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GİRİŞ
Yeni materiallar, texnologiyalar, enerji mənbələri şəklində insan tərəfindən yaradılan maddi aləmin
predmetləri, cihaz və qurğuların, məişət avadanlıqlarının,
habelə istehsalatın həcminin, enerji tutumunun, isehsalatda istifadə edilən texnologiyaların, nəqliyyat
vasitələrinin say etibarilə yüksələn xətlə artması
insanların artmaqda olan tələbatlarını ödəməklə yanaşı,
həm də onların həyat və sağlamlığı üçün müəyyən
potensial təhlükə, o cümlədən yanğın təhlükəsi
mənbəyidir.
Yanğın təhlükəsizliyi vətəndaşların həyat və sağlamlığının qorunması, milli sərvətin artırılması, ətraf mühitin
mühafizəsi kimi dövlətin qarşısında duran sosial-iqtisadi
problemlərin uğurlu həllinin zəruri şərtlərindən biridir. Son
illərdə bununla bağlı kütləvi-informasiya vasitələrində
çoxsaylı yazılar gedir, radio və televiziya verilişləri təşkil
olunur, çıxışlar edilir, konfranslar, dəyirmi masalar,
seminarlar keçirilir. Bu sahədə mövcud problemlər açıq
şəkildə müzakirə olunur, yanğın təhlükəsizliyi probleminin
həllinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırılmasının
zəruriliyi göstərilir.
Bütün bunlar, yanğın təhlükəsizliyi probleminin
insanları əhatə edən mühitin təhlükəsizliyinin təmininin
mühüm tərkib hissələrindən biri olan ən mühüm
problemlərə aid edildiyini əyani şəkildə göstərir.
Dünyada yanğınların 18%-i nəqliyyat vasitələrində
baş verir və bu növ yanğınların sabit artım meyli
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müşahidə olunur. Bəzi ölkələrdə bu statistika daha
yüksəkdir.
Avtomobillərdə baş verən yanğın halları əsasən
texniki nasazlıq və qəza vəziyyətləri ilə bağlı yaranır. Eyni
zamanda, avtomobillərin qəsdən yandırılması halları da
mövcuddur. Birinci növ yanğınlar əsasən avtomobillərin
elektrik sistemində, yanacaq sistemində, servis
qurğularında baş verən qəza rejimləri, mühərrik yağının
və ya yanacağın axması səbəbindən baş verir.
Yanğın hadisələrində alovun və yanma məhsullarının
yüksək termiki təsiri nəticəsində, bir qayda olaraq, izlərin
və digər maddi sübutların forma və ölçülərinin dəyişməsi
və ya tam məhv olması baş verir. Bu zaman hadisənin
ayrı-ayrı halları və şəraiti haqqında potensial informasiya
daşıyıcıları kimi maddi obyektlər (istər ayrı-ayrı maddə və
materiallar, istərsə də texnoloji və elektrik avadanlığı,
tikinti konstruksiyaları və s.) yana, kül ola, deformasiyaya
uğraya, ölçüləri, xassələri və işçi xarakteristikaları dəyişə
bilər.
Statistik hesabatlarda yanğınların demək olar ki,
50%-nin baş vermə səbəbi kimi insanların təhlükə kəsb
edən vasitə və avadanlıqlarla ehtiyatsız davranışı
göstərilir. Bu hal, bir tərəfdən insanların elementar
təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməmələrindən irəli gəlsə
də, digər tərəfdən – yanğınların əsl səbəblərinin müəyyən
edilməməsi hallarının hələ də mövcud olduğunu göstərir.
Halbuki, yanğın hallarının sayının artmasına kompleks
amillər, o cümlədən: istehsalat və texnoloji intizam
səviyyəsinin aşağı düşməsi; mexaniki, texnoloji və
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elektrik (energetik) avadanlıqlarının fiziki aşınması və s.
təsir edir ki, bu da qaçılmaz olaraq, bu avadanlıqların
istismar olunduğu yerlərdə qəza hadisələrinin yaranması
ehtimalını xeyli yüksəldir.
Yanğınların baş vermə səbəblərinin düzgün
müəyyən olunması cinayət tərkibinin mövcud olubolmamasını aydınlaşdırmağa, təqsirli şəxslərin cinayət,
inzibati və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsinə,
yanğınların profilaktikasına və qarşısının alınmasına
istiqamətlənmiş konkret tədbirlər kompleksini işləyib
hazırlayaraq həyata keçirməyə imkan verir. Profilaktik
tədbirlərin
işlənib
hazırlanmasında
yanğın-texniki
ekspertizası da mühüm və əhəmiyyətli rol oynayır.
Statistik məlumatlar və ekspert təcrübəsi də son
illərdə cinayət və mülki mühakimə icraatında, cinayətlərin
istintaqında və mülki işlərin məhkəmə baxışında xüsusi
mühəndis-texniki biliklərə, o cümlədən məhkəmə yanğıntexniki ekspertizasına olan tələbatın xeyli artdığını
göstərir.
Ekspert təcrübəsi əsasında aparılan təhlildən
görünür ki, yanğınlarla bağlı cinayət və mülki işlər üzrə
məhkəmə və istintaq orqanları tərəfindən təyin edilən
ekspertizaların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki,
2009-cu ildə 95, 2010-cu ildə 120, 2011-ci ildə 141,
2012-cü ildə 152, 2013 -cü ildə 180, 2014-cü ildə isə 241
ekspertiza, yəni 2009-cu illə müqayisədə 153,6 % çox
ekspertiza təyin olunmuş və ekspertiza icraatı həyata
keçirilmişdir.
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Məhkəmə mühəndis-texniki ekspertizalar sinifinə aid
olan növlərindən biri kimi, məhkəmə yanğın-texniki
ekspertizası (MYTE) əsasən yanğının baş vermə yerinin
və vaxtının (yanğının mənbəyinin, alovun yayılma
istiqamətinin,
yanğının
xüsusiyyətlərinin);
alovun
yaranma mexanizminin və inkişafının; yanğının baş
verməsinin, inkişafını doğuran halların; yanğın zamanı
alovun söndürülməsi şəraitinin, vasitələrinin, üsullarının
və xüsusiyyətlərinin; yanğın təhlükəsizliyi şəraitinin və
normativ-texniki qaydaların pozulması faktının; yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması ilə yanğın nəticələri,
fəsadları arasında səbəbli əlaqənin müəyyən edilməsi
məqsədi ilə təyin edilir. Yanğın-texniki ekspertizasının
vəzifələrinə həmçinin, yanğının yaranma səbəblərinin,
yanğının başlamasına
və inkişafına kömək edən
amillərin müəyyən edilməsi, yanğının yaranaraq inkişafı
mexanizmi haqqında obyektiv məlumatların alınması da
daxildir.
Yanğınlarla bağlı işlərin məhkəmə baxışı zamanı
mühüm vəzifələrdən biri də yanğınların yaranması və
inkişafının texniki səbəblərinin və mexanizminin üzə
çıxarılması ilə yanaşı, həm də normativ-texniki aktların
tələblərinin pozulması faktlarının yol verilmiş pozuntular
və baş vermiş nəticələr arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin
müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Bu ekspertizanın tədqiqat obyektləri qismində yanğın
yeri; yanmış və külə dönmüş konstruksiya elementləri;
yanmış predmetlərin interyeri; zədələnmiş nəqliyyat
vasitələri və digər iri qabaritli predmetlər; mexanizm və
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qurğular və ya onların detalları; yanmış və tam yanmamış
predmetlər və onların qalıqları; üzərində ərimə, termik
təsir izləri olan predmetlərin, elektrik naqillərinin
kabellərinin fraqmentləri; istiliyin təsirindən zədələnmiş
predmetlər; yanğın zibili, his və qətran izləri; maddələr və
materialların alışması üçün istifadə olunan qurğular;
yanğın siqnal qurğuları, yanğınsöndürən vasitələr;
elektrik qızdırıcı cihazlar; zədələnmiş elektrik lampalarının qalıqları; elektrik mühafizə qurğuları və sairə çıxış
edə bilər.
Praktiki olaraq yanğın hadisələrinin əksəriyyəti qeyrimüəyyənlik şəraitində baş verir. Yanğınların yaranması
və inkişafının situasionluğu, yanğın proseslərinin gedişini
müəyyən edən şəraitlərin və amillərin çoxvariantlığı, bu
və ya digər yanğın «ssenariyası»nın reallaşmasının
ehtimal xarakter daşıması da qeyd edilməlidir. Bu
kateqoriyalı işlərin məhkəmə həlli zamanı əsas
vəzifələrdən biri də yanğının yaranması və inkişafı
mexanizmi ilə yanaşı, yanğınla bağlı olan digər halların
da müəyyən edilməsidir. Bu vəzifənin həlli isə yalnız
hadisə yerinə baxış, şahidlərin dindirilməsi (izahatları) və
sair kimi prosessual hərəkətlərin təşkili və keçirilməsi yolu
ilə mümkün deyildir. Bunun üçün mürəkkəb, bir çox
hallarda isə kompleks xarakter daşıyan ekspertizaların
keçirilməsi tələb olunur.
Qeyd edilməlidir ki, yanğının yaranmasına və
inkişafına şərait yaradan, yanğın hadisələrini doğuran
halların aydınlaşdırılması yanğın-texniki ekspertizasının
mühüm vəzifələrindən biridir. Yanğın hadisələrinin
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profilaktikasında məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının
rolu və əhəmiyyəti böyükdür.
Ekspertlər xüsusi tədqiqatların nəticələrinə əsasən
yanğın hadisələrinin baş verməsinə kömək edən halları,
şəraiti, yanğının yaranması və inkişafını şərtləndirən
amilləri müəyyən edə, bu halların, yanğınların baş
verməsi səbəblərinin aradan qaldırılmasına yönələn
profilaktik tövsiyələri işləyib hazırlaya bilərlər.
Məhz buna görə də məhkəmə və istintaq orqanları
yanğın hadisələri ilə bağlı işlərin obyektiv, hərtərəfli və
tam şəkildə araşdırılması, işin bütün hallarının
aydınlaşdırılması
üçün
məhkəmə
yanğın-texniki
ekspertizasını təyin edirlər.
Ekspert təcrübəsinin təhlili göstərir ki, yanğın-texniki
ekspertizasının təyini zamanı hələ də xeyli sayda
səhvlərə yol verilir. Müstəntiq və hakimlər bəzi hallarda
bu ekspertiza növünün imkanlarını nəzərə almır, hadisə
yerindən izləri və nümunələri tam götürmür, ekspertiza
tədqiqatı üçün zəruri olan bütün informasiyanı ekspertə
təqdim etmir, aydınlaşdırılması tələb olunan bütün
məsələlər (suallar) kompleksini ekspertiza qarşısında
qoymurlar.
Yanğınla bağlı işlərdə elmi və texniki vasitələrdən
istifadə səviyyəsinin hələ də qeyri-qənaətbəxş olmasının
səbəblərindən biri də müstəntiqlərin və təhqiqatı aparan
şəxslərin yanğın hadisələri üzrə kriminalistik əhəmiyyət
kəsb edən informasiyanın alınması üçün xüsusi
biliklərdən istifadənin müasir imkanları haqqında kifayət
qədər məlumatlı olmamalarından irəli gəlir. Nəticədə, bu
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kateqoriyalı işlər üzrə ayrı-ayrı prosessual hərəkətlərin və
digər tədbirlərin şəkili və texniki – kriminalistik təminatının
bir sıra mühüm aspektləri əhəmiyyət verilmədən kənarda
qalır.
Bir sıra hallarda ekspert qarşısında onun
səlahiyyətinə aid olmayan, o cümlədən hüquqi xarakter
daşıyan, bilavasitə məhkəmə yanğın-texniki ekspertizası
ilə bağlı olmayan sualların qoyuluşu, sualların düzgün
formulə edilməməsi hallarına da təsadüf edilir. Halbuki,
yanğın-texniki
ekspertizası
qarşısında
hadisənin
təfsilatının hüquqi analizi ilə bağlı suallar qoyulmamalıdır
(məsələn, yanğın kiminsə ehtiyatsızlığından yarana
bilməsi və ya hadisənin baş verməsinə görə kimlərin
təqsiri olub-olmaması barədə).
Bəzən yanğınla bağlı işlər üzrə faktiki məlumatların
müəyyən edilməsi məqsədilə kompleks ekspertizaların
(maddi ziyanın müəyyən edilməsi məqsədilə məhkəməmühasibat ekspertizası, materialların və maddələrin
xassələrinin və əlamətlərinin təyini üçün fiziki-kimyəvi
ekspertizalar və s.) keçirilməsi tələb edildiyi və suallar
qoyulduğu halda, ekspertizanın təyini haqqında qərarda
(qərardadda) ekspertizaların adları qeyd edilmir (yalnız
məhkəmə yanğın-texniki ekspertizanın təyin edilməsi
göstərilir).
İstintaq orqanları və məhkəmələr tərəfindən ilkin
ekspertizaların əlavə, əlavə ekspertizaların isə təkrar
ekspertizalar adlandırılması və bunun qərarda (qərardadda) əks olunması halları da mövcuddur.
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Bəzi hallarda qoyulmuş sualların həlli üçün müqayisəli tədqiqat nümunələri qismində maddələrin, materialların, elektrik naqillərinin, kabellərin (zəruri hallarda
mühafizə aparatları və digər qurğuların)
təqdim
olunmaması halları da mövcuddur.
Yanğın-texniki ekspertizasının təyin edilməsində həll
edilən sualların dairəsinin genişliyini nəzərə alaraq,
ekspert qarşısında sualların düzgün qoyulması, tədqiqatın aparılması üçün yanğın hadisəsi yerinə baxışda,
zəruri materialların götürülməsində və qablaşdırılmasında
ekspertin mütəxəssis qismində iştirakı təmin edilmir.
Qeyd olunanlar məhkəmə və hüquq-mühafizə
orqanlarına metodiki kömək məqsədi ilə yanğın-texniki
ekspertizası sahəsində hazırkı vəsaitin hazırlanmasını
zəruri etmişdir.
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1. MƏHKƏMƏ YANĞIN-TEXNİKİ EKSPERTİZASI
1.1. Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının
anlayışı, predmeti və tədqiqat obyektləri
Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizası – müstəqil
ekspertiza növü olmaqla, yanğın hadisələrinə və ya
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına dair işlər
üzrə müvafiq prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq,
yanğının yeri, baş vermə vaxtı, səbəbi, yayılma yolları,
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və bu kimi
digər xüsusi bilik tələb edən texniki sualların həlli üçün
ekspert tərəfindən aparılan tədqiqatdır.
Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərarda
aşağıdakılar göstərilməlidir:
- qərarın çıxarıldığı tarix, vaxt və yer;
- ekspertizanı təyin etmiş orqanın adı, şəxsin soyadı
və adı;
- ekspertizanın təyin edilməsinə əsas verən obyektiv hallar və onun motivlərinin əsaslandırılması;
- aşkar edildiyi və götürüldüyü yer, vaxt ,
şərait göstərilməklə ekspertizaya göndərilən maddi sü
butlar və digər obyektlər, ekspertiza işin materialları
üzrə
aparıldıqda
isə
ekspertin
gəldiyi
nəticənin əsaslana biləcəyi zəruri məlumatlar;
- ekspert qarşısında qoyulan suallar;
- ekspertizanın aparılması tapşırılan ekspertiza idarəsinin adı.
Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının predmeti
- təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin
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(hakimin) qərarı ilə ekspertin öz səlahiyyətləri və bilik
dairəsi çərçivəsində həll etdiyi suallar kompleksidir.
Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının predmeti, işin
hallarından asılı olaraq, hər bir konkret halda müstəntiq
(və ya hakim) tərəfindən müəyyən edilir.
Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının obyekti
– araşdırılan hadisəyə aidiyyəti olan şərait, hal, əşya və
s. ola bilər. Adətən, bu cür obyektləri yanğın yeri,
binaların və qurğuların yanmış və kömürləşmiş
konstruktiv elementləri, tam və ya qismən yanmış
əşyalar, məmulat və materiallar, elektrik qurğuları və
cihazları, avadanlıq və ya mexanizmlər (və ya onların
yanğın yerindən götürülmüş detalları), hadisə yerinə
baxış protokolunda əks olunmuş faktiki məlumatlar,
isitmə sistemləri və ya qızdırıcı cihazlar, üzərində
tezalışan və ya yanan mayelərin izləri olan əşyalar, özözünə alışa bilən maddə və materiallar, yanğın törətmək
üçün istifadə oluna bilən alət və ya onun qalıqları, yanğın
əlehinə texniki qurğu və yanğınsöndürmə vasitələri və s.
təşkil edir.
Yanğın hadisələri zamanı bir neçə ekspertizanın
keçirilməsinə zərurət yaranır: kriminalistik, yanğın-texniki,
tikinti-texniki, fiziki-kimyəvi və s. Belə hallarda, ilk
növbədə, trasoloji, daktiloskopik, kimyəvi, elektrotexniki
və s. ekspertizalar keçirilir. Bundan sonra isə obyekt
yanğın-texniki ekspert tərəfindən tədqiq olunur. Bu cür
ardıcıllıq obyektlərin identifikasiyasına, yanar maye
izlərinin, elektrik qurğularında qəza əlamətlərinin
öyrənilməsinə imkan verir.
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Məhkəmə-kimyəvi ekspertizalar yanğın baş verən
yerdən götürülmüş və ya şübhəli şəxsin paltarının
üzərində aşkar edilmiş maddənin və ya mayenin tərkibini
müəyyən etmək, həmin mayenin tezalışan və ya yanan
maddə olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün təyin edilir.
Kriminalistik ekspertizalardan daha çox məhkəmədaktiloskopik, trasoloji (ayaqqabı izləri), tamın hissələrə
görə müəyyən edilməsi, xətşünaslılq, mikro-hissəciklərin
texniki-tədqiqi ekspertizaları təyin edilir. Şübhəli şəxsin
psixi vəziyyətini müəyyən etməyə zərurət olduqda,
məhkəmə-psixiatrik ekspertiza təyin edilir.
Yanğın hadisələrinin istintaqı zamanı müxtəlif
mexanizmlərin, alətlərin, cihazların texniki vəziyyətini
müəyyən etmək zərurəti yarandıqda digər növ mühəndistexniki ekspertizalar da təyin edilə bilər. Həmçinin, eyni
bir tədqiqat obyekti, məsələn, yanğın zonasında aşkar
edilmiş taxta parçası müxtəlif məqsədlərlə ayrı-ayrı
ekspertizalar tərəfindən tədqiq edilə bilər. Məsələn,
maddə və materialların ekspertizası həmin taxta
parçasının üzərində tezalışan neft məhsullarının olubolmaması, bioloji ekspertiza həmin taxta parçasının
mənsub olduğu ağac növünün müəyyən edilməsi,
yanğın-texniki ekspertiza isə taxtanın üzərində yaranmış
kömürləşmənin dərinliyi və kömürləşmənin yaranma
şəraitinin diaqnostikası üçün aparıla bilər.
Cinayət-prosessual qanunvericilikdə ekspertizanın
təyin edilməsinin vaxtı, xüsusi biliklərə zərurət yaranması
anı ilə əlaqələndirilməklə, xüsusi olaraq müəyyən
edilməsə də, yanğın hadisələri ilə əlaqədar işlər üzrə
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xüsusi biliyə artıq hadisə yerinə baxış zamanı zərurət
yaranır. Buna görə də hüquqi ədəbiyyatda yanğının
mənbəyinin
və səbəbinin müəyyən edilməsi üçün
yanğın-texniki ekspertizanın təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətlərindən dərhal sonra və ya hətta hadisə yerinə
baxış zamanı təyin olunmasının zəruri olması barədə
fikirlərə rast gəlinir. Bu, onunla izah edilir ki, cinayət
əməlinin əlamətləri (külli maddi ziyan, insan tələfatı)
baxışın ilk mərhələsində bəlli olur və müstəntiq hadisə
yerinin müayinəsi zamanı yanğın-texniki ekspertizanın
təyin edilməsi barədə qərar verir. Bu zaman ilkin
məlumatların kifayət qədər olmaması səbəbindən ekspert
qarşısında qoyulan sualları incələmək çətin olduğundan,
belə hallarda sualların ümumi formada qoyulması tövsiyə
olunur: yanğının mənbəyi harada olmuşdur və yanğın
hansı səbəbdən baş vermişdir? Sonrakı mərhələdə isə
əlavə ekspertiza təyin edilməklə dəqiqləşdirici suallar
qoyula bilər.
1.2. Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının həll
etdiyi məsələlər
Ekspert tədqiqatında həll olunan məsələlər iki əsas
qrupa bölünür: identifikasion və diaqnostik.
İdentifikasion məsələlər dedikdə müxtəlif maddə və
materialların eyniliyi və ya eyni qrupa aid olmasının,
həmçinin hissələrə görə tamın (məmulatın, ilkin maddənin çəkisinin və s.) müəyyən edilməsi başa düşülür.
Yanğın-texniki ekspertizada identifikasion məsələlərə
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aşağıdakıları aid etmək olar: yanğın yerində aşkar edilmiş
maddə və materialların təbiəti və qrup mənsubiyyəti;
yanğın hadisəsi ilə əlaqəli olması ehtimal edilən elektrik
cihaz və qurğularının, mühafizə aparatların növünün və
modelinin müəyyən edilməsi və s.
Yanğın-texniki ekspertizasının həll etdiyi əsas
məsələlər diaqnostik xarakter daşımaqla aşağıdakılardan
ibarətdir:
- məkan və zamanda yanğının mənbəyinin və yanma
prosesinin inkişaf şəraitinin müəyyən edilməsi;
- alışdırıcı mənbənin təbiətinin və yanmanın əmələ
gəlmə mexanizminin müəyyən edilməsi;
- yanğının bilavasitə (texniki) səbəbinin müəyyən
edilməsi;
- yanğın təhlükəsizliyinə dair normativ aktların tələblərinin pozulmasının və həmin pozulmalar ilə yanğının
baş verməsi arasında səbəbli əlaqənin olub-olmamasının
müəyyən edilməsi.
Ekspertizanın aparılması üçün aşağıdakı tədqiqat
obyektləri təqdim edilməlidir:
- yanğından əvvəl hadisə yerinin vəziyyəti, hadisə
yeriniə baxış protokolu;
- Dövlət Yanğın Nəzarəti Müfəttişliyi əməkdaşının
rəhbərliyi ilə tərtib edilmiş yanğın haqqında akt;
- obyektin miqyasda layihəsi, planı, sxemi, hadisədən
sonrakı (əgər mümkündürsə, hadisədən əvvəlki) fotoşəkilləri, obyektdə istismar olunan mühəndis qurğularının
(o cümlədən, elektrik, su, qaz xətlərinin) yerləşmə sxemi
və qurulma layihələri;
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- istilik ixrac edən maşın, qurğu avadanlıq və cihazlar
haqda məlumatlar;
- hadisədən bilavasitə əvvəl və hadisə zamanı mövcud olan hava şəraiti haqda hidrometeorologiya idarəsinin (stansiyasının) arayışı;
- yanğının şahidlərinin izahatları (dindirmə protokolları);
- iş üçün əhəmiyyətli olan digər materiallar.
Mühəndis-texniki ekspertizalar sinifinə aid olan məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının, demək olar ki, bütün
istehsalat sahələrində baş vermiş hadisələrlə bağlı
ekspertizanı təyin etmiş orqanlar tərəfindən qoyulmuş və
ekspertin həll etməli olduğu sualların məntiqi-qnesoloji
(idrak nəzəriyyəsi) quruluşu, əsasən dörd universal
formada verilə bilər:
- yanğının mənbəyi harada olmuşdur?
- yanğının yayılma ardıcıllığı (yanğının yayılma yolları
və xüsusiyyətləri, onların səbəbləri) necə olmuşdur?
- yanğının baş verməsinin səbəbi nə olmuşdur?
- baş vermiş yanğın hadisəsi ilə əlaqədar normativ
aktların (qaydaların) tələbləri pozulmuşdurmu? Yanğın
təhlükəsizliyi üzrə normativ aktların tələbləri pozulduğu
halda, həmin pozuntulara kim tərəfindən yol verilmişdir?
Bu suallar, yanğın hadisələri üzrə norma və qaydaların pozulması ilə bağlı halların operativ informasiya
modelinin qurulması üçün ekspertin öyrənməli və analiz
etməli olduğu ilkin zəruri məlumatların minimum həddini
(həcmini) müəyyən edir. Təbii ki, ekspertiza üçün ilkin
material toplayan şəxs ən azı məhkəmə ekspertinin
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tədqiqat fəaliyyətinin əsaslarını və xüsusiyyətlərini
bilməlidir ki, bu da yuxarıda göstərilən sualların həll edilməsinin mümkünlüyünü təmin edən əsas tələblərdəndir.
Bununla belə, şəraitdən asılı olaraq, qeyd olunan
sualların siyahısına ayrı-ayrı konkret situasiyalarda
müxtəlif halları dəqiqləşdirən suallar da əlavə edilə bilər.
Məsələn:
- təqdim edilən elektrik qurğuları (elektrik naqilləri və
s.) üzərində qəza halını (qısa qapanmanı və s.) xarakterizə edən əlamətlər vardırmı?
- obyektdə olan yanğın-texniki inventarların vəziyyəti
mövcud qaydalara uyğun olmuşdurmu?
- normativ aktların (qaydaların) hansı tələbləri tədqiq
olunan hadisə ilə əlaqəsi olan şəxslərin hərəkətlərini
reqlamentləşdirir?
- hadisə ilə əlaqəsi olan hansı şəxslərin təhlükəli
şəraitin yaranmasının və hadisənin baş verməsinin qarşısının alınması üçün texniki imkanları olmuşdur, bunun
üçün onlar nə etməli idilər, texniki nöqteyi-nəzərdən hansı
şəxslərin hərəkəti (hərəkətsizliyi) hadisənin baş verməsi
və onun mənfi nəticələrinin meydana çıxması ilə birbaşa
(bilavasitə) səbəb-nəticə əlaqəsində olmuşdur?
Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizası qarşısında qoyulmuş suallar üzrə elmi və metodiki əsaslarla tədqiqat
aparılaraq müvəffəqiyyətlə həll olunması üçün, ilk növbədə, yanğın prosesini kifayət qədər dolğun xarakterizə
edən tədqiqat obyektləri (o cümlədən, maddi sübut
qismində götürülmüş nümunələr) ekspertizaya təqdim
edilməlidir. Müstəntiq, ekspert tədqiqatına təqdim edil17

məsi üçün maddi sübut qismində götürülməli obyektlərin
zədələnmə və sonrakı dəyişilmələrdən mümkün qədər
qorunmasını təmin etməlidir. Belə ki, ekspertiza qarşısında qoyulan sualların həllinin mümkünlüyü, təqdim
olunmuş tədqiqat obyektlərinin həcmi və keyfiyyəti ilə
birbaşa bağlıdır.
Tədqiqatın likin mərhələsində məhkəmə ekspertinin
hadisə yerinə cəlb olunması, yanğın hadisələrinin baş
vermə şəraitinin öyrənilməsi baxımından da çox zəruridir.
Ekspert tərəfindən bu şərait və vəziyyətlərin aşkar edilməsi, eləcə də ekspert profilaktikası qismində insanların
həyat və sağlamlıqları üçün təhlükəli şəraitin yaranmasının qarşısının alınması üçün tədbirlərin işlənibhazırlanması məhkəmə eskpertinin fəaliyyətinə aiddir.
Eyni zamanda, ekspert öz rəyində barəsində suallar
qoyulmamış, lakin iş üçün əhəmiyyət kəsb edən faktları
və pozuntulara səbəb olan şəraiti göstərmək hüququna
malikdir. Bununla yanaşı, ekspertizanın təyin olunması
haqqında qərarda (qərardadda) qoyulan suallar ekspertin
bilik dairəsindən (kompetensiyasından) kənara çıxdığı,
təqdim olunmuş materiallar qoyulan sualların həlli üçün
kifayət etmədiyi və ekspertizanın aparılması üçün zəruri
olan məlumatların (materialların) təqdim olunması barədə
ekspertin vəsatəti vaxtında təmin olunmadığı hallarda,
ekspert, ekspertizanı təyin edən orqana (şəxsə)
ekspertizanın aparılmasının qeyri-mümkünlüyü barədə
yazılı formada məlumat verir və təqdim olunmuş
materiallar geri qaytarılır.
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Qeyd etmək lazımdır ki, baş vermiş yanğın hadisəsi
ilə əlaqəsi olan şəxslərin hərəkətlərinin (hərəkətsizliyinin)
hüquqi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirlməsi məhkəmə
eskpertinin səlahiyyətlərinə daxil deyil. Ekspert yalnız
xüsusi bilik tələb edən və hadisə ilə texniki cəhətdən
əlaqəsi olan hərəkətləri təhlil etməlidir.
Ekspert qarşısında qoyulan sualların cavablandırılması üçün ekspert tədqiqatının aparılmasına ehtiyac duyulmadıqda, eskpertin xüsusi biliklərindən digər formada:
dindirmənin aparılması, istintaqda mütəxəssis qismində
iştirak, məsləhət almaq, məlumatlandırma formasında
istifadə oluna bilər.
1.3. Yanğın-texniki ekspertizanın növləri
Yanğın-texniki ekspertizanın predmeti, özünəməxsus
obyektləri və tədqiqat metodları barədə məlumatların
təhlili, bu ekspertizalara aid olan üç növü ayırmağa əsas
verir:
- yanğın mənbəyinin və inkişaf dinamikasının ekspertizası;
- yanmanın baş vermə mexanizminin ekspertizası;
- yanğının baş verməsinə və inkişafına kömək edən
şəraitin ekspertizası.
1.3.1. Yanğının mənbəyinin və inkişaf dinamikasının ekspertizası
Yanğının mənbəyini müəyyən etmədən onun baş
vermə şəraitini dəqiq müəyyən etmək mümkün deyil və
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YTE-nin bu növünün müstəqilliyi də məhz bununla izah
edilir. Bundan əlavə, yanğının baş vermə şəraitini
müəyyən etmək mümkün olmayan hallarda yanğının
mənbəyi barədə nəticənin əldə edilməsi özü-özlüyündə
böyük əhəmiyyət kəsb edir və hüquqi fakt kimi istifadə
edilə bilər. Məsələn, əgər yanğının hansı sahədən (kimin
ərazisindən) başladığı müəyyən edilmişdirsə, artıq bu
əsasda baş vermiş yanğın hadisəsi ilə əlaqədar
cavabdeh şəxslərin dairəsi müəyyən edilə bilər.
Yanğının mənbəyi – yanğına gətirib çıxaran yanma
prosesinin ilkin başladığı lokal sahə və ya həcmdir.
Yanğının mənbəyindən yanğın müxtəlif istiqamətlərdə
yayılır ki, bu da yanğın zamanı istilik keçiriciliyinin
qanunauyğunluqları ilə şərtlənir. Yanğın zamanı termiki
təsirdən hadisə yerində olan obyektlər üzərində izlərin
əmələ gəlməsi mexanizmində qanunauyğunluğun aşkar
edilməsi bu növ ekspertizanın predmetini təşkil edir.
İzlərin əmələ gəlməsini şərtləndirən qanunauyğunluqlar öz təbiətinə görə ən müxtəlif obyektlər (tikinti
konstruksiyası, avadanlıq, müxtəlif predmet və materiallar) üzərində eyni tipdə olur və yanma, ərimə,
deformasiya, struktur və mexaniki xassələrin dəyişməsi
kimi təzahür edir.
Bu obyektlərin tədqiqatı zamanı onların xassələri
barədə məlumat əldə etmək olar ki, bu da yanğının
mənbəyini müəyyən etməyə kömək edə bilər.
Bu ekspertizaların altnövü həll olunan sualların
spesifikası, obyektin növü (bina, qurğu, nəqliyyat vasitəsi
və s.), tədqiq olunan materialların təbiəti (ağac, daş və ya
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beton konstruksiya, metal məmulatlar və s.) və onların
müvafiq tədqiqat metodikaları ilə müəyyən edilir.
1.3.2. Yanmanın baş vermə mexanizminin
ekspertizası
Yanğın hadisələri ilə bağlı cinayət işlərinin istintaqında həlledici məqam kimi yanğının baş vermə səbəbi
çıxış edir. Əməldə cinayət məsuliyyətinin olub-olmamasını və həmin cinayətin təsnifatını da məhz yanğının
baş vermə səbəbi müəyyənləşdirilir. Çox aydın dərk
olunması ilə əlaqədar olaraq, «yanğının səbəbi» termini
praktikada bir neçə fərqli mənada işlədilir: odla ehtiyatsız
davranma, elektrik, istilik və texnoloji avadanlıqların
nasazlığı və ya onlardan istifadəyə dair qaydalara əməl
edilməməsi, müxtəlif maddələrin və məmulatların özözünə alışması, partlayış, statik elektrik yükü və sairə.
Bununla belə, müxtəlif mənşəli anlayışların qarışdırılması yolverilməzdir. Yanğının baş vermə səbəbi –
cinayət hüququ ilə bağlı anlayışdır və özündə cinayət
qanunvericiliyi ilə qadağan olunmuş ictimai təhlükəli
əməlin törədilməsi nəticəsində yanğının baş verməsini
ehtiva edir. Yanğının baş vermə səbəbinin təsnifatının
aparılması sübutetmə vəzifəsini yerinə yetirən subyektlərin səlahiyyətinə aiddir. İnsanların qanunazidd hərəkətlərinin araşdırılması bilavasitə ədalət mühakiməsini
yerinə yetirən orqanların səlahiyyətinə aid olduğu halda,
texniki və təbiət mənşəli halların (partlayışlar, öz-özünə
alışan maddələr, nasaz avadanlıqlar və s.) araşdırılması
bu sahədə müvafiq bilikləri olan şəxslərin səlahiyyətinə
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aid edilir. Bu baxımdan, müxtəlif terminlərin seçilməsi
zamanı qeyri-dəqiqliyə yol verilməsi sübutların toplanması, araşdırılıması və qiymətləndirilməsi, habelə
ekspertizanın təyin edilməsi zamanı qeyri-müəyyənliyə
səbəb olur, bəzi hallarda isə ekspertin hüquqi və texniki
məsələlərə dair öz səlahiyyətlərini aşmasına səbəb olur.
Araşdırmaların aparılması və qoyulan sualların həlli
zamanı ekspert öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət
etməlidir. Ekspert üçün yanğının səbəbi dedikdə, - yanğın
ocağında alışma və yanma prosesinin ilkin olaraq
meydana çıxmasına səbəb olan şəraitin və şərtlərin
məcmusu başa düşülür (yanğın mənbəyi və yanma
təhlükəsi olan mühitin qarşılıqlı təsirinin nəticəsi olaraq).
Bu tərif həm də, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əsas
anlayışların təsvirində öz əksini tapır: “Yanğın baş
verməsi – yanğına səbəb olan bütün proseslərin
məcmusudur. Yanğının yayılması – yanğının müxtəlif
xəsarətlərə, insan tələfatına, maddi ziyana səbəb olan
təhlükəli faktorlarının təsir dairəsinin böyüməsidir.
Yanğının baş verməsi və yayılması prosesinin tədiqiqatı
zamanı ekspert məsələyə yalnız texniki, obyektiv
cəhətdən yanaşır və konkret şəxslərin hər hansı hərəkəti
(və ya hərəkətsizliyi) ilə bağlı səbəblərin iradi (və ya
qeyri-iradi) məqamlarına qiymət vermək hüququ yoxdur.
Yanğınlar çox vaxt bir neçə şərtləndirici amilin eyni
zamanda təsadüfən və ya insanların müəyyən hərəkəti ilə
bağlı olaraq meydana çıxması ilə baş verir. Buna görə də
heç də həmişə tam inamla yanğına səbəb olan əsas şərti
göstərmək olmur. Məsələn, yanğının konkret olaraq hansı
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amilin: alışdırıcı mənbənin, yanar mühitin və ya onlarin
qarşılıqlı təsiri üçün münbit şəraitin yaranmasından baş
verməsi çox vaxt aydın olmur.
Bununla əlaqədar olaraq, YTE çərçivəsndə yanğının
səbəbi barədə deyil, müəyyən edilmiş yanğın mənbəyində yanmanın baş vermə mexanizmi barədə bəhs edilməlidir.
Yanğın-texniki ekspertizanın bu növünün predmetini
alışdırıcı mənbənin təsiri ilə yaranan qanunauyğunluqların aydınlaşdırılması təşkil edir.
Yanmanın baş vermə mexanizminin növaltı ekspertizaları həll edilən sualların spesifikası, alışdırıcı mənbənin
təbiəti və tədqiqatların aparılma metodları ilə müəyyən
edilir.
1.3.3. Yanğının baş verməsinə və inkişafına
kömək edən şəraitin ekspertizası
İnsanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli
olmaqla, həm də maddi ziyan vuran hal kimi, yanğınların
qarşısının alınması və inkişafının məhdudlaşdırılmasına
ciddi səylər göstərilir və bu istiqamətində texniki və
təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır. İstintaq
prosesində yanğının inkişafına və yayılmasına kömək
edən amillərin aydınlaşdırılması sübutetmə prosesində
cinayətin təsnifatına kömək edir. Alınan nəticələrə əsasən
istintaq prosesində vətəndaşın iddiası, yaxud mülki və ya
iqtisadi proseslər çərçivəsində baxılan məsələlərlə bağlı
suallar həll edilə bilər. Yanğın nəticəsində dəymiş
ziyanlarla bağlı tərəflərin hüquqi cavabdehliyinin dəqiq və
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əsaslı şəkildə müəyyən edilməsi istiqamətində qoyulan
tələblərin kəskin artdığı indiki şəraitdə bu məsələ xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Hər bir obyektin yanğına qədərki vəziyyəti, onun
yanğın təhlükəsizliyinin səviyyəsi ilə xarakterizə edilir. Bu
və ya digər təyinatlı obyektin yanğına qarşı vəziyyətinin
tipik xarakteristikası «Azərbaycan Respublikasında
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları» (YTQ№01-2001), «Fərdi
qarajlar, mehmanxana, yataqxana, yaşayış evləri və
inzibati binalar üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydaları»
(YTQ №02-2002), «Yanğın təhlükəsizliyi normaları»,
«Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları», «Qazdan
istifadə qaydaları», «III-4-80 Tikinti Norma və Qaydaları»,
«Elektrik qurğularının quraşdırma qaydaları», «Elektrik
enerjisindən istifadə qaydaları» və digər normativ
sənədlərdə verilmişdir.
Obyektin yanğına qarşı vəziyyəti, həmin obyektdə
yanğın təhlükəli situasiyaların yaranmasının qarşısını
almağa yönəldilmiş təşkilati və texniki tədbirlər, yanğınların passiv və aktiv mühafizə vasitələrinin köməyi ilə
vaxtında aşkar edilməsi və söndürülməsi imkanları və s.
ilə müəyyən edilir.
Bu, ekspertizanın predmetini konkret yanğından
mühafizə sistemi şəraitində yanğının baş vermə
mexanizmi və inkişafının qanunauyğunluqlarının aydınlaşdırılması təşkil edir ki, bu da obyektin müvafiq
normativ aktların tələblərinə uyğun olub-olmamadığını
müəyyən etməyə imkan verir.
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Yanğının baş verməsinə və inkişafına kömək edən
şəraitin ekspertizasının alt növünə aid olan ekspertizalar
istintaq orqanları tərəfindən qoyulmuş sualların spesifikası, konkret tədqiqat obyektləri, tədqiq olunan yanğından mühafizə vasitələrinin növü və vəziyyəti, həmçinin
tədqiqat metodları ilə müəyyən edilir.
1.4. Yanğın-texniki ekspertizanın aparılmasının
ümumi prinsipləri
Aydınlaşdırılması üçün ekspertiza təyin edilmiş
yanğının keçmiş hadisə olmasına rəğmən, birbaşa tədqiqi
mümkün deyil. Əldə olunan məlumat mənbələri tədqiq
edilərək, yanğının başlanmasından sonuna qədər
mexanizmi dərk edilir. YTE-nın həll etdiyi məsələlər
əsasən diaqnostik xarakter daşıyır.
Hadisələrin, halların və hərəkətlərin diaqnostikası
zamanı onların izləri ilə yanaşı, bütövlükdə obyektlərin və
onların ayrı-ayrı tərkib elementlərinin bir-birinə qarşılıqlı
təsir mexanizminin əlamətləri öyrənilir. Diaqnostik
tədqiqat metodunun ən zəruri elementi, tədqiq olunan
obyektin artıq baş vermiş və tam öyrənilmiş oxşar, tipik
situasiya ilə müqayisə edilməsidir. Bu zaman hadisənin
bütövlükdə və ya onu təşkil edən ayrı-ayrı şəraitlərin
ehtimal olunan informasiya-məntiq modelini əks etdirən
versiyalar irəli sürülür. Versiyalar nümunəvi model, izlərin
toplam xarakteri, kriminal situasiya və s. məlumatlara
əsaslanır.
Yanğının inkişafı və söndürülməsi prosesində izlərin
itməsi heç də həmin izlərin ümumiyyətlə mövcud
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olmaması demək deyil. Məsələn, elektrik naqillərinin
damarlarında yaranmış qısa qapanma izləri sonradan
yanğının yüksək termiki təsiri nəticəsində naqilin
əriməsinə və izlərin tam itməsinə gətirib çıxara
bilir.Yanğın yerinin daha ətraflı, hərtərəfli öyrənilməsinin
və maddi sübutların toplanmasının zəruriliyi də bu
şərtlərlə izah edilir.
Yanğının baş vermə mexanizminin müəyyən edilməsi
üzrə tədqiqat, ilk növbədə, müstəntiqin toplanmış
materiallara əsasən irəli sürdüyü və ekspertizanın təyin
edilməsi haqqında qərarda qoyulmuş suallarda öz əksini
tapmış versiyalar üzrə aparılır. Yanğın-texniki ekspertizanın təyin edilməsinə ciddi hazırlıq mərhələsində
materiallar diqqətlə işlənir və bu halda hadisənin ümumi
və ya qismən versiyaları ortaya çıxır. Hər bir versiya üçün
ekspert tədqiqatına konkret obyektlər: maddi sübutlar və
sənədli məlumatlar təqdim edilir.
Bununla yanaşı,
prosessual qanun ekspertə öz səlahiyyətləri çərçivəsində
iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər sualları da həll etmək
hüququ verir.
Əksər hallarda iş üzrə toplanmış bütün materiallar
təqdim edilir və yanğının səbəbinə dair bir sual qoyulur.
Bu halda müstəntiq faktiki olaraq işdə olan bütün
məlumatların versiyalar üzrə işlənməsini və diferenssiyasiyasını ekspertin üzərinə qoyur ki, bu da cinayətprosessual qanunvericiliyə ziddir. Belə ki, ekspertə yalnız
onun ixtisas kompetensiyasına və ekspertizanın
predmetinə aid olan materiallar təqdim edilməlidir. Bu
baxımdan cinayət-prosessual qanunda ekspertin müstəqil
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olaraq məlumat toplamasının qadağan olması barədə
müddəa pozulur.
Ekspert bütün obyekt üzrə izləri bir-biri ilə əlaqəli və
bütövlükdə yalnız hadisə yerində tədqiq edə bilər. Ayrıayrı, müxtəlif növ, əlaqəsiz nümunələrin ekspertizaya
təqdim edilməsi bu tədqiqat obyektlərinin digər obyektlərlə qarşılıqlı əlaqəsini və obyektin ümumi mənzərəsini
təsvir etməyə imkan vermir.
Hətta kateqorik formada verilmiş ekspert rəyinin
nəticələri səhihlik (etibarlılıq, yəqinlik, mötəbərlik)
baxımından «mütləq (formal) deyil və nisbi (praktik)
xarakter daşıyır». Belə ki, birincisi, ekspert yalnız artıq
aşkar edilmiş və iş materiallarında müvafiq qaydada
təsbit olunmuş məlumatlar əsasında tədqiqat apara bilər.
İkincisi, ekspert bütün hallar üzrə deyil, yalnız ona təqdim
olunmuş iş materialları üzrə tədqiqat aparır.
Bu hallar diaqnostik məsələləri həll edən YTE üçün
xüsusilə xarakterikdir: yanğın hadisəsinin material və
ideal izlər formasında qalmış nəticələrinə görə yenidən
«bərpa edilməsi»; hadisənin dinamikası və ayrı-ayrı
mühüm faktlar arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin
müəyyən edilməsi. Tədqiq olunan konkret hadisəni
xarakterizə edən əlamətlər toplu halında müəyyən
edilməklə, ekspert onları məlum nümunəvi obyektlərin,
situasiyaların xarakteristikası ilə müqayisə edir və əsaslı,
mötəbər nəticələrin verilməsi üçün həm öz tədqiqatı
gedişində əldə edilmiş və həm də müstəntiq tərəfindən
təqdim olunmuş faktiki məlumatların kifayət edibetməməsini müəyyən edir.
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Yanğının baş vermə şəraitinin müəyyən edilməsi
zamanı hadisə yerində bütün material şərait tədqiq
olunur. Buna görə də ekspertizanın bilavasitə hadisə
yerində aparılması (ən azı tədqiqata başlanması) daha
düzgündür. Yanğının baş vermə şəraitinin tədqiqatında
lazımi nəticələrin əldə edilməsi üçün sualların həlli
zamanı zəruri olan iz və əlamətlərin ekspertin özü
tərəfindən aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi, izlərin
yaranma mexanizminin daha tam və dərindən dərk
edilməsi vacib şərtlərdəndir. Mövcud əlamətlərin sistemli
xarakteri üzə çıxarılmalı, termiki təsir izlərinin xarakterinə
görə yanmanın başlama yeri (yanğının mənbəyi)
müəyyən edilməli, kömürləşmə və qurum izlərinin azalma
dərəcəsinə, tikinti konstruksiyalarında dağılma və
deformasiyalar, rəngdəyişmə əlamətləri və s. əlamətlərə
görə alovun və tüstünün yayılma istiqaməti aydınlaşdırılmalıdır.
Tədqiqat obyektlərinin çox müxftəlifliyi və ekspertiza
qarşısında qoyulan sualların çoxplanlı olması nəzərə
alınmaqla, yanğın hadisələri ilə bağlı eyni bir obyekt üzrə
müxtəlif ekspertizalar kompleksi keçirilə bilər. Müstəntiqin və ya məhkəmənin yanğın hadisəsi yerindən maddi
sübut qismində götürülmüş elektrik naqilinin vəziyyətinə
dair naqilin damarları üzərində yaranmış ərimə izlərinin
səbəbi barədə (metalşünaslıqla bağlı) və sırf elektrotexniki xarakterli sualları yarana bilər. Bu ekspertizalar
müstəqil, bir-birindən asılı olmadan aparıla bilər və hər bir
hal üçün ayrıca ekspert rəyi tərtib olunur. Oxşar hal
elektrik lampasının kolbasının dağıldığı an lampanın
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qoşulu olub-olmaması və şəbəkəyə qoşulu olan elektrik
lampasının kolbasından müəyyən məsafədə yerləşən
konkret materialın alışması mümkünlüyünə dair sualların
həllində də müşahidə edilir.
Yanğın-texniki ekspertizalar çərçivəsində rentgenstruktur, metaloqrafik, metalların qazla analizi kimi müasir
metodlardan istifadə edilməklə kompleks tədqiqatlar da
aparıla bilər. Bir çox hallarda qərarda bu ekspertizalar
kompleks ekspertizalar kimi göstərilsə də, öz mahiyyətinə
görə bu, metodlar kompleksindən istifadə edilməklə
aparılan bir növ ekspertizadır. Kompleks ekspertiza isə
qoyulmuş sualın həlli və nəticələrin ifadə olunması üçün
eyni vaxtda müxtəlif bilik sahələrindən olan mütəxəssislərin birgə iştirakı tələb olunan ekspertizadır. Belə fərz
edilir ki, bu ekspertlərdən hər biri təkcə müəyyən «dar»
sahə üzrə deyil, həm də elmlərin sərhəd sahələri üzrə
xüsusi biliklərə malikdir.
Kompleks ekspertizada ümumi suallar üzrə nəticələr
bütün ekspertlər tərəfindən, ekspertin müstəqil olaraq
gəldiyi nəticələr isə təkcə onun özü tərəfindən imzalanır.
Müxtəlif elm sahələri üzrə xüsusi bilikləri olan və
tədqiqat metodlarını yaxşı bilən və tətbiq edən bir ekspert
tərəfindən aparılmış ekspertiza da kompleks ekspertizadır.
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1.5. Məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının
mərhələləri
Mövcud praktikaya əsasən ekspert tədqiqatının aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılması məqsədəuyğun hesab
edilir:
- iş üzrə ekspertizanın predmetinə dair şərtlərlə tanışlıq, sualların və tədqiqatın sərhədlərinin aydınlaşdırılması;
- tədqiqat obyektlərinə ilkin baxış;
- tədqiqatın planlaşdırılması;
- maddi sübutların ayrı-ayrılıqda tədqiqatı və iş
materiallarında olan məlumatların analizi;
- ekspert eksperimentinin qoyulması;
- müqayisəli tədqiqatların aparılması;
- aşkar olunmuş əlamətlərin məcmu şəkildə yekun
qiymətləndirilməsi;
- nəticələrin ifadə edilməsi.
İş üzrə ekspertizanın predmetinə dair şərtlərlə
tanışlıq, sualların və tədqiqatını sərhədlərinin (həcminin) aydınlaşdırılması.
Bütün hallarda ekspert öz tədqiqatına ekspertizanın
predmetinə dair
təqdim edilmiş iş materialları ilə
tanışlıqla başlayır ki, bu da məlumatların aydınlaşdırılması və dəqiqləşdirilməsinə imkan verir: maddi
sübutların aşkar edilməsi, götürülməsi və saxlanması;
faktiki halların yaranması və ya baş verməsi şəraiti;
onlarda baş verən dəyişikliklər; müqayisəli analiz üçün
nümunələrin alınması şərtləri və s.
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Ekspert qarşısında qoyulmuş sualların məzmunu və
istiqaməti ekspertə təqdim edilməli olan ilkin məlumatların
həcmini və xarakterini müəyyən edir:
- yanğının aşkar edilmə tarixi, vaxtı və yeri;
yanğınsöndürmə idarəsinə məlumatın daxil olma vaxtı;
yanğınsöndürənlərin yanğın yerinə çatdığı və yanğının
söndürülməsinə başlanılan vaxt;
- yanğın baş vermə ərəfəsində və yanğın zamanı
metereoloji şərait (havanın temperaturu və rütubətlik
dərəcəsi, atmosfer təzyiqi, küləyin gücü və istiqaməti,
ildırım aktivliyi və s.)
- obyektin tipi, onun ilkin tikinti və yanğın-texniki
xarakteristikası; konstruksiyaların materialı və odadavamlılıq dərəcəsi;
- obyektdə olan yanar maddə, material və məmulatların növü, miqdarı, yerləşmə yeri və üsulu;
- daxili və xarici (transformator məntəqəsinə qədər)
elektrik şəbəkəsinin sxemi; işıqlandırıcı və güc elektrik
qurğularının növü, sayı, yeri; kabellərin markası və
uzunluğu barədə məlumatlar;
- isitmə, yanğından mühafizə və nəzarət sistemlərinin
xarakteristikası;
- yanğından əvvəl mövcud olmuş şərait və baş
vermiş hadisələr (aparılmış işlərin başlama və qurtarma
vaxtı, qəza halları, hər hansı razılaşdırılmamış müdaxilə
və s.);
- yanğının aşkar olunma vaxtı, şəraiti, əlamətləri;
yanğının inkişafının xüsusi əlamətləri; yanğının söndürülməsi zamanı qarşıya çıxmış problemlər; avtomatik
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yanğınsöndürmə vasitələrinin işə düşüb-düşməməsi;
yanğının ümumi davametmə müddəti.
Tədqiqat obyektlərinə, o cümlədən maddi sübutlara ilkin baxış zamanı xətkeş, ölçü lenti, ştsanqenpərgar, yivölçən, mikrometr və s. vasitələrin köməyi ilə
onlar ölçülür, həmçinin zəruri hallarda texniki tərəzilərdə
çəkisi müəyyən edilir. Obyektin növü, rənği, çəkisi,
forması, həndəsi ölçüləri, zədələnmə dərəcəsi, fiziki
vəziyyəti, konstruksiya və məmulatların materialı, üzərlərində marka göstəricilərinin məzmunu və s. məlumatlar
dəqiqləşdirilir.
Bundan sonra ekspert tədqiqatın aparılması üçün
təqdim olunmuş materialların kifayət etməsini yəqinləşdirir və ekspertizanın ayrı-ayrı mərhələlərinin planlaşdırılmasına keçir. Təqdim edilmiş materiallar tədqiqat
aparılması üçün kifayət etmədiyi halda, ekspert yazılı
formada əlavə olaraq zəruri materialların təqdim edilməsi
üçün ekspertizanı təyin etmiş orqan qarşısında vəsatət
qaldırır. Bu halda hadisə yerinə baxış keçirilməsi
haqqında protokol xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və əksər
hallarda hadisə yerinə və obyektlərə (nəqliyyat vasitələri,
avadanlıq, mexanizm və s.) ekspertin iştirakı ilə əlavə
baxış keçirilməsinə zərurət yaranır.
Ekspert yanğın-texniki ekspertiza çərçivəsində iş
materiallarını öyrənərkən yanğının mənbəyini xarakterizə
edən faktiki məlumatları, yanğının səbəbinə dair istintaq
versiyalarını, mühəndis-texniki qurğularının quraşdırılması və istismarının mövcud normativ tələblərə uyğunsuzluğu hallarını sistemləşdirir. Bu iş elm və texnikanın
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ayrı-ayrı sahələri üzrə YTE-nən elmi əsaslarını təşkil
edən xüsusi biliklərin tətbiq olunmasını tələb edir.
Ekspertin iş materiallarında olan məlumatlardan
istifadə etməsi hüququnun olub-olmaması müzakirə
doğuran məsələdir. Müstəntiq və məhkəmə çox vaxt iş
materiallarında olan məlumatların qiymətləndirilməsi
məsələsindən yan keçməklə, ekspertə «etibar edərək»,
ondan «yanğının səbəbi nə olmuşdur» sualı barədə
konkret nəticə gözləyir. Bəzən isə əksinə, ekspert öz
tədqiqatını iş materiallarında olan şahid ifadələrinin
analizinə həsr edərək, müəyyən mənada müstəntiqin işini
yerinə yetirir və yanğının baş vermə şəraitinə dair faktiki
olaraq subyektiv qiymətləndirmə rəyi verir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, iş materiallarındakı şahid
qismində dindirmə protokollarında olan məlumatların
mötəbərliyi müstəntiq tərəfindən qiymətləndirilməlidir.
Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərarın təsviri
hissəsində və ya müstəntiqin arayışlarında qeyd olunan
məlumatlara istintaq tərəfindən qiymət verilmədiyi halda,
ekspertin öz tədqiqatında bu məlumatlardan istifadə
etməklə öz hüquqları çərçivəsindən kənara çıxır.
Tədqiqatın aparılma planı təqdim olunmuş tədqiqat
obyekti və qoyulmuş suallara uyğun olaraq, müvafiq elmitexniki vasitə və metodların seçilməsini müəyyən edir.
Planın məzmunu tədqiqat obyektinin və qoyulmuş
sualların xarakterindən asılıdır. Eyni zamanda ayrı-ayrı
obyektlərin instrumental tədqiqatı, yanğının dinamikasının
riyazi hesablamaları, ekspert eksperimenti və s. də
planlaşdırıla bilər.
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Ekspert tədqiqatının sonrakı mərhələlərində –
maddi sübutların ayrı-ayrılıqda tədqiqi və iş materiallarında olan əlamətlərin analizi; ekspert eksperimenti;
müqayisəli tədqiqat; aşkar edilmiş əlamətlərə toplu
şəkildə yekun qiymət verilməsi ümumi qaydalara uyğun
aparılır. Qeyd etmək lazımdır ki, ekspert yalnız ona
təqdim edilmiş obyekt və məlumatları tədqiq etmək
hüququna malikdir.
Bu mərhələdə tədqiqatlar yekunlaşdırılır və son
nəticələr formulə edilir. Aparılmış məhkəmə ekspertizası
əsasında xüsusi prosessual sənəd: giriş, tədqiqat və
nəticə hissələrdən ibarət məhkəmə ekspertizası rəyi tərtib
olunur. Ekspert rəyi, tədqiqatın əsas məqsədi olub,
ekspertizanın iş üzrə sübutedici əhəmiyyətini müəyyən
edir. Ekspertiza zamanı müəyyən edilən faktlar cinayətin
təsəvvür olunan modelinin qurulmasına, cinayətin həyata
keçirilməsi üsulları ilə bağlı versiyaların irəli sürülməsinə,
tədqiqatın aparılmasına və ümumilikdə istintaqın müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə kömək edir.
Ekspert rəyi sübut növü kimi cinayət-prosessual
qanunun və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab
verməlidir. Rəydə, aşağıdakılar göstərilməklə, ekspert
tədqiqatı prosesi ətraflı əks olunmalıdır:
a) tədqiqat prosesində tətbiq olunan vasitələr, elmi
metodlar və alınmış nəticələr;
b) aparılmış eksperimentlər (onların məqsədi, məğzi,
şəraiti və sayı, nəticələrin qeydə alınmasında istifadə
olunan texniki vasitə və metodlar);
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c) tədqiqatın gedişində aşkar edilmiş vacib əlamət və
xüsusatlar;
ç) aşkar edilmiş əlamətlərin müqayisəli tədqiqatının
üsul və yolları, onlar arasında müəyyən edilmiş oxşarlıq
və fərqlərin təhlilinin nəticələri.
Rəyin tədqiqat hissəsində olan məlumatlar nəticələrin
ifadə edilməsində istifadə olunan faktiki əsaslardır. Buna
görə də hər bir məlumatın istinad mənbəyi - ədəbiyyat,
təcrübə, əvvəllər aparılmış ekspertizanın tarixi və nömrəsi, eksperiment və s. rəydə qeyd edilməlidir.
Aparılmış tədqiqatla əldə edilmiş yekun məlumatlar
rəyin nəticə hissəsində verilir. Rəyin nəticələri qısa,
dəqiq, müxtəlif cür yozulmağa imkan verməyən formada
olmalıdır. Rəyin nəticə hissəsində cavabların sayı qoyulmuş suallara tam uyğun olmalıdır.
YTE-nın rəyinə tədqiqatın gedişini və nəticələrini
özündə əks etdirən fotocədvəllər, cədvəl, qrafik və digər
materiallar əlavə edilir.
Ekspertizanın aparılması və nəticələrinin istifadə
olunması mərhələlərində ekspert və müstəntiq arasındakı
qarşılıqlı işçi münasibət daha da formalaşır ki, bu da
ekspertizanın nəticələrinin sübut növü kimi qiymətləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Hər bir konkret halda işlərin planlaşdırılması və
qoyulmuş məsələlərin həllinin alqoritmi çərçivəsində müəyyən ardıcıllığın qorunub saxlanılması ekspertə öz
fəaliyyətini daha səmərəli təşkil etməyə imkan verir.
Yalnız bir neçə ilkin məlumatdan başqa, ekspertin həll
etdiyi məsələlərin əksər hallarda mahiyyətcə oxşar
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olması tədqiqat alqoritmin əsaslı olmasını şərtləndirən
başlıca faktdır. Praktika göstərir ki, tədqiqat alqoritminə
dəqiq əməl edilməsi ekspertin öz vaxtına və enerjisinə
qənaət etməsinə imkan verib. Bununla yanaşı, nümunəvi
ekspert məsələlərinin həllinin alqoritminin işlənib hazırlanması prosesində ekspertizaların metodiki təminatının
təkmilləşdirilməsi üzrə perspektiv istiqamətlər də üzə
çıxır.
Ekspertizanın aparılmasının bu alqoritmi, baş vermiş
yanğın hadisələri ilə bağlı təyin edilmiş ekspertizalarda
universal xarakter daşıyır.

1.6. Ekspert rəyinə olan əsas tələblər
Məhkəmə ekspertizası rəyi ekspertin adından verilir,
yazılı formada tərtib olunur və ekspert tərəfindən onun
qarşısında qoyulan suallara müvafiq olaraq aparılan
tədqiqatların xülasəsini özündə əks etdirir. Başqa sözlə,
ekspertin rəyi, ümumilikdə onun tərəfindən aparılan
tədqiqatların gedişi və nəticələri, eləcə də həll edilən
suallarla bağlı əldə olunan nəticələri özündə ehtiva edən
yazılı məlumatdır.
Ekspert rəyinə olan tələblər əsasən aşağıdakı prinsiplər üzərində qurulur:
İxtisaslılıq prinsipi.
Ekspert yalnız həll edilməsi üçün müvafiq xüsusi
biliklər, müəyyən ixtisas (təhsil, ekspert ixtisası) tələb
olunan suallar üzrə tədqiqat aparmalıdır. Cavablandırıl36

ması xüsusi bilik tələb etməyən suallar ekspert qarşısında qoyulmamalı, əks halda bu suallar ekspert
tərəfindən cavablandırılmamalıdır. Bununla belə, əgər
ekspert qarşısında bu tip suallar qoyulursa, ekspert bu
suallara cavab verdiyi halda belə, ekspert rəyində təsbit
olunan bu məlumatlar sübutedici əhəmiyyətə malik olmur.
Müəyyənlilik prinsipi.
Ekspert rəyində müxtəlif cür başa düşülmə ehtimalı
olan, qeyri-müəyyən nəticələrin verilməsi yolverilməzdir.
Anlaşıqlılıq prinsipi.
Ekspertin rəyi müstəntiq, hakim və məhkəmə
prosesinin digər iştirakçıları üçün öz məzmunu və ifadə
üslubuna görə anlaşılan olmalıdır. Rəyin başa düşülməsi
üçün hər hansı xüsusi biliyə ehtiyac duyulmamalıdır.
Hər bir yanğının baş verməsi, onun bilavasitə
(texniki) səbəbi olan - yanmanı əmələ gətirən alışdırıcı
mənbənin mövcudluğu (məsələn: elektrik qurğularında
qısa qapanma, müxtəlif təbiətli qığılcımlar, maddə və
materialların öz-özünə alışması, kibritin alovu və s.) ilə
bağlıdır. Bununla əlaqədar məhkəmə yanğın-texniki
ekspertizasının ən ümdə məsələsi - yanğının bilavasitə
(texniki) səbəbini müəyyən etməkdən ibarətdir.
Yanğının bilavasitə (texniki) səbəbi, ekspert tərəfindən üç ardııl mərhələdə müəyyənləşdirilir:
- yanğın yerinin hadisə baş verənədək ilkin vəziyyətinin öyrənilməsi;
- yanğın mənbəyinin tədqiqatı və müəyyən edilməsi;
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- yanğının bilavasitə (texniki) səbəbi haqda versiyaların irəli sürülməsi və tədqiqatı.
Tədqiq olunan obyekt (tikili) tam yanıb dağıldıqda,
yəni termiki təsirdən tamamilə məhv olduqda, yanğın
yerinin hadisədən əvvəlki vəziyyətinin öyrənilməsi xüsusilə zəruridir. Belə ki, bu hallarda, material və konstruksiyaların son vəziyyətinə görə, yanğının mənbəyinin
müəyyənləşdirilməsi çətinləşir, bəzi hallarda isə istisna
olunur. Bununla əlaqədar, hadisə yerinin yanğından
əvvəlki vəziyyətini xarakterizə edən şəraitin və ümumiyyətlə obyektin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi çox
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

2. YANĞIN-TEXNİKİ EKSPERTİZANIN ÜMUMİ
METODİKASI VƏ XÜSUSİ METODİKALAR SİSTEMİ
Aparılan hər bir ekspertizanın, o cümlədən yanğın-texniki ekspertizanın nəticə etibarı ilə səmərəli
olması üçün aşağıdakılar zəruridir:
- tədqiq olunan obyektlər üzərində izlərin yaranma
prosesinin mexanizmi və təbiətinə dair səhih ümumi elmi
biliklərin olması;
- ekspertizanın işlənib-hazırlanmış metodiki arsenalının olması;
- ekspert tədqiqatına təqdim olunmuş ilkin məlumat
və obyektlərin tam və mötəbər olması;
- tədqiqatın aparılması üçün zəruri avadanlıq və
cihazların olması;
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- ekspert qarşısında sualların dəqiq qoyulması (onun
kompetensiyasının sərhədləri nəzərə alınmaqla);
- təqdim olunan obyektlərin tədqiqata yararlı olması.
Elmi planda yanğın zamanı baş verən əsas proseslərin mexanizmi kifayət qədər yaxşı məlumdur. YTE
sahəsində işlənib-hazırlanmış əksər metodikaların yüksək səviyyəsi də bununla izah edilir.
Digər növ ekspertizalarda olduğu kimi, YTE-nın aparılması zamanı da ekspert araşdırılan hadisənin maddi
izlərini tədqiq edir. Ekspert qarşısında qoyulmuş sualların
yalnız faktiki məlumatlara bütövlükdə qiymət verilməsi ilə
həll olunmasına (xüsusi ekspert biliklərindən istifadə
olunmadan) ekspert rəyi kimi baxıla bilməz, belə ki,
faktlara qiymət verilməsi yalnız sübutedici subyektlərinmüstəntiq, prokuror, məhkəmənin səlahiyyətlərinə aiddir.
Bununla belə, YTE yalnız hadisə yerində aşkar edilmiş və
ya müqayisə obyekti kimi təqdim edilmiş maddi obyektlərin tədqiqatı ilə məhdudlaşmır. Bununla yanaşı yanmış
obyektin və orada olmuş avadanlıqların texniki sənədləri
analiz edilir; yanğının baş vermə, aşkar olunma və inkişaf
şəraitinə dair məlumatlar ümumiləşdirilir; yanğın zamanı
gedən proseslərə dair hesablamalar aparılır. Yanğının
bütöv bir hadisə kimi baş vermə və inkişaf prosesinin
yenidən «qurulması» («bərpa edilməsi») və istintaqı
maraqlandıran suallara cavab verilməsi yalnız bu cür
mümkündür.
İş materiallarının öyrənilməsi zamanı: hər bir tədqiqat
obyektinin aşkar edildiyi yer; yanğın baş verən ana qədər
obyektin (məmulat, material, maddə) harada, necə, hansı
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şərait və rejimdə yerləşməsi (istifadə edilməsi) dəqiqləşdirilməlidir. Bu, aparılmış tədqiqatların nəticələrinin düzgün interpretasiyası baxımından xüsusilə vacibdir, belə
ki, ekspertizanın təşəbbüskarı, bütün zəruri məlumatlar
kompleksini ekspertizanın təyin edərkən çox nadir
hallarda təqdim edir.
Ekspert qarşısında qoyulmuş hər bir məsələ xüsusi
qaydada təşkil edilmiş, məlum, münasib ardıcıllıqla tətbiq
edilən metod və üsulların nizamlı sistemindən ibarət olan
metodikaların köməyi ilə həll edilir.
Yanğın-texniki ekspertizalarında istifadə edilən
metodlar sisteminin əsasını: materialist dialektikanın
metodları – ümumi dərketmə (idrak) metodu; ümumi elmi
metodlar (müşahidə, müqayisə, ölçmə, təsvir, modelləşdirmə, məntiqi və riyazi metodlar və s.); müəyyən elm
sahələri üzrə daha uğurlu (məhsuldar) tədqiqatların
aparılması üçün xüsusi tədqiqat metodları təşkil edir.
Bundan başqa, yuxarıda göstərilənlərə aid edilməyən
ümumi (bütün növ ekspertizaların aparılmasında istifadə
edilən və ya istifadə edilə bilən) və xüsusi (obyektlərin
yalnız müəyyən növ ekspertizalar üzrə tədqiqində istifadə
edilən və yalnız konkret növ ekspertiza üçün nəzərdə
tutulmuş) ekspert metodlarından da istifadə edilir.
YTE-nın metodiki bazasını həm ümumi, həm də
xüsusi ekspert metodikaları təşkil edir. Tədqiq olunan
obyekt üzrə alınmış məlumatların təbiətinə görə ümumi
ekspert metodları aşağıdakı qruplara bölünür:
a) morfoloji analiz metodları: optik və elektron
mikroskopiya, ultrasəs və rentgen defektoskopiya;
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b) tərkibin analizi metodu: 1) elementə görə (üzvi
element, rentgenspektrli, emission spektrli, lazer
mikrospektrli və s.); 2) molekulyar (kimyəvi metodlar:
keyfiyyətin kimyəvi mikroanalizi, kəmiyyətin kimyəvi
analizi, kulonometrik analiz; fiziki-kimyəvi metodlar:
kulonometrik analiz, ultrafiolet, infraqırmızı və görünən
sahədə molekulyar spektroskopiya, qaz xromotoqrafiyası,
naziktəbəqəli və s.); 3) fazalı (rentgenstruktur faza
analizi, metalloqrafiya; termiki metodlar – çəkinin termiki
analizi, termoqrafik və differensial-termiki analiz, kalorimetriya).
c) kristallik strukturun analizi: rentgenstruktur analiz;
metalloqrafik analiz; fraktoqrafik analiz;
ç) maddə və materialların müxtəlif xassələrinin öyrənilməsi metodları: maqnit (keçiricilik, həssaslıq, doyumluq); koersitiv (xarici maqnit sahəsinin maqnitsizlədirən
əks təsir) qüvvəsi, möhkəmlik, mikromöhkəmlik, elektrik
xassələri (xüsusi elektrik müqaviməti), istilik xassələri
(istilik keçiriciliyi, həcmli genişlənmə əmsalı və s.).
YTE-nın xüsusi metodlarına aiddir:
- termiki təsirə məruz qalmış materiallar (ağac,
polimer materiallar, beton, metal və s.) üzərində mənbə
əlamətlərinin aşkar edilməsi metodları;
- maddə və materialların yanğın təhlükəli xassələrinin
eksperimental tədqiqat metodları (alışmanın temperatur
və konsentrasiya hədləri, müxtəlif alışdırıcı mənbələrin
təsirindən alışma qabiliyyəti);
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- qəza rejimlərində elektrotexniki qurğuların yanğın
təhlükəsinin sınaqlarının aparılma metodları (kabellər,
elektrik mühafizə aparatları, qızdırıcı cihazlar və s.).
Bu siyahı yeni metodiki işlərlə daim genişlənir. Qeyd
olunan metodlar ayrı-ayrılıqda və bir yerdə yanğının
mənbəyi, yanmanın ilkin baş vermə mexanizmi və yanğının genişlənmə dinamikasına dair sualları həll etməyə
imkan verir.
Bu metodikalar istifadə edilən texniki ləvazimatlar,
metod və üsullarla fərqlənir. Yanğınların baş verməsi və
inkişafının tədqiqatında modelləşdirmə metodu daha
yaxşı effekt verir.
Növ səviyyəsində ümumi metodikalarla yanaşı, müstəqil, yaxud YTE-nın daha ümumi məsələlərin həllinin
əsaslandırılması üçün istifadə edilən köməkçi xarakterli
xüsusi metodlar da mövcuddur. Məsələn, yanğının
elektrik qurğusunda qəza rejimi nəticəsində baş veribverməməsinin müəyyən edilməsi üçün, ilk növbədə,
yanğının mənbəyi və mənbə zonasında yerləşən elektrik
qurğuları üzərində qəza vəziyyətini xarakterizə edən
izlərin mövcudluğuna dair suallara cavab verilməlidir. Bu
və ya buna oxşar suallar qərarda ekspertizanın inisiatoru
tərəfindən qoyulmaya da bilər. Bununla belə,
əlaqələndirici, keçid nəticələrin alınması üçün bu suallar
ekspert tərəfindən həll edilməlidir. Köməkçi sualların
nümunəvi siyahısı konkret hallarla bağlı olaraq müəyyən
edilir.
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3. YANĞIN HADİSƏSİ YERİNƏ BAXIŞ
Hadisə yerinə baxış - cinayət izlərinin aşkar edilməsi və iş üçün əhəmiyyətli olan halların müəyyən
edilməsi məqsədi ilə baxış keçirən şəxs tərəfindən
müxtəlif material obyektlərin aydınlaşdırılması və təsbit
edilməsi üçün aparılan istintaq hərəkətidir.
Cinayət-prosessual qanunla aşağıdakı istintaq
baxışları müəyyən edilir:
- hadisə yerinə baxış;
- hadisə yerindən kənar əraziyə baxış;
- bina, yaşayış evi və digər tikililərə baxış;
- predmetlərə baxış;
- maddə və materiallara baxış;
- sənədlərə baxış;
- meyitə baxış;
- poçt, teleqraf və telefon rabitə materiallarına baxış.
Yanğın hadisəsi yerinə baxış, bir qayda olaraq,
hadisə yerinə baxışla digər baxışların kombinasiyasıdır
və baxışların növü yanğının xarakterindən asılı olaraq
dəyişə bilər. Buna misal olaraq aşağıdakı nümunələrii
göstərmək olar:
- hadisə yerinə, sənədlərə, əşyalara baxış;
- hadisə yerinə, binaya, meyitə baxış.
Yanğın hadisəsi yeri - hadisənin baş vermə şəraitinə
dair obyektiv informasiyanın əsas mənbəyidir və bu
informasiyaları özündə əks etdirən faktiki halları bilavasitə
baxış zamanı müəyyən etmək olar.
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3.1. Ekspertin yanğın hadisəsi yerinə baxışda
iştirakı. Baxış zamanı qarşıda duran əsas
məsələlər
Cinayət işi başlandıqdan sonra iş üzrə ekspertiza
təyin edildiyi hallarda ekspert hadisə yerinə baxışda iştirak edir (ekspertiza təyin edilməmişdirsə, yalnız mütəxəssis qismində).
İstintaq zamanı hüquqi məsələlərin həll edilməsi
üçün ekspert cinayət prosesinə cəlb edilə bilməz (Azərbaycan Respublikası CPM-nin 97.3-cü maddəsi).
Yanğın yerinə ekspertin iştirakı ilə baxış keçirilməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əgər mütəxəssis
ibtidai istintaq orqanlarına yanğın yerinin düzgün təsvir
edilməsində və konkret hallar üzrə müəyyən məlumatlar
verməklə kömək edirsə, ekspert, yanma izlərinin
xarakterik əlamətlərini tədqiq edərək, xüsusi bilik və
bacarıqlarından istifadə edərək yanğının inkişaf prosesini
(yaranma vaxtından söndürülənədək) virtual formada
«bərpa edir», yanğının bilavasitə (texniki) səbəbini
müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş amilləri və tədqiqat
nümunələrini aşkar edir və bununla da, yanğın-texniki
ekspertizasının predmetinə aid məsələləri həll edir.
Ekspertizanın aparılması üçün hadisə yerinə ekspertin müstəqil baxış keçirməsinə prosessual qanunvericiliklə yol verilmir. Bunun üçün də, hadisə yerindən
baxış zamanı ekspert tərəfindən əldə edilmiş məlumatlar,
müstəntiqin tərtib etdiyi hadisə yerinə baxış protokolunda
öz əksini tapmalıdır.
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Yanğın hadisəsi yerində şəraitin ekspert tərəfindən
şəxsən öyrənilməsi və başa düşülməsi ekspert
tədqiqatının aparılmasına hərtərəfli kömək edir. Cinayətprosessual qanunla ekspertin baxışda iştirakına yalnız
ekspertiza təyin edildikdən sonra yol verilir (əks halda,
mütəxəssis qismində olur). Bununla belə, cinayətprosessual qanuna görə, yanğın-texniki ekspertin hadisə
yerinə baxışda mütəxəssis qismində iştirak etməsi,
sonradan onun həmin iş üzrə ekspertiza aparmasını
istisna edir və özü-özünə etiraz üçün şərtsiz əsas yaradır.
Bu səbəbdən də, məhkəmə yanğın-texniki ekspertizasının aparılması həvalə edilmiş ekspert hadisə yerinə
keçirilən təkrar baxışın iştirakçısı olur. Belə şəraitdə,
hadisənin baş vermə vaxtından keçən müddət ərzində
hadisə yerində dəyişikliklər yarana bilər və bu cür
hallarda baxış, təbii ki, lazımi nəticələri verməyəcək. Bu
baxımdan da, Cinayət-prosessual məcəllədə düzəliş
edilməklə, məqsədə müvafiq olmayan bu məhdudiyyət
aradan qaldırıla bilər.
Yanğınla bağlı hadisə yerinə baxış keçirilərkən
cinayətin törədilmə üsul və vasitələri, cinayət işinin
istintaqı zamanı əhəmiyyətli ola biləcək digər halların
müəyyən edilməsi üçün kriminalistik əhəmiyyətli informasiyalar aşağıdakılardan ibarətdir:
- yanğın ocağının yerləşdiyi yer və yanğının baş
vermə səbəbləri barədə məlumatlar;

45

- yanğının yayılması mexanizmi, yanmanın inkişafına
kömək edən hallar, habelə yanğın nəticəsində vurulan
ziyanın xarakteri barədə məlumatlar;
- baş vermiş yanğını törətməkdə şübhəli olan şəxsin
şəxsiyyəti barədə məlumatlar;
- iş üzrə sübut edilməli olan halları müəyyən etməyə
kömək edən məlumatlar.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 236-cı maddəsində
nəzərdə tutulmuş baxış istintaq hərəkətinın məqsədlərindən çıxış edərək, qeyd odlunan informasiyaların əldə
edilməsi üçün, yanğınla əlaqədar hadisə yerinə baxış
zamanı müstəntiqin qarşısıda aşağıdakı əsas məsələlər
durur:
- yanğın baş vermiş yerin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi və fiksə edilməsi;
- yanğının baş vermə şəraitinin və ilkin başlama
yerinin (mənbənin) əlamətlərinin aşkar olunaraq qeyd
edilməsi;
- yanğından əvvəlki vəziyyətin mümkün qədər bərpa
olunması və təsvir edilməsi;
- yanğının baş vermə mexanizminə dair versiyaların
irəli sürülməsi;
- iş üzrə maddi sübut qismində əşya, maddə və
materialların aşkar edilərək düzgün götürülməsi;
- yanğının ilkin anda aşkar edilməsini, yaranmasını,
inkişafını və səbəbini, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarının pozulması hallarını aydınlaşdıran dəlil və
əlamətlərin toplanması.
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3.2. Yanğın yerinə baxışın əsas prinsipləri
Mövcud hüquqi tələblər və praktiki təcrübə əsasında
yanğın yerinə baxışın aşağıdakı əsas prinsipləri müəyyən edilir:
- qanunilik - baxış Azərbaycan Respublikası CPM
əsasında və CPM-in tələblərinə tam uyğun aparılmalıdır;
- vaxtında - baxış iştirakçıları təxirə salınmadan
hadisə yerinə çıxmalı və yubanmadan baxışın keçirilməsinə başlamalıdırlar;
- dəqiq təşkilatçılıq - baxışın gedişi haqqında
məlumatlar, sorğularla əldə edilən və yanğın yerində işlər
haqqında digər məlumatlar, həmçinnin toplanmış bütün
sənədlər operativ istintaq qrupunun rəhbərində cəmlənməli, bütün hərəkətlər təlaş keçirmədən və təmkinlə
yerinə yetirilməlidir;
- tam - maddi şərait müasir metod və texniki
vasitələrdən istifadə olunmaqla dəqiq və dolğun tədqiq
olunur, əldə olunan məlumatlar tam şəkildə təsbit edilir;
- planlı- baxış plan üzrə aparılmaqla, deduksiya
(ümumi görüntüdən detallara keçməklə) və müqayisə
metodlarına əsaslanmalıdır;
- obyektiv - hadisə yerinin və şəraitin tədqiqi və təsbit
olunması, baxış zamanı əldə olunan məlumatların əvvəlcədən alınmış məlumatlara uyğun olub-olmamasından
asılı olmayaraq yerinə yetirilir.
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3.3. Yanğın hadisəsi yerinə baxışın mərhələləri
Yanğın hadisəsi yerinə baxış prosesini şərti olaraq üç
əsas mərhələyə bölmək olar: hazırlıq, işçi, yekun.
Baxış prosesinin bu cür bölünməsi, baxış iştirakçılarının hərəkətlərinin sistemləşdirilməsi və baxışın keyfiyyətli keçirilməsinə imkan verən ardıcıllığının təmin
edilməsi məqsədini daşıyır.
I. Yanğın hadisəsi yerinə baxışın keçirilməsinə hazırlıq istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbərinin yəni müstəntiqin (təhqiqatçının) üzərinə düşür.
Baxışa hazırlığa aşağıdakılar daxildir:
- texniki vasitələrin tam təchizatının yoxlanılması;
- yanğın baş verən ərazinin qorunması, kənar şəxsin
ərazidən uzaqlaşdırılması;
- baxış iştirakçılarının təhlükəsziliyinin təmin edilməsi;
- yanğın baş vermiş obyektlə tanışlıq, onun konstruktiv elementlərinin və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi (zəruri
sənədlərin öyrənilməsi);
- yanğının baş verməsini görən və ya potensial
şahidlərin müəyyən edilməsi, onlardan ilkin məlumatın
alınması;
- hal şahidlərinin, mütəxəssislərin, ekspertlətin, obyekti yaxşı tanıyan vəzifəli şəxslərin dəvət edilməsi;
- hadisə baş verən yerin işıqlandırmasının həll edilməsi, qazıntı işlərinin və ya uçqunların aradan qaldırılması üçün işçi qüvvəsi və zəruri avadanlığın təmin
edilməsi;
- baxış prosesində həll olunmalı məsələlərin dəqiqləşdirilməsi;
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- qarşıda qoyulmuş məsələlərin həlli üçün hərəkət
planına uyğun olaraq baxışın sərhədlərinin və ardıcıllığının müəyyən edilməsi.
Yanğın baş verən yerin qorunması insanların zərər
görməməsi, maddi sübutların məhv olmasının və ya
hadisə yerinin şəraitinin dəyişməsinin qarşısının alınması
məqsədilə edilir. Hadisə yerinin qorunması üçün şəraitdən asılı olaraq polis, fövqəladə hallar, hərbi qulluqçular,
ictimayət nümayəndələri cəlb edilə bilər.
Yanğın baş verən obyektlə ümumi tanışlıq (obyektin
təyinatı, hüquqi mənsubiyyətini bildirən hüquqi sənədlərin, texniki pasportun, binanın mərtəbəli planının, elektrik və qaz qurğularının sxemlərinin, ventilyasiya sistemlərinin və digər sənədlərin öyrənilməsi) baxışın düzgün
planlaşdırılmaqla tez, ardıcıl və keyfiyyətli keçirilməsinə
kömək edir. Bu baxımdan yanğının şahidlərinin, habelə
yanğının söndürülməsində iştirak edən şəxslərin yanğının
ilkin aşkar edildiyi sahə, yanğının ehtimal olunan səbəbi,
başlama vaxtı barədə şifahi formada verdikləri
məlumatlar da xüsusi önəm daşıyır.
Yanğın baş vermiş hadisə yerinə baxışa hazırlaşarkən, həmçinin yanğından əvvəl obyektdə mövcud
olmuş elektrik qurğuları, texnoloji avadanlıqlar, habelə
onların istismar xüsusiyyətləri də öyrənilməlidir. Bu cür
məlumatların əldə edilməsi üçün müvafiq sənədlər
olmadıqda isə, obyektə bələd olan şəxslərin (müəssisənin işçiləri, xidmətedici personal, yaşayış binasının
sakinləri) verdiyi məlumatlardan istifadə edilməsi
mümkündür.
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II. Baxışın işçi mərhələsində hadisə yerinə ümumi və
sahəvi (ətraflı, müfəssəl) baxışlar keçirilir.
1). Ümumi baxışa başlamaqda əsas məqsəd aşağıdakılardan ibarətdir:
- oriyentirovka (hadisə yerində coğrafi cəhətlər) və
obyektlərin yerləşmə vəziyyəti;
- baxışın başlanğıc nöqtəsi və baxış üsulunun seçilməsi;
- yöntəmləyici və ümumi görüntülü fotoşəkillərin çəkilməsi üçün əlverişli mövqelərin seçilməsi və hadisə
yerində dəyişmələr baş verməmiş bu fotoşəkillərin çəkilməsi.
Ümumi baxış, yanğın yeri dağıldıqdan və təmizləndikdən sonra itə biləcək əlamətlərin və sübutedici
amillərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır. Ümumi
baxış mərhələsi statik baxış adlanılır. Bu mərhələdə
yanğın baş verən ərazinin tədqiqatı hər şey olduğu kimi
saxlanılmaqla, toxunulmadan aparılır (istisna hal kimi,
baxış zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün görülən
tədbirlər ola bilər). Bu mərhələdə heç bir predmeti
tərpətmədən, yerini dəyişmədən, qazıntı, təmizləmə işləri
aparılmadan yanğın baş vermiş ərazi olduğu kimi
protokolda əks etdirilir, mövcud vəziyyətin
foto və
videoçəkilişləri aparılır.
Yanğın baş verən əraziyə ümumi baxış zamanı
sahələrə, detallara ayrı-ayrılıqda baxışın keçirilməsi də
mümkündür.
Adətən, yanğın hadisəsi yerinə baxış əraziyə ümumi
baxışdan başlayır. Yanğın bir neçə bina və ya otaqda baş
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verdiyi halda, plan sənədlərinə əsasən baxışın istiqamətini müəyyən etmək olar. Daha sonra yanğın baş
verən zonanı xəyali olaraq digər hissələrdən, tüstülənmə
zonasından (birbaşa yanma olmayan və üzərində qurum
izləri olan yerlərdən) ayrılır, yanma zonasının daxilində
isə termiki zədələrin ümumi xarakteri və daha çox
dağılmaların olduğu zonalar müəyyən edilir.
İri həcmli yanğınlarda (yanğın böyük ərazini əhatə
etdikdə) ümumi baxış keçirilərkən yanma zonasına
yuxarıdan aşağıya (yaxınlıqda olan binaların yuxarı
mərtəbələrindən, digər hündürlüklərdən) baxmaq məsləhətdir. Bu, ilk növbədə, yanğın baş verən ərazidə daha
yaxşı oriyentasiya götürməyə, digər tərəfdən isə
materialların və konstruksiyaların daha çox dağılma və
termiki zədələnməsinə görə yanğının daha intensiv
olduğu sahələri təxmini müəyyən etməyə imkan verir.
Ümumi baxış keçirdikdən sonra yanma zonasını
hissələrə bölməklə (məsələn, əgər yanma bir neçə
otaqda baş vermişdirsə, hər bir otağı bir sahə kimi
götürmək olar) sahələr üzrə baxış keçirilir və aşkar
edilmiş hallar ətraflı təsvir olunmaqla fiksə edilir. Sahələr
üzrə baxış istənilən qaydada (sağdan sola, soldan sağa,
girişdən, pəncərədən, qaz sobasından başlamaqla)
keçirilə və baxışa uyğun da təsvir edilə bilər. Burada əsas
şərt baxışın keçirilmə istiqamətinin protokolda düzgün
qeyd edilməsidir. Hadisə yeri təsvir edilərkən müəyyən bir
qaydaya riayət edilməli və müəyyən istiqamət
seçilməlidir. Qapalı obyektlərdə istiqaməti coğrafi qütblər
üzrə (məsələn, şimal divarı, cənub tərəfə baxan pəncərə)
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və yaxud hər hansı məlum konstruktiv elementə və ya
obyektə istinadən götürmək lazımdır (pəncərədən sağda,
giriş qapısından solda və sair). İstinad nöqtəsi baxış
protokolunu oxuyan şəxslər tərəfindən asan təsəvvür
edilən və sadə olmalı, ikili fikir yaratmamalıdır. Məsələn,
əgər hadisə yerində iki qapı varsa, baxışın onlardan
hansına nəzərən keçirilməsi aydın göstərilməli, protokolda təsvir edilənlər fotocədvələ uyğun olmalıdır.
Hərəkət edən obyektlərə (avtomaşın, gəmi) baxış
keçirərkən obyektin ümumi məlum olan konstruktiv
hissələrindən oriyentasiya götürmək lazımdır və bu
zaman xüsusi terminlərdən istifadə edilməlidir. Misal
üçün:
- avtomobillərdə - mühərrik bölməsi, yük yeri, sağ ön
qapı, arxa sol təkər və sair;
- gəmilərdə - burun, sükan çarxı, göyərtə, sağ bort,
sol bort kimi sözlərdən istifadə olunmalıdır.
Yanğın söndürülən zaman hadisə yerinə qədər az
dəyişikliyə
məruz
qalarsa,
lazım
olan
izlərin
müəyyənləşdirilməsi də bir o qədər müvəffəqiyyətli ola
bilər. İmkan daxilində dəyişməz saxlanılmış hadisə
yerinin vəziyyətinə (bina və tikililərin konstruktiv
elementlərinin termiki dağılma dərəcəsinə və xarakterinə)
görə yanğının mənbəyinin müəyyən edilməsi daha
qənaətbəxş olur. Ümumi (statik) baxış mərhələsində,
hadisə yerinin ümumi vəziyyəti, eləcə də, yanğın zonası
üçün xarakterik olan əlamətlər protokolda şərh olunur,
plan-sxemdə hər üç: yanma, istiliyin təsiri və tüstülənmə
zonaları göstərilir.
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2) Hadisə yerinə ətraflı - dinamik baxışın əsas
məqsədi - yanğının mənbəyinin xarakterik əlamətlərinin,
yanğının yayılma istiqamətinin müəyyən edilməsindən,
yanğının bilavasitə (texniki) səbəbini göstərən maddi
sübutların (nümunələrin) və izlərin aşkar edilməsindən
ibarətdir. Dinamik baxış, bir qayda olaraq,ö statik baxış
zamanı yanğının mənbə zonası olması ehtimal edilən,
daha çox termiki zədələnməyə məruz qalmış zonalarda,
habelə şübhəli olan digər yerlərdə həyata keçirilir və
baxışın birinci mərhələsini tamamlayır. Dinamik baxış
zamanı ümumi baxışın nəticələri dəqiqləşdirilməklə
yanaşı, tədqiqatın nəticələrini müəyyən edən digər yeni
məlumatlar da əldə edilə bilər.
Hadisə yerinin dinamik (ətraflı, müfəssəl) müayinəsi
zamanı əşya və konstruksiyaların yeri dəyişdirilə, avadanlıqlar işlək vəziyyətə gətirilə bilər.
Bu halda:
- mərkəzi və ətraflı fotoşəkillər çəkilir;
- obyekt dəqiq və ətraflı öyrənilir;
- hadisə yerində izlərin aşkar edilməsi üçün bütün
mümkün tədbirlər görülür;
- maddi sübutlar götürülür, qablaşdırılır və yazılı
qeydlər aparılmaqla təsbit edilir;
- neqativ hallar qeydə alınır.
Neqativ hallara (mövcud şərait üçün "gedişatlar"ın
adi təsəvvürə zidd olması) aiddir:
- mövcud şərait üçün vacib predmet və izlərin
olmaması;
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- mövcud şəraitdə aşkar edilməsi qeyri adi görünən
və həmin şərait üçün yad olan predmetlərin olması;
- inssenirovka (səhnələşdirmə) – istintaqın müəyyən
istiqamətdə nəticələnməsində maraqlı olan şəxs tərəfindən faktiki hadisəyə uyğun gəlməyən süni şəraitin
yaradılması;
İnssenirovkanın motivləri müxtəlif ola bilər:
- bir cinayətin gizlədilməsi üçün başqa bir hadisənin
inssenirovkası;
- törədilmiş cinayətin gizlədilməsi üçün cinayət tərkibi
olmayan hadisənin törədilməsi;
- törədilmiş cinayətin ayrı-ayrı elementləri barədə
yanlış təsəvvür yaratmaq.
Statik baxış zamanı yanğının mənbəyini aşkar etmək
mümkün olmadığı halda, dinamik baxış bütün yanma
zonası üzrə keçirilir. Dinamik baxış konstruksiyaların və
öyrənilən sahələrin açılması, yerinin dəyişdirilməsi, lazım
gəldikdə dağıdılması, döşəmənin təmizlənməsi və bir sıra
başqa hərəkətlərlə müşayiət olunur. Dinamik baxış
keçirilərkən baxış zonası sahələrə bölünür və yanğın baş
verən ərazinin planında qeyd edilir. Sahələrin ən optimal
ölçüsü təqribən 1 (1x1) kv.metr hesab edilir (işin
hallarından asılı olaraq bu ölçü dəyişilə bilər). Hər bir
sahədə şpatel, çalovlu və ya kiçik bellə səliqə ilə
yanğından sonrakı qalıqlar qat-qat təmizlənməli, predmet
və konsturksiyaların qalıqları seçilməlidir. Köməkçi
avadanlıq kimi kiçik fırça və şotkalardan istifadə edilə
bilər.
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Şəkil 1-2. Baxışın statik və dinamik mərhələlərində
hadisə yerindən görüntülər
Şaxtalı, soyuq hava şəraitində donmuş yanğın
qalıqlarını inşaat fenləri vasitəsi ilə qızdırmaq olar.
Yanğından sonrakı qalıqları iri gözlü xəlbirdən keçirməklə
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xüsusi maraq kəsb edən kiçik detalları (qırıntılar, elektrik
kommunikasiya məhsulları, naqillər və s.) aşkar etmək
mümkündür.
Yanğın hadisəsi yerinə baxışın işçi mərhələsində
hərəkətin istiqamətindən asılı olaraq, baxış əsasən üç
üsulla həyata keçirilir:
- konsentrik;
- ekssentrik;
- frontal.
Konsentrik üsulla baxış dairəsi daralan spiral üzrə
kənardan hadisənin daha vacib obyekti, məsələn, insan
meyiti, seyf, maşın və s. yerləşən (və ya şərti qəbul
olunmuş) mərkəzinə doğru irəliləməklə aparılır.
Ekssentrik üsulla baxış hadisə yerinin mərkəzindən
genişlənən spiral üzrə kənara uzaqlaşmaqla aparılır.
Frontal üsulla baxış isə baxış zonasının (və ya onun
bölündüyü sahələrin) bir tərəf sərhədindən digər tərəf
sərhədinə xətti baxışla həyata keçirilir.
Baxış üsulu konkret şəraitdən asılı olaraq seçilir.
Məsələn, binalara, evlərə və digər yerləşgələrə baxışın,
onların girişindən başlamaqla (konsertrik üsulla) aparılması tövsiyyə olunur.
Açıq sahələrə baxışın isə
mərkəzdən ətrafa doğru (ekssentrik üsulla) aparılması
(belə ki, bu şəraitdə baxışın kənar sərhədlərini
əvvəlcədən müəyyən etmək çətin olur) və ya ərazi çox
böyük olduqda onu zolaqlara bölməklə frontal üsulla
aparmaq daha məqsədəuyğundur.
3) Baxışın yekun mərhələsində:
- toplanmış məlumatların ümumiləşdirilməsi və ana56

lizi aparılır;
- əlavə baxış keçirilməsinə zərurət olan obyektlər,
əlavə götürülməli nümunələr müəyyən edilir;
- ümumi və ətraflı baxış zamanı götürülmüş qeydlər
əsasında baxış protokolu, zəruri plan və cizgilər tərtib
edilir, baxış protokoluna mütləq qaydada hadisə yerinin
və maddi sübutların fotoşəkilləri də əlavə edilir, hadisə
yerinin sxemində nümunələrin götürülmə yeri dəqiq qeyd
edilir (müstəntiq tərəfindən);
- hadisə yerindən götürülmüş maddi sübutlar
qablaşdırılır və götürülür;
- hadisə yerindən götürülməsi mümkün olmayan və
istintaq üçün sübut əhəmiyyəti kəsb edən obyektlərin
qorunub saxlanması üçün tədbirlər görülür.
4. YANĞININ SÖNDÜRÜLMƏ MƏRHƏLƏSİNDƏ
HADİSƏ YERİNƏ KEÇİRİLƏN BAXIŞLAR
Bir sıra hallarda, əsasən də böyük yanğınlar zamanı
baxış iştirakçıları hadisə yerinə yanğının söndürülmə
mərhələsində gəlirlər və bu halda baxış sözün həm əsl,
həm də məcazi mənasında «qaynar izlər» üzrə keçirilir
(şəkil 3-4).
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Şəkil 3-4. Yanğının inkişaf və söndürülmə
mərhələlərinin görünüşü
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Yanğının söndürülməsi mərhələsində keçirilən baxışlar zamanı əsasən aşağıdakı işlər yerinə yetirilir:
1. Obyektdə oriyentasiya – obyektin təyinatı və
bundan asılı olaraq istehsalın xarakteri, yanar yükün
miqdarı müəyyən edilir, yerləşgələrin planı, pəncərələrin
hansı yerləşgələrə aid olması, binanın müəyyən hissələrinin dəhliz və pilləkən marşları, ventilyasiya sistemləri
və s. ilə əlaqəsi aydınlaşdırılır.
Bununla yanaşı, yanğın ərəfəsində küləyin istiqaməti
və yanğının inkişafına təsiri, həmçinin küləyin istiqamətinin dəyişib-dəyişməməsi qeydə alınmalıdır.
2. Yanğının inkişafının qeydə alınması:
Yanğının istiqaməti və dinamikasının müşahidə olunmaqla təsbit edilməsi sonrakı araşdırmalarda yanğının
mənbəyi və yayılma yolları barədə son dərəcə vacib
məlumatlar əldə etməyə imkan verir:
a) ilk növbədə, binanın yanğın baş verən hissəsində
qapı və pəncərələrin vəziyyəti fiksə edilir:
- qapı və pəncərələrin bağlı və ya açıq olması,
şüşələrin tamlığı;
- qapı və pəncərələrdən tüstü və ya alovun çıxması;
- mənzərənin dəyişməsinin xarakteri, yəni bütöv
pəncərə şüşələrinin sınıb dağılması, dağılmaların partlayışla və ya çatlayıb tökülməklə baş verməsi;
- tüstü bacası və ventilyasiya kanallarından, çardaqdan tüstünün çıxması.
b) örtük, divar və digər konstruktiv elementlərin uçub
dağılması.
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c) parıltı, ani işıqlanma(şəfəq salma), partlayış, yanğının kəskin intensivləşməsi.
Texniki imkanlardan istifadə edilməklə qeyd olunan
halların foto və videoçəkilişləri aparılmalıdır. Yanğınsöndürmə işləri zamanı izlərin və maddi şəraitin saxlanılması
üçün işlərin müvafiq taktiki metodlara uyğun aparılması
tələb edilməli, konstruksiyaların söküntüsü aparılması
zəruri olduğu hallarda, bu işlərin yeri və konstruksiyaların
vəziyyəti dəqiq qeyd edilməlidir. Belə ki, əksər hallarda
sonradan divarlarda, döşəmədə və digər konstruktiv
elementlərin üzərində mövcud olan izlərin əvvəlcədən,
yoxsa sökmə mərhələsində əmələ gəldiyini müəyyən
etmək mümkün olmur.
3. Obyektin yanğın olmayan hissələrinə və ətraf
əraziyə baxışın keçirilməsi.
Yanğın zonasından kənar sahələrə baxışın hələ
yanğının
söndürülmə
mərhələsində
keçirilməsinə
çalışmaq lazımdır. Bu hərəkət nə qədər tez həyata
keçirilərsə, yanğın haqqında kriminalistik əhəmiyyətli
məlumatın əldə edilməsi şansı da bir o qədər yüksək ola
bilər. Bu mərhələdə baxışın əsas istiqamət və obyektləri
aşağıdakılar olmalıdır:
- elektrik və nəzarət-ölçü cihazları (ayırıcılar, elektrik
qoruyucu aparatlar, mühafizə releləri və elektrik enerjisi
verilişini təmin edən digər qurğular, texnoloji prosesləri
qeydə alan özüyazan aparatlar, texniki parametrləri
qeyda alan cihazlar, yanğın siqnalizasiya qurğuları
təxirəsalınmadan yoxlanılmalı, informasiya elektron
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yaddaşdan silinməmiş mövcud məlumatlar götürülməlidir);
- insanın bioloji izləri və texnogen xarakterli izlər;
- cinayətkarın, onun avtomobilinin yanan obyektin
yaxınlığında ola bilən izləri (bu cür izlər xüsusilə qar və
yumşaq torpaqda saxlanılır);
- obyektə daxil olmaq üçün qapı, pəncərələrin
üzərində yaranmış zədə izləri.

5. MÜXTƏLİF MATERİALLARIN YANĞININ
TERMİKİ TƏSİRİNDƏN ZƏDƏLƏNMƏ İZLƏRİ
5.1. Ağac və ağac kompozisiyalı materiallar
Ağac materiialların tam yanması nəticəsində müəyyən sahələrdə birbaşa dəliklərin açılması və külləmə
(bozumtul rəngli toz, ovuntu) əlamətləri formasında
ekstremal yüksək termiki zədələnmə izləri adi gözlə belə
yaxşı müşahidə olunr. Bu əlamətlər baxış protokolunda
qeyd edilməli və yanğının mənbə zonasının axtarışında
nəzərə alınmalıdır.
Ağacın yanğın zamanı istiliyin təsirindən zədələnməsi və termiki parçalanması nəticəsində onun kömürləşməsi baş verir. Bu zaman termiki parçalanma məhsulları - qaz halında yanan məhsullar ayrılır. Bu qazların
havada müəyyən dərəcədə toplanması taxtanın səthində
alovla müşayiət olunan yanmaya səbəb olur.
Taxtanın termiki parçalanmasının birinci əlaməti
onun rənginin qaralmasıdır ki, bu proses 1100C
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temperaturda baş verir. Ağacın közərməsi 3000C, ağacın
alovlanması isə 4000C temperaturda baş verir. Ağacın
kömürləşmə dərəcəsi temperatur artımından və piroliz
prosesinin müddətindən asılıdır. Yüngül, kövrək və
üzərində çoxsaylı çatlar olan kömür adətən intensiv
alovlanma ilə davam edən yanma prosesində əmələ gəlir
(şəkil 3). Bərk, ağır, qəhvəyi rəngli kömür isə aşağı
temperaturlu yanma prosesində əmələ gəlir. Ekstriemal
yüksək temperaturun təsirindən ağac tam yandıqda kül
halına düşür. Kənarları aydın seçilən lokal yanma izləri
isə aşağı temperaturlu piroliz prosesində əmələ gəlir.
Odlaq zonasında tam yanmış taxta konstruksiyalardan
yalnız kül və metal detallar (mismar, bolt və sair) qalır.

Şəkil 5. Kömürləşmiş taxta üzərində yaranmış
əlamətlərin görünüşü
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Taxta döşəmə üzərində yanıq yerlərinin azsaylı və ya
yalnız bir yerdə olması faktı xüsusilə maraqlı haldır. Belə
ki, yanğın zamanı, bir qayda olaraq,döşəmə qalır və buna
görə də döşəmə üzərində odlaq zonalarının mövcudluğu
ətraflı tədqiqat tələb edir.
Sərhədləri aydın şəkildə təsvir olunan lokal formalı
odlaq yerləri adətən uzunmüddətli aşağı temperaturlu
piroliz (közərmə) zamanı yaranır.
Yanğının mənbə zonasının üzərindəki taxta konstruksiyaların tam yanmasından sonra həmin zonada kül və
metal detallar qalır. Mənbə zonasının üstündən kənar
sahələrdə isə konstruksiyalar dağılsa da tam yanmır və
bununla da, məsələn, mismarların topa şəkildə bir
sahədə aşkar edilməsi bəzən əlavə əlamət kimi yanğının
mənbəyi üçün qiymətli ola bilər.
5.2. Parça materiallar, döşək və yumşaq mebellər
Parça materiallar, döşək və yumşaq mebellərin
üzərində termiki zədə izlərinin dərinliyi istilik təsirinin
intensivliyindən, yanma şəraitindən, həmin məmulatların
yerləşmə şəkilindən və s. asılıdır. Ayrıca asılmış pərdələr
adətən tam yandığı halda, rulon parçalar, üst-üstə
yığılmış və ya şkafda bir-birinə kip şəkildə asılmış
paltarlar daha az yanır və kömürləşmə izləri səthi olur.
Bu əlamətlər kip yığılmış kitab və kağız məmulatlarında
da müşahidə edilir. Bu cür materialların tam yanması
adətən közərmə rejimində və açıq alovla yanma zamanı
baş verir. Közərmə ilə yanmayan termoplastik
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polimerlərdən olan materiallar termiki təsirdən əriyərək
aşağı tökülməklə təkrar mənbə zonaları yarada bilər.
Döşək və yumşaq mebellər üçün: səthi; müəyyən
dərinliyə qədər; bəzi hissələrin, tam yanma halları
xarakterikdir. Yanma əlamətlərinin ətraflı təsviri yanğının
tezalışan mayelərdən istifadə edilməklə törədilməsi,
közərən siqaretdən və ya yerləşgədə «ümumi alışma»dan baş verməsi hallarının differensasiyası üçün
xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Baxış zamanı lifli materialların və parçanın yanma
dərəcəsini, dərinliyini, xarakterini əks etmək lazımdır.
Belə məlumatlar yanğının inkişafını, habelə yanğının
ocağını müəyyən etməyə kömək edir.
Közərən tütün məmulatı divanın, döşəyin, odeyal və
digər materialların üzərinə düşdükdə közərmə üzün
müddət (saatlarla) davam edir və bundan sonra
alovlanma yarana bilər (yaxud da yaranmır). Bu zaman
divan və ya döşək üzərində dəqiq seçilən lokal yanma
zonası əmələ gəlir.
Mebelin yanan və tezalışan maddələrlə yandırılması
zamanı maye mebelin karkasının oyuqlarına və ya
döşəməyə axır. Yanğın yeri təmizləndikdən sonra
döşəmə taxtalarının oyuqlarına axmış mayenin yanmasından yaranmış izlər seçilir.
5.3. Polimer materillar
Tikintidə, məişət və ofis texnikasının hazırlanmasında istifadə olunan polimer materiallar iki yerə 64

termoplastik (termoplastlar) və termoaktiv materiallara
(reaktoplastlar)ayrılır.
Termoplastlar- qızdırılan zaman yumşalan və plastik
vəziyyətə keçən, lakin bu zaman parçalanmayan və
termik dağılmaya məruz qalmayan materiallardır. Belə
materillara polietilen, polivinilxlorid, polimetilat-krilat
(orqanik şüşə), poliamidlər (kapron) aiddir.
Üzəri polietilen və ya polivinilxlorid izolyasiya ilə
örtülmüş (ən geniş istifadə edilən) naqillərin qızması
zamanı izolyasiya örtüyü əriyərək axır, naqilin
damarlarının səthi çılpaqlaşır və nəticədə qısa qapanma
baş verir. Başqa bir misal kimi divar və ya tavandan
asılaraq istifadə edilən lümuinisent işıqlandırıcılarını
göstərmək olar.
Hər hansı yerləşgədə yanğın baş
verdikdə yuxarı qalxan isti hava axını üzəri üzvü şüşə ilə
bağlı olan lümunisent lampanı yüksək dərəcədə qızdıra
bilər və bu zaman əriyərək döşəmənin üzərinə axıb
tökülən üzvü şüşə bir neçə odlaq zonası yarada bilər.
Yanğın hadisəsi yerinə baxış keçirilərkən termoplast
axıntılarının aşkar edilməsi, həmin zonada yanğının
temperaturunun qeyd edilən polimer və ya polimer
kompozisiyasının ərimə temperaturundan artıq olduğunu
söyləməyə imkan verir.
Termoaktiv polimerlər (rezin, fenilformaldeqid plastmaslar və s.) isə termoplastlardan fərqli olaraq xətti,
zəncirvari və sair struktura malikdirlər və buna görə də
plastik vəziyyətə keçə bilmirlər.
Rektoplastlar yanğının termiki təsirindən qızan
zaman piroliz prosesinin qazabənzər ayrılmaları və
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közərən bərk kömür yaranır. Baxış zamanı yanğın
zonasında polimer materialların deformasiyası, əriməsi,
kömürləşməsi, koks qalığının tamamilə və ya hissəvi
yanması protokolda qeyd edilməlidir. Belə ki, polistiroldan
hazırlanmış məişət texnikasının, elektrik yuvalarının
plastmas hissələrinin deformasiyası, əriməsi termiki
təsirin ilk əlamətlərindəndir.
Baxış prosesində elektrik naqillərinin üzərindəki
izolyasiya örtüyünün vəziyyətinə diqqət yetirilməsi
vacibdir. Naqilin izolyasiyasının xarici səth tərəfdən
əridiməsi və ya kömürləşməsi yanğının termiki təsiri
nəticəsində əmələ gəlir. Əgər izolyasiyanın daxildən
əriməsi və ya kömürləşməsi baş verirsə, bu, naqillərin
elektrik təbiətli qəza halından (artıq yüklənmə, qısa
qapanma) qızması nəticəsində yaranan əlamətdir.
Köpüklü polimer materillar intensiv yanır və bəzi
hallarda kömür izləri qalmır. Bir sıra polimerlərdə (poliuretan) yanğın zamanı gölməçə şəklində depolimerləşmə
izləri qala bilər. Onları yanğın törədicilərindən fərqləndirmək üçün nümunə götürülür və tədqiqat üçün
laboratoriyaya göndərilir.
Lak-boya örtükləri təbiətinə görə polimerlərə yaxındır.
Boya adətən qat yaradıcıdan, dolğudan, piqmentdən və
həlledicidən ibarət olur. Yanğın zamanı örtüyün üzvi
tərkib hissələri (ilk növbədə, qat yaradıcıları) termiki
parçalanmaya məruz qalır. Bu proses örtüyün rənginin
qaralması ilə başlayır, 200-3000 C-də isə kömürləşir.
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5.4. Metal və xəlitələrdən olan konstruksiyalar
Yanğın zamanı istiliyin metallara və metal konstruksiyalara təsiri nəticəsində aşağıdakı əlamətlər yaranır:
- deformasiya;
- metalın səthində oksidləşmə;
- metalın fiziki-kimyəvi və mexaniki xassələrinin dəyişməsi ilə müşayiət olunan struktur dəyişmələr;
- bir metalın digərinin içində əriməsi;
- ərimə;
- metalın yanması.
Göstərilən əlamətlər baxış zamanı vizual və ya
instrumental vasitələrlə qeydə alınmalıdır.
1) Polad konstruksiyalarda deformasiyaların yaranması 3000 C-də baş verir. 550-6000 C-də deformasiyalar
artıq kifayət qədər artır
və 15-20 % hallarda
konstruksiyaların dağılması ilə nəticələnir.
Metal konstruksiyalar və onların detalları, bir qayda
olaraq, daha yüksək dərəcədə qızan səth itiqamətində
deformasiyaya uğrayır. Bu xüsusiyyət təkcə metallar
üçün deyil, digər materiallar, məsələn, şüşə üçün də
xarakterikdir.
Deformasiyanın ölçüsü temperatur və qızdırma
müddəti ilə düz mütənasib olduğu üçün, yanğının ən
«qızmar» zonasının metal konstruksiyaların daha çox
deformasiya uğradığı sahədə olduğunu hesab etmək
olar.
Bununla belə, daha yüksək deformasiyalar heç də
həmişə ən yüksək temperatur və uzunmüddətli qızma
zonasında olmur. Bu əlamət konstruksiyanın daha çox
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yük daşıyan və ya əyici momentin daha çox təsir etdiyi
hissəsində də ola bilər.

Şəkil 6-7. Polad ikitavrda yaranmış deformasiyanın
görünüşü
2) İşlənmiş, hamar polad məmulatın səthində istiliyin
təsirindən yaranan ilk əlamət adi gözlə müşahidə olunan
rəngdəyişmədir. Bu əlamət polad konstruksiyalar və
məmulatların 200-300°C qızması zamanı onların səthində mikronla ölçülən oksidləşmə pərdəsinin yaranması ilə
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təzahür edir. Oksidin qalınlığı temperaturdan birbaşa asılıdır və oksid qabığının qalınlaşması ilə işığın interferensiyası hesabına onun rəngi də dəyişir.
3) Yüksək temperaturlu oksid - yanmış dəmir adi
keyfiyyətli poladlarda 700°C və yuxarı temperaturda
yaranır. Yanmış dəmirin qalınlığı temperaturun artmasından asılı olaraq parobolik (kvadrat) qanunauyğunluqla
artır.
Yanmış dəmir üç müxtəlif oksid qatından: vustit
(ikivalentli dəmirin oksidi FeO), qematit (üçvalentli dəmirin
oksidi Fe2O3) və maqnetit (iki-üç valentli dəmirin oksidi
Fe2O3) ibarət ola bilər.
Aşağı temperaturlu yanmış dəmir (700-750°C),
adətən pas rəngində olur və kifayət qədər nazikdir. 9001000°C və yuxarı temperaturda yaranan yanmış dəmir
daha qalın olmaqla, qara rəngə çalır. Polad konstruksiyanın səthində olan oksid boş və sarımtıl rəngdə olarsa,
bu, daha çox yanmış dəmir üçün yox, adi paslanma üçün
xarakterik əlamətdir.
Baxış protokolunda metal konstruksiyanın müxtəlif
hissələrində yanmış dəmirin rəngi və qalınlığı qeyd
edilməlidir.
5.5. Metallarda lokal ərinti zonaları
Metal, xəlitə, hətta şüşə və digər materialların ərinti
zonalarında yanğının temperatur rejimini müəyyən
etməyə imkan verən məlumatlar ola bilər. Bu baxımdan,
baxış protokolunda alüminium və onun qarışıqları (ərimə
temperaturu - 600-660°C), bronza (burunc) (88069

1040°C), mis (1083°C), polad (1300-1400°C) və s.
məmulatlar üzərində ərimə yerlərini qeyd etmək
əhəmiyyətlidir.
Bununla belə, nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, metallarda ərimə nəticəsində yaranan izlərə bənzər əlamətlər,
aşağıdakı iki halda onların ərimə temperaturundan aşağı
şəraitdə də baş verə bilər:
- nazik polad təbəqənin lokal qızması nəticəsində
metalın qalınlığı ilə müqayisə oluna bilən yanmış qatın
yaranması və kifayət qədər mexaniki möhkəmliyi
olmayan yanmış dəmirin hər hansı təsirdən qopub
tökülməsi ilə metalda dəliyin açılması;
- metalın içərisində digər metalın əriməsi - yanğın
zamanı tez əriyən metalın (məsələn, alüminiumun) digər
metalın (məsələn, misin) üzərinə düşməsi sonuncunun
birinci metalın içərisində əriməsinə gətirib çıxara bilər. Bu
proses, alüminium və misin evtektik qarışığının
yaranması hesabına ikincinin ərimə temperaturundan
daha aşağı temperaturda baş verir.
5.6. Beton və dəmir-beton
150-200°C və yuxarı temperaturda beton və dəmirbeton konstruksiyaların üzərində dağılma izləri yaranır.
Lakin 700-800°C temperatura qədər dağılma əlamətləri
vizual olaraq o qədər də müşahidə edilmir və bu
temperaturdan sonra beton ovularaq tökülür.
Suvaqlar adətən sement-qum və ya əhəng-qum
tərkibli olurlar. Ədəbiyyatda qum-sement qarışığından
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olan suvaq qatının 400-600°C-də çəhrayı rəng aldığı,
800-900°C-də isə açıq boz rəng aldığı göstərilir.
Yanğının daha davamlı və intensiv istilik təsiri zonalarında suvaq qatı (sement-qum məhlulundan, gipsdən və
s.) qopub tökülür. Baxış protokolunda suvaq qatının
vəziyyətinin, xüsusən də divarın döşəməyə yaxın
hissələrində yaranmış əlamətlərin qeyd edilməsi zəruridir.
5.7. Şüşə materiallar
Yanğın hadisələri zamanı şüşə materialların qırılması
bir sıra səbəblərdən baş verir:
- yanğının termiki təsirindən qızma və çatlamadan;
- yanğın başlamazdan əvvəl yaranmış mexaniki
təsirdən;
- yanğın zamanı üzərinə hər hansı predmetin düşməsindən;
- yanğın zamanı və ya yanğından əvvəl baş vermiş
partlayış dalğasının təsirindən;
- binanın daxilində təzyiqin yüksəlməsindən.
Yanğın zamanı şüşələrin qırılmasının səbəbini müəyyənləşdirmək üçün qırıntılara baxış keçirmək və mövcud
əlamətləri baxış protokolunda əks etmək lazımdır.
İlk növbədə, binanın daxilində aşkar edilmiş şüşələrin
səthinin hislə örtülü olub-olmamasına diqqət yetirmək
lazımdır. Şüşənin üzərində his qatının aşkar edilməsi
yanğın zamanı şüşənin müəyyən müddət pəncərədə
olmasını və şüşənin sonradan sınmasını göstərir.
Yanğın zamanı temperatur 3000C-dən yuxarı qalxdıqda şüşələr dağılmağa və əsasən istilik mənbəyinə
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tərəf tökülməyə başlayır. Yəni, əgər binanın daxilində
yanğın baş verirsə, şüşə binanın daxilinə tökülür (bu hal
bəzən səhvən şüşənin bayır tərəfdən vurulan zərbə
nəticəsində qırılması kimi qəbul edilir).
Yanğından öncə baş vermiş partlayış zamanı
şüşələrin səthi təmiz olur və binanın çöl tərəfinə tökülür.
Partlayış güclü olduqca şüşələr də bir o qədər uzağa
atılır. Lakin qaz və ya yanan maye buxarlarının
alışmasından baş verən güclü partlayışlar zamanı şüşələr
binaların daxilində aşkar edilir.
Şüşənin qırılıbdağılmasının səbəbini müəyyən etmək üçün onun hadisə
yerindən götürülərək ekspertizaya təqdim edilməsi
lazımdır. Şüşəni götürərkən onun üzərində əl-barmaq
izlərinin olması ehtimalınıda diqqətdə saxlamalı, bu halda
şüşə müvafiq qaydada götürülməli və sonra düzgün
qablaşdırılmalıdır.
Partlayışlar yanğından öncə və yaxud yağın
gedişində baş verə bilər. Yanğın zamanı, bir qayda
olaraq, ardıcıllığı yəni, yanğın zamanı partlayış olmasını
və ya yanğından öncə partlayış olmasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Yanğının partlayıcı maddələrin tətbiqi ilə
törədilməsi ehtimalı olduğu halda, hadisə yerinə müvaviq
sahələr üzrə mütəxəssisləri dəvət etmək lazımdır.
5.8. Qurum
Konstruksiya və əşyaların üzərində qurum izlərinin
öyrənilməsi yanğının qurumlama zonasının sərhədlərini
və qurumun yandığı zonaları, müxtəlif hissələrdə
qurumlamanın intensivliyinin (qurum qatının qalınlığının)
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qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Yanma məhsulları
konvektiv axınla mənbədən uzaqlaşdıqca soyuyur və
onların tərkibində hisin bərk hissəcikləri və maye fazasına
kondensatlaşan məhsullar üfiqi və şaquli səthlərin
üzərinə oturaraq qurum qatını yaradır. Yanğının sonrakı
inkişaf mərhələsində qurum yalnız 600-630°C-ə qədər
qalır və bundan sonra yanaraq itir. Buna görə də qurum
izləri mənbə zonasında kənarlara nisbətən az olur.
Yanğının mənbə zonası, həmçinin təkrar mənbə
zonalarının üzərində qurum lokal ləkələr şəkilində yanır.
6. YANĞIN MƏNBƏYİNİN VƏ YAYILMA
İSTİQAMƏTİNİN ƏLAMƏTLƏRİ
Yanğının mənbə zonasında mövcud olan lokal
formalı termiki təsir izləri ilkin yanma zonasında yerləşən
əşya və konstruksiyalara alışdırıcı mənbənin birbaşa
təsirindən yaranır.
Yanğının mənbə zonasında mövcud olan izlər və
mənbənin üzərində mövcud olan lokal formalı termiki təsir
izləri (mənbə konusu) baxış protokolunda qeyd edilir.
Bununla belə, yaxşı hava mübadiləsi şəraitində, yanğın
güclü alışdırıcı mənbə və ya qızışdırıcılardan istifadə
edilməklə baş verən zaman və həmçinin binanın
arxitektur xüsusiyyətlərindən asılı olaraq yanğının sürətlə
inkişaf edərək yayılması hallarında mənbə zonasının
əlamətləri yaranmaya da bilər.
Hadisə yerinə baxış zamanı yanğının mənbəyinin
əlamətlərinin aşkar edilməsi qarşıya qoyulmuş əsas
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məsələdir və bu əlamətlər əsasən iki qrupa bölünür:
- yanğının bilavasitə baş verdiyi sahədəki əlamətlər;
- yanğının yayılma istiqamətinin əlamətləri.
Mənbə konusu yanğının ilkin mərhələsində lokal
yanma zonasından başlayaraq konvektiv axın izi kimi
formalaşır. Yanğının ilk dəqiqələrindən konveksiya
(istiliyin hava ilə ötürülməsi) baş verir və yanma zonasına
təmiz havanın sorulma prosesi başlayır və qaz halında
olan yanma məhsulları yuxarı qalxaraq konvektiv sütun
formalaşdırır. Konvektiv axının termiki təsir zonasında
olan konstruksiya, predmet və ya onların hissələri
qızaraq, kömürləşmə, qurumlanma, deformasiya, suvaq
qatının qopub tökülməsi, betonun ovulub tökülməsi,
rəngdəyişmə və s. əlamətlərlə ifadə olunan lokal formalı
zədələr alır. Sakit hava şəraitində konvektiv axın yuxarıya
istiqamətləndiyi üçün lokal termiki zədə izləri mənbənin
üstündə, həmin zonanı yan tərəflərdən əhatə edən
konstruksiyaların səthində (divarlarda) yaranır. Mənbənin
üzərində – tavanda bu termiki izlər ideal şəraitdə dairə
şəkilində, yan səthlərdə isə təpə nöqtəsi aşağı çevrilmiş
konus formasında olur (şəkil 6).
Real şəraitdə konvektiv axının termiki təsir izləri təpə
nöqtəsi yanğının baş verdiyi zonada olan pozulmuş,
əyilmiş konus və ya axının konfiqurasiyasına uyğun digər
formada da ola bilər, belə ki, konvektiv axın yerləşgədə
hava sorumu istiqamətində yönəlir. Mənbə konusu
yüksək yerləşgələrdə yaxşı müşahidə olunsa da, alçaq
yerləşgələrdə adətən çox pis nəzərə çarpır.
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Mənbə əlamətləri baxış protokolunda tam təsvir edilir
və fotoşəkillər çəkilərək protokola əlavə edilir.

Şəkil 8. Yanğın baş vermiş fərdi yaşayış evinin yataq
otağının arakəsmə divarı və tavanında
mənbə konusunun əlamətləri
Mənbə zonası üçün xarakterik əlamətlər birbaşa
(vizual) müşahidə olunmadıqda, bu əlamətlər yanğın
yerində qurumun, beton divarların, ağac konstruksiyaların
instrumental tədqiqatı ilə müəyyən edilə bilər.
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Yanğının yayılma istiqamətinin əlamətləri
Yanğının yayılma yollarının üzərində yanğının
istiqamətini bildirən əlamətlər yaranır. Bu əlamətlər
yanğının mənbəyindən kifayət qədər aralı, bəzən hətta
yanğın zonasının kənar sərhədlərində də yerləşə bilər.
Yanğının yayılma istiqaməti əsasən konstruksiyalar
üzərində ardıcıl olaraq azalan və ya artan zədə izlərinə
əsasən müəyyən edilir. Bir qayda olaraq, mənbə
zonasından uzaqlaşdıqca material və konstruksiyaların
üzərində termiki zədə, dağılma izləri azalır (sönür). Bu
halda, hər şeydən başqa, zaman faktoru da meydana
çıxır: mənbədən uzaqlaşdıqca, yanğının davametmə
müddəti qısalır.
Bu əlamət vizual olaraq taxta divarların və digər
elementlərin müxtəlif hündürlükdə yanması, kömürləşmə
dərinliyinin tədricən azalması, metal konstruksiyalarda
deformasiyanın azalması və s. şəkilində aşkar oluna
bilər. Ardıcıl olaraq sönən (və ya artan) zədə izləri
periodik olaraq təkrarlanan və ya bütöv ola bilər.
Konvektiv və ya şüa formasında istilik axını
konstruksiyaların istilik mənbəyinə baxan səthini daha
çox zədələyir. Konstruksiyalarda deformasiyalar istiliyin
daha intensiv təsiri istiqamətində baş verir.
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7. YANĞIN HADİSƏSİ YERİNƏ BAXIŞ ZAMANI
MADDİ SÜBUTLARIN VƏ MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQAT ÜÇÜN NÜMUNƏLƏRİN GÖTÜRÜLMƏSİ
Yanğın hadisəsi yerində təkcə müxtəlif predmetlər
deyil, həm də izlər (tezalışan mayelərin predmet və konstruksiyaların üzərindəki ləkələr, qurumlama, rəngdəyişmə, çatlar, əks olunmuş izlər və s.) maddi sübut qismində
aşkar edilərək götürülə bilər. Lakin predmet və izlər yalnız
müvafiq qaydalara riayət edilməklə aşkar edildikdə və
götürüldükdə maddi sübut əhəmiyyəti kəsb edir. Ekspert
müstəqil şəkildə maddi sübutları toplamaq hüququna
malik deyil. Baxışda iştirak edən ekspert iş üçün
əhəmiyyətli ola bilən maddi sübutlar aşkar edərsə, onları
baxış keçirən prosessual şəxsə (müstəntiqə) göstərir,
həmin maddi sübutların təsbit edilməsi, düzgün
götürülməsi və qablaşdırılması üçün texniki və ya
məsləhət xarakterli köməklik göstərir.
Maddi sübutları götürməzdən əvvəl onların şəkilləri
çəkilməlidir. Götürmə və qablaşdırma zamanı onların
üzərindəki izlərin zədələnməməsinə və formasının dəyişməməsinə çalışmaq lazımdır.
Yanğın qızışdırıcılarına aid olan tezalışan və yanan
mayelər, habelə xüsusi tərkiblər yanarkən ətraf predmetlərin üzərində kifayət qədər spesifik izlər qoya bilir. Bu
əlamətlərə aşağıdakılar aiddir:
- taxta, yumşaq mebel üzərində yanmış mayedən
qalan oyuqlarda və boşluqlarda yanma nəticəsində
konstruksiyaların üzərində xarakterik yanıq izləri;
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- ətraf konstruksiyaların üzərində anomal temperatur
zonaları.
Qrunt, qum, digər dispers materiallar tezalışan və
yanan mayeləri yaxşı hopdurur. Onları mütləq daşıyıcı
obyektlər kimi götürüb qablaşdırmaq lazımdır. Döşəmənin altında olan torpağa xüsusilə fikir yetirmək
lazımdır. Belə ki, əgər evin döşəməsinin astarı yoxdursa,
yanan maddələrin torpağa süzülərək hopması ehtimalı
daha çoxdur.
Parçalar neft məhsullarını və digər mayeləri hətta
yandıqda belə çox yaxşı qoruyur. Buna misal olaraq,
yanğın törədilməsində geniş istifadə olunan məşəlləri
göstərmək olar. Parça material özünün məsaməliyinə
görə yanan maddələri saxlayır və əskinin möhkəm
yanmasına baxmayaraq yanan maye asanlıqla aşkar
edilir.
Yanmanın törədicilərini axtarmaq məqsədi ilə yanan
yerdən və yanma ocaqlarının ətrafındakı his də tədqiq
edilməlidir. Etilləşdirilmiş mühərrik yağlarını (benzin),
yanma nəticəsində yaranmış hisdə qurğuşunun həddindən artıq çox olması ilə müəyyən etmək olar.
His yanma ocağının ətrafında, kontruksiyaların
üzərindən tüstü hopduğu yerlərdən götürülür. Materiallardan hər hansı nümunə götürərkən müqayisəli nümunə də
götürmək lazımdır. Bütün bu və digər hallarda öz
xassələrinə görə yanan mayelərə yaxın komponentlər ola
bilər. Buna görə də mümkün ola biləcək səhvləri aradan
qaldırmaq üçün müqayisəli nümunələr götürülür. Belə
müqayisə üçün nümunəni adətən yanan maye və ya
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yanmanı törədən maddələrin düşə bilməyəcəyi yerdən,
yanma ocağından kənar yerlərdən, hər hansı predmetlə
bağlanmış hissələrdən götürmək olar.
Yanar mayelər yanma prosesində buxarlandığına
görə, onların qalıqları alovun birbaşa təsirindən qorunan
yerlərdə - şkafın, plintusun altında, oyuqlarda, hətta taxta
döşəmənin daxili kontruksiyalarında, döşəmənin altında,
parket aralarında və altında daha yaxşı saxlanır. Taxta
döşmənin üzərinə tökülmüş maye taxta löhvələrinin
arasından döşəmənin, taxtanın, parketin altına kənarlarından süzülərək toplanır və yanğın zamanı orada qalır.
Təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, neft məhsullarından
ən yüngülü olan benzin belə, parket tamamilə yanıb
kömürləşməyincə onun altında qorunub qalır.
Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, tam yanaraq kömürləşmiş ağac materiallarında qızışdırıcı mayelər tamamilə
yanır və buna görə də nümunə qismində nisbətən az
yanmış və ya yanmamış ağac materialından nümunə
götürmək lazımdır. Yanan və tez alışan mayelər ağac
materialın üzərinə çox az dərinlikdə hopduğundan,
nümunələri nazik təbəqələr şəkilində materialın səthindən
qoparmaqla götürmək lazımdır. Bu zaman bütün materialı
götürməyə ehtiyac yoxdur. Əl çatmayan yerlərdən
nümunələri üzvi həlledicilər vasitəsi ilə götürmək lazımdır
(pentan, qeksan). Bunun üçün quru və həlledicilərə
batırılmış pambıq tamponların ağac materialına
sürtülməsi üsulundan istifadə edilir. Bundan sonra
tamponlar hermetik bağlanan qaba və ya sellofan torbaya
yerləşdirərək tədqiqat üçün göndərilir.
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Beton döşəmələrdən və buna uyğun yerlərdən yanan
maddələrin nümunələri götürülərkən NFPA-921 Amerika
standartı silikaqel tipli tozabənzər adsorbentlərdən
istifadə edilməsi məsləhət görülür. Qeyd edilən səthə
tozu səpərək 20-50 dəqiqə saxladıqdan sonra yığılıb
qermetik qaba yerləşdirilib laboratirayaya göndərilir.
Aydındır ki, bu üsulla yanıcı və tezalışan mayelərin
qalıqlarını digər hamar səthlərdən götürülməsi zamanı da
istifadə etmək olur. Amma bu, iz olan hissənin kəsilərək
götürülməsindən daha az effektlidir.
Qrunt, qum, digər dispers materiallar tezalışan və
yanan mayeləri yaxşı hopdurur. Onları mütləq daşıyıcı
obyektlər kimi götürüb qablaşdırmaq lazımdır. Döşəmənin altında olan torpağa xüsusilə fikir yetirmək
lazımdır. Çunki əgər evdə astar döşəmə yoxdursa, yanan
maddələrin torpağa hopması ehtimalı daha çoxdur.
Hadisə yerində yanğının törədilməsində istifadə
edilməsi ehtimal edilən maye tapıldıqda, o, asanlıqla
işlənməmiş şpris, yaxud pipetka ilə götürülür. Mayeni
hopdurmaq üçün təmiz filtr kağızı, pambıq tamponlar və
ya tənzif parça da istifadə edilə bilər. Bundan sonra kağız
və ya tampon hermetik qaba qoyularaq laboratoriyaya
göndərilməlidir. Bu zaman mütləq rezin əlcəklərlə işləmək
lazımdır (götürülən naməlum maye zəhərləyici və ya dəri
aşındırıcı təsirə malik ola bilər).
Götürülən nümunələrin həcmi məhdudlaşdırılmır və
tətbiq edilən analiz metodundan asılıdır.
Nümunələr qoyulan qablar kifayət qədər hermetik və
kimyəvi cəhətdən inert olmalıdır.
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Hermetikliklə bağlı tələb ondan irəli gəlir ki, tezalışan
və yanan mayelər asanlıqla buxarlanır və hermetik
olmayan qabda saxlanarkən itirilə bilər. Qablaşdırmanın
ikinci vacib şərtinə- kimyəvi təsirsizliyə ən yaxşı şüşə
qablar - bankalar cavab verir. Əksər inkişaf etmiş
ölkələrdə xüsusi birdəfəlik şüşə qablardan, habelə
hermetik bağlanan dəmir bankalardan da istifadə edilir.
Nümunələrin qablaşdırılmasında ən çox istifadə edilən və
rahat olan polietilen torba və paketlər təmiz, təzə və tam
olmalıdır.
Yanğın zonasında aşkar edilmiş elektrik qurğularının
üzərində ərimə və digər termiki təsir izlərinin olması,
istehsal üsulu (əldəqayırma və ya zavod istehsalı), gücü,
qızan səthlərin qapalı və ya açıq olması və s. irəli
gələrəkhəmin predmetlərin yanğınla əlaqəsi olma
versiyası irəli sürülə bilər. Üzərində ərimə izləri olan
elektrik naqilləri qısa qapanmanın yaranma səbəbinin
(yəni, ilkin və ya törəmə qısa qapanma olmasının)
müəyyən edilməsi üçün götürülərkən, müqayisəli analizin
aparılmasının mümkün olması üçün ən azı 40-50 sm
uzunluqda kəsilməlidir.
Nümunələr qoyulan qabların ağzı möhürlənməli,
üzərinə etiket və ya birka vurmaq lazımdır. Etiketin
üzərində götürülmüş maddi sübutun götürülmə yeri və
vaxtı, nömrəsi göstərilir, nümunəni götürmüş şəxs və hal
şahidləri tərəfindən imzalanır.
Yanğın yerinə baxış zamanı maddə, material və ya
predmetin maddi sübut qismində götürülməsi zamanı
səhvə yol verilməməsi üçün xüsusi ədəbiyyatlarda üç
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əsas şərtə əməl edilməsi tövsyə olunur: ehtimal edilən
mənbə zonasında maddi sübutlar diqqətlə axtarılmalı;
aşkar edilmiş predmetlə yanğının baş vermə şəraiti
arasında əlaqə yaratmaq cəhdi daha geniş ehtimal
dairəsində aparılmalı; «hər bir halda götürməli və
saxlamalı».
Bununla yanaşı, praktika ilə formalaşmış ənənəvi
qaydalara da əməl edilməli, sınaqdan çıxmış «kim, nə,
harada, nə ilə, nə üçün və nə vaxt?» sxemini rəhbər
tutmalıdır. Predmetə toxunmazdan əvvəl onu yazılı təsvir
etmək və şəkillərini çəkmək lazımdır.

8. YANĞINLA BAĞLI HADİSƏ YERİNƏ
BAXIŞ PROTOKOLU
Yanğın hadisəsi yerinə keçirilmiş baxış, Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 236-cı maddəsinə uyğun olaraq,
müvafiq protokol tərtib olunmaqla rəsmiləşdirilməlidir.
Hadisə
yerinə
baxışın
nəticələrini
özündə
cəmləşdirən əsas sənəd baxış protokoludur. Baxış
protokolu hadisə yerindəki şəraiti, istintaq hərəkətlərinin
gedişini və nəticələrini tam əks etdirməlidir. Bu baxımdan
da, onun məzmununun tam, dəqiq, aydın və ardıcıl
olması tələb edilir. Baxış protokolu giriş, təsviri və nəticə
hissələrə bölünür.
Baxış protokolunda aşağıdakılar göstərilir:
- baxışın aparıldığı vaxt, tarix və yer;
- müstəntiqin soyadı, adı və atasının adı, vəzifəsi;
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- baxışda iştirak edən şəxslərin soyadı, adı, atasının
adı, habelə onların doğulduğu il, ay, gün və yer,
vətəndaşlığı, təhsili, iş yeri, məşğuliyyət növü və ya
vəzifəsi, faktiki yaşadıqları və qeydiyyatda olduqları yer;
- hal şahidlərindən hər birinin şübhəli, təqsirləndirilən
və zərər çəkmiş şəxslə qarşılıqlı münasibətləri barədə
məlumatlar;
- hal şahidlərindən hər birinə onun hüquqlarının,
vəzifələrinin və məsuliyyətinin izah edilməsi haqqında
qeyd (yalnız hadisə yerinin baxışında hal şahidlərinin
iştirak etdiyi halda);
- baxışın xüsusiyyətləri, xüsusən baxış zamanı foto,
video və kinoçəkilişdən və ya digər yazan texniki
vasitələrdən istifadə edilməsi haqqında qeyd;
- müşahidə edilmə ardıcıllığı ilə baxış zamanı bütün
aşkar olunanlar.
Protokol, ona öz qeydlərinin daxil edilməsini tələb
etmək hüququna malik olan istintaq hərəkətinin bütün
iştirakçıları və müstəntiq tərəfindən imzalanır. Protokol bir
neçə səhifədə tərtib edildikdə, onun hər vərəqi istintaq
hərəkətinin bütün iştirakçıları tərəfindən imzalanır.
Baxış zamanı foto, video və kinoçəkilişdən və ya
digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edildikdə müvafiq
fotoşəkillər, çəkiliş lentləri, yaxud başqa məlumat
daşıyıcıları protokola əlavə edilir.
Bir çox hallarda yanğın baş vermiş tikililərin baxış
protokollarının məzmunu yalnız termiki təsirə məruz
qalmış konstruksiya və sahələrin sadalanması ilə
yekunlaşır. Bu cür protokollar yanğın hadisəsinin
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həqiqətən da baş verdiyini təsdiq etməkdən başqa,
özündə digər zəruri məlumatları əks etdirmir. Bəzən
yanğının izlərinin protokolda təsvir edilməməsi hadisə
yerində istintaq üçün əhəmiyyət kəsb edən halların
olmaması ilə izah edilir və bu motivin heç bir əsası
yoxdur. Kriminalistikanın banilərindən biri olan Q.Qross
yazırdı ki, «…Bütün baxış protokollarında təkcə aşkar
olunmuş faktiki şərait deyil, eyni zamanda baxış zamanı
heç bir halın nəzərdən qaçırılmadığının aydın olması
üçün, əhəmiyyət kəsb edən mənfi, çatışmayan hallar da
qeyd edilməlidir…».
Hadisə yerində konkret olaraq göstərilmiş predmetlər
üzərində vacib məlumatların aşkar edilməməsi barədə
protokolda qeydlərin aparılması, həmin predmetlərə baxış
keçirildiyini və qiymətləndirildiyini göstərməklə, artıq
müsbət əhəmiyyət kəsb edir.
Baxış zamanı aşkar olunmuş bütün hallar, obyekt və
əşyalar, götürülmüş predmetlər, nümunələr baxışın
mərhələlərinə uyğun, ardıcıl və tam şəkildə protokolda
əks olunmalı, aparılan foto və videoçəkilişllər protokola
əlavə olunmalıdır.
Yanığ hadisələrinin xarakterinə uyğun olaraq hadisə
yerinə baxış protokolunda ardıcıl olaraq divarların,
tavanın, predmetlərin vəziyyəti, dağıntıların, yanmanın
xarakteri və onun dərəcəsi təsvir edilməlidir. Yaşayış
mənzillərində baş vermiş yanğınları təsvir edərkən,
ümumi ifadələrdən istifadə edilməsi real vəziyyəti əks
etdirmir. Buna görə də protokolda qeyd edilən
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predmetlər, onların qalıqları mümkün qədər tam və dəqiq
təsvir edilməlidir.
Protokolda həmçinin qapı taylarının, qapı dirəklərinin
və çərçivəsinin hər iki tərəfinin səthinin vəziyyəti təsvir
edilməlidir. Divarların, tavanın üzərindəki əlamətlər təsvir
edilərkən boyaq örtüyünün yanması, suvağın rəngi,
çatlaması, deformasiyanın ölçüləri və istiqaməti, his,
qurum izləri qeyd edilir.
Baxış keçirilən obyektin ölçülərini, habelə obyektlər
arasında məsafəni protokolda əks etmək üçün mütləq
qaydada xətti ölçmələrdən istifadə edilir.
Termiki zədələrin təsviri zamanı yanma zonalarının,
deformasiyanın, kömürləşmə dərinliyinin xətti ölçüləri
göstərilməlidir. Hadisə yerinə baxış protokolunda
həmçinin mebellərin, qurğuların ölçüləri, habelə onlar
arasındakı məsafələr dəqiq göstərilməlidir (bu yanmanın
yaranması və inkişafının dinamikası istiqamətinin analizi
zamanı lazım ola bilər). Baxış zamanı eyni zamanda
divarlar və digər predmetlərlə elektrik qızdırıcı cihazlar və
digər potensial yanğın törətmə mənbələri arasında
məsafələr protokolda qeyd edilməlidir.
Baxış protokolunun tərtib olunmasına işin məhkəmə
perspektivi nəzərə alınmaqla yanaşmaq lazımdır, belə ki,
baxış protokolu son nəticədə sübut növlərindən biri və ya
işlə bağlı təyin ediləcək digər ekspertizalar zamanı
tədqiqat obyekti qismində istifadə oluna bilər. Buna görə
də, baxış protokolu hadisə yerində faktiki şəraiti tam və
canlı əks etdirməli, protokola əsasən hadisə yerinin
təsəvvür edilməsi, zəruri halda bərpası mümkün
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olmalıdır. Bu baxımdan, protokolun təsviri hissəsi tərtib
olunarkən
aşağadakı
metodiki prinsiplərə
əməl
edilməlidir:
- protokol baxışın gedişi və nəticələrini tam, dəqiq və
obyektiv əks etdirməlidir;
- protokolun müvafiq başlıqlarla hissələrə bölünməsi
daha məqsədəuyğundur: «hadisə yerinin mövqeyi,
yerləşdiyi ərazi», «binaya xarici baxış», «otağa baxış»,
«elektrik qurğularına baxış» və s.;
- protokol tədqiq olunan obyektləri dəqiq, aydın və
tam təsvir edən qısa ifadələrlə yazılmalıdır;
- protokolda ümumi qəbul edilmiş ifadə və
terminlərdən istifadə edilməlidir;
- hər bir obyekt bütün protokol boyu eyni ad altında
qeyd edilməli, obyektin təsviri zamanı onu digər
obyektlərdən fərqləndirən əlamətlər göstərilməlidir
(məsələn, adı, nömrəsi, rəngi, ölçüləri, forması və s.);
- obyektin adının düzgünlüyünə əmin olmadıqda,
onun xarici əlamətlərinin təsviri ilə kifayətlənməli (məsələn, məmulat sarı rəngli əlvan metaldan hazırlanmışdır),
hər hansə qurğu və ya cihazın hadisə yerində aşkar
edilmiş qalıqlarını konkret məmulat kimi qeyd etməməli;
- hər bir obyektin təsviri ümumidən xüsusiyə (əvvəlcə
predmetin ümumi xarakteristikası, yerləşmə vəziyyəti və
s., sonra isə onun hissələri üzərində xüsusi əlamətlər
qeyd edilir) keçməklə aparılır;
- obyektin təsviri zamanı müəyyən vaxtdan sonra
pozula, itə bilən izlərin təsbit edilməsi xüsusilə vacibdir;
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- hər bir növbəti obyektə əvvəlki obyekt tam təsvir
olunduqdan sonra keçmək lazımdır;
- bir-biri ilə əlaqəli olan obyektlərin qarşılıqlı
əlaqəsinin dəqiq göstərilməsi üçün həmin obyektlər
protokolda ardıcıl təsvir olunmalıdır;
- götürülən ölçülər (obyektin xarakterindən asılı
olaraq) dəqiq olmalı və ümumi qəbul edilmiş metreoloji
vahidlərlə ifadə edilməlidir;
- obyektin yerləşmə vəziyyəti ən azı iki oriyentirə
nəzərən göstərilməlidir;
- obyektin yerləşmə yerinin təsviri zamanı «yaxınlığında», «təqribən» və s. sözlərdən qaçmaq lazımdır.
Termiki zədə izlərinin xətti ölçülərini -yanma zonasının
ölçüləri, deformasiyanın ölçüsü, kömürləşmənin dərinliyi
və s. göstərməli (məsələn, «....giriş qapısında dəhliz
tərəfdən, döşəmədən 20 sm hündürlükdə boyaq
örtüyünün qaralması, 20-25 santimetr yuxarıda isə səthi
kömürləşmə izləri vardır. Qapı lövhəsi üzərində
kömürləşmənin dərinliyi: 0,5m hündürlükdə 5 mm; 1 m
hündürlükdə 12 mm; 1,5 m hündürlükdə 15 mm-dir.
Qapının yuxarı hissəsində qapının yuxarı kənarından 10
sm, sol tinindən 8 sm məsafədə ölçüsü horizontal
istiqamətdə 35 sm, vertikal istiqamətdə isə 3-5 sm olan
oyuq şəkilli yanıq yeri vardır»);
- baxış zamanı aşkar edilmiş hər bir predmet, iz və s.
üzrə tətbiq olunmuş üsul, vasitə, hərəkət protokolda
ayrıca qeyd edilməlidir;
- ziddiyyətli hallar protokolda xüsusi olaraq şərh
edilmir;
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- mövcud şərait və ayrı-ayrı predmetlər plan və
sxemlərə istinad edilməklə təsvir olunur.
Hadisə yerinə baxış protokolunun təsviri hissəsində
predmet və konstruksiyalar üzərində vizual və ya
instrumental metodlarla aşkar edilmiş və hər bir material
üçün spesifik olan termiki zədə izləri, həmçinin predmetlərin ölçüləri və digər xüsusatlar dəqiq göstərilməlidir:
1) qurumlanma, qaralma, ovxalanma dərəcəsi, boyaq
qatının tam və ya qismən yanması planı(xətti ölçüləri
qeyd edilməklə);
2) kərpic divarların, beton plitələrin, suvaq qatının,
həmçinin polimer materialların səthində dağılma, qopma,
rəngdəyişmə, çat, ərimə əlamətləri, dəmir-beton konstruksiyalarda metal armaturların vəziyyəti, deformasiyanın həddi və istiqaməti;
3) metal konstruksiyaların təsviri zamanı deformasiyaların istiqaməti və həddi göstərilməli, ən çox
deformasiyaların olduğu yerlər qeyd edilməli, metalın
səthində çat, rəngdəyişmə izləri, dəmirin yanma, ərimə
yerləri (lokal ərimələrin yaranma təbiətinin müəyyən
edilməsi üçün baxışın dinamik mərhələsində həmin
hissələrdən laborator tədqiqat üçün nümunələr kəsilərək
götürülə bilər);
4) taxta materialdan olan konstruktiv element və
predmetlərin ölçüləri, habelə onlar arasındakı məsafələr
dəqiq göstərilməli (bu əlamətlər yanğının yaranması,
inkişaf dinamikası və istiqamətinin analizi zamanı istifadə
edilə bilər), kömürləşmənin dərinliyi və teksturası (bərk,
boş, kiçik və ya böyük çatlarla və s.), eyni zamanda divar88

lar və digər predmetlərlə elektrik qızdırıcı cihazlar və digər potensial yanğın törətmə mənbələri arasında
məsafələr;
5) qızdırıcı sistemin və cihazların, onların yaxınlığında olan predmetlərin, tüstü bacalarının, sobaların
odluğunun yerləşmə vəziyyəti;
6) elektrik qızdırıcı cihazlar, elektrik xətləri, ayırıcı və
torpaqlayıcı qurğuların dəqiq yeri, modeli, vəziyyəti və s.;
7) qapı və pəncərələrin vəziyyəti (müqayisə metodu
ilə (içəri və çöl tərəflərdən aralıqların, şüşə təbəqəsinin
vəziyyəti, səthlərində qurum izləri, şüşə qırıntılarının
forması, qırılıb töküldüyü yer və s. təsvir edilir);
8) taxta və yumşaq mebellərin müxtəlif tərəfləri
üzərində olan termiki zədə izləri (müqayisəli şəkildə);
9) döşəmənin bütün təbəqələrinin (atma tir, taxta
döşəmə, parket) vəziyyəti, ardıcıl olaraq döşəmə
üzərindəki linoleum, xalça və palazların üzərində yanğın
izlərinin xarakteri,ölçüləri, döşəmə üzərində lokal formalı
odlaq zonalarının, taxta konstruksiyaların aralarında
yanğın izlərinin mövcudluğu;
10) qurum təbəqəsinin yarandığı, həmçinin qurumun
yandığı yerlər;
11) öz-özünə yanma qabiliyyətinə malik olan maddə
və materialların mövcudluğu.
Obyektin öyrənilməsi və təsviri prosesində taktil
üsulla (birbaşa toxunmaqla) aşkar edilən əlamətlər xüsüsi
yer tutur. Taktil hiss (lat. tactilis - toxunma hissi) obyektlə fiziki kontakt zamanı dəri ilə qəbul edilən
duyğudur. Taktil duyğuların koqnitiv (dərk olunan)
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əsaslarla konseptuallaşdırılması üçün quru, yaş, hamar,
yumşaq, və s. təyinlərdən istifadə edilə bilər. Obyektin
səthinin vəziyyəti həmçinin vizual olaraq dərk edilə də
bilər. Taktil kontaktın formasından asılı olaraq əldə
olunan məlumatların xarakteri də dəyişə bilər (məsələn,
əli obyektin səthinə toxunduraraq sürüşdürməklə obyektin hamar və ya nahamar olması yoxlanıldığı halda,
təzyiqlə sıxmaqla onun bərk və ya boş olduğunu
yoxlamaq olar).
Baxış protokolunun təsviri hissəsi hadisə yerinin
məntiq və ardıcıllıq gözlənilməklə, «sözlərlə ifadə edilmiş
fotoşəkilidir» və baxış protokolu hər bir baxış iştirakçısına
aydın olmalıdır.

9. YANĞIN HADİSƏSİ YERİNƏ BAXIŞ PROTOKOLLARINDA YOL VERİLƏN ƏSAS QÜSURLAR
1) sübutedici faktların zəif təsviri hadisənin həqiqi
şəraitini müəyyən etməyə imkan vermir,
2) protokolda yanğın yerinin cəhətlər üzrə oriyentirovkası göstərilmir və bu səbəbdən tikinti konstruksiyalarının, yerləşgə və əşyaların bir-birinə nəzarən
vəziyyətinin müəyyən edilməsində çətinliklər (qarışıqlıq)
yaranır,
3) İzahedici sxem, cizgi və fotolar olmadan
protokolda qeyd edilmiş halların və hadisənin baş vermə
şəraitinin aydınlaşdırılmasında ciddi çətinliklər yaranır,
4) baxış protokolunda yanğının mənbəyi və səbəbi
haqqında ekspert rəyinin fraqmentlərinə bənzər şərhlərin
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olması (məsələn, «yanğının mənbəyi otağın sol arxa
küncündə döşəmə səviyyəsində yerləşir») yolverilməzdir,
belə ki, baxış zamanı yanğının mənbəyi deyil, mənbə
əlamətləri olan hər hansı zona aşkar edilir və həmin
zonada mənbənin yerləşməsini əsaslandırmaq lazımdır,
5) «bütün divarlar yanmışdır», «pəncərənin çərçivəsi
tam yanmışdır» və s. ifadələrin işlənməsi şəraiti tam təsvir etmir. Belə ki, divarlar bütün uzunluğu və hündürlüyü
üzrə termiki təsirə eyni dərəcədə qalmır və bu səbəbdən
də divar kağızlarının yanma dərəcəsi, suvaq qatının
tökülməsi və s. hansı tərəfdə isə az və ya çox ola bilər;
6) ağac konstruksiyaların təsviri zamanı onların
səthində kömürləşmənin dərinliyi, zədələnmiş hissələrin
sahəsi və ya ölçüləri, konfiqurasiyası göstərilmir;
7) metal, dəmir-beton konstruksiyaların, əşya və
əmlakın (xüsusi halda, elektrik cihazlarının və ev
əşyalarının qalıqlarının) konkret təsviri verilmir;
8) baxış protokolunun təsviri hissəsi hadisə yerinin
«sözlərlə ifadə edilmiş fotoşəkilidir» və bu baxımdan
baxış protokolu hər bir baxış iştirakçısına aydın dildə,
məntiqi yanaşma və ardıcıllıq
gözlənilməklə tərtib
olunmalıdır.
10. AVTOMOBILLƏRDƏ BAŞ VERMIŞ YANĞIN
HADISƏLƏRI ILƏ BAĞLI YANĞIN OBYEKTINƏ
BAXIŞIN XÜSUSIYYƏTLƏRI
Yanğına məruz qalmış nəqliyyat vasitəsinə baxış
yanğın üzrə və yanmış nəqliyyat vasitəsinə (avtomobilinə) aid olduğu model və növlərin konstruktiv
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quruluşunu və xüsusiyyətlərini yaxşı bilən avtotexnikin
iştirakı ilə keçirilməlidir. Baxışa hazırlıq mərhələsində,
baxış prosesində və baxışın nəticələrinin analizi zamanı
avtomobilə dair sənədlərdən (o cümlədən, ayrı-ayrı
aqreqatların tipi, yığılma və yerləşdirilmə üsulu, elektrik
sxemi və s.) istifadə edilməsi zəruridir. Avtomobillərə
baxışın spesifikasını bilmədən yaxşı nəticələrin əldə
olunması çətindir. Avtomobillərdə baş vermiş yanğın
hadisələri ilə bağlı yanğın obyektinə baxış dedikdə, təkcə
avtomobilə deyil, həm də yanğın zamanı avtomobilin
yerləşdiyi yer, ərazi nəzərdə tutulur. Baxış zamanı
avtomobilin yanğından sonrakı qalıqlarının faktiki
vəziyyəti aşkar edilərək baxış protokolunda təsvir edilir və
bu da yanğının mənbəyi, yaranma mexanizmi, alışdırıcı
mənbə və digər hallarıın diaqnostikası üçün şərait
yaradır. Baxış müəyyən ardıcıllıqla keçirilməklə protokollaşdırılır və bütün mərhələlərdə foto və ya video çəkilişlə
aparılır.
1. Baxış zamanı aşağıdakı məlumatların müəyyən
edilərək protokola qeyd edilməsi önəmlidir:
- avtomobilin yerləşdiyi yer (ərazi): avtomobil yanğının baş verdiyi yerdə yerləşir; yanğının söndürülməsi
zamanı avtomobilin yerləşmə vəziyyəti dəyişmişdir;
avtomobil yanğın zonasından kənara çəkilmişdir;
avtomobil hadisə yerindən götürülərək başqa saxlama
yerinə (məsələn, dayanacağa, qaraja və s.) aparılmışdır;
- yanğın zamanı avtomobilin işə salma elektrik
sisteminin (starter) elektrik naqillərinin izolyasiya
örtüyünün yanaraq çılpaqlaşması və yaranmış qısa
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qapanma nəticəsində avtomobilin öz-özünə hərəkət
edərək yerinin dəyişməsi( bu halda sürət qütusunun
dəstəyinin vəziyyəti qeyd edilməlidir).
2. Ətraf əraziyə baxış avtomobildən 3-5 m məsafədə
olan zolaq dairəsində keçirilir. Avtomobilin yanğının baş
verdiyi yerdə yerləşib-yerləşməməsindən asılı olmayaraq,
avtomobilin altına baxış keçirilməli, avtomobilin banının
alt hissəsində termiki təsirdən yaranmış izlərin xarakteri,
korroziya əleyhinə boyaq qatının vəziyyəti, yerin səthində
kənar əşyaların və ya onların qalıqlarının , pirotexniki
qurğuların, zibil tullantılarının və s. olub-olmaması
protokolda qeyd edilməlidir.
3. Avtomobilin gövdəsinə ümumi baxış zamanı
banda, təkərlərdə, kapotda (mühərrik bölməsinin açılıbbağlanan örtüyü), benzin çəlləyində xarici mexaniki və
termiki zədə izlərinin yeri, istiqaməti, ölçüləri və xarakteri,
boyaq qatının qalan hissələrinin forma və ölçüləri, boyaq
qatının yanmamış və tamamilə yanıb itdiyi hissələr
arasındakı keçid zonasının uzunluğu(bu sahədə metalın
səthində ağımtıl-bozumtul çalarlar müşahidə edilir), metal
hissələrin yanma, oksidləşmə, hislənmə izləri və banın
deformasiyası göstərilir. Mühərrik və yük bölmələrinin
açılıb-bağlanan örtüklərinin, qapı və qanadların xarici və
daxili səthləri üzərindəki termiki zədə izlərinin,
müqayisəsi, onların boyaq qatı üzərindəki aşağı yanma
zonasını sürüşdürməklə bir-birinə nəzarən sürüşdürməklə
müqayisəsi aparılmalı və nəticələr qeyd edilməlidir.
Baxışın bu ardıcıllıqla aparılması yanğının yayılma
istiqamətinin və ilkin yanaşmada
mənbə əlamətləri
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mövcud olan zonanın (avtomobilin daxilində və ya
çölündə) müəyyən edilməsinə imkan verir. Şüşələrin
qırılma xarakteri, şüşə qırıntılarının və ərintilərinin
töküldüyü yer, onların forma və ölçüləri, hislənmənin
xarakteri (içəri və ya çöl tərəfdən və ya hər iki üzdən,
qırılma yerlərinin kənarlarından), avtomobildən ən uzaq
məsafədə olan şüşə qırıntılarının yeri göstərilir.
4. Avtomobilin salonunun daxilində termiki izlərin
xarakterinin təsviri.
Salonun üz örtüyünün, oturacaqların yanma dərəcəsi
və xarakteri (qurumlanma, səthi kömürləşmə, müəyyən
dərinlikdə, tam və ya tala-tala yanma) metal gövdənin
(karkasın) deformasiyasnın istiqamət və ölçüsü, ön, arxa
və yan şüşələrin içəri tərəfdən səthində qurum izlərinin
mövcudluğu, döşəmə örtüyünün vəziyyəti, yanğın izləri
olduğu halda - forma və ölçüləri qeyd edilir.
Salonda kənar predmetlərin - daş, metal alətlər,
ərimiş qablar, avtomobilə aid olmayan şüşə qırıntıları,
texniki qurğuların qalıqları, tezalışan və yanan mayelərin
izləri və s. olması xüsusi diqqətlə yoxlanılmalıdır.
5. Mühərrik bölməsinə prinsipial və montaj sxemləri
istifadə edilməkdə baxış keçirilir. Mühərrikin üzərində
termiki zədə izlərinin daha qabarıq olduğu sahələr, həsin
sahələrlə yanaşı avtomobilə aid olan yanar kütlələrin
yanacağın axıb tökülmə imkanının olub-olmaması
aydınlaşdırılmaqla müəyyən edilir.
Mühərrik bölməsinin müxtəlif yerlərində ayrı-ayrı
metal hissələrin üzərində boyaq qatının yanması və
kömürləşməsi, naqillərin izolyasiya örtüyünün, rezin
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detalların vəziyyəti, plastmas hissələrin deformasiyası
(əriməsi) və yanması, əlvan materialdan olan hissələrin
(əsasən silumin (silisium və alyuminium qarışığı, ərimə
temperaturu: 550 - 5600 S), mis) əriməsi; yanacaq
sisteminə baxış zamanı yanacaq çəlləyinin yanacaq
xətləri, yanacaq nasosu, yanacaq filtrləri, karbürator
üzərində zədə və dağılma izlərinin xarakteri təsvir
edilməli, injeksiya mühərrikli avtomobillərdə isə yüksək
təzyiq altında olan aqreqat və düyünlərə, hava verilişi
sisteminə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Yanacaq
qazlarının ixrac traktına baxış zamanı çıxış kollektoru,
qəbul borusunun və səsboğucu üzərində, həmçinin trakta
yaxın sahələrdə avtomobilin gövdəsinin boyaq örtüyü
üzərində termiki və mexaniki izlərin xarakteri diqqətlə
öyrənilməli və protokola qeyd edilməlidir. İşlənmiş
qazların katalitik neytralizatorları olan avtomobillərdə
neytralizatorlara və onların quraşdırıldığı hissədə
avtomobilin gövdəsinə baxış keçirilməlidir. Qaz yanacağı
ilə işləyən avtomobillərdə çevirici klapanların quraşdırıldığı yer, borularda elastik birləşmə yerləri, sıxıcı
xumutların tipi və vəziyyəti tədqiq olunmalıdır.
10.1. Avtomobilin elektrik sxeminə baxış
Avtomobilin elektrik sxeminə baxışın prinsipial və
montaj sxemi əsasında aparılması məqsədəuyğundur.
Baxışa akkumulyator batareyasından başlamaqla, onun
elektrik sisteminə qoşulu olub-olmaması, ilk növbədə,
(xüsusən də avtomobil qaraj və ya dayanacaqda
saxlanıldığı halda) yoxlanılmalıdır. Bundan sonra
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akkumulyatorun gövdəsinin, sıxaclarının vəziyyəti,
yerləşmə yeri, zədələrin xarakteri müəyyən edilir,
sıfırlaşma ayırıcısının mövcudluğu və vəziyyəti (qoşulu və
ya sönülü), qoruyucular paneliində qoruyucu elementlərin
mövcudluğu və vəziyyəti, birləşdirici naqillərin üzərində
izolyasiya örtüyünün ərimə, yanma izləri, damarlarda
rəngdəyişmə əlamətləri, oksidləşmə qatı, qısa qapanma
izləri haqqında qeydlər aparılır. Naqillərin sıxaclarla dəstə
halında gövdənin texnoloji dəliklərdən keçirildiyi yerlərə
xüsusi fikir verilməlidir. Belə ki, hətta yanar yükün
tamamilə yanmasından sonra bu zonada qısa
qapanmanın təsirindən yaranmış izlər metalın üzərində
birbaşa yanıq yerləri və naqilin damarlarının əriyərək
metalın səthinə yapışmış qalıqları formasında qalır.
10.2. Qəsdən yandırma versiyalarının
araşdırılması hallarında avtomobillərə
keçirilən baxışın xüsusiyyətləri
Qəsdən yandırma versiyalarının araşdırılması ilə
bağlı baxış keçirilən zamanı avtomobilin ayrı-ayrı
hissələri diqqətlə öyrənilməli və aşağıdakı hallara xüsusi
fikir verilməlidir:
• yanğın yerində və ya ətraf sahədə tezalışan maye
və yanar materialların saxlanıldığı qabların aşkar
edilməsi;
• avtomobilin təkərlərinə baxış zamanı təkcə termiki
zədə izləri deyil, həm də şinlərin yeyilmə dərəcəsi
protokolda qeyd edilməlidir (belə ki, bir çox hallarda
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avtomobili yandırmazdan əvvəl təkərlər yeyilmiş, köhnə
təkərlərlə əvəzlənir);
• benzin çəlləyinin qapağı çox vaxt açıq saxlanılır;
• dam örtüyü, həmçinin mühərrik və yük bölməsinin
açılıb bağlanan örtükləri üzərində boyaq qatının daha
intensiv yandığı sahələr, lokal yanğın ləkələri müşahidə
edilir;

Şəkil 9. Avtomobilin dam örtüyü üzərində boyaq
qatının daha intensiv yandığı sahələr və
lokal ləkələrin görünüşü
• salonda tezalışan maye və yanar materialların
saxlanıldığı qabların aşkar edilməsi, şəxsi əşya və
sənədlərin və ya onların yanmış qalıqlarının tapılmaması;
• salonun döşəməsi adi yanğınlar zamanı adətən
alovun təsirinə məruz qalmadığı halda, yanar maddələrin
istifadəsi ilə törədilən yanğınlar zamanı döşəmə tamamilə
yanır, qapıların alt hissəsindəki panellər və qapıların
aşağı hissəsində odlaq yerləri yaranır;
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• yük bölməsinə baxış zamanı yanğın izləri ilə
yanaşı, qıfılın qırılması, yük yerində domkrat, ehtiyat
təkər, alət və şəxsi əşyaların olub-olmaması yoxlanılmalı
və protokola qeyd edilməlidir;
• yanğın zamanı pəncərələrin açıq və ya bağlı
vəziyyətdə olması şüşə qırıntılarının qalıqları və onların
üzərindəki qurum izlərinə əsasən müəyyən edilir;
• yanğın zamanı qapıların açıq və ya bağlı
vəziyyətdə olması onların kənarlarında qurum izləri ilə
müəyyən edilir (belə ki, yanğın zamanı qapıların vəziyyəti
dəyişmir, bir çox hallarda qəsdən yandırma hallarında
yanğının daha intensiv inkişaf etməsi üçün qapılar açıq
saxlanılır);
• mühərrik bölməsinə baxış zamanı bütün detalların
(və ya qalıqlarının) yerində olub-olmamasını (başqa
sözlə, yanğından əvvəl hissələrin sökülərək çıxarılıbçıxarılmaması) yoxlanılır;
• yanacaq xəttinin tamlığı aydınlaşdırılır.
Yanacaq sisteminin germetikliyinin hər hansı
təsadüfdən pozulması və yanacağın axıb tökülməsi
nəticəsində baş verən yanğınlarla yanaşı, yanacaq
sisteminin qəsdən zədələnməsi hallarını da istisna etmək
olmaz. Yanacaq xəttinin tamlığını pozaraq mühərriki işə
saldıqdan sonra qazın pedalını sıxmaqla avtomobillərin
qəsdən yandırılması çox geniş yayılmış üsuldur. Bu
şərtləri nəzərə alaraq, baxış zamanı yanacaq sistemində
xomutların, vintli birləşmələrin boşalması və ya tam
açılması, rezin şlanqlar üzərində kəsiklərin olması və s.
yoxlanılmalıdır.
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11. MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI RƏYİNİN SÜBUT
NÖVÜ KİMİ MAHİYYƏTİ
Cinayət-Prosessual Qanununda məhkəmə ekspertizasının rəyi sübut növlərindən biri kimi göstərilmişdir. Bu
xüsusi prosessual sənəd digər sübut növləri ilə eyni
qüvvəyə malikdir və üstünlüyü yoxdur. Bununla yanaşı,
digər sübut növləri ilə müqayisədə ekspert rəyinin, onun
mahiyyəti ilə şərtlənən özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır. İlk növbədə, ekspert rəyi xüsusi biliklərdən istifadə
zəminində formalaşır. İkincisi, şəxsi sübutlardan (şahid
ifadələrindən) fəqli olaraq informasiyaları deyil, ilkin
məlumatlar əsasında ekspertin gəldiyi nəticələri özündə
əks etdirir. Şahid ifadələrində yalnız subyekt tərəfindən
bilavasitə dərk olunan, qavranılan faktlar təsbit olunur.
Ekspert rəyində isə, ilk növbədə, baxış, eksperiment və
digər istintaq hərəkətlərinin protokollarında təsbit olunan
faktlar əsasında ekspertin apardığı tədqiqatla əldə etdiyi
nəticələr əks olunur. Beləliklə, ekspert rəyinin digər sübut
mənbələri ilə müqayisədə spesifikliyi onunla şərtlənir ki,
yalnız ekspert işdə sübutedici əhəmiyyətə malik olan
biliyin mənbəyi (subyekti) ola bilər. Məhkəmə
ekspertizasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun
həyata keçirilməsi nəticəsində məhkəmə və istintaq
orqanları araşdırılan cinayət hadisəsi ilə bağlı elmi
əsaslandırılmış faktiki məlumatlar əldə edir.
Məhkəmə islahatları konsepsiyasının reallaşması və
vətəndaşların konstitusion hüquqlarının qorunması
istiqamətində tələblərin daim artdığı bir şəraitdə, cinayətin
törədilməsində şəxsin təqsirinin sübut olunması prosesi
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nəinki məhkəməyə qədərki istintaqda, eləcə də məhkəmə
araşdırmaları mərhələsində yeni yanaşmalar tələb edir.
Bu da özünü, ilk növbədə, müstəntiq və hakimlərin
sübutların qiymətləndirilməsinə daha kritik yanaşmasında, toplanmış sübutların cinayəti törədən şəxsin
təqsirliliyi ilə bağlı sualların həllində istifadəsinin nə qədər
əsaslı olmasında göstərir.
Yanğın hadisələri ilə bağlı məhkəmə ekspertizası
rəyinin qiymətləndirilməsi, məhkəməyəqədərki istintaqın
və məhkəmə araşdırmalarının əsas şərtlərindən olmaqla,
təqsirləndirilən şəxslərə təyin edilən cinayət cəzasının,
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə müvafiq
olaraq, cinayətin törədilməsi şəraitinə, təqsirkarın
şəxsiyyətinə uyğun olmaqla ədalətli, düzgün tövsif
olunması ilə qanuni və əsaslandırılmış qərarların qəbul
edilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sübutetmə
prosesinin idrak və məntiqə söykənən bu mərhələsi
ekspertiza rəyinin tədqiqat və nəticə hissələrinin hərtərəfli
öyrənilməsi, əlavə materialların, ekspert sənədlərində
təsbit olunmuş məlumatların analizi çox zəruridir ki,
burada da məqsəd digər sübut növləri ilə birlikdə ekspert
rəyinin tam, hərtərəfli və obyektivliyini aşkara çıxarmaqdan ibarətdir.
Məhkəmə ekspertizası rəyinin məhkəmə, yaxud da
müstəntiq tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə
alınmalıdır ki, rəyin nəticələri aşağıdakı şərtlərdən
asılıdır:
- ekspertizaya təqdim olunmuş məlumat və materialların keyfiyyətindən və tamlığından;
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- məhkəmə ekspertizasının elmi-texniki, nəzəri və
metodoloji imkanlarından;
- məhkəmə ekspertinin kompetensiyası və ixtisaslılığından;
- rəyin strukturunun qanunvericiliyin tələblərinə
uyğunluğundan;
- ekspert rəyinin elmi əsaslandırılmasından, tam,
obyektiv və hərtərəfli olmasından.
Məhkəmə ekspertizası rəyinin qiymətləndirilməsi,
həmçinin ekspert tədqiqatının cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğyn aparılıb-aparılmamasını,
bununla da rəyin nəticələrinin sübut növü kimi
istifadəsinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirməyə kömək
edir. Məhkəmə ekspertinin rəyinin qiymətləndirilməsi
müstəntiqin, prokurorun, hakimin mürəkkəb zehni
fəaliyyəti olmaqla, idrak nəzəriyyəsinin elmi metodologiyasına uyğun olaraq məntiqi formalarda, hüquqşünaslar
üçün az tanış olan sferada həyata keçirilir. Ekspert
rəyinin qiymətləndirilməsi zamanı müstəntiq, prokuror,
hakim qanunvericiliyin yalnız ümumi xarakterli tələblərini
(sübutların məcmu halında hərtərəfli, tam, obyektiv
qiymətləndirilməsi və s.) rəhbər tuturlar ki, bu da onların
işini müəyyən qədər çətinləşdirir. Beləliklə, baş vermiş
yanğın hadisələri üzrə məhkəmə ekspertizası rəyinin
qiymətləndirilməsi
qanunun
tələblərini
rəhbər
tutulmaqla,müstəntiq, prokuror, hakimin daxili inamlarına
əsasan ekspert rəyinin nəticələrini ayrı-ayrılıqda və
bütövlükdə təhlil edərək, nəticələrin mümkünlüyünü,
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doğruluğunu, kafiliyini (kifayət qədər olmasını) və sübutedici əhəmiyyətini müəyyən etməkdən ibarətdir.
12. YANĞIN-TEXNİKİ EKSPERTİZALARIN TƏYİN
OLUNMASI VƏ APARILMASI ZAMANI
EKSPERT VƏ MÜSTƏNTİQLƏR TƏRƏFİNDƏN
YOL VERİLMIŞ SƏCİYYƏVİ POZUNTULAR
Ekspertizaların təyin olunması və ekspertizaların
aparılması zamanı yol verilən səhvlər ekspertizanın
keyfiyyətində özünü göstərməklə yanaşı, bəzi hallarda
hətta rəyin sübut növü kimi öz əhəmiyyətini itirməsinə
səbəb olur.
Məhkəmə ekspertizası mərkəzində yanğın-texniki
ekspertizaların təyin olunması və aparılması praktikasının
təhlili zamanı ekspert və müstəntiqlər tərəfindən yol
verilmiş daha səciyyəvi pozuntuların aşağıdakılardan
ibarət olduğu müəyyən edilmişdir:
1. Bəzi ədəbiyyat və elmi işlərdə yanğın-texniki
ekspertizasının məcburi xarakter daşıdığı göstərilir.
İstintaq və məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, yanğın
hadisələrinin araşdırılması zamanı heç də həmişə xüsusi
biliyə ehtiyac olmur.
2. Ekspertiza vaxtında təyin edilmir. Ekspertizanın
keçirilməsinin zəruriliyi barədə düzgün qərar qəbul
edilməsi ilə yanaşı, həm də ekspertizanın keçirilmə
vaxtının uğurlu seçimi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İbtidai istintaq zamanı ekspertizanın təyin edilməsinin
gecikdirilməsi araşdırmaların nəticələrinə mənfi təsir
göstərə bilər. Bununla belə, istintaq tərəfindən ekspertiza
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üçün zəruri olan materiallar toplanmadan ekspertizanın
təyin edilməsi vaxtından əvvəl atılmış addımdır. İstintaq
praktikası göstərir ki, müstəntiq tərəfindən hadisə yerinə
keçirilən baxış zamanı müvafiq sahə üzrə xüsusi biliklər
tələb edən suallar meydana çıxır. Bununla bağlı,
baxışdan dərhal sonra ekspertizanın təyin edilməsi
zərurəti yaranır. Bu cür hallarda, hadisə yerinin
dəyişdirilmədən qorunub saxlanılması təmin edilməli və
ekspertin iştirakı ilə əlavə baxışın keçirilməsi təşkil
edilməlidir. Belə ki, məhz bu baxışın nəticələri rəy vermək
üçün ekspertə lazım olan əsas materialı (məlumatı) verir.
Təəssüf ki, bəzi hallarda hadisə yerinə ilkin baxış
müstəntiqin özü tərəfindən keçirilmir. Belə hallarda, baş
vermiş hadisənin səbəbləri ilə əlaqədar müstəntiqin
xüsusi suallarının yaranması və ya ekspertiza aparılaraq
rəy verilməsi üçün kifayət qədər materialın olubolmaması səbəbindən asılı olaraq, məhkəmə yanğıntexniki ekspertizasının təyin edilmə vaxtı müxtəlif ola
bilər. Bəzən istintaq orqanları ekspert tərəfindən həll
edilməsi üçün sualları istintaqın sonunda toplayır. Bu,
onunla izah olununur ki, müstəntiq, istintaqın ilkin
stadiyasında təyin edilmiş ekspertizanın tam nəticə verə
bilməməsindən və sonda əlavə ekspertizaların təyin
edilməsinə səbəb ola biləcəyindən ehtiyatlanır. Lakin bu
haldan ehtiyatlanmaq lüzumsuzdur, belə ki, əlavə
ekspertiza ilkin istintaqın nəticələrini o vaxt mənfi
xarakteriza edə bilər ki, ilkin və əlavə ekspertizalarda eyni
suallar qoyulsun. Əlavə ekspertiza, ibtidai araşdırmadan
sonra istintaq tərəfindən yeni əldə olunmuş materiallara
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əsasən aparılırsa, ekspertizanın nəticələri heç bir halda
istintaqın keyfiyyətini mənfi xarakterizə etməyəcək,
əksinə, xüsusi bilik tələb edən sualların vaxtında (öz
növbəsində) həll edilməməsi istintaqın gedişini çətinləşdirə bilər.
3. Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında müstəntiqin
qərarı (ekspertizanın təyin olunma vaxtı, ekspertizanın
həvalə olunduğu şəxs, ekspert qarşısında qoyulmuş
suallar), ekspertizanın aparılması və ekspertiza rəyi
prosessual qanunun tələblərinə uyğun olmalıdır. Ekspertizanın təyin olunma vaxtının qərarda göstərilməsi
bilavasitə təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququna riayət
olunması ilə əlaqədardır.
4. Ekspertizanın həm gedişi, həm də nəticələri ekspertizanın təyin olunması haqqında qərarda sualların
düzğün ifadə edilməsindən və ardıcıl qoyulmasından
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Redaksiya nöqteyinəzərdən ekspertin suallarda düzəliş etmək hüququ olsa
da, bu sualın mahiyyətini dəyişməməlidir.
5. Ekspertizanın təyin edilməsi haqqında qərarın
təsviri hissəsində yanğının baş vermə şəraiti və lazımi
məlumatlar əks etdirilmir, tədqiqatı zəruri olan obyekt və
materiallar ekspertə təqdim olunmur. Məsələn, «Şəfəq»
MMC-yə məxsus təsərrüfat ambarında baş vermiş yanğın
hadisəsi ilə əlaqədar yanğın-texniki ekspertizaların təyin
olunması haqqında qərarda qızdırıcı elektrik cihazı və
elektrik naqillərinin ekspertizaya göndərildiyi göstərilsə
də, həmin maddi sübutlar hətta ekspertin qaldırdığı
vəsatətdən sonra da ekspertizaya təqdim edilməmişdir.
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Bir sıra hallarda ekspertin sərəncamına səthi
araşdırılmış cinayət işi (və ya yoxlama materialları)
göndərilir. Məsələn, mebel sexlərindən birində baş vermiş
yanğın hadisəsi ilə əlaqədar ekspertiza hadisədən 16 ay
keçdikdən sonra təyin edilmiş, 42 vərəqdən ibarət cinayət
işi materialında yanğının səbəbinə dair heç bir versiya
yoxlanılmamış, sübut olunması tələb edilən heç bir hal
araşdırılmamışdır. Təbii ki, belə vəziyyətdə ekspert öz
rəyində yanğının səbəbinin müəyyən edilməsinin
mümkün olmadığını göstərmiş və nəticədə iş bağlı
qalaraq, müəssisəyə dəymiş 52 000 manat maddi ziyan
ödənilməmişdir.
6. Ekspertin düzgün seçilməsi ekspertizanın, bəzən
isə bütövlükdə istintaqın müvəffəqiyyətlə aparılmasında
böyük rol oynayır. Təbii ki, ekspertizanın təyin edilməsi
barədə qərarda (qərardadda) ekspertizanın aparılmasının
konkret ekspertə həvalə olunması tövsiyə olunarkən,
ekspertin baza ixtisası və iş təcrübəsi nəzərə alınmalıdır.
Bundan başqa, ekspert Azərbaycan Respublikasının
Cinayət-Prosessual Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi və digər qanun və
təlimatlarda göstərilmiş tələbləri nəzərə almalı, «özüözünə etiraz» hallarında ekspertizanı aparmaqdan imtina
etməlidir.
7. Ekspert tam tədqiqat aparılması üçün əlavə
materialların təqdim edilməsinə dair vəsatətlə çıxış etmək
hüququndan istifadə etmir.
8. Ekspert özünün ixtisas dairəsindən kənara çıxaraq
kimyəvi, elektrotexniki və s. tədqiqatlar aparır ki, bu
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zaman da yeni metodlardan istifadə edə bilmir və
səhvlərə yol verilir.
9. Ekspert hadisənin baş verməsinə imkan verən
şəraitə dair gəldiyi nəticələri və yanğın əleyhinə
qaydaların pozulma əlamətlərini tam əsaslandırmır.
10. Müstəntiq ekspert rəyini öyrənmir və analiz etmir,
ona qiymət vermir. Məsələn, vaqonda baş vermiş yanğın
hadisəsi üzrə müstəntiqin, «yanğın qəsdən yandırma
səbəbindən baş verə bilərdimi?», sualına ekspert rəyində
«yanğının qəsdən törədilmə ehtimalı göstərilən şəraitdə
özünü doğrultmur, belə ki, vət.Q.Q-nın özünə qəsd
etməsinə motiv olmamış, bununla yanaşı hadisə vaxtı
vaqon (qatar) hərəkətdə olmuşdur. Bu cür nəticə
müstəntiqi tam qane etmiş, digər versiyalar (hətta
vaqonun elektrik enerjisi ilə təchiz edilib-edilməməsi)
yoxlanılmamışdır. Gətirilən nümunədən göründüyü kimi,
ekspert qarşısında hüquqi xarakterli sual qoyulmuş,
ekspert öz səlahiyyətlərindən kənar olaraq, həmin suala
cavab vermiş, müstəntiq isə rəyin nəticələrini təhlil
etməmiş və düzgün qiymət verməmişdir.
13. YANĞIN YERİNƏ BAXIŞ ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK
TEXNİKASININ ƏSAS TƏLƏBLƏRİ
«Təhlükə» dedikdə - müəyyən şəraitdə insanların
həyat və sağlamlıqlarına istər dərhal, istərsə də sonradan
zərər yetirə bilən hadisə, proses, obyektlər nəzərdə
tutulur. Yanğın hadisələri yerinə baxan, baxışı keçirən
şəxslərin həyat və sağlamlıqları üçün risklərlə bağlıdır.
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Buna görə də baxış zamanı təhlükəsizlik tədbirləri təmin
edilməli və təhlükəsizlik tələblərinə riayət edilməlidir.
Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsinin tələbinə görə, Məhkəmə ekspertizası idarəsinin
rəhbəri tədqiqat aparılması üçün zəruri olan aşağıdakı
şəraiti yaratmağa borcludur:
- avadanlıqlar, cihazlar, materiallar və informasiya
təminatı vasitələrini əldə etmək;
- texniki təhlükəsizlik və istehsalat sanitariyası qaydalarına əməl olunmasını təmin etmək.
Hadisə yerində hər bir baxış iştirakçısı bütün zəruri
ləvazimat və avadanlıqla təmin olunmalı, texniki
vasitələrin tətbiq olunacağı barədə onlar əvvəlcədən
xəbərdar edilməlidirlər. Hadisə yerinə çatan zaman, ilk
növbədə, obyektin rəhbəri (sahibi) və ya yanğınsöndürənlər tərəfindən elektrik enerjisinin verilişinin
dayandırılması, obyektin fəaliyyət istiqaməti, yanğın baş
verdiyi sahədə saxlanılan məhsulların növü, istismar
edilən avadanlıqların təyinatı dəqiqləşdirilməlidir.
Yanğının termiki təsiri tikinti konstruksiyalarının yükdaşıma qabiliyyətini itirməsinə və istənilən an onların
uçub-dağılmasına (və ya uçub-dağılma təhlükəsinə)
gətirə bilər. Buna görə də yanğın yerinə keçirilən baxışlar
insanların həyat və sağlamlıqları üçün real risklərlə
bağlıdır.
Konstruksiyaların uçub-dağılma təhlükəsindən başqa, yanğın yerində yanıb kömürləşmiş örtüklərdən, mühafizə bəndi olmayan aralıqlardan yıxılmaq və digər
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təhlükələr mövcuddur. Neqativ hallar soyuq aylarda
yanğının su ilə söndürülməsindən sonra pilləkən
marşlarının və digər qurğuların səthinin buz bağlaması ilə
daha da artır.
Bununla yanaşı, gərginlik altında qalmış naqil və
avadanlıqlardan elektrik cərəyanının vurması, radiasiya
təhlükəsi, zəhərli maddələrdən, həmçinin maddə və
materialların termiki dağılmasından yaranan qaz halında
yanma məhsullarından zəhərlənmə təhlükəsi də
mövcuddur.
Oxşar neqativ situasiyaların aradan qaldırılması üçün
yanğın hadisəsi yerinə çıxmazdan əvvəl aşağıdakı
tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq avadanlıqların təminatı nəzərdə tutulmalıdır:
1. Dəbilqə, qoruyucu kəmər və kəndir.
İstənilən şəraitdə yanğın yerinə baxış dəbilqədə
keçirilməli, yıxılmaq təhlükəsi olan yerlərdə qoruyucu
kəmər və kəndirdən istifadə olunmalıdır. Bununla belə,
uçmaq təhlükəsi olan konstruksiyaların üstünə çıxmaq
olmaz və bu halda hadisə yerinin tədqiqatı distansion
metodlarla aparılmalıdır.
2. Metal sünbə.
Polad barmaqlıq formasında olan bu sadə alətlə irəli
addım atmadan öncə döşəmədə yanıb dağılmış dəliklərin
olub-olmaması yoxlanılır.
3. Fənər.
Hətta gündüz vaxtı yanğın yerinə baxış zamanı
güclü
akkumulyatorlu
fənərin
olması
zəruridir.
Uzunmüddətli və mürəkkəb baxışlar zamanı hadisə
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yerinin keyfiyyətli və etibarlı işıqlanmasını təmin etmək
üçün xüsusi işıqlandırma avtomobilinin çağırılması
məqsədəuyğundur. Bu, həm də təhlükəsiz iş şəraitinin
yaradılması baxımındın daha münasibdir.
4. Nərdivan.
Yüksək yerlərə baxış keçirilməsi və maddi
nümunələrin götürülməsi üçün etibarlı nərdivanlardan
istifadə edilməli, təsadüfi taxta lövhələrin, yeşiklərin
üstünə çıxılmamalıdır.
5. Hadisə yerinin distansion metodlarla tədqiqatı
zamanı tətbiq olunan vasitələr.
Kömürləşmənin dərinliyinin, qalıq temperaturun,
deformasiyaların və digər xətti ölçülərin ölçülməsi və
nümunələrin götürülməsi zamanı hadisə yerində işləyən
mütəxəssislərin təhlükəsizliyi baxımından distansion
alətlərdən istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur.
Məsələn, qalıq temperaturun məsafədən ölçülməsi üçün
pirometrlərdən istifadə edilir.
6. Dinamik baxış prosesində konstruksiyaların sökülməsi üçün xüsusi texnika və mütəxəssislərin cəlb
edilməsi.
Dinamik baxış mərhələsində konstruksiyaların ciddi
şəkildə sökülməsinə zərurət olarsa, bu zaman həmin işlər
xüsusi texnika və mütəxəssislər tərəfindən yerinə
yetirilməlidir. Bu işləri yerinə yetirən təşkilat işlərin
təhlükəsiz aparılmasını təmin etməli, yanğın üzrə
mütəxəssislər isə harada və hansı işlərin görülməsini
göstərməli və işlərin keyfiyyətinə nəzarət etməlidirlər.
7. Elektrik təhlükəsizliyi.
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Adətən baxış keçirilən vaxta qədər hadisə yerinin
elektrik enerjisi obyektin rəhbərliyi və ya yanğının
söndürülməsi mərhələsində yanğınsöndürənlər tərəfindən
kəsilir. Bununla belə, izolyasiya örtüyü yanmış naqillər və
ya metal konstruksiyalar bəzi hallarda elektrik cərəyanı
altında olur. Bu cür hallar səhlənkarlıq, hər hansı digər
xəttin şəbəkədən ayrılmaması, cərəyan sızması və s.
səbəblərdən ola bilər. Yanğın yerlərinin nəm olması
elektrik cərəyanının təsiri altına düşmək təhlükəsini daha
da artırır.
Buna görə də yanğın hadisəsi yerinə çıxarkən
indikator, tester, voltmetr və s. elektrik ölçü cihazları
götürmək lazımdır.
İşə başlamazdan əvvəl iş zonasında olan kabel və
metal konstruksiyalar gərginliyin olmadığına əmin olmaq
üçün cihazlarla yoxlanılmalı, dinamik baxış prosesində
yeni metal konstruksiya və naqillər aşkar olunduqca, bu
yoxlamalar periodik olaraq aparılmalıdır. Bu cür
yoxlamalar həmçinin hadisə yerindən elektrik naqil və
avadanlıqlarının maddi sübut qismində götürülməsi
zamanı da aparılmalıdır. Bütün hallarda işləri izolyasiyalı
dəstəyi olan alətlərlə yerinə yetirmək lazımdır.
Elektrik təhlükəsizliyinin daha etibarlı təmin edilməsi
üçün rezin çəkmə və əlcəklərdən istifadə olunması
məqsədəuyğundur.
Sənaye elektrik avadanlıqlarına, transformatorlara,
güc qurğularına (generatorlar, elektrik mühərrikləri)
elektrik sahəsi üzrə mütəxəssislərin iştirakı ilə baxış
keçirilməsi məqsədəuyğun olsa da, 1000 V-dan yuxarı
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gərginlikli elektrik qurğularına baxış mütləq Enerjinəzarət
idarəsinin və istismarçı təşkilatın nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilməlidir.
8. Radiasiya təhlükəsizliyi.
Təkcə nüvə enerjisi obyektlərinə deyil, həm də
istənilən elmi-tədqiqat institutu, sənaye müəssisəsi, anbar
və s. tipli obyektlərə baxış keçirilərkən, hər ehtimala
qarşı, dözimetrdən istifadə olunması məqsədəuyğundur.
Yanğın hadisəsi yerində radiasiya təhlükəsi ötəri və ya
təsirli ola bilər.
9. Əl-ayaq və tənəffüs orqanlarının mühafizəsi.
Yanğın yerində əlcəkdə və rezin çəkmələrdə işləmək
lazımdır.
Hadisə yerində aşkar edilmiş qablardan naməlum
maye və ya materialların nümunə qismində götürülməsi
zamanı rezin əlcəklərdən istifadə olunması zəruridir.
Dinamik baxış mərhələsində yanğından sonrakı
qalıqların tədqiqi, döşəmənin səthinin təmizlənməsi və
digər tozlu əməliyyatlar zamanı tənəffüs orqanlarının
qorunması üçün repsiratordan istifadə edilməlidir.
Bir çox maddə və materialların termiki destruksiyasından alınan qazlar zəhərli olduğu üçün sözün
həm birbaşa, həm də məcazi mənasında «isti-isti»
keçirilən
baxışlar
zamanı
tələsməməli, tüstünün
çəkilməsini gözləməli, baxış öncəsi bağlı yerləri
havalandırmalı, baxış zamanı qapı və pəncərələri açıq
saxlamalı.
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14. YANĞIN HADİSƏSİ YERİNƏ KEYFİYYƏTLİ BAXIŞ
KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN ZƏRURİ OLAN AVADANLIQ,
CİHAZ, ALƏT VƏ LƏVAZİMATLAR
Yanğın yerininin tədqiqatı zamanı tətbiq edilən texniki
vasitələrə: ölçü; aşkaretmə; nəzarət; fiksəetmə ləvazimatları aid edilir.
Ölçü texniki vasitələrinə müxtəlif uzunluqlu ruletkalar, bükülən metrələr, metal və qeyri-metalölçmə
xətkeşləri, miqyas xətkeşləri, lupa (böyüdücü şüşə),
ştangenpərgar, mikrometrlər (kiçik xətti kəmiyyətləri dəqiq
ölçmək üçün cihaz), kompas, 0-dan 9-a qədər
nömrələnmiş nişan komplekti və s. aiddir.
Sadalanmış texniki vasitələrin istifadəsi ilə müvafiq
ölçülmələr apararaq, yanğın obyektinin ilkin ölçülərinin
bərpası, eləcə də, yanğının inkişaf zonasında konkret
izlərin, mənbə zonası üçün xarakterik əlamətlərin forma
və ölçülərin müəyyən edilməsi mümkündür.
Aşkar texniki vasitələrinin istifadəsi yanğının
bilavasitə (texniki) səbəbinin və ya yanğının yaranma
yerinin (mənbəyin) müəyyən edilməsinə imkan verir.
Onlara aiddir: yağ və spirthəllediciləri, boyaq maddələri, indikator (kimyəvi reaksiyanın qurtardığını göstərən maddə, reaktiv) tozları, səyyar qaz analizatorları,
ultrabənövşəyi işıqlandırıcısı, elektroakustik çeviriciləri ilə
ultrasəs defektoskopları (material və məmulatlarda
nöqsan olub-olmamasını yoxlamaq üçün cihaz) və s.
Nəzarət texniki vasitələri – neon lampalı vintaçanindikator, elektrik testeri və s. elektrik şəbəkəsində
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gərginliyin olub-olmamasını və
yanğın baş vermiş
obyektdə olan elektrik avadanlığının, elektrik naqillərinin
tədqiqatı zamanı, baxış iştirakçılarının təhlükəsizliyini
təmin etməyə imkan verir.
Fiksəetmə texniki vasitələrinə yanğın yerinin daha
xarakterik iz və əlamətlərini, yanğının ümumi vəziyyətini
və inkişaf xarakterini təsbit etməyə imkan verən müxtəlif
markalı fotoaparat və ya videoavadanlıq, əlavə yaddaş
kartı və s. aiddir.
Bununla yanaşı, hadisə yerinə baxış zamanı keçidlərin açılması, təmizləmə, söküntü və s. işlərin aparılması üçün alətlər dəsti: çəkic, nərdivan, vintaçanlar
komplekti, qayçı, yığılan bıçaq, elektrik fənəri, metalkəsən mişar, açılan qaykaaçar, yastıdodaq kəlbətin,
kəsici kəlbətin, şüşəkəsən, pinset və s. olması zəruridir.
Nümunələrin götürülməsi və qablaşdırılması üçün
şüşə bankalar dəsti, yapışqanlı lent, pambıq, polietilen
paketlər, poçt konvertləri, müxtəlif ölçülü kisə və
qutular istifadə olunur.
Baxış prosesində baxış iştirakçılarının istifadəsində
gigiena vasitələrinin – nəm və adi salfetka, tibbi
əlcəklər, kağız-pambıq əlcəklər, rezin əlcəklər, bint,
antiseptik məhlulların olması iş prosesini asanlaşdırır.
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