.
Şüşə qəlpələr daşıyıcı obyektlə birlikdə (qəlpələrin yerlərini
dəyişməməsi üçün bərkidilməsindən sonra) və ya ayrılıqda
götürülə bilər. Bir qayda olaraq, kiçik, daşına bilən predmetdaşıyıcılar tamamilə götürülür. Həmçinin, istintaq hərəkəti nəticəsində aşkar edilməyən, lakin üzərində şüşə mikrozərrəciklərinin
olması güman edilən predmetlər bütövlükdə götürülür. Əgər şüşə
qəlpələri böyük sahəni əhatə edirsə və obyekt xüsusi əhəmiyyət
kəsb etmirsə, onda hissəciklərlə birlikdə obyektin müəyyən
hissəsi götürülür (üzərinə polietilen təbəqələr yerləşdirilərək
sarınır).
Qəlpələri daşıyıcı obyektlərdən ayırmaqla götürmək üçün
ayırıcı iynələrdən, maqqaşdan (rezin ucluqlu maqqaşlar daha
məqsədəuyğun hesab olunur), mikrotozsoranlardan istifadə edilir.
Şüşənin sınmasına (dаğılmаsınа) səbəb olması gümаn еdilən
güllə еhtiyаtlа qаblаşdırılmаlıdır (güllə şüşəni dеşərkən uc hissəsi
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dеfоrmаsiyаyа uğrаyır və bu hissədə şüşə mikrоhissəcikləri
tоzşəklində qаlır, onlаrı mikrоskоpik tədqiqаt zаmаnı аşkаr еtmək
mümkündür).
Ümumiyyətlə, şüşə qəlpələri tədqiqat üçün götürərkən
aşağıda qeyd olunanları nəzərə almaq lazımdır:
bütün şüşə və şüşəyəbənzər zərrəciklər götürülməlidir;
qəlpələr və mikrozərrəciklər aşkar edildikləri şəkildə
(qat qoymaların, butulka və ya digər həcmə məxsusluğunun
izlərinin, səth çirklənmələrinin və s. saxlanılması) götürülməlidir;
pəncərə şüşəsinin və ya onun qəlpələrinin çərçivədən
götürülməsi zamanı alt, üst, xarici və daxili tərəfləri qeyd etmək
lazımdır;
əgər götürülən şüşələrdə, qəlpələrdə çatlar müşahidə
olunursa, çatların kənarlarına (sonlarına) nişan qoymaq lazımdır.
Şüşə qəlpələrini və mikrozərrəciklərini yaxşı yapışdırılmış
kağız və ya uyğun polietilen paketlərdə qablaşdırmaq olar.
Qablaşdırma üçün şüşə konteynerdən istifadə etmək olmaz, çünki
onun qırılması qəlpələrin qarışmasına səbəb ola bilər. Daşınma
zamanı qəlpələrin qablaşdırmanı zədələməməsi üçün tədbir
görülməlidir (iri şüşə qırıqlаrı hər biri аyrı-аyrılıqdа pаmbığа və
yа kаğızа bükülərək qаblаşdırıla bilər).
Şüşə, keramik və silikat materialların ekspertizası qarşısında
qoyulan suallar
- Еkspеrtə təqdim оlunаn…(dаşıyıcı əşyа göstərilir) üzərində (dахilində) şüşə hissəcikləri vаrdırmı?
- Təqdim оlunаn… (mаrаq dоğurаn hissəciklər göstərilir)
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şüşə qəlpələridirmi?
- Təqdim оlunаn…(оbyеktlər göstərilir) hаnsı növə (çеşidə,
mаrkаyа və s.) аiddir?
- Təqdim оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) hаnsı sаhələrdə
tətbiq оlunur?
- Şüşəyə zərbə hаnsı tərəfdən еndirilmişdir?
- Təqdim оlunаn qəlpələrin səthinin хаrici və dахili
hissələri hаnsılаrdır?
- Təqdim оlunаn…(şüşə hissəcikləri göstərilir) hаnsı
məmulаtın… (mаrаqlаndırаn məmulаt növü…fаrа səpələyicisi,
аmpulаlаr, еynək linzаsı və s. kоnkrеt göstərilir) qəlpələridir?
- Müqаyisə оlunаn…(оbyеktlər göstərilir) ümumi mənşə və
yа qrupа mənsubdurlаrmı?
- Müqаyisə оlunаn…(оbyеktlər göstərilir) ümumi mənbədəndirmi (işdən аsılı оlаrаq hаzırlаnmа və yа mövcud оlmа
yеrinə görə)?
- Müqаyisə оlunаn…(qəlpələr göstərilir)…(kоnkrеt məmulаt, məsələn, fаrа səpicisi, butulkа və s. göstərilir) qəlpələridirmi?
Şüşələrin işıqkeçirmə qabiliyyətinin tədqiqi üzrə məhkəmə
ekspertizası qarşısında aşağıdakı suallar qoyula bilər:
- Təqdim edilən avtomobilin (markası, modeli və dövlət
qeydiyyat nömrəsi göstərilməklə) salon şüşələrinin işıqkeçirmə
qabiliyyəti neçə faiz təşkil edir?
- Hadisə yerindən götürülmüş şüşə qırıntılarının rəng tonu
şübhəli qismində təqdim edilmiş avtomobilin salon şüşələrinin
rəng tonu ilə eynidirmi (işıqkeçirmə qabiliyyəti neçə faiz təşkil
edir)?
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- Təqdim edilən avtomobilin tonlaşdırılmış salon şüşələri
üzərində olan markalanma və digər göstəricilər şüşənin rəng
tonuna uyğundurmu?
- Təqdim edilmiş şüşələrin rəng tonu hansı üsulla (zavod və
a kustar) məhdudlaşdırılmışdır?

1.4. Yanacaq və sürtgü materiallarının ekspertizası
Yanacaq və sürtgü materialların ekspertizasının predmeti
Bu növ ekspertizanın tədqiqat obyektlərinə yanacaq və
sürtgü materiallarının (bundan sonra YSM) konkret həcmi və
izləri aiddir. Bunlara hər hansı təyinatlı neft məhsulları (yanacaq
və sürtgü materialları, xüsusi təyinatlı yağlar, həlledicilər, bitum
örtükləri və s.) və neft mənşəli olmayan yanacaq və sürtgü
materialları, məsələn, sintetik və daş kömürdən hazırlanan
qətranlar və s. aiddir. Yanacaq və sürtgü materiallarının
ekspertizasının predmetinə daşıyıcı əşyalar - onların yanğından
sonrakı qalıqları; üzərində yanğının səbəbi haqqında məlumat
verən tezalışan neft məhsullarının (TANM) mövcudluğu; hadisə
yerində aşkar edilən TANM-nin mənsubiyyəti haqqında müəyyən
həcmin, o cümlədən, şübhəli şəxsdən götürülmüş yanacaq və
sürtgü materiallarının həcminin mənsubiyyəti; zərərçəkmiş şəxsin
paltarında sürtgü materiallarının mövcudluğu və onların konkret
obyektə aidiyyatı; əşyalarda odlu silahın gəzdirilməsini,
saxlanmasını sübut edən silah sürtgü yağlarının mövcudluğu və s.
aiddir.
Bu ekspertiza növünün tədqiqat obyektləri sırasına ayrı-ayrı
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yanacaqlar (tez alışan neft məhsulları və s.), yağlar, həlledicilər,
plastik sürtgülər, parafinlər, bitumlar, mazut, o cümlədən, onların
digər texniki maddələrlə qatışığı, həmçinin, yanacaq sürtgü
materialları təbəqəsi ilə örtülmüş əşyalar və s. daxil edilir.
Yanacaq və sürtgü materialların ekspertizasının həll etdiyi
məsələlər:
Məhkəmə ekspertizasının bu növünə xas olan xarakterik
məsələləri diaqnostik və eyniləşdirmə məsələlərindən ibarət iki
böyük qrupa ayırmaq olar.
Diaqnostik məsələlər qrupu aşağıda qeyd olunanları əhatə
edir:
- yanacaq və sürtgü materiallarının izlərinin orqanoleptik
üsulla, hissiyat orqanları ilə müəyyən edilməklə aşkarlanması;
- naməlum mənsubiyyətli maddənin yanacaq və sürtgü
yağlarına və ya digər təyinatlı neft məhsullarına (parafin, mazut,
bitium və s.) aid olub-olmamasının müəyyən edilməsi;
- mövcud olan elmi texniki təsnifata müvafiq tədqiqatların
aparılması məqsədilə təqdim edilən yanacaq-sürtgü materialların
növünün, çeşidinin, markasının müəyyən edilməsi;
- yanacaq-sürtgü materiallarının şəklinin dəyişməsi
xüsusiyyəti və səbəblərinin aşkar edilməsi;
- yanacaq və sürtgü materiallarının diaqnostik xarakteristikalarının (hadisə ilə əlaqədar olan xassələrinin) müəyyən
edilməsi.
Eyniləşdirmə məsələləri qrupuna aşağıdakılar daxildir:
- tədqiq edilən obyektlərin (YSM) ümumi növ və yaxud
qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi, yəni müqayisə olunan
obyektlərin elm və texnikada ümumi qəbul edilmiş təsnifat
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sisteminə müvafiq qrupa mənsubiyyətinin (məsələn, müqayisə
edilən obyektlərin eyni YSM növünə, çeşidinə, markasına
mənsubiyyəti - ümumi növ mənsubiyyəti), yaxud onların
hazırlanma metodu üzrə eyni mənbəyə mənsubiyyətinin (konkret
neft emalı zavoduna) müəyyən edilməsi, eyni buraxılış qrupuna
mənsubiyyətinin, eyni saxlanma, daşınma, istismar şəraitləri
(ümumi qrup mənsubiyyəti) haqqında məlumat verən xüsusiyyətlərinin ümumiləşdirilməsi;
- daşıyıcı əşyalar üzərində yanacaq və sürtgü materiallarının
olmasının müəyyən edilməsi və ya naməlum maddələrin yanacaq
və sürtgü materiallarının aid olub-olmamasının müəyyən
edilməsi;
- yanacaq və sürtgü materiallarının cins (qrup) mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi;
- müqayisə edilən yanacaq və sürtgü materiallarının ümumi
cins (qrup) mənsubiyyətinin və onların ümumi mənbəyinin,
həmçinin, saxlanma yerinə, istismarına və s. görə mənşəyinin
müəyyən edilməsi;
- yanacaq və sürtgü materiallarının fərdi konkret həcminin
(kütləsinin) eyniləşdirilməsi.
Qeyd olunan məsələlərdən başqa ayrı-ayrı əşyaların qarşılıqlı
təmasda olma faktının müəyyənləşdirilməsi də həll oluna bilər.
Yanacaq və sürtgü materialların ekspertizası üçün tədqiqat
obyektlərinin qablaşdırılması qaydaları:
Yanacaq və sürtgü materiallarının izlərinin hadisə yerində
axtarışı cinayət işinin şəraitinin, həmçinin, onun xüsusiyyətinin
nəzərə alınması ilə aparıla bilər. Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı
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yanacaq və sürtgü materiallarının (benzin, dizel yanacağı, yağ
mühərrik mayesinin) izləri nəqliyyat vasitələrinin müxtəlif
hissələrində, yol örtüyündə, torpaq üzərində, yol qırağında,
zərərçəkənin paltarında və müxtəlif səthlərin üzərində ola bilər.
Tədqiqata göndərilən obyektlərin götürülməsi və qablaşdırılması
zamanı yanacaq və sürtgü materiallarının xüsusiyyətləri (tez
buxarlanması, tara ilə qarşılıqlı təsiri, təmasda olan zaman bir
obyektdən digərinə keçməsi və s.) mütləq nəzərə alınmalıdır.
Böyük həcmli maye yanacaq və sürtgü materiallarının
(benzin, ağ neft, dizel yanacağı) nümunələrini götürərkən onlar
şüşə və ya metal qablara (butulka, kanistr) tökülərək hermetik
tıxacla (şüşə, polietilen, metal, ağac mənşəli) tez bağlanmalıdır;
rezin tıxacla və ya butulkanın boğaz hissəsini parafinlə əridərək
bağlamaq olmaz. Maddi sübutları qaranlıq şkafda (seyfdə), imkan
olmadıqda sərin yerdə, soyuducuda saxlamaq lazımdır.
Hadisə yerindən, şübhəli şəxsdən və s. kiçik həcmli qab
(butulka, plastik qab) tapılarsa, əvvəlcədən onu hermetik
bağlayaraq, ekspertizaya göndərmək məqsəduyğundur. Bu
mümkün olmadıqda, içərisində yanacaq və sürtgü materialları
olan açıq qablardakı nümunələr bir və ya bir neçə hermetik
qablara tökülməli, bağlanmış qablar ayrı-ayrılıqda polietilen
kisələrə yerləşdirilərək birlikdə tədqiqata təqdim edilməlidir.
Sürtgü materialları nümunələri (sürtgü yağları, mazut və s.) ağız
hissəsi şüşə və ya polivinilxlorid tıxaclı şüşə flakonlara qablaşdırılır.
Bərk yanacaq və sürtgü materialları nümunələrini polietilen
paketlərə yerləşdirmək məqsədəuyğundur. Onlar bağlanmalı və
yapışqanla yapışdırılmalıdır. Bu halda nümunələri qalın kağıza
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bükərək də qablaşdırmaq olar. Ekspertizanı təyin etmiş orqanın
və ya şəxsin bu ekspertizanı təyin etməsinə dair qərarına
nümunələrin seçilməsi, götürülməsi barədə protokol və sxem
əlavə olunmalıdır. Müxtəlif daşıyıcı əşyalar (paltarlar, nəqliyyat
vasitələrindən götürülmüş detallar) üzərində olan yanacaq və
sürtgü materiallarının tədqiq edilməsi üçün tədqiqat obyektləri
imkan daxilində ekspertiza idarəsinə göndərilməlidir. Bu əşyaları
elə qablaşdırmaq lazımdır ki, onlar öz sübut əhəmiyyətini
itirməsin. Bu məqsədlə yanacaq və sürtgü materiallarının
ləkələrinin üzərinə istifadədə olmamış polietilen hissələri qoymaq
və yapışdırmaq lazımdır. Paltarlarda və başqa növ obyektlər
üzərində yanacaq və sürtgü materiallarının izlərinin qorunub
saxlanması üçün aşağıdakı qaydalara riayət etmək məqsədəuyğundur:
yanğın işləri üzrə tədqiqat apararkən nümunələri
(yanmış taxtaları, kömürü, külü və s.) ilkin hadisə yerində
yanğının mərkəzi ətrafından götürmək lazımdır; 2-4 (iki-dörd)
sayda nümunə yanğının güman edilən mərkəzindən və müqayisə
üçün 2-4 (iki-dörd) sayda nümunə yanğın mərkəzində bir az
kənarından götürülməlidir. Hadisə yerinə baxış, nümunələrin
götürülməsi protokolu və sxemi, həm də yanğın yerinin
fotoşəkilləri ekspertiza təyin edilməsi haqqında qərara əlavə
olunmalıdır. Bu zaman maddi sübutların yanğından sonra hansı
xarici faktorlara (yağış ,qar, günəş və s.) məruz qaldığını göstərmək lazımdır;
hadisə yerinə baxış keçirildikdən sonra nümunələrin
götürülmə sxemi, yanğının yayılması sxemi ilə müqayisə edilir və
lazım gələrsə, əlavə nümunələr götürülür;
yanğın yerindən götürülmüş, üzərində yanacaq və
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sürtgü materialının qalığı olması ehtimal olunan yanmış taxta,
kömür, kül, içərisində yanacaq və sürtgü materialı olmuş qab
nümunələri ayrılıqda polietilen paketlərdə qablaşdırılır tədqiqata
göndərilir. Bütün bunlar yanğının mərkəzi aşkar olunduqdan
sonra aparılır;
böyük həcmli rezervuarlardan (çənlərdən, hovuzlardan
və s) maye neft məhsullarının nümunələri ən azı 500 ml (0,5 l)
həcmli şüşə və ya plastik qablar vasitəsilə, ən alt, orta və üst
hissədən götürülməlidir;
hadisə ilə əlaqədar olaraq üzərində yanacaq və sürtgü
materiallarının olması güman edilən maddi sübutlarla (daşıyıcı
əşyalarla) xüsusilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki
orqanoleptik göstəricilərinə və iyi zəif olduğuna görə ilk baxışda
yanacaq və sürtgü materialları aşkar edilməyə bilər. Belə maddi
sübutlar tez qablaşdırılıb, hadisə haqqında məlumat verilməklə
ekspertiza tədqiqatına göndərilməlidir.
Bu halda tədqiqat obyektlərinin götürülmə protokolunda,
yaxud ekspertiza təyin edilən qərarda hadisə baş verdiyi andan
tədqiqat obyektləri götürülənədək nə qədər vaxt keçdiyini və
hadisədən sonra onların saxlanma və istismar şəraiti göstərilməlidir. Həmçinin, maddənin rəngi, iyi, miqdarı, lokalizasiyası,
daşıyıcı əşyada olan ləkələrin konfiqurasiyası da protokolda əks
olunmalıdır. Son iki nüans sxematik cızıla və ya fotoşəkli çəkilə
bilər. Yanacaq-sürtgü materialının daşıyıcı əşya ilə qarşılıqlı təsiri
mütləq qeyd edilməlidir..
Yanacaq və sürtgü materiallarının tədqiqat obyektlərinin
vaxtında, operativ tədqiqata göndərilməsi, ekspertiza tədqiqatının
effektivliyini artırır. Yanacaq və sürtgü materiallarının tərkibləri
tez dəyişdiyindən (vaxt keçdikcə bəzi əsas komponentlər yox ola
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bilər) üzərində yanacaq və sürtgü materialları izləri olan geyim
əşyaları və digər müxtəlif əşyalar, ilk növbədə yanacaq və sürtgü
materiallarının ekspertizasına, sonra isə trasoloji və digər növ
ekspertizalara göndərilməlidir. Qərarda və ya maddi sübutların və
müqayisə üçün nümunələrin götürülmə protokolunda, onların
miqdarı, saxlanma və istismar şəraiti, yeri və götürülmə vaxtı
göstərilməlidir. Bu məlumatlar ekspertizanın təşkili və nəticənin
qiymətləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Yanacaq və sürtgü materialların ekspertizası qarşısında
qoyulan suallar
Yanacaq və sürtgü materiallarının kriminalistik tədqiqi
zamanı işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin xarakterindən
asılı olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:
- təqdim olunan...(daşıyıcı əşya göstərilir) üzərində yanacaq
və sürtgü materiallarının izləri vardırmı?
- təqdim olunan...(maraq doğuran maddə göstərilir) yanacaq
və sürtgü materialıdırmı?
- təqdim olunan maddə yanacaq və sürtgü materiallarının
hansı növünə (çeşidinə, mal markasına) aiddir?
- müqayisə olunan...(obyektlər göstərilir) ümumi mənşəyə,
cins (qrup) mənsubiyyətinə malikdirmi?
- müqayisə olunan...(obyektlər göstərilir) mövcud olması,
hazırlanması, saxlanması, istismarı və s. əlamətlərinə görə ümumi
mənbədəndirmi?
- təqdim olunan...(yanacaq və sürtgü materialının konkret
həcmi və ya izləri göstərilməklə) tamın hissəsidirmi?
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- təqdim olunan...yanacaq və sürtgü materialının xarakteristikalarına (məsələn, oktan ədədi, setan ədədi, fraksiya tərkibi
və s.) uyğundurmu?
- təqdim olunan...(yanğından sonrakı qalıq nümunələrində)
hər hansı maddə və material qarışığı (məsələn, başqa yanacaq və
sürtgü materialının adı göstrərilir) vardırmı?
- təqdim olunan...(yanacaq və sürtgü materialı göstərilir)
yanmaya və ya uzun müddətli buxarlanmaya (işin müəyyən
edilmiş cəhətlərindən asılı olaraq) məruz qalmışdırmı?
- təqdim edilən yanmış əşyalara (konkret göstərilməklə)
neft məhsulları yanğından qabaq, yoxsa sonra tökülmüşdür?
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1.5. Lak və boya materiallarının ekspertizası
Lak və boya materiallarının ekspertizasının predmeti
Lak və boya materiallarının ekspertizasının predmetini lakboya materiallarının, örtüklərinin və rənglənmiş predmetlərin –
maddi şəraitin elementləri xüsusiyyətləri ilə kriminalistik əhəmiyyətli informasiyanın meydana çıxması, saxlanma şərtləri və
ötürülməsi qanunauyğunluqlarını öyrənmək və istifadə etmək
məqsədilə aparılan xüsusi elmi tədqiqatlar və ümumitexniki bilik
sahələrindən (lak və boya materiallarının kimya və texnologiyası,
lak və boya materiallarının əmtəəşünaslığı) istifadə edilməklə,
kriminalistik müddəlar əsasında, ekspert tədqiqatlarının köməyi
ilə müəyyən edilən cinayət işinin halları, faktiki məlumatlar təşkil
edir.
Lak və boya materiallarının ekspertizası obyektləri qismində
maye və bərk lak və boya materiallarının ayrı-ayrı həcmləri,
maddi şərait elementlərində lak və boya materiallarının tulantıları
(həmçinin, mikrohissəcik və mikromiqdar şəklində), lak və boya
materiallarının ayrı-ayrı komponentləri çıxış edir:
-lak boya örtükləri;
-rənglənmiş predmet - məmulat (məsələn, hadisə yerində
piyadanı vurması güman edilən avtomobilin lak və boya örtükləri
hissəcikləri aşkar olunur. Bu halda rənglənmiş predmet qismində
avtomobil çıxış edir). Rənglənmiş predmet-maddi şəraitin
konkret elementidir;
-maddi şəraitin müxtəlif, fərdi, konkret elementləri;
-boyanmış konkret əşyanın lak-boya örtüyü və ondan
ayrılması güman edilən hissəcikləri;
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-eyni texnologiya ilə hazırlanması, saxlanması və s. görə
eyni mənşədən olması güman edilən lak-boya materiallarının
konkret həcmi;
-konkret lak-boya materiallarının hazırlanmasında istifadə
olunan ayrı-ayrı komponentlər;
-boyanmış əşyaların konkret məcmusu (qarşılıqlı təmas
nəticəsində əmələ gələn izlər).
Lak və boya materiallarının ekspertizasının həll etdiyi
məsələlər
Lak və boya materiallarının ekspertizası bu növ obyektlərin
mənşəyini, onların konkret cinsə, növə, qrupa aidiyyatını,
məmulatın hissələr üzrə eyniləşdirilməsi məsələlərini ehtiva edir.
Materialın xüsusiyyyətlərini, mexanizmini, istismar şəraitini,
məhz araşdırılan hadisə ilə bağlı material və örtüklərin fraqmentlərinin diaqnostikası və eyniləşdirilməsini müəyyən etmək
məqsədilə həyata keçirilir.
Lak və boya materiallarının ekspertizasının vəzifələri işin
hallarından asılı olaraq müəyyən edilir. Əsaən üç qrup məsələlərə
baxılır:
- aşkar olunma - soruşulan obyektlərin (lak və boya və ya
hissəcikləri) mövcud olub-olmamasının müəyyən edilməsi.
- diaqnostika - obyektlərin, maddi şərait elementlərinin,
habelə izyaradıcı halların və s. təbiətinin, adının, təyinatının,
tətbiq sahəsinin, mövcud olma şəraitinin, xüsusiyyətlərinin və
digər təsnifedici xüsusiyyətlərin dəyişilməsi səbəblərinin
müəyyən edilməsi.
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- eyniləşdirmə - maddi şərait elementinin eyniliyinin,
rənglənmiş predmetin, lak və boya materiallarının konkret
həcminin, yoxlanılan və tələb olunan obyektlərin ümumi cins
(qrup) mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi.
Konkret hallarda lak və boya materiallarının ekspertizası
çərçivəsində aşağıdakı məsələlər həll oluna bilər:
a) Rənglənmiş konkret predmetlərin tədqiqi zamanı:
- Rənglənmiş predmetin rənglənmə üsulunun müəyyən
edilməsi;
- Predmetin rənglənmə və yenidən rənglənməsi faktının
müəyyən edilməsi;
- Rənglənmiş predmetin ilkin rənginin müəyyən edilməsi;
- Rənglənmiş predmetin (nəqliyyat vasitələrinin hissələrinin)
təxmini istismar müddətinin müəyyən edilməsi;
b) Lak və boya örtüklərinin ayrı-ayrı hissələrinin tədqiqi
zamanı:
- Təqdim olunmuş obyektdə lak və boya örtüyü hissəciklərinin mövcud olmasının müəyyən edilməsi;
- Aşkar olunmuş hissəciklərin lak və boya materiallarına
mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi;
- Daşıyıcı obyektdə lak və boya örtüyü izlərinin formalaşma
mexanizminin müəyyən edilməsi;
- Daşıyıcı obyektdə lak və boya örtüyü izlərinin məhz
araşdırılan hadisənin halları zamanı yaranmasının (lak və boya
örtüyü izlərinin təmasla yaranmasının) müəyyən edilməsi;
- Lak və boya örtüyünün bütöv təyinatının (məsələn,
fraqmentlərin hansı növ tikinti lak və boya örtüsü və ya nəqliyyat
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vasitəsinin örtüyü fraqmentləri olması) müəyyən edilməsi;
- Nəqliyyat vasitəsinin tipi və markasının müəyyən edilməsi;
- Nəqliyyat vasitəsinin əhatə olunduğu avtoemal rənginin
ticarət adının və rənginin müəyyən edilməsi;
- Avtomobilin buraxıldığı dövrün müəyyən edilməsi;
- Rənglənmiş predmetin və ondan ayrılması güman edilən
lak və boya örtüyü hissəciklərinin tədqiqi zamanı – rənglənmiş
predmetin eyniləşdirilməsi;
- Bir neçə predmetdən heç olmasa biri rəngləndikdə və ya
onun səthində lak və boya örtüyünün təsadüfi düşən laylaşma
izləri mövcuddursa, onların tədqiqi zamanı bu predmetlərin
qarşılıqlı təmasda olması faktının (misal üçün, iki nəqliyyat
vasitəsinin və zərəçəkmişin paltarının, yoxlanılan alətin
sındırılmış maneə ilə qarşılıqlı təmasda olması faktının) müəyyən
edilməsi;
- Eyni alətin bir neçə hadisədə tətbiqi faktının müəyyən
edilməsi.
Maneələrin sındırılması ilə bağlı cinayət işləri üzrə izlərin
təmas nəticəsində yaranmasının müəyyən edilməsi bir qayda
olaraq, ehtimal edilən sındırma aləti ilə sındırılmış (çox vaxt
rənglənmiş) maneənin qarşılıqlı təmasda olması faktına dair
məsələnin həll edilməsi ilə müşaiyət olunur. Belə məslənin
qoyulması zəruriliyi adətən, onunla bağlıdır ki, bir çox sındırılan
maneələrin materialları, əsasəndə ağac materialı, sındırma
alətinin işçi hissəsinin xüsusiyyətlərini pis əks etdirir. Bundan
əlavə, sındırma zamanı alət, bir-birinin üzərinə hissəcik şəklində
izlərin trasoloji tədqiqatla bərabər bir çox halda qoyulmuş izlər
üzrə alətin eyniləşdirilməsinə gətirib çıxarır.
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Lak və boya materialların ekspertizası qarşısında qoyulan
suallar
Lak və boya materiallarının ekspertizası təyin edilən zaman
işin hallarından və tədqiqat obyektlərinin xarakterindən asılı
olaraq aşağıdakı kimi suallar qoyulur:
- Təqdim olunan...maddənin (daşıyıcı əşya göstərilir)
üzərində lak və boya materiallarının və örtüklərinin qatı, layı,
ləkəsi, sürtgüsü, sıçrantıları və ya hissəcikləri vardırmı?
- Təqdim olunan...(maddə göstərilir) lak və boya materialı
və ya örtüyüdürmü?
- Təqdim olunan ...(lak və boya materialları və örtüyü
göstərilir) hansı növə markaya aiddir?
- Təqdim olunan ...(lakboya
göstərilir) tətbiq sahələri haradır?

materialları

və

örtüyü

- Təqdim
olunan...(hissəciklər
göstərilir)
nəqliyyat
vasitələrinin lak və boya örtüyünün hissəcikləridirmi, əgər
elədirsə, onlar hansı növ nəqliyyat vasitələrinin rənglənməsində
istifadə olunur?
- Müqayisə olunan...(lak və boya materialları və örtüyü
göstərilir) ümumi qrupa və ya növə məxsusudurmu?
- Müqayisə olunan...(lak və boya materialları və örtüyü
göstərilir) eyni mənbədirmi (mövcudluğuna, istehsal edildiyi,
saxlanıldığı, istismar olunduğu və s. əlamətlərə görə)?
- Təqdim olunan ... (lak-boya materiallarının hissəcikləri və
ya həcmi göstərilir) bu lak və boya materiallarının (konkret və ya
fərdi müəyyən həcm, kütlə lak və boya materialı göstərilir)
hissəsidirmi?
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- Təqdim olunan ...(rənglənmiş konkret obyekt göstərilir)
hansı (zavod və ya kustar) üsulla rənglənmişdir?
- Təqdim olunan ... (rənglənmiş konkret obyekt göstərilir:
məsələn, avtonəqliyyat vasitəsi) yenidən rənglənmişdirmi?
- Təqdim olunan ... lakboya örtüyünün dağılmasına səbəb
nədir (köhnəlmə, turşuların, həlledicilərin və s. təsiri və ya başqa
səbəblər)?
Lak və boya materialların ekspertizası üçün tədqiqat
obyektlərinin qablaşdırılması qaydaları:
Hadisənin baş verdiyi yerlərdə lak və boya hissəciklərinin
aşkar edilməsi çox zaman boyanmış əşyaların hadisə yerinin
digər elmentləri ilə güman edilən təmas yerlərində aparılır.
- Yol nəqliyyat hadisələri üzrə nəqliyyat vasitələrinin,
onlarla təmas yaratması güman edilən cisimlərin (ağaclar,
sütunlar, tikinti konstruksiyaları, zərəçəkənlərin paltarları və s.
üzərində) həmçinin, yol örütüyünün üzərində;
- Maneələrin sındırılması ilə bağlı işlər üzrə sındırma alətinin
səthində, sındırılan obyektlərin döşəməsində və s.
Lak və boya hissəciklərinin axtarılması ekspertizanı təyin
etmiş istintaq orqanın, müstəntiqin hadisə yerinə baxışı zamanı
zədələrin müşahidə olunduğu yerdən başlanmalıdır. Axtarış
günəş işığında, yaxud süni işıqda adi gözlə və ya lupa vasitəsilə
aparılır.
Lazımi hallarda böyük sahələri yoxlamaq üçün dəyişilən
kapron filtri olan kiçik tozsoranlardan istifadə etmək zəruridir.
Tapılmış lak və boya hissəcikləri hadisə yerinin baxışı
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protokolunda təfsilatı ilə qeyd olunur. Qeyddə hissəciklərin
rəngləri, çox laylı hissəciklərin qatının rəngi, sayı daşıyıcı əşya
üzərində aşkarlanma sahəsinin lokalizasiyası və konfiqurasiyası
göstərilməlidir. Axırıncı iki xarakteristikanın sxemi və ya
fotoşəkli çəkilir. Lak və boya materiallarının hissəciklərinin
daşıyıcı əşya ilə qarşılıqlı əlaqəsi təsbit edilməlidir. Həmin
hissəciklər xüsusi iynə və pinsetlə elə götürülür ki, kənarları
zədələnməsin və gələcək tədqiqat üçün onlar şüşə, kağız və ya
polietilen paketlərdə qablaşdırılırlar.
Lak və boya örtüyü hissəciklərinin götürülməsi və
qablaşdırılması zamanı daktiloskopik plyonkalardan və ya
yapışdırıcı lentlərdən istifadə etmək qadağandır. Çünki bu halda
onların forması dəyişir, şişir, kimyəvi tərkibi dəyişir. Lak və boya
örtüyü hissəciklərinin yapışdırıldığı laydan çıxarmaq və tədqiqat
üçün istifadə etmək praktiki olaraq mümkün deyildir.
Lak və boya örtüyü hissəcikləri müxtəlif əşyalar üzərində
tapıldıqda onları həmin səthdən qoparmadan səthlə birlikdə
kəsərək qablaşdırmaq lazımdır. Lak və boya örtüyü hissəciklərini
obyektdən iki halda qopararaq götürmək olar: həmin obyekti
götürmək mümkün olmadıqda və mikrohissəciklərin daşınması
zamanı itirilmə ehtimalı olduqda. Əgər lak və boya örtüyü
hissəcikləri səthə zəif birləşmişsə və daşıdıqda itirilə bilərsə,
onların xarici görkəmi, ölçüsü və səthin üzərində yerləşməsi
protokolda göstərilməli və şəkli çəkilməlidir. Bundan sonra onlar
həmin səthdən xüsusi alətlərlə götürülür və qablaşdırılır.
Kənar lak və boya örtüyü hissəciklərinin nəqliyyat vasitəsi
üzərində axtarılması gün işığında adi gözlə və lupa vasitəsi ilə
zədələri də qeyd edilməklə baxışı keçirilir. Təmas izləri dinamik
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(hərəkətdə olan) və statik (hərəkətdə olmayan) vəziyyətdə
olmasına görə bölünür. Bu zaman onların forması, sayı, ölçüsü,
istiqaməti, topoqrafiyası, yol səthinə nəzərən hündürlüyü
göstərilir.
Nəqliyyat vastəsinə baxış zamanı mütəxəssisə hadisə
şəraitini yaxşı bilməsi böyük kömək edə bilər, bunun üçün sorğu,
baxış protokolları (müayinə) ilə, tədqiqat və ya operativ axtarış işi
zamanı aparılan işlərlə tanışlıq tələb olunur. Axtarışın istiqaməti,
aşkar olunmuş mikrohissəciklərin və ya izlərin götürülməsi
hazırkı, hadisənin şəraitləri (toqquşma, izin əmələ gəlməsi)
barədə mütəxəssis tərəfindən əsaslı versiyaların irəli sürülməsi ilə
təmin edilir.
Yalnız izin yaranma mexanizminin əlamətlərini tapdıqdan,
təsbitindən, tədqiqatından və qiymətləndirlməsindən sonra
maddənin laylanma izinin, zədə yerlərindən, onlar olmadıqda isə
ehtimal edilən təmas yerlərindən götürülür (hadisə yerindən
nəqliyyat vasitəsi üzərində izlərin müəyyən edilməsi, tədqiqatı və
onların yaranma mexanizminin əlamətlərinin qiymətləndirilməsi
mümkün olmadıqda ekspert tədqiqatına nəqliyyat vasitəsi təqdim
edilir və onun üzərindən maddənin laylanma izinin götürülməsi
ekspertizanın aparılması zamanı həyata keçirilir. Müqayisəli
tədqiqat üçün lak və boya nümunələri izlər olmayan kənar
yerlərdən də götürülür).
Yol nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar sonrakı müqayisəli
tədqiqatın aparılması üçün avtomobilin bütün çıxarıla bilən
detallarından (qanad, qapı və s.) nümunələr götürülür və ayrı-ayrı
qeyd olunaraq qablaşdırılırlar. Müqayisəli nümunələr iti, kəsici
alətlə (skalpel) bütün layların dərinliyinə qədər qaşınmaqla
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götürülür.
Qeyd etmək lazımdır ki, iş üzrə zərərçəkmiş şəxsə məxsus
geyim əşyaları qısa müddət ərzində götürülməlidir ki, onların
kənar yerləşən əşyalarla təması baş verməsin. Geyim əşyaları hər
biri ayrı-ayrılıqda təmiz hamar kağıza xarici tərəfi içəri olmaqla
qablaşdırılır. Qablaşdırma paltarlardakı mikrohissəcikləri itirməmək məqsədi ilə silkələnmə aparılmadan həyata keçirilməlidir.
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1.6. Polimer materialların ekspertizası
Polimer materiallarının ekspertizasının predmeti
Polimerlər çoxlu sayda təkrarlanan hissəciklərdən ibarət olan
yüksəkmolekullu birləşmələrdir. Onlar üzvi və ya qeyri-üzvi
təbiətə malik kristal və amorf maddələrdir.
Polimer materiallarının ekspertizası polimer materiallardan
hazırlanmış məmulatların (plastmas, rezin və s.) növünü,
hadisənin halları ilə bağlı xarici təsirdən (mexaniki, texniki,
kimyəvi) asılı olaraq onların keyfiyyətinin dəyişilməsinin səbəb
və şəraitini müəyyən etmək məqsədilə keçirilir. Ekspertizanın
obyektlərinə qablaşdırıcı materiallar, nəqliyyat vasitələrinin
detalları, kabel və məftillərin izolyasiya qatları, lentləri,
izolyasiya materialları, ayaqqabı materialları (rеzin, təbii və süni
dəri), qаlаntеrеyа məhsullаrı, düymə, iplik, qab və məişətdə geniş
yayılmış məmulatlar və materiallar aiddir.
Obyektlər ekspertizaya tam şəkildə təqdim olunur. Polimer49

lərin izləri predmetlə və ya üzlüyü ilə birlikdə götürülür. Əgər
predmet daşıyıcının bütövlükdə götürülməsi mümkün olmadıqda
polimer qarışıq götürülür. Müqayisəli tədqiqat üçün predmet
bütövlükdə və ya bir neçə tərəfindən kəsilərək hər biri ayrıca
qablaşdırılmaqla götürülür.
Polimer materialların və onlardan hazırlanmış məmulatların
ekspertizasının növləri aşağıdakılardır:
1. Polimer materiaların və məmulatların tədqiqi.
2. Plastmasların və onlardan hazırlanmış məmulatların tədqiqi.
Plаstmаslаr sаdə-tərkibləri pоlimеr mаtеriаldаn və mürəkkəb-tərkiblərində pоlimеr mаtеriаldаn bаşqа dоldurucu, plаstifikаtоr, rəngləyicilər və digər kоmpоnеntlərdən ibаrət оlаn matriallardır.
Rеzinlər kаuçukdаn və yа kаuçuk qаrışıqlаrındаn vulkаnizаsiyа tеzləndiricilərindən, dоlduruculаrdаn, plаstifikаtоr və s.
kоmpоnеntlərdən ibаrətdir.
Plаstmаs, rеzin və оnlаrdаn hаzırlаnmış məmulаtlаrın
məhkəmə еkspеrtizаsının əsаs məsələlərinə aiddir:
- plаstmаs izоlyаsiyаlı hissələrin (аvtоmоbil hissələrinin)
üzərinə çəkilmiş rеzinin tipini, ticаrət mаrkаsını müəyyən еtmək;
- materilalın mənbə və mənşəyini müəyyən еtmək;
- müqаyisə еdilən оbyеktlərin ümumi cins və qrup
mənsubiyyətini müəyyən еtmək.
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Polimer materiallarının ekspertizası qarşısında qoyulan
suallar
- Təqdim оlunаn hissələrin аyrılmа mехаnizmi (üsulu)
nеcədir, hissələrin ümumi аyrılmа səthi vаrdırmı, əgər vаrsа, biri
digərinin dаvаmıdırmı?
- Müqаyisə оlunаn оbyеktlərin pоlimеr mаtеriаlı (plаstmаs, rеzin, minа və s.) ümumi mənşəyə və qrupа аiddirmi?
- Müqаyisə оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) hаzırlаnmа
yеrinə və tехnоlоgiyаsınа görə еyni mənbədəndirmi?
- Müqаyisə оlunаn… (оbyеktlər göstərilir) sахlаnılmа və
istismаr şərаitinə görə ümumi qrupа mənsubdurlаrmı?
- Təqdim оlunаn məftil, kаbеl və s. izolyasiya hissələri
əvvəl bir tаmа məхsus оlublаrmı?
- Hаdisə yеrindən götürülmüş düymələrin pаltаrdаkı düymələrlə təyinаtındа, kоnstruksiyаsındа, işlənmə üsulundа ümumiliyi vаrdırmı?
- Hаzırlаndığı mаtеriаlın tərkibinə görə düymələr ümumi
mənşəyə və yа qrupа аiddirmi, əgər аiddirsə, bu düymələr еyni
хаmmаl pаrtiyаsındаn hаzırlаnmışdırmı?
Plаstmаs, rеzin və оnlаrdаn hаzırlаnmış məmulаtlаr tədqiqata göndərilərkən еyniləşdirilən оbyеktlər tаm şəkildə göndərilməlidir.
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1.7. Spirttərkibli maddələrin ekspertizası
Spirttərkibli maddələrin ekspertizasının predmeti
Spirttərkibli maddələrin (bundan sonra STM) ekspertizasının
predmetinə kriminalistika, şərabçılıq və s. sahələrdə xüsusi bilik
əsasında spirttərkibli maddələrin və onların hazırlanmasında
istifadə olunan qurğuların baş vermiş cinayət işi ilə əlaqəsini
sübut edən faktiki göstəricilər aiddir. Bu növ məhkəmə
ekspertizasının keçirilməsi spirttərkibli mayelərin bilavasitə
iştirakı ilə əlaqədar olan ölüm, zəhərlənmə, oğurluq, qeyri-qanuni
istehsal və alverini etmə, yol-nəqliyyat hadisələri və s. hallarda
təyin olunur. Müxtəlif təyinatlı spirttərkibli maddələr (etil spirti
əsasında zavod və ya kustar üsulla istehsal edilən içkilər), spirtlər
əsasında hazırlanan müxtəlif təyinatlı mayelər, etil spirti əsasında
hazırlanan kosmetik və dərman vasitələri, spirtli içkilərin istehsal
edildiyi qurğular, onların hissələri, müxtəlif əşya daşıyıcıları
üzərində spirttərkibli maddələrin izləri STM ekspertizasının
obyektlərini təşkil edir.
Spirttərkibli maddələrin ekspertizasının həll etdiyi məsələlər:
Spirttərkibli maddələrin ekspertizasının əsas vəzifəsi bu
məhsulların və xammalın mənşəyini, növünü, kateqoriyasını,
keyfiyyət göstəricilərini öyrənməkdən və onların qüvvədə olan
standartların tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etməkdən ibarətdir. Bundan başqa, spirtli içki məhsullarının zavod və ya kustar
üsulla hazırlanması, tərkiblərində saxtalaşmaya yol verilməsi,
onların hazırlanma texnologiyasına əməl edilməsi, obyektlərin
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eyniyyət təşkil edib-etməmələri də bu ekspertizanın həll etdiyi
məsələlər siyahısına daxildir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq,
spirttərkibli maddələrin ekspertizasının həll etdiyi məsələləri iki
qrupa ayırmaq olar: diaqnostik məsələlər və eyniləşdirmə
məsələləri.
Diaqnostik məsələlər:
müxtəlif əşya daşıyıcıları üzərində STM izlərinin
müəyyən edilməsi;
mayenin spirttərkibli olmasını təyin etmək üçün
təbiətinin müəyyən edilməsi;
tədqiq olunan STM-in zavod istehsalı olan hər hansı bir
konkret zavod istehsalı olan içkilərə (araq, şərab, konyak və s.) və
yaxud kustar üsulla hazırlanmış içkilərə aid olub-olmamasının
müəyyən edilməsi;
-

içkilərin hazırlanma üsulunun müəyyən edilməsi;

spirtli içkinin müvafiq standartlara uyğun olub-olmamasının müəyyən edilməsi;
təqdim olunmuş qurğunun (hissələrinin) spirtli içki
hazırlanmasında istifadə edilib-edilməməsinin müəyyən edilməsi.
İdentifikasiya üzrə məsələlər:
müqayisə üçün təqdim olunmuş spirtli içkilərin ümumi
qrup mənsubiyyətinin, yəni eyni növə və yaxud eyni markalı
spirtli içkiyə aid olub olmamasının müəyyən edilməsi;
-

müqayisə üçün təqdim olunmuş spirtli içkilərin istehsalı, saxlanılması, qablaşdırılması, qapaqlarının bərkidilməsi,
etiketlərinin yapışdırılması və s. əlamətlərə görə ümumi qrup
mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi;
-

54

bir qabda olan mayenin digər qablarda olan mayelərlə
identifikasiyası.
Spirttərkibli maddələrin ekspertizası qarşısında qoyulan
suallar
- Təqdim olunan (maye göstərilir) spirttərkibli mayelərə
aiddirmi?
- Təqdim olunan obyektin (daşıyıcı əşya: stəkan, paltar,
torpaq və s.) üzərində və ya tərkibində spirttərkibli mayenin izləri
(qalıqları) vardırmı?
- Təqdim olunan spirttərkibli maye (hər hansı əlamətinə
görə adı göstərilir) hansı növə (çeşidə, markaya) aiddir?
- Təqdim olunan spirttərkibli mayenin (hər hansı əlamətinə
görə adı göstərilir) tətbiq sahəsi haradır?
- Təqdim olunan spirttərkibli maye (hər hansı əlamətinə
görə adı göstərilir) hansı (zavod və ya ev) şəraitdə hazırlanmışdır?
- Təqdim olunan spirttərkibli maye (etiketindəki adı
göstərilir) standartın tələblərinə uyğundurmu?
- Təqdim olunan spirttərkibli mayenin (hər hansı əlamətinə
görə adı göstərilir) dəyişməsinin xarakteri və səbəbləri müəyyən
edilsin.
- Müqayisə olunan spirttərkibli mayelər (hər hansı əlamətlərinə görə adları göstərilir) eyni qrup mənsubiyyətinə aiddirmi?
- Təqdim olunan spirttərkibli maye (hər hansı əlamətinə
görə adı göstərilir), təqdim olunan digər spirttərkibli maye ilə
55

eynilik təşkil edirmi?
- Təqdim olunan qurğu (hissələri) spirtli içki hazırlanmasında istifadə oluna bilərmi?
Əmtəə formasında (ağzı bərkidilmiş, etiketlənmiş və s.) olan
tədqiqat obyektlərinin kustar və yaxud zavod üsulu ilə hazırlanması barədə qoyulmuş sualın həlli məhkəmə trasoloji və
sənədlərin məhkəmə texniki ekspertizası ilə birlikdə həyata
keçirilir. Tədqiqatlar aparılaraq mayelərin tərkibinin standartlara
uyğunluğu, qapaqların primitiv əl qurğusu və yaxud zavod üsulu
ilə bərkidilməsi qaydasının, etiketlərin əl vasitəsilə və yaxud
zavod üsulu ilə yapışdırılması, aksiz markalarının saxta olubolmaması müəyyən edilir və ümumi nəticəyə gəlməklə rəy verilir.
Spirttərkibli maddələrin ekspertizası üçün tədqiqat
obyektlərinin qablaşdırılması qaydaları:
Spirttərkibli maddələr aşkar edilən zaman qabı ilə birlikdə
(butulkalarda, plastiklərdə və s. tutumlarda) götürülür. Bu və ya
digər səbəbdən daşınması mümkün olmayan digər spirttərkibli
maddələrdən həmin mayelərin tam xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirmək şərtilə orta nümunələr götürülür.
Nümunələr ayrı-ayrılıqda tutumun (iri həcmli çənlərdən,
plastik qablardan və s.) üst, orta və dib hissələrindən
götürüldükdən sonra, ağzı hermetik bağlana bilən təmiz şüşə
butulkalarda qarışdırılır. Əgər nümunələr dibində çöküntü olan
qabdan və ya sisterndən götürülərsə, onda həmin çöküntüdən də
nümunə götürülür.
Ekspert qarşısında tədqiq olunan obyektlərin standartlara
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uyğunluğu və hazırlanma üsulunun (kustar və ya zavod) müəyyən
edilməsi ilə bağlı sualların həlli zamanı fiziki-kimyəvi və
orqanoleptik göstəricilərin müəyyən edilməsi üçün eyni növ
içkidən təsadüfi seçim üsulu ilə 04 ədəd butulka (nümunə)
götürülərək təqdim edilməlidir (ГОСТ 32098).
Tədqiq edilən obyektin səthində az miqdarda spirttərkibli
maddələr və onun komponentləri (mineral hissə) aşkar edilərsə,
onları mümkün qədər daşıyıcı predmetlə birgə götürmək lazımdır.
Daşıyıcı predmeti ayırmaq mümkün olmadıqda, həmin materialın
hissəsi və ya maddə həmin maye ilə birlikdə təmiz alətlə
kəsilərək müvafiq ağzı bağlı qaba qoyulur.
Qablaşdırmalar üzərində işlə əlaqədar nümunə götürülən
partiyada olan say, nömrəsi, nümunənin götürüldüyü tarix,
nümunə götürən şəxsin soyadı və imzası, hal şahidlərinin imzaları
və digər əhəmiyyət kəsb edən məlumatlar olmalıdır.
Müqayisəli tədqiqat obyektlərinə aşağıda göstərilənlər aid
ola bilər:
1. Butulka başlığının bərkidilməsinə aid nümunələr:
Bərkidici vasitələrin hazırlandığı alətlərin identifikasiyası
(uyğunluğu) zərurəti yarandıqda, ekspertizaya 10-15 (on-on beş)
ədəd şübhəli alət vasitəsilə hazırlanmış qapaq (tıxac)
göndərilməlidir. Bu nümunələr hazırlanma tarixlərinə görə də
tədqiq edilən obyektlərə uyğun olmalıdırlar. Nümunələrin götürülmə protokolunda onların istehsal olunma şərtlərini göstərmək
lazımdır.
Bərkidici patronun (və yaxud digər kustar alətin) identifikasiyasının zəruri olduğu hallarda ekspertə 5-7 (beş-yeddi) ədəd
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başlıqları həmin alətlə bərkidilmiş əlavə butulkalar təqdim
olunmalıdır. Mümkün olarsa alətin (patronun) özü də ekspert
tədqiqatına göndərilməlidir.
2. Spirtli içki nümunələri:
Şərab-araq və konyak zavodlarında anbarlarda saxlanılan
hazır spirtli içki nümunələri.
Əgər istintaqa (məhkəməyə) spirtli içkinin müəyyən bir
tutumdakı (kanistr və ya sistern) spirtdən hazırlandığı məlumdursa, bu halda həmin tutumdan da qaydaya müvafiq nümunələr
götürülərək ekspertizaya təqdim edilməlidir.
3. Etiket (kolyeretka) nümunələri, çap formaları:
Çap formalarının identifikasiya məqsədilə etiket və kolyeretkaların tədqiqi zərurəti yaranarsa, bu halda ekspertizaya təqdim
edilən obyektlərin nəşrində istifadə edilən çap formasının özü və
yaxud əksi göndərilməlidir.
Tədqiq edilən etiket və kolyeretkaların hazırlanmasında
istifadə edilən konkret materiallar (kağız, boya) aşkar edildiyi
halda ekspertə şübhəli şəxsdən götürülmüş materiallar (boya
qabları, tədqiq edilən etiket və kolyeretkaların kağızına uyğun
olan kağız) və həmçinin, aşkar edilmiş bütün etiket və
kolyeretkalar təqdim edilməlidir.
4. Yapışqan nümunələri, yapışqan diyircəkləri:
Etiketin yapışdırılması məqsədilə zavodda (yaxud şübhəli
şəxsdən götürülmüş yapışqanın) istifadə olunan yapışqanın
mənşəyi məlum olarsa, 3-cü bənddə göstərilən qaydada
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ekspertizaya etiket materialları təqdim olunmalıdır. Əgər tələb
olunarsa, etiketlərdə yapışqan diyircəklərinin identifikasiyası
aparıla bilər.
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59

11. ГОСТ 33281-2015 Виски. Технические условия
12. ГОСТ 33301-2015 Напитки спиртные
дистиллированные. Общие технические условия

зерновые

13. ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие технические условия
14. ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые.Общие технические условия
15. ГОСТ 31670-2012 Водки и водки особые. Спектральнолюминисцентный метод идентификации спирта.
16. ГОСТ 33336-2015 Вина игристые. Общие технические
условия
17. Standartlar.Şərablar, Şərab materialları, konyaklar, konyak
spirtləri, spirtləşmiş meyvə-giləmeyvə şirələri.Sınaq üsulları.Rahirov
Ş.A. İmanov Ş.İ. Bakı, 1997.
18. Azərbaycan SSR Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan elmi-tədqiqat
Məhkəmə Ekspertizası İnstitutu. “Ev şəraitində hazırlanmış spirt
tərkibli meyelərin kriminalistlk ekspertizasının təyini üçün materialların
hazırlanması”. Bakı-1987.
19. “Yeyinti
məhsullarının
S.M.Tağıyev A.Ə.Əliyev.Bakı-2007.

kriminalistik

ekspertizası”.

20. Гусейнов А.П., Агаев И.Х. Бадамлинская минеральная
вода. Баку, «Азернешр», 1962.
21. Fətəliyev H.K. “Şərabın texnologiyası. Bakı”: Elm, 2011, 596
səh.

60

1.8. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin,
dərman vasitələrinin tədqiqi
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin,
dərman vasitələrinin ekspetizasının predmeti
Narkotik vasitələrin (NV), psixotrop maddələrin (PM) və
onların prekursorlarının (P), güclü təsir edən (GTE) və zəhərli
maddələrin (ZM), dərman vasitələrinin (DV) ekspertizasının
predmeti kriminalistika, kimya, biologiya, əczaçılıq və s.
sahələrdə xüsusi bilik əsasında bu maddələrin baş vermiş cinayət
işi ilə əlaqəsini sübut edən faktiki göstəriciləri müəyyən edir. Bu
növ məhkəmə ekspertizası yuxarıda sadalanan vasitələrin dövlət
nəzarətində olan nümayəndələrinin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə
əlaqədar halların ortaya çıxarılması, ölüm, zəhərlənmə, qeyriqanuni istehsal və ticarətini etmə və s. hallarda təyin olunur.
Tibbi praktikada narkotik vasitələrə ağrıkəsici və
yuxugətirici dərman preparatlarını aid edirlər. Narkotik təsirli
bioloji aktiv maddələr mərkəzi sinir sisteminə tormozlayıcı təsir
göstərməklə ağrıkəsici, yuxugətirici təsir göstərirlər.
Nəzərə almaq lazımdır ki, narkotik vasitə, psixotrop maddə
terminləri tibbi və hüquqi cəhətdən fərqlidirlər. Tibbi cəhətdən
psixotrop maddə dedikdə, bəzi psixi və nevroloji xəstəliklərin
müalicəsində istifadə edilən bir qrup dərman preparatları,
narkotik vasitə dedikdə isə ağrıkəsici və yuxugətirici təsirə görə
istifadə olunan narkotik təsirli dərman preparatları nəzərdə
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tutulur. Mütəmadi olaraq psixotrop maddələrin və narkotik
vasitələrin terapevtik dozadan artıq qəbulu toksikomaniya və
narkomaniyanın yaranmasına səbəb olur. Hüquqi cəhətdən isə
“narkotik vasitələrə” BMT-nin 1961-ci il qətnaməsinin 1 və 2-ci
siyahılarına daxil olan,” psixotrop maddələrə” isə 1971-ci il
qətnaməsinin 1,2,3, və 4-cü siyahılarına daxil olan bütün təbii və
sintetik maddələr aiddir.
Narkotik və psixotrop vasitələrlə bərabər onların
prekursorları da beynəlxalq və dövlət nəzarəti altında saxlanılır.
Prekursorlar - narkotik maddələrin və psixotrop vasitələrin gizli
hazırlanmasında istifadə edilən maddələrdir. Prekursorlara bir
sıra mineral və orqanik həlledicilər, farmaseptik kimya sənayesi
məhsullarının sintezində istifadə edilən maddələr və s. aiddir. Bu
maddələrin qanuna zidd məqsədlərlə istifadə edilməsinin
qarşısının alınması üçün onların “dövriyyəsinə” monitorinqi və
nəzarəti həyata keçirilir.
Azərbaycan Respubilkası qanunu ilə təsdiq olunmuş
“Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş,
məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələr, psixotrop
maddələr və prekursorlar”, ”Güclü təsir edən maddələrin
siyahısı”na və “Zəhərli maddələrin siyahısı”na daxil olan, kustar
və ya zavod üsulu ilə istehsal olunmuş maddələr, bitkilər, onların
hissələri dərman vasitələri, həmin maddələrdən istifadə zamanı
aşkar olunan predmetlər, müxtəlif əşya daşıyıcıları üzərində
həmin maddələrə məxsus izlər ekspertizanın obyektlərini təşkil
edir.
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Narkotik vasitələrin, psxiotrop maddələrin
bəzi nümayəndələri
Kannabis

Marixuana

Kannabis qətranı
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Kannabis yağı

Xaş-xaş samanı

Yuxugətirici xaş-xaş bitkisi

Tiryək
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Heroin

Koka bitkisi

Kokain

Kokain pastası

Spice (spays)
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Amfetamin

Metamfetamin

Metadon

MDA

MDMA

Barbituratlar
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Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin,
dərman vasitələrinin ekspertizasının həll etdiyi məsələlər:
- Maddənin (həmçinin, müxtəlif əşya daşıyıcıları üzərində
həmin maddələrə məxsus mikrohissəciklərin) təbiətinin müəyyən
edilməsi;
- Maddənin hazırlanma üsulunun təyin edilməsi ilə əlaqədar
əlamətlərin müəyyən edilməsi;
- Müqayisə olunan obyektlərin ümumi qrup əlamətlərinin
müəyyən edilməsi;
- Təqdim olunmuş əşyaların narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qəbulu zamanı istifadə edilib-edilməməsinin
müəyyən edilməsi.
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin, dərman
vasitələrinin ekspertizası üçün tədqiqat obyektlərinin qablaşdırılması qaydaları:
Ekspertiza tədqiqatına təqdim edilməsi üçün narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorların, güclü təsir
edən və zəhərli maddələrin, dərman vasitələrinin mikrohissəcikləri daşıyıcı əşya ilə birlikdə (geyim əşyalarında, müxtəlif
əşyalarda olan tozşəkilli maddə hissəcikləri həmin əşyalarla
birlikdə, maye şəklində olan obyektlər şprislərdə, flakonlarda və
digər həcmli qablarda) götürülərək təqdim olunur.
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin, dərman vasitə67

lərinin zavod və ya kustar qablaşdırmalarından asılı olmayaraq
polimer və ya kağız paketlərə qoyulmalı, ağız hissələri yapışdırılmalı, qapanma hissəsindən müvafiq möhürlə möhürlənməlidir.
Üzərlərində izahedici mətn verilməlidir (götürmə vaxtı, kim
tərəfindən götürülmüşdür, ad və soyadları göstərilməklə şübhəli
şəxsin və hal şahidlərinin imzaları). Narkotik vasitə hazırlayan
şəxsin əllərindən, barmaqlarından iz mikrohissəciklərinin
götürülməsi üçün həmin nahiyələr etil spirtində isladılmış tənzif
tamponlar vasitəsilə silinir, daha sonra otaq temperaturunda
qurudularaq polietilen paketlərə qablaşdırılır. Şübhəli şəxsin
dırnaqları kəsilərək kağız paketə qablaşdırılır. Qeyd etmək
lazımdır ki, həmin işləri icra edən əməkdaş əllərini etil spirti ilə
silməli və yaxud birdəfəlik əlcəkdən istifadə etməlidir ki,
nümunəyə kənar mikrohissəciklər qarışmasın. Narkotik vasitə
hazırlanması üçün təzə qoparılmış nəm vəziyyətdə olan bitki
xammalını hermetik şüşə və yaxud polietilen paketlərə qoymaq
olmaz. Belə ki, həmin obyektlər çürüyərək, tədqiqat üçün yararsız
vəziyyətə düşə bilər. Bu məqsədlə kağız paketlərdən və ya karton
qutulardan istifadə etmək lazımdır. Nəm vəziyyətdə olan bu cür
obyektlər ekspertiza tədqiqatına 20 saatdan gec olmayaraq
çatdırılmalıdır.
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin,
dərman vasitələrinin ekspertizası qarşısında qoyulan suallar:
- Təqdim olunan maddə narkotik vasitələrə, psixotrop
maddələrə və yaxud güclü təsiredən, zəhərli maddələrə aiddirmi?
Aid olduğu halda hansı maddədir? Təmiz çəkisi nə qədərdir?
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- Təqdim olunan obyektlərdə (flakonlarda, şprislərdə,
ampullarda, tütün məmulatları və qalıqlarında, tamponlarda və
s.) narkotik vasitə, psixotrop maddə, güclü təsiredən və zəhərli
maddə izləri vardırmı?
- Təqdim olunan obyektlərdə narkotik vasitə, psixotrop
maddə və güclü təsir edən maddə qalıqlarının miqdarı nə
qədərdir?
- Təqdim olunan maddələr narkotik vasitənin hazırlanmasında istifadə olunurmu?
- Təqdim olunan narkotik vasitə, psixotrop maddə, güclü
təsir edən maddə hansı üsulla hazırlanmışdır?
-

Təqdim olunan bitkilər narkotik təbiətlidirmi?

- Əgər narkotik təbiətlidirlərsə, onlara aqrotexniki qaydada qulluq göstərilmişdirmi?
- Təqdim olunmuş narkotik vasitə (psixotrop maddə)
nümunələri kimyəvi tərkibinə görə eynilik təşkil edirmi?
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2. MADDƏ VƏ MATERİALLARIN MƏHKƏMƏ
EKSPERTİZASININ APARILMASINDA TƏTBİQ OLUNAN TƏDQİQAT ÜSULLARI VƏ
ELMİ-TEXNİKİ BAZA
Lifli materialların tədqiqində aşağıdakı üsullar tətbiq edilir:
-

mikroskopik (liflərin növlərinin müəyyən edilməsi);

mikrokimyəvi analizləri (kimyəvi liflərin növünün
təyini, liflərin rəngləyicilərin siniflərin təyini spesifik
həlledicilərin köməyi ilə );
lifin polimer substratından rəngləyicilərin ayrılması
metodları;
NTX (nazik təbəqəli xromatoqrafiya ) analizi;
Spektral analizlər;
İQS (infraqırmızı “FT-İR Spektrum-100” markalı
spektrometrdə);
UBS (ultrabənövşəyi “UV-VİS Lambda 35” markalı
spektrometrdə) və həmin metodlarda eyniləşdirmə tədqiqatların
aparılması.
Xromatoqrafik analiz üsulu ilə lifli materiallar və
onlardan hazırlanmış məmulatların rəngləyicilərinin təyini.
Koloristik tərtibat üsulu ilə boyaq maddələrinin sinif və
cins (qrup) mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi.
Metalların və daşların tədqiqi. Metalların və metal məmulatların özünəməxsus əlamətlərinə: səciyyəvi xarici görünüşü,
kütləsi, qiymətli metallarda həm də əyarı, lehim yerləri, əlavəli
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məmulatlarda əlavələrin yerləşdirilmə xüsusiyyətləri, şarnir
(oynaq) birləşmələrin, açar və kilidlərin vəziyyəti və s.
xüsusiyyətləri, materialın fiziki və mexaniki xassələrinə görə
ekspert praktikasında müvafiq metodikalar tətbiq olunur.
Naməlum metal obyektlərin radioaktivliyini yoxlamaq üçün
“ДБГ-06Т” dozimetrindən istifadə edilir.
Xarici baxış zamanı məmulatlarda fərdi və xüsusi əlamətləri
aşkar etmək üçün optik mikroskopiyadan geniş istifadə olunur.
Bu məqsədlə Almaniya istehsalı olan “Krüss” gemmoloji
mikroskopundan, həmçinin, 10 dəfəyə qədər böyüdən lupalardan
istifadə edilir. Optik metodun köməyi ilə tədqiq olunan obyektin
növ xarakteriskası, onların istehsalı vaxtı texnoloji prosesdə
yaranmış xarici əlamətlər, qiymətli metallardan hazırlanmış
məmulatlarda adlıq və əyar damğalarının, məmulatların səthinin,
şarnir birləşmələrin xüsusiyyətləri (qabarcıqlar, metal axmaları,
naxışların asimmetriyası, lehim yerlərində axmalar, cilalanmada
və pardaxlanmada olan qüsurlar və s.), əlavələrin yerləşdirilmə
vəziyyəti (qaş tutacaqlarının və oturacaqlarının vəziyyəti, eyni
müstəvi üzərində yerləşməli olan qaşların səviyyə fərqinin olubolmaması), həmçinin, daş-qaşlarda olan daxili quruluşun
makrodefektlərinin (boşluqlar, qaz qabarcıqları, mikroçatlar,
kənar əlavələr və s.) istismar zamanı yaranan zahiri əlamətləri
müəyyən edilir.
Metalların və metal məmulatların kimyəvi tərkibinin
müəyyən edilməsi üçün İngiltərənin “Foster+Freeman” şirkətinin
istehsalı olan “Ecco” markalı lazer spektrometrindən istifadə
edilir. Tədqiqat obyekti bütov şəkildə, bu mümkün olmadıqda isə
nümunələr götürülərək spektri çəkilir və təqdim edilən obyektin
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metal tərkibi müəyyən edilir. Bu cihaz mövcud proqram
kompleksinin köməyi ilə 19 metalı tanıya bilir. Cihazın üstünlüyü
operativliyi və nümunəyə minimum zədə yetirməsidir.
Qiymətli metallar və onların ərintilərindən hazırlanmış
məmulatların əyarını təyin etmək üçün məhək daşı üsulundan
istifadə edilir. Bu metod minimal zədələnmə ilə həyata keçirilir,
üstünlüyü isə operativliyidir.
Obyektin tərkibində qiymətli metalın miqdarının daha dəqiq
müəyyən edilməsi tələb olunarsa affinaj üsulundan istifadə edilir.
Affinaj üsulundan istifadə etdikdə məmulatın xarici görünüşünün
dəyişməsi labüddür. Ona görə də əvvəl xarici müayinə və
reaktivlər vasitəsilə qiymətli metalın olub-olmamasını
dəqiqləşdirmək və ancaq müsbət nəticədə ekspertizanı təyin etmiş
orqanın və ya şəxsin yazılı razılığı əsasında affinaj üsulunu tətbiq
etmək olar.
Metalların miqdari analizi həm də ABŞ-ın “Perkin Elmer”
şirkətinin “Optima 2100 DV” induktiv plazma əlaqəli optikemission spektrometri İCP/OES) vasitəsilə aparılır. Bu halda da
tədqiqat obyektinə zərər vurmaq (maddənin aqreqat halı dəyişir –
nümunə hazırlığında nümunə bərk haldan maye hala keçirilir)
qaçılmazdır. İCP/OES metodu ilə, həmçinin, ərzaq məhsullarında
(un və un məmulatları, ət və ət məhsulları, içməli su, şirniyyat və
s.) 24-ə qədər metalın miqdarının təyin edilməsi həyata keçirilir.
Həmin məhsulların metal tərkibinin müəyyən edilməsi onların
istehlak üçün faydalı olub-olmamasını müəyyən etməyə əsas
verir.
Qiymətli
daşların
tədqiqində
“Krüss”
gemmoloji
çamadanından istifadə olunur. Çamadan mikroskop, polyariskop,
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refraktometr və piknometr ilə komplektləşdirilmişdir. Daşqaşların diaqnostikası “Presidium Duotester” cihazı vasitəsilə
aparılır, cihazın iş prinsipi istilikkeçirmə hadisəsinə əsaslanır.
Qiymətli daşların ölçüləri “Presidium” markalı rəqəmsal
karatölçən, bərklikləri isə Rayner qələmləri vasitəsilə təyin edilir.
Bir sıra hallarda kimyəvi tərkibin təyini üçün lazer
spektrometrində istifadə edilir. Üzvi mənşəli daşların kimyəvi
tərkibinin təyinində “FT-İR Spectrume 100” infraqırmızı
spektrometrindən istifadə edilir.
Şüşə, keramik və silikat materiallarının tədqiqində-şüşə və
şüşədən hаzırlаnmış məmulаtlаrın işıqkeçirmə qabiliyyətini təyin
etmək üçün “TONİK” markalı cihazdan istifadə edilir. Şüşələrin
sındırma əmsalının təyini üçün refraktometrdən istifadə edilir.
Ekspert tədqiqatına təqdim edilmiş şüşələrin və onlardan
hazırlanmış məmulatların kimyəvi tərkibinin təyin edilməsində
ABŞ-ın Perkin Elmer şirkətinin istehsalı olan “Ecco” lazer
spektrometrindən istifadə edilir. Obyektlərin kimyəvi tərkibinində
üzvi mənşəli qarışıqların təbiətinin müəyyən etmək üçün “FT-İR
Spectrume 100” infraqırmızı spektrometrindən və kimyəvi
üsullardan istifadə edilir.
Yanacaq və sürtgü materiallarının tədqiqində aşağıdakı
instrumental (cihaz) analitik üsullardan istifadə olunur:
- mikroskopik – müxtəlif variantlarda optik mikroskoplar
(polyarlaşmış işıqda təhlil), ultrabənövşəyi şüalarda baş verən
lüminisensiya müşahidəsi, işıq elektron mikroskopu (İEM);
- xromatoqrafiya – qaz – maye xromotoqrafiyası (QMX),
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nazik təbəqəli xromotoqrafiya (NTX);
- spektral – infraqırmızı spektroskopiya, ultrabənövşəyi və
spektrin görünən sahələrində spektroskopiya, emission spektral
analiz (ESA), lazer mikrospektral analiz (LMA);
Naməlum maddələrin neft kimya təbiəti haqqında məsələnin
həlli məqsədi ilə onların konkret karbohidrogen siniflərinin
mövcudluğu ilə xarakterizə olunan tərkib tədqiqatı aparılır. Növ
(qrup) tərkibinin müəyyən edilməsi NTX, QMX və infraqırmızı
spektroskopiyadan istifadə etməklə fərdi karbohidrogen
tərkibinin müəyyənləşdirilməsilə həyata keçir. Elementar tərkibin
müəyyən edilməsi üçün ESA, LMİ kimi üsullardan istifadə edilir.
Plastik sürtgü yağlarında istifadə edilən qatışdırıcıların kristalik
mikrostrukturu PEM üsulu ilə müəyyən edilir. Bəzən tədqiqat
müddətində yanacaq və sürtgü materialların digər maddələrlə
qatışığının aşkar olunması və tədqiqi məslələri ortaya çıxır. Qeyd
olunan məqsədlər üçün polyarlaşmış işıq, optik mikroskopiyadan
istifadə edilir.
Lak və boya materiallarının tədqiqində müəyyən metodlar
kompleksindən istifadə olunur:
- İşıq optik mikroskopiya. Onun köməyi ilə obyekt daşıyıcı
da LBÖ hissəciklərinin axtarışı aparılır, obyekt daşıyıcıda LBM
və LBÖ izlərinin yaranma mexanizminin əlamətləri, konkret RPin LBÖ-nün morfoloji əlamətləri aşkar olunur.
- Elektron mikroskopiya –lak və boya örtüyünün xarici
səthinin qüsurlarını və köhnəlmə əlamətlərini, LBÖ aşağı
səthinin quruluşunu, qeyri-üzvi piqmentlərin və aşqarların kristal
quruluşunu.
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- Molekulyar spektral analiz. İnfraqırmızı spektroskopiya
pərdəyaradıcının (əlaqələndirici) tipi və arada piqment hissənin
və aşqarların tərkibinə dair informasiya almağa imkan verir.
Ultrabənövşəyi sahədə spektroskopiya əlaqələndiricinin tipini
təyin etməyə və müqayisəli tədqiqat zamanı onun miqdar
tərkibini qiymətləndirməyə imkan verir
- Rentgenospektral analiz və emissiyalı spektral analiz LBÖnün element tərkibinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
- Lazer mikrospektral analiz laylara ilkin bölünmədən
mikrohəcmdə
LBÖ mineral hissəsinin element tərkibini
müəyyən etməyə imkan verir.
- Kimyəvi analiz – piqmentlərin və s. təbiətinin və növünün
müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
Bu metodların birləşmələri obyektlərin təbiəti və
vəziyyətindən, habelə iz yaradılması xüsusiyyətlərində irəli
gəlməklə həyata keçirilir.
Polimer materiallarının tədqiqində vizual və infraqırmızı
spektroskopiya tədqiqatında polimerin rəngini növünü və
tərkibinə daxil olan komponentləri təyin etməyə və müqayisəli
tədqiqat zamanı onun miqdar tərkibini qiymətləndirməyə imkan
verir.
Spirttərkibli maddələrin ekspertizasının qarşısında qoyulan
məsələlərin həllində aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə
olunur:
Vizual və orqanoleptik tədqiqat. Vizual tədqiqat zamanı
mayenin rəngi, şəffafflığı və yaxud bulanıqlığı, çöküntünün və
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kənar hissəciklərin olub-olmaması, orqanoleptik tədqiqat zamanı
mayenin qoxusu, dadı müəyyən edilir.
Damcı metodu: kalium-bixromat vasitəsilə etil spirtinin
təyini;
İnfraqırmızı spektrometriya metodu ilə mayenin təbiətinin
müəyyən edilməsi;
Maye mühitinin pH göstəricisinin (turş, qələvi və neytral)
potensiometrik metodla müəyyən edilməsi;
Spirtli içkinin tərkibində etil spirtinin kütlə payının
aerometrik metodla (müvafiq ölçülü spirtölçənlər vasitəsilə)
müəyyən edilməsi;
Spirtli içkinin tərkibində mineral qarışıqların miqdarı
titrləmə, kalorimetriya, OES (optik-emission spektrometriya),
AAS (atom adsorbsion spektrometriya), rentgen spektrometriya
metodları vasitəsilə müəyyən olunur;
Spirtli içkinin tərkibində üzvi qarışıqların miqdarı
kalorimetriya,
nazik
təbəqəli
xromotoqrafiya,
kütlə
spektrometriya (GS MS), qaz-maye xromotoqrafiyası metodları
ilə müəyyən edilir.
Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorların, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin, dərman
vasitələrinin ekspertizası ekspertizasının qarşısında qoyulan
məsəslələrin həllində aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə
olunur:
Vizual və orqanoleptik tədqiqat. Vizual tədqiqat zamanı
maddənin mövcud forması (toz, kristal, dənəvari, məhlul,
qətranabənzər şəkildə olması) konsistensiyası (bərk, duru,
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yaxıcı), rəngi, orqanoleptik tədqiqat zamanı maddənin qoxusu
müəyyən edilir.
Damcı üsulu ilə rəng testləri müxtəlif reagentlər vasitəsilə
maddənin təbiətinin, hansı qrup narkotik, psixotrop,
güclütəsiredən, zəhərli maddələrə, dərman vasitələrinə aid
olmasının müəyyən edilməsində istiqamətverici metoddur.
Nazik təbəqəli xromotoqrafiya metodu (NTX) vasitəsilə
laboratoriyada olan etalon (şahid) nümunələrlə müqayisə əsasında
maddənin təbiəti, növü müəyyən edilir;
İnfraqırmızı (İR) spektrometriya metodu ilə nümunələrin
eynilik əlamətləri, təbiəti və tərkibi müəyyən edilir;
Ultrabənövşəyi (UB) spektrometriya metodu ilə nümunələrin
eynilik əlamətləri, təbiəti, tərkibi və miqdarları müəyyən edilir;
Kütlə spektrometriya metodu ilə aktiv komponent, qarışıq
komponentlər müəyyən edilir;
Qaz xromotoqrafiyası metodu ilə aktiv komponent, qarışıq
komponentlər və onların miqdarları müəyyən edilir;
Laboratoriyadan kənarda
maddəni təyin edən ampul
formasında narkotik testlərdən istifadə olunur. Bu testlər kiçik
həcmlı formada hermetik qablaşdırılmış icərilərində reagentlər
olan şəffaf konteynerlərdən ibarətdir, daşınması və saxlanılması
problem yaratmır. 1-2 dəqiqə müddətində nəticə almağa imkan
verir.
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