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1. PUL NİŞANLARI VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLAR,
ONLARIN MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ
1.1. Əskinas və qiymətli kağızlar barədə ümumi məlumat
Əskinas - pul nişanı şəklində istifadə olunan xüsusi mühafizə vasitələrlə
təchiz olunmuş kağız və ya plastik nüsxədir.
Dünyada iki növdə pul nişanları mövcuddur-kağız və polimer.
Daha geniş yayılmış kağız əskinaslar ekspertizaya daxil olduğu üçün bu
vəsaitdə kağız pullar barədə məlumatlar verilmişdir.
Qiymətli kağızlara aksiz markalar, orderlər, veksellər, çeklər, istiqrazlar,
səhmlər, əmtəə kağızları, depozit sertifikatı, ipoteka kağızı, opsion, fyuçers, girov
kağızı, mənzil sertifikatı, investisiya fond payı və Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinin 54-cü fəslində müəyyən olunmuş digər sənədlər aid olunur.
Aksiz marka - aksiz mallara yapışdırılan kiçik ölçülü xüsusi mühafizə
olunan məhsuldur (şəkil 1-2).
Şəkil 1
Aksiz markasının görünüşü

Şəkil 2
Aksiz markasının qapağa yapışdırılmış
vəziyyətdə görünüşü

Aksiz markalar əskinaslardan sonra ən çox mühafizə vasitələrlə təchiz
olunmuş məhsuldur və sayına görə pul nişanlarının sayı ilə təxminən eynidir.
Bir qayda olaraq, aksiz markalar tütün məhsulları üçün eni 20 mm və
uzunluğu 50 mm, alkoqollu içkilər üçün eni 20 mm və uzunluğu 90 mm olan
zolaqlı kağızdan ibarətdir. Bəzi ölkələrdə aksiz markalar fərqli şəkildə ola bilər.
Məsələn, Estoniyada holoqrafik markalar isitifadə olunur.
Pul nişanları və qiymətli kağızlar sırasından sayca ən çox aksiz markalar
saxtalaşdırılır.
Pul əskinaların yüksək səviyyədə saxtalaşdırılması üçün 2-3 il tələb olunur,
aksiz markada isə təxmini 1 il müddətdə mühafizə elementlərin saxtalaşdırılmasını
həyata keçirmək olar.
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Ona görə də, aksiz markanın saxtalaşdırılması nəticəsində yaranan iqitisadi
ziyan əskinasların saxtalaşdırılmasından daha çoxdur.
Yol çekləri (Travellers Cheque) – çekdə imzası olan sahibə orada
göstərilən məbləği ödəmək barədə emitentin pul öhdəliyidir.
Yol çeki nağd pullara və kredit kartlara bərabər sayılır, əmtəələrin və
xidmətlərin ödəmə vasitəsi kimi çıxış edir
Hal hazırda ən geniş yayılan yol çeklərini aşağıdakılardan ibarətdir:
American Express, Visa, Thomas Cook, City Corp. (şəkil 3-4)

Şəkil 3
Amerikan Express yol çekin görünüşü

Şəkil 4
Thomas Cook yol çekin görünüşü

1.2. Pul nişanların və qiymətli kağızların mühafizə elementlərinin
səviyyələri və onların saxtalaşdırılması barədə ümumi məlumat
Pul nişanlarına (qiymətli kağızlara) baxdıqda ilk olaraq üzərində rəqəmlər,
yazılar, şəkillər və müxtəlif naxışlar olan kağızı görürük. Lakin, təsəvvür etmək
çətindir ki, bu kağız parçasında dünyada olan texnologiyanın bütün son
nailiyyətləri əks olunubdur. Bu texnologiya vizual və ya xüsusi cihazların köməyi
ilə müşahidə olunan müxtəlif efektin alınmasını təmin edən proseslərin, qurğuların
və materialların məcmusudur. Bunlar, pulların (qiymətli kağızların) həqiqiliyini
müəyyən edilməsini təmin edən xüsusi mühafizə vasitələrdir, yəni vizual
xüsusiyyətlərin və xüsusi texnologiyaların kompleksidir.
Xüsusi mühafizənin təyinatı - pulların və qiymətli kağızların qorunmasını
təmin edən, yəni saxtalaşdırmanın qarşısını alan xüsusiyyətlər kompleksidir.
Mühafizə elementləri beş müvafiq səviyəyə ayırmaq olar.
Birinci səviyyəyə elə mühafizə elementləri daxil edilib ki, adi insan xüsusi
alət və cihazı istifadə etmədən həqiq pul əskinası (qiymətli kağızı) tanımağa imkan
verir. Bunlara su nişanı, müdafiə sapı, holoqram və orqanoleptik üsulla aşkar edilib
müəyyənləşdirilən elementləri aid etmək olar. Bu kimi mühafizə elementləri eyni
zamanda ümumi də adlandırılır. İkinci mühafizə səviyyəsi lüminessent boyaları
və digər elementlərdir, sadə alətlərlə (zərrəbin və UB lampa) və detektor
avadanlığından istifadə etməklə müəyyən etmək mümkündür. Pul nişanların
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(qiymətli kağızların) maşınla oxunan mühafizə elementləri üçüncü səviyyəni
müəyyənləşdirir.
Ekspert təşkilatları və Mərkəzi bank daha mürəkkəb avadanlıqlarla xüsusi
tədqiqat aparmaqla mühafizənin dördüncü səviyyəsini müəyyən edə bilər. Buraya
xüsusi boyalar, bəzi gizli təsvirlər,kodlaşdırılmış maqnit saplar və digər buna oxşar
elementlər daxildir. Bunlar ekspert elementləri kimi təsnifatlaşdılrlır. Onlar yalnız
dar ekspert dairəsinə məlumdur.
Beşinci səviyyəyə məxsus mühafizə elementləri yalnız sifarışçi və istehsalçı,
məsələn, ölkənin Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilir. Bunu, həmçinin,
“yatmış mühafiə” adlandırırlar. Bu, əskinasa (qiymətli kağıza) daxil edilən
mühafizə elementlərinin xüsusi dərəcəsidir ki, onların məqsədi, bir qayda olaraq
saxtakarlığın qarşısını almaq deyil, əskinasın (qiymətli kağızın) həqiqiliyinin
birmənalı sübutu tələb edildiyi halda onun əsl olduğunun təsdiqidir. Bu halda adı
çəkilən elementlərin dəqiq mahiyyəti və strukturuna dair biliklər sifarışçı və
istehsalçı müəssisədə çox dar dairə təşkil edən şəxslərlə məlumdur.
Hazırda belə bir aparıcı mövqe vardır ki, məhz vətəndaşların öz ölkələrində
pul nişanlarını qoruyan elementlərdən xəbərsiz olması nəticəsində müəyyən
miqdarda saxta pul dövriyyə daxil olur.
Nəticə etibarı ilə, bütün saxta əskinaslar (qiymətli kağızlar) nağd pulun
dövriyyəsinin müxtəlif mərhələlərində aşkara çıxır və dövriyədən çıxarılır. Ancaq
onlar dövriyədə nə qədər çox qalsalar, bir o qədər böyük iqtisadi ziyana səbəb
olurlar. Ən münasib ola bilər ki, saxta əskinas (qiymətli kağız) dövriyyəyə daxil
edildiyi andan aşkarlansın. Əksər hallarda həqiqiliyi müəyyən etmək üçün əlində
heç bir avadanlığı olmayan adi insan ilk dəfə saxta pulla (qiymətli kağızla)
qarşılaşır. Buna görə də, pul nişanların (qiymətli kağızların) istehsalçıları adətən
“ilkin müdafiə xətti” adlanan ilkin mühafizə səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirirlər.
Bu tədbirlərdən biri də Azərbaycan manatının tədavülü ilə əlaqədar xüsusi
bukletlər buraxılmısı, Mərkəzi bankın İnternet səhifəsində (www.cbar.az/pages/
national-currency/security-elements/virtual-tour/#dashboard) məlumatlar yerləşdirilməsidir.
İnterpolun tövsiyəsi əsasında, bankda, valyutaların dəyişdirilməsi
məntəqələrdə pul nişanları qəbul edən şəxslərə 5-8 mühafizə elementlərinin
açıqlanmasına icazə verilməlidir. Hansısa element şübhə doğurduqda, şübhəli
bilinən əskinaslar ekspertizaya göndərilməlidir.
Pul əskinasın (qiymətli kağızın) istehsalçılarına məlumdur ki, mütləq
mühafizə mövcud deyildir. Mühafizə nə qədər mürəkkəb olsa da, gec və ya tez
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onun surəti, yaxud imitasiyası1 hazılana bilər. Burada əsas məsələ pul nişanların
(qiymətli kağızların) mühafizə elementlərinin saxtalaşdırılmasının iqtisadi
faydalılığından ibarətdir.
Bundan başqa, heç bir mühafizə elementləri universal ola bilməz və bir neçə
saxtalaşdırma növündən sığortalana bilməz, buna görə də istehsalçı mühafizənin
elə tarazlı məcmusundan yaralanmalıdır ki, onların imitasiyası iqtisadi baxımdan
səmərəsiz olsun.
Pul əskinasın (qiymətli kağızın) saxtalaşdırılması iki növdə olur.
Birinci növ qismən saxtalaşdırma - qanunsuz mənfəət götürmək məqsədilə
həqiqi əskinasın (qiymətli kağızın) ilkin görünüşünün dəyişdirilməsidir. Bunun
üçün əskinasın nominalının dəyişmək məqsədilə mətn və ya rəqəm yapışdırılır və
ya yazılır, yaxud çap olunur.
İkincisi növ tam saxtalaşdırma - qanunsuz mənfəət götürmək və dövlətə
ziyan vurmaq məqsədilə dövlət və ya emitent bank tərəfindən səlahiyyət verilmiş
mətbəəddən kənar saxta pul nişanlarının hazırlanmasıdır. Bu halda isə həqiqi
pulların (qiymətli kağızların) formasına, rənginə və digər mühafizə elementlərə
bənzər, yəni imitasiya olunmaqla saxta əskinaslar (qiymətli kağızlar) hazırlanır.
Pul nişanları və qiymətli kağızlara dair ekspert təcrübəsinə nəzər yetirdikdə,
görünür ki, Məhkəmə ekspertizası mərkəzinə daxil olmuş işlərdə əskinasların
(qiymətli kağızların) 99 %-ni tam saxtalaşdırma, qalanları isə qismən
saxtalaşdırma təşkil edir.
Saxta pullara dair - 97,8 %-i rəngli axınlı çap, 1,7 %-i, elektrofotoqrafiya çap
vasitəsilə saxtalaşdırma aparılmışdır, qalan hissəsi isə mətbəə avadanlıqlarnda
hazırlanmışdır. Saxta pulların valyuta növünə görə paylanmasına dair - 80,3 %-i
Azərbaycan manatı, 15,4 %-i ABŞ dolları, digərləri isə Rusiya rublu, avro təşkil
edir.
Saxtalaşdırma üsuluna görə: axınlı çap üsulu- 99 %- i Azərbaycan manatı;
elektrofotoqrafik çap üsulu 1%-i Azərbaycan manatı; ofset çap üsulu – 97%-i ABŞ
dolları, Rusiya rublu, avro təşkil edir.
Qiymətli kağızlara dair- aksiz markalar 99 %-i, qalan hissəsi isə digərləri
təşkil edir.
Aksiz markaların – 99 %-i yüksək səviyyədə saxtalaşdırılmaqla
mühafizəsində istifadə olunan qaydalara oxşatmaqla hazırlanmışdır, 1 %-i isə orta
səviyyəli saxta məhsuldur.

Imitasiya - həqiqi pullarda (qiymətli kağızlarda) istifadə olunan fərqli texnologiyanın tətbiqi
nəticəsində saxta pullarda (qiymətli kağızlarda) bənzər efektlərin (vizual və cihaz vasitəsilə
görünən) alınmasını təmin edən üsullar.
1
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1.3. Pul nişanların və qiymətli kağızların mühafizə vasitələri və ekspert
təcrübəsində rast gəlinən onların saxtalaşdırılması üsulları
Pul nişanların və qiymətli kağızların hazırlanmasını, onların təchiz olunduğu
mühafizə vasitələrinin çox rast gəlinən elementlərinə diqqət yetirək.
Pul əskinasların (qiymətli kağızların) mühafizə vasitələri şərti olaraq əsasən
üç növə bölünürlər: texnoloji, poliqrafik və fiziki-kimyəvi.
1.3.1. Texnoloji mühafizə vasitələri
Bu mühafizə vasitələri xüsusi texnoloji prosesləri istifadə etməklə
əskinasların (qiymətli kağızların) ayrı-ayrı rekvizitlərinə daxil edilən vizual (gözlə)
müəyyən olunan eleməntlərin məcmusundan ibarətdir.
Belə elementlərə aid olunur:
- Kağız və ya polimer altlığın xüsusi növləri;
- Su nişanı;
- Kağızın tərkibi;
- Mühafizə lifləri;
- Müdafiə sapı
- Mikroperforasiya (mikrodeşmə);
- Holoqram, kineqram.
Qeyd olunan əlamətlərin çoxu kağızın istehsalı prosesində yaradılır və ya
ona daxil edilir.
Kağızın tərkibi - texnoloji mühafizə elementlərin arasından bu mühafizə
elementi (kağızın kompozisiya tərkibi) daha səciyyəvidir (onu bünövrə
adlandırırlar) (şəkil 5).
Əsas hissəsi 75 % və daha yüksək təmiz
pambıqdan, qalanı isə kətan və ya digər liflərdən
ibarətdir. Ona görə də, əskinasın kağızına spesifik
sərtlik, nahamarlıq, qatladıqda xışıltının olması və
ultrabənövşəyi
işıqda
lüminisensiyanın2
olmaması. Kağız kağızdüzəldən makinanın
torunda maye kağız kütlədən əmələ gəlir, artıq
qalan su çıxarıldıqdan, presləndiqdən və
qurudulduqdan sonra kağız düzəldilir.
Şəkil 5
Kağız lifin böyüdülmüş
fraqmentinin görünüşü

MƏLUMAT: Hal-hazırda dünyanın 25-dən çox
ölkələrində əskinasların bünövrəsində kağızın əvəzinə
polimer istifadə olunur. Bunlardan Avstraliya, Braziliya,
İndoneziya, Meksika və digər ölkələri göstərmək olar.

Lüminisensiya – xarici enerjinin (məsələn, ultrabənövşəyi şüanın) udulması nəticəsində
maddənin özündən işıq buraxması hadisəsidir.
2
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Mühafizə lifləri – kağız əskinasların (qiymətli kağızların) mühafizəsini
yüksəltmək üçün kağızın kompozit tərkibinə daxil edilən nazik tekstil və ya
polimer liflərdir.
Mühafizə lifləri rəngli (bir və iki rəngli) və rəngsiz ola bilərlər (şəkil 6),
ultarbənövşəyi3 və ya infraqırmızı4 şüalarda lüminisensiya (şəkil 7), ferromaqnit
xassələrə malik ola bilər, kağız səthi üzrə paylana bilər və 3-4 sm enində zolaq
şəklində yerləşə bilərlər.
Bir neçə növdən ibarətdirlər:
- müxtəlif həndəsi fiqurlardan ibarət mürəkkəb şəkildə;
- digərləri – müxtəlif diametrli və rəngli silindirlərdən ibarət zəncirlər
şəklində.

Şəkil 6
Gözlə görünən mühafizə liflərin adi işıqda
görünüşü

Şəkil 7
İnfraqırmızı şüa altında mühafizə liflərin
lüminisensiyasının görünüşü

Su nişanı - kağızın hazırlanması prosesi zamanı yaranır. Kağız düzəldən
makinanın torunda və ya kağız parçanın səthini düzləndirən valın torunda olan
relyef təsvir vasitəsilə su nişanı alınır. Nəticədə, su nişanı kağız kütlənin kağızın
ümumi qalınlığına nisbətən böyük və ya az qalınlığı olan sahələrdə yaranır. Su
nişanın yerləşdiyi hissədə kağızın qalınlığı bir qayda olaraq dəyişmir, işığa
tutduqda azca yuyulmuş (yayılmış), qeyri-dəqiq dairəsi müşahidə olunur. Bu
kağızın sıxlığının axarlı dəyişməsi ilə əlaqəlidir.
Su nişanı əsrlər boyunca mühafizə elementi kimi əskinaslarda (qiymətli
kağızlarda) isitifadə olunurlar və öz əhəmiyyətini indiyə qədər də saxlayırlar.
Ultrabənövşəyi (UB) şüa –dalğa uzunluğu görünən işıqdan kiçik olan optik şüalanma.
Bölünürlər: kiçik dalğalı - 100 - 280 nm; orta dalğalı - 280 - 315 nm; uzun dalğalı - 315 - 400
nm;
4 İnfraqırmızı (İQ) şüa dalğa uzunluğu görünən işıqdan böyük olan optik şüalanma. Bölünürlər:
kiçik dalğalı - - 800 - 1400 nm; orta dalğalı - 1400 - 3000 nm; uzun dalğalı - 3000 – 10 000 nm.
3
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Bu da onunla izah olunur ki, bu element həm asanlıqla tanınır həm də çətin
saxlaşdırılır. İnterpolun məlumatına əsasən saxta əskinasların təxminən 12 %-də su
nişanı oxşatmaqla hazırlanır. Ona görə də, həqiqi 10 əskinaslardan 9-da su nişanı
istifadə olunur.
Kağızın sıxlığının dəyişməsinə əsasən su nişanları birtonlu, iki tonlu və
çoxtonlu növlərə bölünürlər.
Birtonlu su nişanı kağızın digər hissələrinə nisbətən daha tünd və ya daha
açıq olur (şəkil 8).

Şəkil 8. Bir tonlu su nişanının görünüşü

İki tonlu su nişanında tünd və açıq sahələrin uyğunluğu (ahəngi) müşahidə
olunur (şəkil 9).
Çoxtonlu su nişanın tonu axarlı keçidləri ilə xarakterikdir, həmçinin, nişanda
müxtəlif təsvirlər, yazılar, rəqəmlər, imzalar (bunlara filiqran deyilir) və müxtəlif
simvolların kombinasiyası ola bilər (şəkil 10-11).

Şəkil 9. İki tonlu su nişanın görünüşü
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Şəkil 11
Filiqranın görünüşü

Şəkil 10
Çoxtonlu su nişanın görünüşü

Su nişanın əskinasda (qiymətli kağızda) yerləşməsinə görə ümumi, lokal və
zolaqlı növləri vardır. Ümumi su nişanı kağız vərəqinin bütün sahəsi boyunca
yerləşir (şəkil 12). Lokal su nişanı kağızın bir hissəsində yerləşir (şəkil 13). Zolaqlı
su nişanı təkrar olunan təsvirlərdən ibarətdir və kağızın müəyyən hissəsində
yerləşir (şəkil 14).

Şəkil 12
Ümumi su nişanın görünüşü

Şəkil 13
Lokal su nişanın görünüşü
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Şəkil 14
Zolaqlı su nişanın görünüşü

Müdafiə sapı - əskinasların (qiymətli kağızların) ən geniş yayılmış və
etibarlı mühafizə üsullarından biridir. Hal-hazırda 80 % ölkələrin əskinasları bu
mühafizə elementi istifadə edirlər.
Müdafiə sapı bütöv (şəkil 15) və “pəncərə” (şəkil 16), metalik və qeyrimetalik, ferromaqnit, mətnli, xüsusi simvollu, flüorisistent (şəkil 17) və sair şəkildə
mövcuddur. Onların eni, bir qayda olaraq, 0,5-1,5 mm təşkil edir.
“Pəncərə” tipli saplar - kağızın səthinə bir tərəfdən girir, o biri tərəfdən isə
çıxır, adi ışıqda punktir xətt şəklində, altdan düşən işıqda isə bütöv zolaq şəklində
görünür.

Şəkil 15
Bütöv müdafiə sapın görünüşü

Şəkil 16
Pəncərə tipli müdafiə sapın görünüşü

Şəkil 17
Flüorisent müdafiə sapın görünüşü

Mikroperforasiya (mikrodeşmə) texnologiyası - lazer şuası vasitəsilə 85135 mikron ölçüdə oval mikroskopik deşiklərin yaranması prosesidir (şəkil 18).
Bunlar naxış və mətn şəklində ola bilərlər. Yaranan mikrodeşiklər əl ilə
toxunduqda hiss olunmur, dəqiq və hamar kənarlara malikdirlər, işığa tutduqda
görünürlər.
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Şəkil 18 Mikrodeşiklərin görünüşü

Holoqrafik mühafizə elementi - əskinasların (qiymətli kağızların) texnoloji
mühafizənin etibarlı elementlərdən biri də holoqram və kineqramdır.
Bunlarda, əsas element optik dəyişən elementdir - ODE (ingilis dilində OVD
– Optical Variable Device).
Həmin elementə müxtəlif bucaq altında və isitiqamətdə baxdıqda işıqlanan
təsvirlər müşahidə olunur (şəkil 19-20).
Bir mövqeyli təsvirlər holoqram, çox mövqeyli təsvirlər kineqram adlanılır.
Kineqramda işıqlanmanın müəyyən isitqamətində dəyişən bir neçə təsvirlər
yaranır. Kineqramda əsəs təsvirlər bədii elementlər, şəkillər və müxtəlif ölçülərdə
mətnlər olur.

Şəkil 19
Holoqramın görünüşü (işığın düşmə
bucağından asılı olaraq bir təsvir)
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Şəkil 20
Holoqramın görünüşü (işığın düşmə
bucağından asılı olaraq digər təsvir)

Motion™ elementi - mikrotəsvirə yerləşdirilmiş mikrolinzalardan ibarət
yeni mühafizə elementidir (şəkil 21).
Bu mühafizə elementlərin yeni nəslidir. Linza altında olan təsvir vizual
olaraq bir neçə dəfə böyüyür, əskinası əydikdə hərəkət efekti yaranır, təsvirin
səthdə üzməsi görünüşü müşahidə olnur. Ona görə də, element motion (hərəkət)
adlanılır.

Şəkil 21. Motion mühafizə elementinin görünüşü

13

1.3.2. Texnoloji mühafizə vasitələrinin saxtalaşdırılması
Kağız xassələrinin saxtalaşdırılması - ekspert təcrübəsində çox az rast
gəlinir. Həqiqi kağızın xassələrini ultrabənövşəyi şüalara həssaslığını bənzətmək
üçün onun səthinə müxtəlif örtüklər (boyalar, laklar) çəkilir (şəkil 22-23).
Örtüyün çəkilməsi kağızın təbii lüminisensiyasının qarşısını almaq
məqsədini daşıyır.

Şəkil 22
Saxta aksiz markanın adi işıqda görünüşü

Şəkil 23
Saxta aksiz markanın ultrabənövşəyi şüada
görünüşü

Əskinaslar (qiymətli kağızlar) surətçıxaran və yaxud printer vasitəsilə tam
saxtalaşdırıldıqda çap olunan məhsulun bünövrəsi adi yazı kağızında olur. Bu
kağıza baxdıqda onun quluşunda adi kağıza xas xüsusiyyətləri görmək olar. Misal
üçün aşağıdakı şəkillərdə 20 Azərbaycan manatının həqiqi və saxta əskinaslarının
fraqmentləri göstərlib (şəkil 24-27).

Şəkil 24
Həqiqi əskinasın kağızının adi işıqda görünüşü

Şəkil 25
Saxta əskinasın kağızının adi işıqda görünüşü

Şəkil 26. Həqiqi əskinasın kağızının
ultrabənövşəyi şüada görünüşü

Şəkil 27. Saxta əskinasın kağızının
ultrabənövşəyi şüada görünüşü
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Su nişanın - su nişanları aşağıda göstərilən üsullarla saxtalaşdırılır:
 Üstdən çap olma (çəkmə);
 Yağlı maddələri hopdurma; basma (presləmə);
 Mexaniki qasıma.
Ən çox yayılmış üsul – su nişanın üstdən çap etmə üsuludur (şəkil 28).
Tünd, iki tonlu və çox tonlu nişanlar kağızın rəngçalarlarına uyğun çox
halda ağ boya ilə imitasiya olunur. İşığa tutduqda saxtalaşdırılmış su nişanın dəqiq
sərhədlərə malik olmasını və kağızın fonudan fərqliliyi müşahidə etmək olur (şəkil
28 a).

a) adi işıqda

b) ultrabənövşəyi şüada

Şəkil 28
Üstdən çap edilmiş su nişanın görünüşü

Hopdurma üsulu ilə açıq bir tonlu su nişanları imitasiya olunur. Bunun
üçün mumvari maddələr su nişanın dairəsinə uyğun olaraq müxtəlif üsullarla (çap
olunma, çəkmə) kağıza əks edilir, alınan təsvirlərdə yayılma müşahidə olunur.
Basma üsulu ilə su nişanı imitasiya olduqda həmin hissələrdə su nişanın
açıq sahələrinə uyğun kağızın yerli qalınlaşması baş verir (şəkil 29). Bunu daha
aydın yandan düşən işıqda görmək mümkündür.

a) adi işıqda

b) yandan düşən işıqda
Şəkil 29
Basma üsulu ilə su nişanın imitasiyasının görünüşü
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Qaşıma üsulla kağızın təbəqəsinin qalınlığı dəyişdirilir (şəkil 30). Bu üsulla
açıq bir tonlu su nişanlar imitasiya olunurlar. Yandan düşən işıqda kağızın səthində
dəyişiklikləri görmək olar.

a) adi işıqda

b) yandan düşən işıqda

Şəkil 30. Qaşıma üsulla su nişanın imitasiyasının görünüşü

Müdafiə sapın saxtalaşdırılması - müdafiə sapın üç saxtalaşdırılması
üsullarına rast gəlinir:
 Üstündən çap etmə;
 Üstündən yazı alətlə çəkmə;
 Yapışdırma.
Üstündən çap etmə üsulla həqiqi sapda olan mətn (təsvir) ağ boya ilə
vərəqin üzərində və yaxud iki və daha çox qatlardan ibarət vərəqlərin daxili
tərəfində çap olunur. İşıqda baxdıqda sapın sərhədi görünmür, yandan düşən işıqda
isə qabarıq təsvir müşahidə olunur (şəkil 31).
Həmçinin, mətnli sapın imitasiyasını apardıqda ilkin olaraq tünd boya ilə
mətn çap olunur, sonra üstündən ağ və ya yarım şəffaf boya ilə zolaq əks olunur.
Geniş yayılmış üsullardan biri də vərəqlərin arasına mətnin (təsvirin) əks
olunduğu polimer zolağın (təbəqənin) və yaxud nazik kağızın yapışdırılması
üsuludur (şəkil 31-34).
Qeyd olunan saxtalaşdırılmaları üstdən və yandan düşən işıqda,
ultrabənövşəyi şüallarda müəyyən etmək olar.
a) adi işıqda

b) yandan düşən
işıqda

Şəkil 31 Üstündən çap edilmiş müdafiə sapın görünüşü
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Şəkil 32. Kağız vərəqin yapışdırılması üsulu ilə müdafiə sapın imitasiyasının görünüşü

Şəkil 33 İki kağız arasına yapışdırmaqla müdafiə sapının imitasiyasının görünüşü

Şəkil 34 Folqanın yapışdırmaqla müdafiə sapının imitasiyasının görünüşü

Mühafizə liflərin saxtalaşdırılması - aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
 yazı aləti vasitəsilə çəkməklə;
 üstdən çap etməklə;
 yapışdırmaqla.
Kağız lifin imitasiyası rəngli karandaşla, flomasterlə, qələmlə kağızın
üzərinə çəkilir. Burada yazı alətinin yaratdığı basma izləri, cizgilərin kənarlarında
rəngləyici maddənin daha intensiv olması müşahidə edilir (şəkil 35).

Şəkil 35. Yazı aləti vasitəsilə çəkməklə kağız lifinin imitasiyasının görünüşü
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Liflər üstdən çap olunduğu halda, onlar səthi görünürlər, kənarları bir qədər
yayılmış şəkildə olur.
Çap olunma əsasən müxtəlif çoxaldıcı qurğular vasitəsilə aparılır, lifin
təsviri originalın digər şəkilləri ilə birlikdə əks olunur (şəkil 36).
Bu halda liflərdə çoxaldıcı qurğunun çap üsuluna xarakterik xüsusiyyətlər
yaranır (şəkil 37). Çox vaxt eyni mənbədən saxtalaşdırılmış əskinaslarda (qiymətli
kağızlarda) liflərin yerləşməsində və konfiqurasiyasında eynilik müşahidə olunur.

Şəkil 36. Çap etməklə mühafizə lifinin imitasiyasının görünüşü

Şəkil 37. Surətçıxartmaqla mühafizə lifin imitasiyasının görünüşü

Holoqramın saxtalaşdırılması - aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir:
 gümüşü rəngli boya ilə çəkilməsi;
 metallaşdırılmış folqa hissələrinin yapışdırılması;
 həqiqi holoqramın saxtalaşdırılmış əskinaslara (qiymətli kağızlara)
yapışdırılması (vəsaitin 33-cü səhifəsində göstərilmişdir).
Holoqramın imitasiyası əsasən gümüşü rəngləyəci yazı aləti ilə kağızın
üzərinə çəkilir (şəkil 38). Burada yazı alətinin yaratdığı basma izləri, cizgilərin
kənarlarında rəngləyici maddənin daha intensiv olması müşahidə edilir.
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Şəkil 38. Holoqramın gümüşü rəngli boya ilə çəkməklə imitasiyasının görünüşü

Metallaşdırılmış folqa hissələrinin yapışdırılması ən çox saxta aksiz
markalarda təsədüf olunur. Bu halda folqada heş bir təsvir olmur və yaxud təsvirə
bənzər cizgilərin görüntüsü olur (şəkil 39).

Şəkil 39. Metallaşdırılmış folqanın hissələrinin yapışdırılması üsulu ilə holoqramın
imitasiyasının görünüşü
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1.3.3. Fiziki-kimyəvi mühafizə vasitələri
Bu mühavizə vasitələri əskinasların (qiymətli kağızların) tərkibinə xüsusi
davamiyyətə malik boyaların istifadə edilməsi ilə səciyyələnirlər. Həmin boyalar
gözlə görünən (rəng dəyişən, iridisent və metallaşdıqrılmış boyalar) və
görünməyən (feromaqnit, flüorisent, fosforesent boyalar) elementlərin yaranmasını
təmin etmək üçün istifadə olunurlar.
Gözlə görünən mühafizəni xüsusi cihazlar vasitəsilə müşahidə etmək olar.
Bu cihazlar iki qrupa bölünürlər: vizualizatorlar və detektorlar.
Vizualizatorlar müafizə elementləri (məsələn, lüminisensiyanı) vizual
görməyə imkan yaradır. Detektorlar isə mühafizə elementini xarakterizə edən
əlamətin mövcud olub-olmamasını səs və ya işıq siqnalı vasitəsilə bildirir.
Ultrabənövşəyi mühafizə boyaların tərkibinə lüminisensiya xassələrinə
malik maddələrin daxil edilməsi ilə təmin olunur. Bu maddələr ultrabənövşəyi
şüanın təsiri altında müxtəlif (mavi, sarı, yaşıl və qırmızı) rənglərdə işıqlanırlar.
MƏLUMAT: Adi yazı kağızın rəngini tam ağ etmək üçün xüsusi ağardıcılar daxil
edilməsi nəticəsində bunun ultrabənövşəyi şüada spesifik pardaqlı ağ-mavi işıqlanması yaranır.

Əskinasın (qiymətli kağızın) bünövrəsi ultrabənövşəyi şüada lüminisensiyası
olmayan xüsusi növ kağızdan ibarət olur.
Ultrabənövşəyi şüada əskinasın (qiymətli kağızın) üz və arxa tərəfində liflər,
yazılar və təsvirlər şəklində lüminisensiya yaranır, kağızın səthində bu şüalar
udulur və lüminisnsiya yaranmır (şəkil 40).

Şəkil 40. Ultrabənövşəyi şüanın təsiri altında lüminisensiyanın görünüşü

İnfraqırmızı mühafizə - boyanın və kağızın infraqırmızı şüanın təsiri
altında müxtəlif çür udulma və buraxılma xassələrinə əsaslanıb (şəkil 41-42).
Əskinasın (qiymətli kağızın) səthinə metamer xassələrə malik xüsusi boya çəkilir.
Nəticədə adi işıqda təsvirlər eyni rəngdə görünür, infraqırmızı şüada isə fərqli
rənglərdə olur.
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Şəkil 41. Azərbaycan manatında infraqırmızı mühafizə elementinin görünüşü

Şəkil 42. ABŞ dollarında infraqırmızı mühafizə elementinin görünüşü

Maqnit mühafizə - boyanın tərkibinə maqnit xassələrə malik maddələr
(bunlar maqnit boya adlanır) istifadə olunur.
Maqnit mühafizə müəyyən rekvizitin (məsələn, seriya və nömrə) və ya
təsvirin bir hissəsi maqnit xassələrə malık olması ilə səciyyələnir. Xüsusi cihazla
baxdıqda maqnit mühafizəli təsvirlər və yazılar qabarıq şəkildə görünür (şəkil 4344).

Şəkil 43. Baqama dollarında maqnit mühafizə elementinin görünüşü

Şəkil 44. ABŞ dollarında maqnit mühafizə elementinin görünüşü

Rəng dəyişən boya - bu mühafizə elementinin (inglis dilində OVİ - Optical
Variable Ink) əsasını xüsusi mürrəkəb tərkibli boyalar təşkil edir. İşığın düşmə
bucağında asılı olaraq əskinasda (qiymətli kağızda) həmin boya ilə çap olunmuş
təsvirlərin və ya yazıların rəngi dəyişir (şəkil 45-46).
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Şəkil 45. Rəng dəyişən boyanın görünüşü

Şəkil 46. Rəngdəyişən boyanın güzgü vasitəsilə görünüşü

Metallaşdırılmış boya - mühafizə elementi kimi gümüşü rəng görkəmi olan
metalik piqmentdən ibarətdir və görmə bucağı dəyişdikdə onun parıltı dərəcəsi
dəyişir (şəkil 47).

Şəkil 47. Metallaşdırılmış boyanın görünüşü

İridisent boya - müxtəlif çalarlarla xarakterik mirvari parıltısı olan həm
bütov zolaqların (iridisent zolaqların), həm də müxtəlif təsvirlərin çap olunması
üçün istifadə olunur. Parıltıdan başqa rəngdəyişmə efektinə malikdir, müxtəlif
görünüş bucağında təsvirin rəngçaları və intensivliyi dəyişir (şəkil 48).

Şəkil 48. İridesent boyanın görünüşü
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1.3.4. Fiziki-kimyəvi mühafizə vasitələrinin saxtalaşdırılması
Ultrabənövşəyi mühafizə elementinin imitasiyası - məişətdə (məsələn,
yuyucu vasitələrin tərkibinə daxil olan maddələr) və istehsalatda olan lüminoforlar
vasitəsilə həyata keçirilir.
Şəkildə saxta aksiz markada ultrabənövşəyi mühafizə elementinin
imitasiyasının həqiqi mühafizə elementi ilə müqayisəli təsviri göstərilib (şəkil 49).
Şəkildə rəngin fərqini görmək olar.
a) Saxta

b) Həqiqi

Şəkil 49. Ultrabənövşəyi mühafizə elementinin müqayisəli görünüşü

İnfraqırmızı mühafizə elementinin imitasiyası - ən çox saxta aksiz
markalarda infraqırmızı boyanın mətbəədə şəraitində saxtalaşdırılması hallarına
ekspert təcrübəsində rast gəlinir (şəkil 50).
a) Saxta

b) Həqiqi

Şəkil 50. İnfraqırmızı mühafizə elementinin müqayisəli görünüşü

Maqnit mühafizə elementinin imitasiyası - feromaqnit maddələr (məsələn,
dəmir və ya nikel hissəciklərlə qarışdırılmış rəngsiz boya) vasitəsilə həyata
keçirilir. Bunun üçün “maqnit” təsvir olmalı sahəyə həmin maddə sürtülür. Bu
mühafizə elementinin imitasiyası ancaq yüksək səviyyədə saxtalaşdırılmış
əskinaslarda rast gəlinir. Misal üçün 1996-ci il buraxılışlı 100 ABŞ dollarında
maqnit mühafizə elementinin imitasiyasını göstərmək olar (şəkil 51). Həqiqi
əskinasda “SERİES 1996” yazıları maqnit xassələrə malik deyil, saxta dollarda
həmin yazıların maqnitlənmiş şəkildə olması müşahidə olunur.
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a) həqiqi

b) saxta

Şəkil 51. Maqnit mühafizə elementinin müqayisəli görünüşü

Rəng dəyişən boyanın saxtalaşdırılması - bu mühafizə elementin
imitasiyasında rəng dəyişmir, ancaq metalik parıltı efekti yaranır. Parıltı efektini
almaq üçün boyanın üzərinə metal piqmentin hissəciklərinin az miqdarı olan şəffaf
material (lak) (şəkil 52) və ya metalik toz (şəkil 53) sürtülür.

Şəkil 52. Şəffaf material vasitəsilə rəngdəyişən boyanın imitasiyasının görünüşü

Şəkil 53. Metalik toz vasitəsilə rəngdəyişən boyanın imitasiyasının görünüşü
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1.3.5. Poliqrafiya mühafizə vasitələri
Poliqrafiya çapının müxtəlif üsul və vasitələrin istifadəsi ilə ifadə olunur və
onun elementləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- Çap üsulu (hündür, ofset, dərin, trafaret və onların növləri – göy
qurşağı, orlov, metaloqrafiya və sair);
- Qrafik elementlərin dəsti (qilyoş, naxışlar və sair);
- Fon torları;
- Uyğunlaşdırılmış təsvirlər;
- Çap əsaslı optik efektlər;
- Rəngsiz basmanaxış.
Bu vəsaitdə ancaq xüsusi çap növləri barədə məlumatın verilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
Orlov çapı –bir çap formasından çox rəngli təsvirin alınması üsuludur.
Təsvirdə bir rəngin digər rəngə keçən hissədə boyaların qarışması müşahidə
olunur, rənglərin kiçik keçid sahəsi yaranır (şəkil 55).

Şəkil 55. Orlov çapı

Göy qurşağı çapı - təsvirdə bir rəngin digər rəngə axarlı keçidi, keçiddə
dəqiq sərhəd müşahidə olunmur (şəkil 56).

Şəkil 56. Göy qurşağı çapı
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Mikromətn - ən geniş yayılmış qrafik mühafizə vasitəsidir, müəyyən
ardıcılıqdan ibarət kiçik ölçülü (hündürlüyü 0,4 mm-ə qədər) simvolların yığımıdır
(şəkil 57). Mikromətn insan gözü tərəfindən nazik xətt kimi qavranılır. Mətni
ancaq 10 dəfədən az olmayaraq böyütməklə görmək olar. Mikromətn iki növdə
olur – açıq fonda tünd işarələrlə icra olunmuş mətn (buna pozitiv mikromətn
deyilir) (şəkil 58) və tünd fonda açıq işarələrlə icra olunmuş mətn (buna neqativ
mikromətn deyilir) (şəkil 59) və skaner vasitəsilə mikromətnin imitasiyası çətinlik
törədir.

Şəkil 57. Mikromətnin görünüşü

Şəkil 58. Pozitiv mikromətnin görünüşü

Şəkil 59. Neqativ mikromətnin görünüşü
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Metaloqrafiya çapı – bu üsulla əks olunmuş təsvirlərin özünə məxsus
dolğun rəngi və əllə hiss olunan qabarıqlığı vardır. Metaloqrafik üsulla əskinasın
(qiymətli kağızın) kəski qravüra texnikası ilə icra olunmuş əsas qrafiki və bəzi
qilyoş elementləri çap olunur (şəkil 60-61).

Şəkil 60. Metaloqrafiya çapı xarakterizə edən əlamətlər

Şəkil 61. Qabarıqlığı göstərən əlamətlərin sağdan düşən işıqda görünüşü

Qilyoş elementi –mürəkkəb
həndəsi fiqurları yaradan
fasiləsiz
sarınan
nazik
xətlərdir (şəkil 62). Qilyoş
elementlərin şəkli mürəkkəb
riyazi düsturla müəyyən
olunur. Bu düsturu bilmədən
qilyoşu
təkrar
etmək
Şəkil 62. Qilyoş elementin görünüşü
mümkün
deyil.
Qilyoş
elementinin kompozisiyasının kiçik qalınlığa (40-70 mkm) malik olması və
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xətlərin əyriliyinin dəyişməsi səbəbindən çoxaldıcı qurğuda çıxarılmasına çətinlik
törədir.
Gizli təsvir – relyef əsasında ön və arxa planda paralel, bərabər enə malik
xətlərdən yaranır (şəkil 63-64). Başqa sözlə adi ışıqlanmada ön və arxa plan bir
birindən fərqlənmir və görmənin müəyyən bucağı altında arxa plan daha açıq
görünür.

Şəkil 63. Ümumi görünüşü

Şəkil 64. Gizli təsvirin görünüşü

Həmçinin, daha mürəkkəb üsulla hazırlanmış gizli təsvir mövcuddur ki,
burada işıqlanmadan və görmə bucağında asılı olaraq ön plan arxa plana nisbətən
daha açıq və yaxud daha tünd olur (şəkil 65).

Şəkil 65. Gizli təsvirirn görünüşü

Gizli muar5 təsvir (ingilis dilində MVC – Moire Variable Colour) - ilkin
olaraq müxtəlif rənglə rənglənmiş paralel xətlər çap olunur, sonra həmin xətlərin
üzərindən basma naxış əks olunur (şəkil 66). Üz tərəfində nazik paralel xətlərlə
doldurulmuş sahə yerləşir. Əskinasa 30-50 cm məsafədən perperdikulyar baxdıqda
sahə bir tonda görünür, iti bucaq altında baxdıqda sahədə çox rəngli zolaqlar əmələ
gəlir.

5

Muar- dalğavari rənglərə çalan təsvir.
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Şəkil 66. Gizli muar təsvirinin görünüşü

Ümumiyyətlə, gizli təsvirin dəyəri ondan ibarətdir ki, adi baxışda onu
görmək çətin olur, müəyyən şəraitdə isə təsviri müşahidə etmək olur.
Uyğunlaşdırılmış təsvir - gizli təsvirə bənzər elementdir, bir hissəsi üz
tərəfdə çap olunur (şəkil 67 a), digər hissəsi isə arxa tərəfə əks olunur (şəkil 67 b).
İşığa tutduqda təsvirlərin bütün elementləri bir-birinə uyğunlaşmış olur və vahid
şəkil yaranır (şəkil 67 c).

a) üz tərəfdə olan şəkil

c) üz və arxa tərəfdə olan
şəkilin uyğunlaşdırılmış təsviri
Şəkil 67. Uyğunlaşdırılmış təsvirin görünüşü
b) arxa tərəfdə olan şəkil

Evrion bürcü - avro pul əskinaslarında istifadə olunan beş balaca
çevrələrdən (çevrəyə Omron halqası deyilir) ibarət təkrar olunan şablon (şəkil 68).

Şəkil 68. Evrion bürcünün görünüşü
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Omron halqası - əskinasları surətçıxarmadan mühafizə etmək üçün istifadə
olunan qrafik nişan (şəkil 69) və mətbəə üsulla çap olunan eyni ölçülü halqalardır.

Şəkil 69. Omron halqasının görünüşü

Bu mühafizə elementini bir çox rəngli printer və surətçıxaran qurğular
vasitəsilə çap olunması mümkün deyildir.
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1.3.6. Poliqrafiya mühafizə vasitələrinin saxtalşdırılması
Metalloqrafiya çapının imitasiyası - Bu çapın əksləri qabarıqlı olduğu
üçün onun imitasiyası basma naxış üsulu ilə aparılır. Bunun üçün müxtəlif çap
formaları istifadə olunaraq kağızın üz və arxa tərəflərinə basılır (şəkil 70-71).

Şəkil 70. Basma naxış üsulu ilə metalloqrafiya çapının imitasiyası

Şəkil 71. Basma naxış üsulu ilə metalloqrafiya çapının imitasiyası

Mikromətnin imitasiyası - surətçıxarma və poliqrafik üsullarla həyata
keçirilir. Surətçıxarma üsulla imitasiya aparıldıqda mikromətnin məzmunu yaxşı
oxunmur, yaxud hərf təşkil etməyən cizgilərdən ibarət xətt şəklində görünür (şəkil
72). Poliqrafiya qurğuları vasitəslə imitasiya edildikdə mikromətnin keyfiyyəti
nisbətən daha yaxşı olur, ancaq müəyyən yayılmalar müşahidə olunur (şəkil 73).

a) Həqiqi

b)Saxta

Şəkil 72. Mikromətin mühafizə elementinin müqayisəli görünüşü
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Şəkil 73. Mikromətnin poliqrafiya üsulla imitisasiyası

Uyğunlaşdırılmış təsvirin imitasiyası - təcrübədə üz və arxa tərəfindəki
təsvirlərin tam uyğunlaşmasına nadir halda rast gəlinir. Saxtalaşdırılmış təsvirin
keyfiyyəti yaxşı olmur, üz və arxa tərəflərdəki təsvirləri uyğunlaşdıqda 1-2 mm
yayılmalar müşahidə olunur (şəkil 74).

a) həqiqi

b) saxta

Şəkil 74. Uyğunlaşdırılmış təsvirin müqayisəli görünüşü

Gizli təsvirin imitasiyası - yayılmış və yaxud nöqtəvari şəkildə olur (şəkil 75).

Şəkil 75. Gizli təsvirin imitasiyasının görünüşü
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Gismən saxtalaşdırma – təcrübədə bu saxtalaşdırma ilə nadir hallarda
qarşılaşmaq olar. Ən çox qiymətli kağızlarda nömrənin və həqiqi holoqramın
yapışdırmaqla dəyişdirilməsini görmək olar (şəkil 76-77).

Şəkil 76. Lotoreyanı altdan düşən işıqda
görünüşü

Şəkil 77. Rəqəmin yapışdırılma yerinin
görünüşü

Həqiqi əskinaslarda (qiymətli kağızlarda) olan holoqramın kəsib
saxtalaşdırılmış əskinaslara (qiymətli kağızlara) yapışdırdıqda holoqramın
kənarlarında kəsici alətin izinin olması, yapışqan maddənin qalıqları müşahidə
olunur (şəkil 78-79).

Şəkil 78 Çekin holoqramla birlikdə görünüşü

Şəkil 79 Holoqramın görünüşü
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2. PUL NIŞANLARI VƏ QIYMƏTLI KAĞIZLARIN EKSPERTİZASI
2.1. Predmeti, obyektləri və həll etdikləri məsələləri
Pul nişanları və qiymətli kağızların ekspertizası (metal sikkələr istisna
olmaqla) sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası növünə daxil olduğu üçün onun
predmeti sənədlərin texniki ekspertizası ilə bəzi xüsusiyyətləri nəzərə almaqla
eynidir.
Pul nişanları və qiymətli kağızların ekspertizanın predmeti – texnikikriminalistik tədqiqat əsasında metal sikkələrin, kağız əskinasların və qiymətli
kağızların hazırlanması, onların texniki hazırlanma vasitələrinin və materiallarının
eyniləşdirilməsi ilə əlaqədar müəyyən olunan cinayət və mülki işlər üzrə sübut
əhəmiyyətinə malik ola biləcək faktiki hallardır.
Bu vəsaitdə metal sikkələr barədə məlumatın verilməsi nəzərdə
tutulmamışdır.
İşin hallarından asılı olaraq pul nişanları və qiymətli kağızların tədqiqində
sənədlərin rekvizitlərinin (məsələn, pul nişanların çap olunduğu üsulun müəyyən
edilməsi, yaxud onun üzərində dəyişikliyin aşkar olunması) və sənəd
materiallarının (məsələn, əskinasın kağızının hansı növə aid olunması və ya
üzərindəki boyaların növünün təyin edilməsi) tədqiqinə aid metodikalarda istifadə
olunur.
Sənədin rekvizitləri – poliqrafik üsullarla və ya çap qurğularında (printer,
çoxaldıcı qurğu) icra olunmuş mətnlərin, təsvirlərin, əlyazmaların, imzaların,
möhür və ştamp əkslərinin və s. ümumiləşdirilmiş adıdır.
Sənədlərin materialları – sənədlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş
material və maddələrin şərti adıdır: yazı materialları (mətbəə boyası, mürəkkəb,
toner), sənədin bünövrəsi (kağız, karton), yardımçı materiallar (sənədin hissələrinin
bərkidilməsi, tikilməsi, rekvizitlərin korreksiyası və s. üçün tətbiq olunur). Sənəd
materiallarına həmçinin, rekvizitlərin silinməsi üçün istifadə olunan maddələr –
kimyəvi silmə (yuma) maddələri aiddir.
Pul nişanları və qiymətli kağızların ekspertizasının obyektləri
aşağıdakılardır:
 kağız pul nişanları;
 aksiz markalar, orderlər, veksellər, çeklər, istiqrazlar, səhmlər, əmtəə
kağızları, depozit sertifikatı, ipoteka kağızı, opsion, fyuçers, girov kağızı,
mənzil sertifikatı, investisiya fond payı və Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinin 54-cü fəslində müəyyən olunmuş digər sənədlər;
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 mətn və şəkilləri çap etmək üçün isitifadə olunan texniki vasitələr (mətbəə
çapı makinaları, printerlər, çoxaldıcı qurğular, çap formaları);
 əskinasların və qiymətli kağızların hazırlanması üçün istifadə olunan
materiallardan olan məmulatlar (kağız-ağartma məmulatları, yazı
materiallarına aid qablar, surətçıxarma kağızları, işarə-çap aparatları üçün
lentlər);
 dəyişlik edilməsi üçün istifadə olunan maddələr (məmulatlar) (pasta-ştrix,
korreksiya kağızı, ləkələrin çıxarılması üçün vasitələr və s.);
 kağız və kartondan olan məmulatlar (tara, iplər, sanitar-gigiyenik təyinatlı,
qablaşdırma və bükmə üçün məmulatlar, sənaye-texniki və məişət
məmulatlarının detalları);
 dövriyyədə olan metal sikkələr.
Pul nişanları və qiymətli kağızların tədqiqi zamanı diaqnostik, eyniləşdirmə
və təsnifləşdirmə məsələləri həll olunur.
Diaqnostik məsələlər:
 əskinasların (qiymətli kağızların) hazırlanması üsulunun müəyyən edilməsi;
 əskinaslara (qiymətli kağızlara) dəyişikliklərin edilməsi faktı və üsulunun
müəyyənləşdirilməsi və ilkin məzmununun aşkar olunması.
 zəif görünən, görünməyən və oxunmayan yazıların aşkar olunması;
 əskinasın (qiymətli kağızın) materialının, ondan hazırlanmış məmulatın
istehlak təyinatının (növünün, tipinin) müəyyən olunması;
 əskinasın (qiymətli kağızın) materiallarına aqressiv təsir (termik, işıq,
kimyəvi) faktının müəyyən edilməsi.
Eyniləşdirmə məsələləri:
 hissələrin bir əskinasa (qiymətli kağıza) məxsusluğunun müəyyən edilməsi;
 əskinasların (qiymətli kağızların) hazırlanması və ya onlara dəyişikliklərin
edilməsi üçün istifadə olunan texniki vasitələrin eyniləşdirilməsi;
 əskinasların (qiymətli kağızların) hazırlanması və ya onlara dəyişikliklərin
edilməsi üçün istifadə olunan məmulat və materialların eyniləşdirilməsi.
Təsnifləşdirmə məsələləri:
 konkret obyektin mövcud təsnifata müvafiq olaraq müəyyən qrupa
məxsusluğu faktının müəyyən olunması.
Pul nişanları və qiymətli kağızların ekspertizası qarşısında qoyulan
nümunəvi sualların siyahısı:
 təqdim edilmiş obyekt pul əskinası və yaxud qiymətli kağızlara aiddirmi?
 təqdim edilmiş pul əskinası (qiymətli kağız) hansı üsulla hazırlanıb?;
 pul əskinasda (qiymətli kağızda) xüsusi mühafizə elementləri vardırmı?;
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 pul əskinası (qiymətli kağız) texnoloji, fiziki-kimyəvi və poliqrafik mühafizə
elementləri ilə təchiz olunmuşdurmu?;
 təqdim edilmiş pul əskinası həqiqi eyni nominalı olan pul əskinasına
uyğundurmu?;
 təqdim edilmiş qiymətli kağız həqiqi eyni növü olan qiymətli kağızla eynilik
təşkil edirmi?;
 təqdim edilmiş qiymətli kağız onun üçün qəbul edilmiş texniki şərtlərə
uyğundurmu?;
 ekspertizaya təqdim olunmuş pul əskinasları (qiymətli kağızlar) eyni üsulla
hazırlanıbmı?;
 pul əskinası (qiymətli kağız) təqdim olunan çap formasından istifadə
etməklə hazırlanmışdırmı?;
 pul əskinası (qiymətli kağız) hazırlaması üçün istifadə olunan çap formaları
hansı üsulla hazırlanmışdır?;
 pul əskinasları (qiymətli kağızlar) printer və yaxud çoxaldıcı qurğu vasitəsilə
hazırlanıblar? Eyni çap qurğusu vasitəsi ilə icra olunublar?;
 tədqiqata təqdim edilmiş pul nişanları (qiymətli kağızlar) eyni avadanlıqdan
istifadə etməklə hazırlanıbmı?;
 pul əskinasları (qiymətli kağızlar) təqdim olunmuş qurğuda çap olunublar?;
 tədqiq edilən pul nişanları (qiymətli kağızlar) eyni üsul əsasında hazırlanıb?;
 tədqiq edilən pul nişanları (qiymətli kağızlar) aşkar edilərək götürülən
materialdan (texniki vasitə) istifadə etməkləmi hazırlanıb?;
 təqdim olunmuş pul əskinasın (qiymətli kağızın) ayrı-ayrı rekvizitlərində
montaj olunubmu?;
 təqdim olunmuş pul əskinasa (qiymətli kağıza) oxşar obyektdə mühafizə
elementlərinin imitasiyası vardırmı? Əgər vardırsa, mühafizə elementi hansı
üsulla imitasiya olunmuşdur?;
 tədqiqata təqdim edilmiş pul nişanları (qiymətli kağızlar) pul nişanlarının
istehsalını həyata keçirən müəssisələrin texnologiyası və ya başqa metod
əsasında hazırlanıb?;
 tədqiqata təqdim edilmiş pul nişanları (qiymətli kağızların) hazırlanması
üçün hansı bilik və vərdişlərin olması tələb edilir?;
 təqdim edilmiş pul nişanları (qiymətli kağızlar) standarta uyğun deyildirsə
onlar eyni nominalı olan həqiqi pul nişanlarından (qiymətli kağızlarlardan)
aşkar formada fərqlənirmi? Hansı xüsusiyyətlərə görə fərqlənirlər?;
 pul əskinaslarda (qiymətli kağızlarda) dəyişikliklər vardırmı? Dəyişikliklər
vardırsa hansı yazılarda və üsulla edilmişdir?;
 dəyişiklik edilmiş yazıların ilkin məzmunu nədən ibarətdir?;
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 pul əskinasların (qiymətli kağızların) məzmunuda yapışdırma yolu ilə
dəyişiklik edilmişdirmi?;
 dəyişiklik edilmişdirsə, yapışdırılmış yazıların məzmunu nədən ibarətdir?;
 pul nişanlarında (qiymətli kağızlarda) olan bulanmış, üstündən xətt çəkilmiş,
rənglənmiş, zəif görünən yazıların məzmunu nədən ibarətdir?;
 pul nişanlarında (qiymətli kağızlarda) olan basma mətnlərin məzmunu nədən
ibarətdir?;
 kağız parçası pul nişanın (qiymətli kağızın) hissəsidirmi?;
 təqdim olunmuş kağız parçaları əvvəllər tam vahid təşkil edibmi?;
 pul nişanlarında (qiymətli kağızlarda) mətnlərin və şəkillərin icra olunması
üçün hansı növ yazı materiallarından istifadə olunmuşdur?;
 təqdim olunmuş obyektlərdə olan mətnlər və şəkillər tərkibinə görə eyni yazı
materialları ilə icra olunubmu?;
 pul nişanların (qiymətli kağızların) mətnlərinin icra olunduğu boya təqdim
olunmuş qabdakı boyaq maddəsi ilə eynilik təşkil edirmi?;
 təqdim olunmuş obyektlər (liflər, kül, kömür, hissəciklər) kağız
qalıqlarıdırmı?;
 təqdim olunmuş hissəciklər (liflər, kül, kömür və s.) hansı növ (istehlak
təyinatlı) kağız məmulatına məxsus ola bilər?;
 təqdim olunmuş əskinasın (qiymətli kağızın) hazırlanması üçün hansı növ
(sinif) kağızdan istifadə olunmuşdur?;
 həmin əskinasın (qiymətli kağızın) hazırlanması üçün hansı istehlak təyinatlı
kağızdan istifadə olunmuşdur?;
 kağız vərəqləri (hissəcikləri) əvvəllər eyni bir məmulata: kağız rulonu,
böyük ölçülü vərəq, kağız-ağartma məmulatına və s. məxsus olubmu?;
 pul əskinasların (qiymətli kağızın) hazırlandığı kağızın kimyəvi tərkibi
necədir?;
 bu kağızlar kimyəvi tərkibinə görə eyni cinsdirmi?;
 əskinasların (qiymətli kağızların) hazırlanmasında istifadə edilən rəngləyici
vasitələrin kimyəvi tərkibi necədir, aşkar edilmiş rəngləyici vasitələrin
kimyəvi tərkibi eyni cinsdirlərmi?
 yandırılmış materiallar pul əskinaslarının qalıqlarıdırmı?;
 təqdim olunmuş kağız parçalarında aşkarlanmış maddə hissəcikləri yapışqan
hissələridirmi?;
 pul nişanı (qiymətli kağız) kimyəvi təsirə (kimyəvi təmizləmə, yuyulma)
məruz qalıbmı?;
 pul nişanın (qiymətli kağızın) məzmunu kimyəvi təsir yolu ilə
dəyişdirilibmi?;
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 pul nişanında (qiymətli kağızda) olan mətnlərin silinməsi üçün istifadə
olunmuş maddənin (maddələrin) kimyəvi təbiəti və istehlak təyinatı nədən
ibarətdir?;
 təqdim olunmuş qabdakı maddənin kimyəvi təbiəti və istehlak təyinatı nədən
ibarətdir, o pul nişanın (qiymətli kağızın) məzmununun dəyişdirilməsi
(konkret rekvizitlərin silinməsi) üçün istifadə oluna bilərmi?
Yuxarıda sadalanan suallar heç də tam sayılmır və hər iş üzrə məzmunu
dəyişə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, ekspert qarşısında xüsusi biliklər tələb olunan və
konkret iş üzrə əhəmiyyət daşıyan suallar qoyulmalıdır. Ekspertizanın predmetinə
aid olmayan məsələlər üzrə ekspertiza ümumiyyətlə təyin olunmamalıdır. Bunlara
pul əskinasların və qiymətli kağızların saxta olub-olmaması; əvvələr iş üzrə
aparılmış ekspertizaların rəyi düzgün olub-olmamasının qiymətləndirilməsi və
buna bənzər suallar aiddirlər.
Məlumat: Hər-hansı tədqiqat obyektin saxta olub-olmamasının müəyyən edilməsi hüququ
faktın aydınlaşdırılmasına aid olduğu üçün bu hal ekspetin həll etdiyi məsələlər dairəsinə aid
deyiıldir.

2.2. Tədqiq olunmalı materialların ekspertizaya hazırlanması
Ekspertizanı təyin edən şəxs pul nişanı (qiymətli kağızla) ilə bağlı hansı
ekspert tədiqiqatının həyata keçirilməsi məsələsini həll edir: sənədlərin texniki
ekspertizası (ona daxil olan sənədlərin rekvizitlərinin tədqiqi, sənədlərin
materiallarının tədqiqi, pul nişanları və qiymətli kağızların tədqiqi), fiziki-kimyəvi
ekspertizası (metal sikkələrin tərkibinin müəyyənləşdirilməsi), trasoloji ekspertiza
və kompüter texniki ekspertizası yaxud onların kompleksı təyin edir. Təyin edilən
ekspertizanın növündən asılı olaraq, onun icrası prosesində həll ediləcək suallar
formalaşdırılır. Məsələn, poliqrafiya avdanlığında hazırlanmış saxta əskinasların
müqayisəli tədqiqatının aparılması üçün elə həmin avadanlıqda icra edilmiş çap
məhsulunun nümunələri tələb olunur.
Pul nişanlarının (qiymətli kağızların) hazırlandığı kağızda kəsik izlərinin
tədqiq edilməsi ehtiyacı yarandıqda məhkəmə-trasoloji ekspertizası təyin olunur.
Pul nişanların (qiymətli kağızların) matrisaları, onların təsvirini əks etdirən
klişelər; çap formaların və fraqmentlərin; üzərində möhür və ştamp əkslərinin; pul
nişanların (qiymətli kağızların) seriya, nömrələri və nominalı əks etdirən
nömrəliyici qurğular və kilişelərin tədqiq edilməsi zərurəti yarandıqda sənədlərin
texniki ekspertizası təyin olunur.
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Sözü gedən ekspertiza obyektinin hazırlanmasında istifadə olunduqda foto
apparat, müxtəlif foto materialların tədqiqi üçün fototexniki ekspertiza təyin
olunur.
Çap formalı materialların, klişelərin, matrisaların müəyyənləşdirilməsi,
kağızların, polimer materialların, kimyəvi preparatların təbiətini, mənşəyini, fiziki
və kimyəvi xüsusiyyətlərini, o cümlədən qrup aidiyyətini müəyyənləçdirmək
məqsədi materialların məhkəmə ekspertizası həyata keçirilir.
Həqiqi olmayan pul nişanların (qiymətli kağızların) hazırlanmasında
kompüter texnikasından istifadə edildikdə kompüter-texniki ekspertizanın təyin
edilməsi lüzumu yaranır, bu halda kompüterlər, müxtəlif yaddaşlı avdanlıqlar,
cihazlar, proqram təminatı tədqiq olunmalıdır.
Cihaz vasitələrinə kompüterlər informasiyanın kağız daşıyıcıya daxil
edilməsi, saxlanması və əks etdirilməsinı təmin edən rəqəmsal çap qurğuları tədqiq
etdikdə, əskinaslar və ya qiymətli kağızın konkret skaynerdə, sistem blokunda və
ya işarə sintezləşdırici qurğuda hazırlanması imkanı haqqında məsələ həll edilir.
Obyektlərin tədqiqinin ardıcıllığı və müəyyənləşdirilməli sualların həll
edilməsi ekspertizanı təyin şəxs tərəfindən tədqiq edilən obyektlərin, tədqiqatların
predmeti və metodların xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla bir neçə ekspertizalar təyin
edə bilər. Məsələn, pul nişanın üzərində qan izləri müəyyən olunduqda, ilkin
olaraq həmin iz üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunur, ondan sonra pul nişanları
və qiymətli kağızlar ekspertizası və digər ekspertizalar təyin olunmalıdır.
Ekspertizanın tam və hərtərəfli aparılmasının vacib şərtlərindən biri
tədqiqata bütün zəruri materialların toplanması və hazırlanmasına yönəlmiş bir sıra
istintaq hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəlidir. Bunun üçün maddi sübutların
axtarışı həyata keçirilərkən müəyyən olunmuş aşağıdakı obyektlərə diqqət
yetirilməsi zəruridir:
 pul nişanlara və qiymətli kağızlara;
 həqiqi olmayan pulların (qiymətli kağızların) hazırlanması üçün istifadə
edilən həqiqi pul nişanlara və qiymətli kağızlara, o cümlədən üzərində
silinmə, kimyəvi üsulla təmizləmə, nömrə və seriyaların kəsilməsinin izləri
olan nişanlara;
 kağızlara;
 xammal materiallarına: xüsusi növlü kağızlar, surətçıxarma kağızı,
fotomateriallar, tuşlar, boyalar, lak, yapışqan, karandaş, kimyəvi reaktivlər,
turşu, həlledicilər;
 saxtalaşdırmanın texniki vasitələrinə: çap maşınları, klişelər, preslər,
fotoreproduksiya dəzgahları, plastin, nömrələyici, tipoqrafik liter və
yığımlar, yayma üçün döşəkçələr, o cümlədən oyma açma alətləri,
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işıqlandırıcı lampalar, kompüter texnikası, yaddaş qurğuları, printerlər,
çoxladıcı texnika;
 əl izlərinə, mikroobyektlərə, ekspert tədqiqatının obyekti ola bilən digər
predmetlər üzərində izlərə.
Pul nişanlarına (qiymətli kağızlara) baxış birbaşa onların üzərində mövcud
izlərinin məhv edilməsinin qarşısını almaq üçün ehtiyat tədbirlərinə riayət
edilməklə həyata keçirilir. Baxışın keçirilməsindən öncə, pul nişanları və qiymətli
kağızların şəkilləri çəkilməlidir. Bu halda, kriminalistik texnikanın tətbiqi və saxta
nişanların əlamətlərini aşkarlamağa, bu kimi izləri tapıb götürməyə malık olan
müvafiq mütəxəssislərin iştirakı məqsədə müvafiqdir.
Keçirilən baxış protokolunda aşağıdakılar mütləq göstərilməlidir:
əskinasların (qiymətli kağızların) sayı, onların dəyəri, nömrələri, seriya və ölçüləri;
rəsm və ornamentlərin xüsusiyyətləri; yazıların keyfiyyəti, o cümlədən ən kiçik
yazıların özəllikləri; onları tam şəkildə yaxud qismən oxumaq mümkündürmü (söz
hərflərdən, yaxud xətlərdən, nöqtələrdən ibarət olması); pulun üz və arxa tərəfində
təsvirlərin rəngi və çalarları; müdafiə torunun olması, onun rəngi və xüsusiyyətləri;
kağızın keyfiyyəti (sıxlığı, rəngi və çaları); məzmun işarələrinin və digər görünən
mühafizə vasitələrinin olması; əskinasların köhnəlmə və çirklənmə dərəcəsi,
kağızın zədələnməsi.
Baxış zamanı işıqlandırıcıdan və zərrəbindən istifadə edilir, onların köməyi
ilə bəzi saxtalaşdırma əlamətlərini tapmaq mümkündür, məsələn, rəsm, çəkmə və
ya digər işarələrin düzəldilməsi, hamar səthin korlanması, mühafizə torunun
tamlığının pozulması, rəqəm və hərflərin yapışdırılmasının, silmə izləri və sair.
Baxış keçirilmiş və götürülmüş pul nişanı (qiymətli kağız) polietilen və ya
kağız paketin içinə qoyulur, həmin paket cinayət prosesual qanunvericiliyiyn
tələblərinə uyğun olaraq imzalanır və möhürlənir, saxlanma qaydası göstərilməklə
cinayət işinin materiallarına əlavə edilir.
Həqiqiliyi şübhə doğuran pul nişanların (qiymətli kağızların) aşkarlandığı
zaman ilk istintaq hərəkətlərindən biri ekspertizanın təyin edilməsidir.
Ekspertiza üçün materialların hazırlandığı, xüsusən müqayisəli tədqiqat üçün
nümunələrin seçildiyi zaman, habelə ekspertlərə sualların tərtib edilməsində
mütəxəssislərin yardımından istifadə etmək olar. İşin hallarından asılı olaraq
ekspert qarşısında qoyulan sualların həcmi kifayət qədər geniş ola bilər, ancaq
konkret, dəqiq və iş üçün əhəmiyyətli olmalıdır.
Pul nişanlarının (qiymətli kağızların) hazırlandığı konkret avadanlığı
aşkarlamaq üçün ekspertin ixtiyarına sərbəst və eksperimental nümunələr
verilməlidir. Bundan başqa, ekspertə saxta pulların (qiymətli kağızların)
hazırlandığı ilk zamandan etibarən avadanlıq üzərində aparılmış bütün təmir işləri
haqqında arayış təqdim edilir, belə ki, istismar prosesində avadanlığın ayrı-ayrı
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hissələri və detalları aşınır, bunun da nəticəsində onların tətbiqinin izlərində
dəyişikliklər meydana çıxır, bu fakt çox mühüm olduğu üçün ekspert tədqiqatının
həyata keçirilməsində nəzərə alınmalıdır.
2.3. Maddi sübutların götürülməsi və qablaşdırılması
Ekspertizanın imkanları onun keçirilməsi üçün göndərilən materialların
hazırlanmasından asılıdır. Materiallar hazırlanarkən kriminalıstıkada istifadə
olunan maddi sübutlarla rəftar qaydalarının tələbləri yerinə yetirilməli, ekspert
qarşısında qoyulan suallar dəqiq ifadə olunmalı, zəruri müqayisəli nümunələr və
ekspertizanın keçirilməsi üçün vacib olan məlumatlar yığılmalıdır.
Tədqiqat obyektləri ekspertiza tədqiqatlarına göndərilərkən aşağıdakı
qaydalara riayət edilməlidir:
- tədqiq olunan obyektlər aşkar olunduğu halda və vəziyyətdə ekspertizaya
təqdim olunmalı;
- maddi sübutlar ayrı-ayrı zərflərdə (paketlərdə) saxlanmalı, vərəqlərə
yapışdırılmamalı, mümkün dərəcədə bükülməməli, qatlamamalı və
əzilməməli;
- tədqiqat obyektlərinin xassələrinin dəyişməsinin qarşısını almaq üçün işığın,
nəmin, yüksək temperaturun təsirindən qorumalı;
- tədqiqat obyektləri kirlətməmək və onun üzərinə barmaq izlərini qoymamaq
üçün onlara xüsusi maqqaşla baxış keçirməli;
- yanmış obtektləri aşkar etdikdə, baxış keçirdikdə və qablaşdırdıqda
ehtiyyatla rəftar etməli;
- tədqiqat obyektlərində qeydlər yazılmamalı, xəttlər çəkilməməli;
- pul nişanları və qiymətli kağızların əsli təqdim olunmalı.
Ekspertizanın təyin olunması barədə qərarda (qərardadda) tədqiq olunmalı
obyektlər dəqiq göstərilməlidir. Bunun üçün qərarda (qərardadda) qeyd olunur:
- tədqiqat obyektinin adı;
- obyektin aşkar olunma və ya götürmə tarixi, yeri barədə məlumat;
- tədqiq olunmalı hissə, yerləşməsi;
- nümunələr barədə məlumatlar.
Ekspert qarşısında qoyulmuş suallar həmin ekspertizanın həll etdiyi
məsələlər dairəsindən çıxmamalı, tədqiqatın nəticəsinə hüquqi qiymətin verilməsi
tələb olunmamalıdır. Suallar qoyulakən müxtəlif məna daşıyan terminlərin
istifadəsi yolverilməzdir.
Bəzi hallarda ekspertiza tədqiqatının obyekti pul nişanların (qiymətli
kağızların) hazırlanmasında isitfadə olunan texniki vasitələr (mətbəə avadanlığı,
printer, çoxaldıcı qurğu və digər qurğular) ola bilərlər. Bu zaman həll olunan
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ekspert məsələsindən və işin xüsusiyyətindən asılı olaraq texniki vasitələr ya
bilavasitə təqdim olunur və yaxud həmin vasitələrdən eksperimental və sərbəst
nümunələr götürülür.
Eksperimental nümunələr – iş üzrə icraatın gedişatında ekspertiza tədqiqatı
üşün götürülülür (məsələn, mətbəə avadanlığının çap nümunələri, printerdə icra
olunmuş mətnlər). Eksperimental nümunələr təqdim olunduqda ekspertə
eksperimental nümunələrin kim tərəfindən götürülməsi, hansı vaxtda və şaraiti
barədə məlumat verilməlidir. Məlumat ekspertizanın təyin edilməsi barədə qərarda
göstərilə bilər və yaxud nümunələrin götürülməsi prokokolu ekpertə təqdim oluna
bilər. Eksperimental nümunələrin götürülməsi mükün olmadığı halda, həmçinin
mövcud nümunə əsasında tədqiqatın aparılması çətinlik törətdikdə sərbəst
nümunələr götürülür.
Sərbəst nümunələr - işlə bağlı olmur, çox vaxt icraatın başlanmasından
əvvəl tədqiq olunan sənədin ehtimal olunduğu həmin texniki vasitələr istifadə
olunarkən hazırlanır.
Ekspert tədqiqatının bəzi metodlarının xüsusiyyətləri obyektin zədələnməsi
və yaxud tam məhf olunması ilə nəticələnir. Belə metodların tətbiq olunması ancaq
ekspertiza təyin etmiş orqanın və yaxud şəxsin razılığı ilə həyata keçirilir. Razılıq
ekspertizanın təyini barədə qərarda (qərardadda) və yaxud müvafiq məktubda
göstərilir. Pul nişanın (qiymətli kağızın) materialları tədqiq olunanda ondan
nümunə, cizgilərdən kəsik götürülməsinə icazə verilməsi mütləqdir.
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3. PUL NİŞANLARIN VƏ QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN TƏDQİQATINA
DAİR EKSPERT RƏYİ
3.1. Pul nişanların və qiymətli kağızların tədqiqatı barədə
ümumi məlumat
Vəsait hakimlər və hüquq-mühafizə orqanların işçiləri üçün nəzərdə
tutulduğuna görə pul nişanların və qiymətli kağızların ekspert tədqiqat metodikası
ümumi şəkildə verilmişdir.
3.1.1. Obyektlərin tədqiqata hazırlanması
Tədqiq olunan obyektlərə ehtiyatla, səliqə və diqqətlə davranmaq lazımdır,
işığın, nəmliyin və yüksək temperaturun uzun müddətli təsiri altına saxlamaq
olmaz. Müayinə zamanı obyektlər təmiz vərəq üzərində yerləşdirilməli, bu halda
əllər təmiz olmalıdır ki, obyekt üzərində hər-hansı bir ləkə qalmasın.
3.1.2. Tədqiqatın aparılması
İlkin pul nuşanın və qiymətli kağızın və məzmunu ilə tanış olunur, həqiqi
pul nuşanın və qiymətli kağızın mətninə uyğunluğu yoxlanılır, qrammatik səhflərin
mövcudluğuna, sözlərin buraxılmasına və sair diqqət yetirilir, mühafizə vasitələri
öyrənilir. Bunların mövcud olmaması və yaxud onların icra olunmasında açıq
pozuntularının olması tədqiq olunan obyektin standarta uyğun olmaması faktını
müəyyən edir. Qeyd olunalar aşkar olmadıqda tədqiqatın sonrakı mərhələsi
aparılır. Sonrakı mərhələrdə tədqiq olunan obyektlərdə olan texnoliji, poliqrafiya
və fiziki-kimyəvi mühafizə vasitələrinin mövcudluğu və onların həqiqi pul nuşanı
və qiymətli kağız üçün qəbul olunmuş standarta uyğunluğu yoxlanılır.
Əskinasların və qiymətli kağızların mühafizə vasitələrinin (rəsmlər və
emblemlər, müdafiə torları, su nişanları, optik dəyişənn boya, mikromətn və sair)
hazırlanması alət və cihazlar vasitəsilə tədqiq edilməklə aydınlaşdırılır.
Tədqiqat zamanı aşağıdakılardan birinin müəyyən edildməsi mühafizə
vasitələrinin imitasiyasını göstərir:
 elektrofotoqrafik çap üsulunun əlamətləri - mətnin cizgilərində rəngləyici
maddənin dolğunluğunun müşahidə olunması, cizgilərin ərinmiş qara
rəngli hissəciklərdən ibarət olması, cizgilərin səthindəki bişmiş
hissəciklərdə parıltılı sahələrin yaranması, cizgilərdə basma izlərin
olmaması, cizgilərin sol və sağ tərəflərində müxtəlif qara rəngli nöqtələrin
olması, cizgilərin kənarlarının nisbətən dəqiq olması;
 axınlı printerin çapının əlamətləri - sözlərin məzmunlarını təşkil edən
işarələrin cizgilərinin fasiləli yazılışı, onların kənarlarının dəqiq
olmaması, yəni girintili-çıxıntılı olması, kağıza hopmaqla suda yaxşı həll
olunması, cizgilərdə təsir izinin olmaması və sair;
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 fotoqrafik üsulunun əlamətləri - kağızın təbəqəsində çatların olması, boz
fonun olması, neqativdə olan defektlərin (nöqtələrin və cızıqların və s.)
əks olunması, kağızın səthinin nəmləşdirmə nəticəsində yapışqan şəklində
olması;
 əllə çəkmənin əlamətləri - təsvirlər originala oxşatmaqla çəkilir, eyniadlı
hərflərin müxtəlif konfiqurasiyaya malik olması; hərflərin müxtəlif
hündürlükdə olması; sətirdəki hərflərin yüxarı birləşdirici xətləri və
onların əsasını birləşdirən xətlərin qırıq-qırıq olması; eyni tipli hərflərin
enlərinin qeyri-bərabər olması; cizgilərin qalınlıqlarının qeyri-bərabər
olması; mikromətnlərin olmaması, hərflərin mailliyinin dəyişkən olması;
sətirdə hərflərin düzgün yerləşməməsi (yüxarı və ya aşağı);
 ikiqat surətçıxarmanın əlamətləri - rəsm cizgilərinin yayılması, kontur
xətlərinin qeyri-dəqiqliyi, rəsmdə xətlərin qoşalığı, rəng qammasının
zəiflənməsi və sair;
Mühafizə vasitələrinin imitasiyası aşkarlanırsa tədqiqat qurtarır.
Tədqiq olunan obyektlər poliqrafiya çap üsulu ilə hazırlanması müəyyən
olunduqda aşağıdakı elementlər ayrıca tədqiq olunur və nümunələrlə
eyniləşdirilməsi aparılır.
Emblem və qrafiki təsvirlər tədqiq edilərkən onların hər bir elementi
nümunə qismində təqdim olunmuş nümunələrlə analoji elementə uyğun olması
yoxlanılır. Xırda elemenlərə onların miqdarı, kompozisiyalı yerləşməsinə,
simmetriyanın dəqiqliyinə, ölçülərin nisbətinə, xətlərin dəqiqliyinə diqqət
yetirilməlidir. Tədqiqat zamanı müdafiə torun əks olunma üsulu, torun xətlərinin
miqdarı, onların kompozisiyası, fraqmentlərin simmetriyası, xətlərin quruluşu,
onların rənglərinin ötürülməsi, xətlərin bir rəngdən digərinə keçməsi müəyyən
olunur. Müdafiə torlarının çapının saxtalaşdırılması adətən, hündür və səthi çap
üsulu ilə aparılır. Hündür çapın əlamətləri - cizgilərin kənarları aydın və dəqiqdir,
işarədə boyanın parlaq olması və bərabər yayılması, işarədə basma izlərinin
olması; səthi çapın əlamətləri - işarələrdə əlavə birləşdirici cizgilərin eninin
nisbəti standarta uygundur, eyni cür lüminisensiyanın olması. Müdafiə torunda
xətlərinin müəyyən miqdarı onların hörgüsünün (toxumasının) hər bir xətinin
ayırmasını tələb edir. Xətlərin miqdarından asılı olaraq müdafiə torları sadə (bütün
xətlər bir səkilə malikdir), orta (iki səkildən ibarət xətlər) və mürəkkəb (üç və çox
səkilli xətlər) olurlar. Toru quraşdıran rəsmlərin kompozisiyası xətlərin yerləşməsi
ilə şərtləşir. Bu xətlər yekunda elementlərin (fiqurların) müəyyən miqdarını
yaradır. Müdafiə torda fiqurların sayı xətlərin və onların kombinasiyasının
miqdarından asılıdır. Müdafiə torun fraqmentlərinin simmetriyası onların
formasını, ölçülərini, qarışılıqlı yerləşməsini xarakterizə edir. Müdafiə torlarının
xətlərinin quruluşu altında onların eni, fasiləsizliyi, bərabərliyi və kənarlarının
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dəqiqliyi başa düşülür. Müdafiə torlarının xətləri eyni və bərabər enə, fasiləsiz
dəqiq kənarlara malik xətlərdən ibarətdir. Xətlərin eyni və bərabər olmayan eni,
onların kəsişmə yerlərində müşahidə olunan düyünlər şəkilində qalınlaşması,
xətlərin kənarlarının qeyri-dəqiq olması tədqiq olunan sənədin həqiqi sənədə
uyğun olmamasını xarakterizə edir. Müdafiə torda xətlərin rəng ötürülməsi vizual
müəyyən olunur. Bu əlamətə görə müdafiə torları - eynirəngli və çoxrəngliyə
bölünürlər. Orlov çapı üsulu ilə çap olunmuş çoxrəngli müdafiə torlarının kəsişmə
yerlərində fasiləlik olmur, bütövdür. Düzəldilmiş klişe və ya müəyyən rəngdə boya
ilə örtülmüş ayrı-ayrı klişe vasitəsilə naxışın hissələri növbə ilə əks olunmaqla
hazırlanmış müdafiə torlarının müxtəlif rənglərin kəsişmə yerlərindəki xətlər
fasiləli olur. Müdafiə torların xətlərini tədqiq etmək üçün təzadın gücləndirməsi
tələb olunur. Bunun üçün öyrənilən təsvirin elementinin tonuna nisbətən əlavə
rəngdə işıq süzgəci istifadə olunur. Rəngli sahələrin qarışıqlı yerləşməsi, onların
ölçülərini ölçməklə və nümunə qismində təqdim olunmuş həqiqi sənədlə tədqiq
olunan sənədi işıq altında tutuşdurduqda müəyyən edilir.
Metalloqrafik çap - boyanın qalın layının, relyefin olması, cizgilərin
konturu üzrə boyanın sıxıb-çıxması, xüsusilə paralel nazik cizgilərdən ibarət
fraqmentlərə iti bucağı altında cizgilərin eninə və yaxud uzununa baxdıqda təsvirin
müxtəlif görünən sıxlığı müşahidə etmək olar.
İris çapında fon toru bir rəngdən digər rəngə hamar keçidi olan nazik bütöv
rəngli xətlərdən ibarətdir. Torun xətləri bir boyanın digər boyaya keçid yerlərində
qırılması və rəngləri uyğun gəlir.
Orlov çap üsuluna baxdıqda çoxrəngli cizgilərin təsvirində bir rəngdən
digərinə keçid yerlərində rəsm elementlərinin yerlərinin dəyişməsi və ya rənglərdə
qırılmalar müşahidə olunur.
Rəng dəyişən boya ilə çap olunmuş elementlər düz bucaq altında kağızın
səthinə paralel baxmaqla tədqiq olunur.
Ornament, xonça, naxış çox rəngli təsvirlərdən ibarətdir. Onların
tədqiqatları müdafiə torun tədqiqatına uyğun aparılır.
3.1.3.Tədqiqat nəticələrinin dəyərləndirilməsi
Tədqiqatlar qurtardıqdan sonra müəyyən olunmuş əlamətlərin təhlili aparılır.
Tədqiqat və qarşılaşdırma prosesində təsbit edilən xüsusiyyətlər ekspert tərəfindən
qeyd edilir. Tədqiqat prosesində məsul ekspertlər ehtiyac olduqda tədqiqat
obyektlərin vəziyyətlərinin görüntülərini əldə edərək komputerin yaddaşında
arxivləşməyə və ya çap edib ekspert rəyinə əlavə edə bilərlər. Tədqiqat prosesində
müəyyən edilən hallar və əldə edilən nəticələr təsdiq edilmiş müvafiq formalı
ekspert rəyində ekspertizaya məsul ekspertlər tərəfindən yazılaraq imzalanır.
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3.2. Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi
Ekspert rəyinin tərtibi ilə əlaqədar məsələlər bu vəsaitin predmeti olmadığı
üçün əsərdə buna aid məlumat verilməmişdir.
Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsi və istifadəsi cinayət və mülki işlər üzrə
ekspertiza keçirilməsinin ən məsuliyyətli mərhələlərindən biridir. Ekspertiza məhz
bu zaman digər sübutlar sistemində sübutetmə vasitəsi kimi çıxış edir.
Ekspert rəyinin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsi onun elmi
mötəbərliliyinin qiymətləndirilməsi, yəni rəyin gerçəkliyə uyğunluğunun müəyyən
edilməsidir. Ekspert rəyinin elmi mötəbərliliyinin qiymətləndirilməsinin iki üsulu
vardır:
1) aparılmış tədqiqatların şərait və metodlarının təhlili;
2) tədqiqatın predmeti barədə məlumatları əks etdirən digər sübutlarla
ekspert nəticələrinin tutuşdurulması.
Aparılmış tədqiqatın şərait və metodlarının təhlili zamanı aşağıdakı
məsələlər xüsusi məna kəsb edir:
1) ekspertlər səlahiyyətlidirmi (hazırkı dövrdə məhkəmə ekspertizalarının
böyük əksəriyyəti xüsusi hazırlıq keçmiş və attestasiya olunmuş ekspertlər dövlət
məhkəmə ekspertizası müəssisələrinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir,
digər hallarda ekspertin səlahiyyətliliyi məsələsi xüsusi razılıq tələb edir);
2) obyektlərin əsli tədqiq edilibmi (müstəntiq maddi sübut kimi götürülmüş
və tədqiqata göndərilmiş obyektlərin tədqiq olunmasına; obyektlərin dəyişdirilmədiyinə, maddi sübutların nümunələrlə eyniləşdirilməsinə və sair əmin olmalıdır.
Bu məqsədlə maddi sübutların müayinə protokolunda əks olunmuş fərdi əlamətlər
ekspert rəyindəki tədqiqat obyektlərinin təsviri ilə tutuşdurulur);
3) ekspertizaya təqdim olunmuş nümunələr mənşəyinin şübhəsizliyinə,
təmsil edilməsinə, müqayisə edilməsinə görə ümumi tələblərə cavab verirmi
(müqayisəli tədqiqatda istifadə olunan nümunənin mənşəyi dəqiq müəyyən
edilməyibsə, aparılmış tədqiqatın keyfiyyətindən asılı olmayaraq ekspertin
nəticələri sübut kimi dəyərləndirilə bilməz);
4) ekspert tərəfindən qəbul edilən əsas elmi müddəalar tutarlıdırmı (əgər
ekspert nəticəsinin əsasını təşkil edən müddəalar elmi cəhətdən kifayət qədər
əsaslandırılmamışdırsa, təcrübədə kifayət qədər yoxlanılmamışdırsa, onun
nəticələri elmi cəhətdən mötəbər hesab edilə bilməz);
5) ekspertlər tərəfindən aparılmış tədqiqatlar tam, onların nəticələri isə
kifayət qədər əsaslıdırmı (müstəntiq ekspertlərin apardıqları tədqiqatları ona
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məlum metodikaya, mövcud sahəvi təlimat və qaydalara uyğunluğu baxımından
təhlil edərək, tədqiqatın tam olmadığını aşkar edə bilər);
6) ekspert nəticələrində ziddiyyət varmı (ekspert nəticələri aparılan
tədqiqatların yekunlarından və aşkar edilən əlamətlərdən irəli gəlməlidir. Əgər
müqayisəli tədqiqat prosesində ekspert, rəyin tədqiqat hissəsində yalnız üst-üstə
düşən əlamətləri təsvir edirsə, mövcud fərqlərə isə diqqət yetirmirsə, lakin rəy
verilən zaman onların inandırıcı izahı verilmirsə, deməli, ekspertin nəticəsi
tədqiqatdan irəli gəlmir, ona ziddir - belə nəticələr elmi əsaslandırılmış hesab edilə
bilməz);
7) ekspertin gəldiyi nəticənin forması necədir (ekspert nəticəsi qəti və ya
ehtimal rəy formasında ola bilər).
Qəti nəticə tədqiqat zamanı qoyulan məsələnin dürüst həlli üçün müəyyən
olunmuş əlamətlərin kifayətliliyi barədə ekspertin qəti fikrə gəlməsinə dəlalət edir.
Aşkar edilmiş əlamətlər nəticənin şərtsiz mötəbərliliyini təmin etməsə də,
fakta dair yüksək ehtimal dərəcəsi ilə fikir yürütməyə imkan verirsə, ekspert
ehtimal rəy verir.
Ekspert nəticələri formasından asılı olmayaraq, faktiki əsaslılığı və
ziddiyyətsizliyi baxımından mahiyyəti üzrə qiymətləndirilməlidir. Ekspertiza
vasitəsilə əldə olunmuş fakt haqqında informasiya həmin fakt barəsində digər
mənbələrdən əldə edilmiş informasiya ilə tutuşdurulur. Belə metod ekspert rəyinin
hərtərəfli yoxlanılmasını və müəyyən olunmalı hallar barəsində müstəntiqin və
məhkəmənin yekun nəticəsinin kifayət qədər etibarlılığını təmin edir.
Ekspert rəyinə qiymət verərkən aşağıdakılara diqqət yetirməlidir:
-ekspertizanın keçirilməsi zamanı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunubolunmamasına;
-ekspert rəyinin elmi nöqteydən əsaslandırılıb-əsaslandırılmamasına;
-ekspertin qarşısına qoyulmuş sualların cavablarının tam olub-olmamasına;
-tədqiqat aparılarkən ekspertiza metodlarının və metodikalarının düzgün
tətbiq edilib-edilməməsinə;
-rəyin ardıcıllığına əməl edilib-edilməməsinə, rəyin giriş, tədqiqat və nəticə
hissələrinin bir-birini tamamlayıb-tamamlamamasına.
Aparılmış tədqiqatın qiymətləndirilməsinin prosessual yoxlanılma vasitəsi
əlavə və təkrar ekspertizadır.
Əlavə ekspertiza ekspert rəyinin kifayət qədər aydın və ya tam olmadığı
təqdirdə təyin edilir. Həmin ekspertiza eyni ekspertə və ya digər ekspertə tapşırıla
bilər.
Təkrar ekspertiza ekspert nəticələrinin əsaslılığına və düzgünlüyünə şübhə
təyin olunmaqla, başqa ekspertə həvalə edilir.
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Ekspertiza predmeti olmuş fakt dürüst müəyyən olunduqdan sonra ikinci
mərhələyə-ekspertizanın sübutedici əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsinə keçilir.
Ekspertiza tədqiqatının predmeti, adətən, səbəbli əlaqənin daha çətin
həlqələri olur, bununla bağlı araşdırılan hadisənin bütövlükdə mexanizminin bərpa
edilməsi məqsədilə ekspert tərəfindən tədqiq edilərək, müəyyən olunmuş
səbəbiyyət həlqələri həmin iş üzrə dürüst müəyyən edilmiş səbəbli əlaqələr ilə
tutuşdurulur. Bu müstəvidə, ekspertlərin tədqiq etdiyi maddi cisimlərin fiziki
qarşılıqlı təsirinə hüquqi qiymət verilir, xarici (məkan, zaman, informasiya)
əlaqələr səbəbin müəyyən olunması baxımından qiymətləndirilir, araşdırılan
hadisənin predmetlərinin səbəbli əlaqəsindən konkret fiziki şəxslərin səbəbli
əlaqəsinin müəyyən olunmasına keçilir.
3.3. Ekspertizanın tədqiqatının aparılmasının müasir texniki imkanları
Tədqiqatların müasir səviyyədə aparılması üçün Məhkəmə ekspertiza
mərkəzi son illər ərzində müxtəlif təyinatlı alət, cihaz və avadanlıqlarla təchiz
olunur. Bu cihazların müəyyən hissəsi sənədlərin texniki ekspertizası, o cümlədən,
texniki mühafizə olunan sənədlərin və pul nişanları və qiymətli kağızların
tədqiqatının aparılması üçün istifadə olunur. Umumiyyətlə, sənədlərin texniki
tədqiqatının aparılmasına aid cihazlar ən sadəsindən mürəkkəb kompleksə qədər
tamamilə yenilənmişdir və ən müasir tələblərə cavab verir.
İlk növbədə bu sıraya zərrəbinləri (böyüdücüləri) aid etmək olar. Hal-hazırda
müxtəlif işıqlanma rejimlərdə (adi işıqda, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalarda)
çalışan və ölçmə imkanına malik olan “Requla”, “Vildis” və “Zeis” şirkətlərinin
istehsal etdikləri optik zərrəbinləri isitifadə olunur (şəkil 80-82). Bu zərrəbinlər
əskinasların (qiymətli kağızların) ilkin tədqiqatının operativ şəkildə həyata
keçirməyə imkan verir.

Şəkil 80.
“Requla” şirkətinin
zərrəbinin görünüşü
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Şəkil 81.
“Zeis” şirkətinin zərrəbinin
görünüşü

Şəkil 82.
“Vildis” şirkətinin
zərrəbinin görünüşü

Yeni nəsil zərrəbinlərdən olan müxtəlif böyütmə və işıqlandırma rejimlərdə
tədqiqatı aparmağa imkanı yaradan “Requla” şirkətinin istehsalı olan spektrallüminisent böyüdücü vasitəsilə alınan nəticələri rəqəmsal şəkildə kompüterin
yaddaşında saxlamaq, kompüter proqramı vasitəsilə ölçmələr aparmaq və rəqəmsal
emalını etmək olar (şəkil 83).
Şəkil 83.
“Requla” şirkətinin istehsalı olan
spektral-lüminisent böyüdücünün
görünüşü

Pul əskinaslarda (qiymətli kağızlarda) mühafizə vasitələrdən olan maqnit
boyanı görünəkli vəziyyətə gətirmək və maqnitləşmə dərəcəsinin ölçmək üçün
“Requla” şərkətinin “MagMouse” maqnitoptik vizualizatoru vasitəsilə tədqiqatlar
aparmaq olar (şəkil 84).
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Şəkil 84.
“Requla” şirkətinin istehsalı
olan “MagMouse”
maqnitoptik
vizualizatorunun görünüşü

Əskinasların (qiymətli kağızların) mikro hissələrini tədqiq etmək üçün 160
dəfəyə qədər böyütməyə qadir olan “Leica” şirkətinin “M 205 C” markalı
stereomikroskopu tətbiq edilir (şəkil 85).
Şəkil 85.
“Leica” şirkətinin istehsalı olan
“M 205 C” markalı
stereomikroskopun görünüşü
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Yazı materiallarının (boyaların, mürrəkəblərin) tərkibini müəyyənləşdirmə
və eyniləşdirmə tədqiqatını aparmaq üçün işığın kombinasiyalı səpilməsi effekti
əsasında işləyən “Foster+Freeman” şirkətinin istehsal etdiyi «Foram 685-2»
Raman mikroskopu əskinasların (qiymətli kağızların) ekspertizasında geniş istifadə
olunur (şəkil 86). «Foram 685-2» Raman spektrometri vasitəsilə tədqiq olunan
obyekti zədələmədən az vaxtda rəngləyicilərin spektral analizinin keçirilməsini
təmin edir.
«Foram 685-2» avadanlığında keçirilən tədqiqat növləri bir neçə mərhələdən
ibarət olan və müxtəlif (qazspektrometrlər, «MERK» lövhələri, təbəqəli
xromotoqrafiya) avadanlıqlardan istifadə etməklə həyata keçirilirdi ki, bu da tədqiq
olunan sənədin mütləq ekspert tərəfindən zədələnməsi (cizgilərdən rəngləyicinin
nümunəsini götürmək məqsədilə), hər götürülən nümunənin ayrıca tərkibinin
kimyəvi analizinin aparılması və alınan nəticələrin sonrakı müqayisəli tədqiqatı
aparılırdı. Qeyd olunan bütün mərhələlər xeyli vaxtın sərf olunmasına və
avtomatlaşdırılmış formada yox, ekspert tərəfindən subyektiv qiymətləndirilirdi.

Şəkil 86.
“Foster+Freeman”
şirkətinin istehsalı
olan “Foram 685-2”
Raman spektrometrin
görünüşü

Sənədlərin, o cümlədən, pul nişanlarının və qiymətli kağızların xüsusi
mühafizə vasitələrinin 24 rejimdə avtomatlaşdırılmış tədqiqatının aparmaq üçün
“Foster+Freeman” şirkətnin “VSC 6000/HS” video-spektral komparator istifadə
olunur (şəkil 87). Bu tədqiqatlar ağ işıqda, yandan və altdan düşən işıqda,
infraqırmızı şüanının 570, 601, 645, 695, 780, 850 və 950 nm dalğa uzunluğu
intervalında və ultrabənövşəyi şüanın 275, 365 nm dalğa uzunluğunda komputer
proqramı vasitəsilə tədqiq edilməsi, yazı materialların spektral təhlilinin, təsvirlərin
kompüterin yaddaşında saxlanılması və rəqəmsal emal olunması nəzərdə
tutulmuşdur. Həmçinin, komparator vasitəsilə müxtəlif növlü dəyişikliklər,
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pozuntular, kimyəvi üsulla yuyulmanın və sair aşkara çıxarıla və müəyyənləşdirilə
bilər.
Şəkil 87.
“Foster+Freeman”
şirkətinin istehsalı olan
“VSC 6000/HS” videospektral komparatorun
görünüşü

Şəkil 88.
“Requla” şirkətinin
istehsalı olan
“Currency” xüsusi
valyuta məlumataxtarış elektron
sisteminin görünüşü

Müxtəlif ölkələrin pul nişanları tədqiq etmək üçün «Requla» şirkətinin
“Currency» xüsusi valyuta məlumat-axtarış elektron sistemi istifadə olunur (şəkil
88). Bu sistem vasitəsilə 164 ölkənin müxtəlif buraxılışlı və nominallı 2613
əskinasların mühafizə vasitələrinin elementlərinin əlamətlər şəkillərlə və qeydlərlə
təsvir olunmuşdur.
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