
Xidməti istifadə üçün 
 
 
 

Sığorta hadisəsinin araşdırılması mərhələsində 
sığortalı haqqında məlumatların təhlükəsizlik xidməti 

tərəfindən yoxlanılması 
 
 
Hər bir araşdırma təxmin edilən cinayətkarın şəxsiyyəti ilə bağlı məlumatların tədqiq 
edilməsini tələb edir. 

Sığorta dələduzluğuna dair şübhə ilə bağlı olan hadisələrdə belə növ araşdırma 
obyektləri sığortalı, sığortaçı, mənfəət götürən, sığorta nümayəndəsi, sığorta 
hadisəsinin şahidi, sığorta hadisəsinin ikinci iştirakçısının şəxsiyyətləri olacaqdır. 

Sığortalı barədə məlumatı sığortaçının asan əldə edə biləcəyi aşağıdakı açıq 
mənbələrdən almaq olar:  

1. Sığorta sənədlərində əks olunan məlumatlar: 

- sığortalının adı, soyadı və atasının adı, cinsi, təvəllüdü; 
- fəaliyyət növü; 
- sürücülük təcrübəsi (stajı);        
- güzəranı; 
- xarici görünüşü; 
- sağlamlığı; 
- xətti; 
- qeydiyyat yeri, yaşayış yeri, telefonu; 
- qohumluq əlaqələri; 
- yaxın ünsiyyət dairəsi;  
- işçilər barədə məlumat. 

2.  Sığorta hadisəsi barədə məlumatlar: 

- sığortalı və onun tanışlarının istirahət yeri; 
- sığorta obyektinə münasibəti; 
- sığortalının əxlaqının emosional xüsusiyyətləri; 
- çətin vəziyyətdə bələd olma qabiliyyəti; 
- hüquq-mühafizə orqanlarında əlaqələri; 
- sığorta müqaviləsindən irəli gələn öz öhdəliklərinə münasibəti; 
- müqavilə bağlayan sığorta nümayəndəsinə münasibəti. 

3. Keçmiş sığorta hadisələri haqqında məlumatlar: 

- sığorta şirkəti daxilində əlaqələri; 
- özünün notariusu, hüquqşünaslarının mövcudluğu; 



- sığortaçını aldatma qərəzinin mövcudluğu; 
- sığortadan «alınmış gəliri»; 
- mülkiyyəti barədə məlumatlar; 
- biznes partnyorları.   

Göründüyü kimi, sığortalı barədə lazımınca dolğun məlumatlara sahib olmaq üçün 
Daxili İşlər Şöbəsinə və yaxud xəfiyyəyə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız  
bütün lazımi məlumatlar əks olunan sənədləri diqqətlə təhlil etmək və düzgün nəticə 
çıxarmaq lazimdır. Mürəkkəb sığorta hadisələrində sığortalının psixoloji portretinin 
yaradılması üçün peşəkar psixoloqları cəlb etmək düzgün olar. 

Sığortalı və digər şəxslərdən əlavə məlumatların əldə etməsi məqsədilə sığorta 
hadisəsi haqqında məlumat mənbələri aşağıdakılar ola bilər: 

- sığortalı tərəfindən verilən məlumatlar; 
- şahidlərin məlumatları; 
- səlahiyyətli orqanların məlumatları; 
- mütəxəssis və ekspertlərin rəyi. 

Həmin məlumatların alınmasının yolları aşağıdakılardır:  

- sığorta hadisəsi haqqında məlumatın alınması;  
- sığortalının sorğulanması, məlumat sxeminin şəkli; 
- şahidlərin sorğulanması; 
- sığorta hadisəsi haqqında sənədlərin təhlili; 
- təşkilatlara sorğuların göndərilməsi; 
- tədqiqat və ekspertizaların təyin olunması; 
- sığorta obyekti haqqında sənədlərin təhlili. 

Bu cür məlumatların uğurlu toplanması, təhlili və istifadəsi üçün bir sıra taktiki 
tövsiyələrə riayət etmək məqsədəuyğundur: 

- bütün məlumatları yalnız sorğulanan şəxslərin həmin məlumatları verə bilmək 
razılığı ilə almaq lazımdır; 

- hər tədbiri əsaslı surətdə planlaşdırmaq lazımdır; 
- məlumatları kağız və digər informasiya daşıyıcılarının köməyi ilə 

detallaşdırılmış şəkildə qeyd etmək lazımdır; 
- dindirilmə, sorğu üçün nümunəvi blanklar, anket-sorğu vərəqələri və sair 

işləyib hazırlamaq gərəkdir; 
- sənədlərin və alınmış məlumat üzrə rekvizitlərin (şərtlərin) 

rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünə riayət etmək lazımdır; 
- alınmış məlumatın məhkəmə prosesində istifadə üsulunu əvvəlcədən ətraflı 

düşünmək lazımdır. 

Sığortalı haqqında məlumat sığorta hadisəsi üzrə alınmış məlumatla uyğunlaşmalıdır, 
bunun üçün aşağıdakı suallara cavab almaq lazımdır: 



- sığorta hadisəsinin yeri və vaxtı və ya zərərçəkmiş tərəfindən onun aşkar 
olunma vaxtı; 

- törədilmiş cinayət haqqında DİŞ-ə məlumat verilmə vaxtı; 
- kim, hansı formada, haradan (əgər məlumat telefonla verilibsə) törədilmiş 

cinayət haqqında bildirib; 
- ərizəçinin rəyinə görə kim həmin cinayəti törədə bilər; 
- cinayət nəticəsində hansı əmlaka (ümumi və individual əlamətlər) ziyan dəyib; 
- ərizəçi sığortalanmış əmlakı nə vaxt, harada, hansı qiymətə və hansı şəraitdə 

əldə etmişdir; 
- göstərilən əmlakın sənədləri saxlanılıbmı; 
- göstərilən əmlak nə vaxt, harada və hansı şəraitdə sığortalanmışdır; 
- qeyri-sığortalanmış əmlaka ziyan dəyibmi və məhz hansına; 
- cinayətkarlar hadisə yerində hansı izləri qoymuşlar; 
- cinayətin hansı izlərini ərizəçi məhz özü aşkar etməyə kömək etmişdir; 
- sığortalanmış əmlak adətən harada yerləşdirilirdi (saxlanılırdı); 
- cinayət törədilərkən sığortalanmış əmlak harada yerləşmişdi; 
- sığortalanmış əmlak yerləşən yerə cinayətkar hansı yolla daxil olmuşdur; 
- cinayət törədilməmişdən əvvəl və sonra qıfıllar, kilid qurğuları və siqnalizasiya 

sistemi hansı vəziyyətdə olmuşdur; 
- cinayətkar hərəkətlərin törədilməsi halları digər şəxslərlə (məsələn, mənzil, 

qaraj qonşuları) baş vermişdirmi; 
- əmlakın sığorta sahibi və mənfəət alan şəxs kimdir; 
- sığorta müqaviləsi kimin təşəbbüsü ilə bağlanmışdır; 
- sığorta müqaviləsi imzalanmadan öncə əmlaka baxış keçirilibmi: harada, nə 

vaxt və kim tərəfindən; 
- sığorta obyektlərinin nömrələri sənədlərlə tutuşdurulubmu, həmin nömrələr 

sığorta sənədlərində göstərilibmi; 
- sığorta müqaviləsi bağlanarkən sığortalı özünü necə aparırdı; 
- sığortalı hadisə haqqında sığorta şirkətinə məlumat veribmi: nə və nə zaman o 

məlumat verib; 
- qeyd olunan vətəndaş əmlakı əvvəllər sığortalayıbmı (nə zaman, hansı əmlakı, 

hansı şirkətlərdə), sığorta hadisələri, ödənişlər və ya ödənişdən imtinalar 
olubmu. 

Göstərilən istiqamətlərdə məlumatların toplanmasından sonra sığorta hadisəsinin 
təsviri, daha dəqiq desək, əslində nəyin baş verdiyi aydınlaşacaqdır.              

 


