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ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОЛДАНУ ПРОБЛЕМАЛАЛАРЫ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ӘОЖ 343.54 

Қ.Н. Абугалиев, Ғылыми-зерттеу институтының Ішкі істер органдарының 
қызметін реттейтін заңнаманы зерттеу және мониторингтеу мәселелері бойынша 
орталығының аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 
полиция подполковнигі 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Жыныстық құқық бұзушылықтар жасаған кәмелетке толмаған  
қылмыстық топтардың қылмыс жасаудағы психологиялық сипаттамалары 

Аннотация. Бүгінгі таңда жыныстық еркіндігіне қарсы бағытталған қылмыстардың 

қоғамға қауіптілік дәрежесі аса жоғары және ол көп кездесетін қылмыс түрі болып 

табылады. Бұл қылмыстардың қоғамға қауіптілік дәрежесін осындай қылмыстарды жасау 

адамдардың заңмен қорғалатын жыныстық өмірінің еркіндігіне қасақана қайшы әрекеттер 

жасау жолымен, жәбірленушілердің имандылық түсінігіне, жан-дүниесіне, адами қасиет-

теріне зардап келтіру арқылы, адамдардың өміріне, сондай-ақ денінің саулығына қауіп-

қатер туындатады. Ендігі бір назар аударатын жайт, аталмыш жыныстық қылмыстар 

кәмелетке толмағандар арасында да белең алуда. Бұндай құқық бұзушылыққа баруда 

аталған санаттағы құқық бұзушылар көбінесе одан болатын зардаптардың, 

жауаптылықтың салмағына аса мән бермейді. Автор мақалада жыныстық құқық 

бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған қылмыстық топтардың қылмыс жасаудағы 

психологиялық сипаттамаларын ашуға тырысқан. Осы орайдағы зерттеушілердің 

пікірлерін салыстыру барысында өзіндік тұжырым жасалған. 

Негізгі сөздер: жыныстық құқық бұзушылықтар, кәмелетке толмағандар, психология-

лық сипаттама, құрбан, содырлар, маньяк, сот-психологиялық сараптама. 

Кәмелетке толмағандардың топтасу механизмдері, топ ішіндегі қарым-қатынас 

психологиясы және жасөспірімнің қандай да бір топқа түсу ниеті ХХ ғасыр бойында 

тұтастай зерттеуге алынды десе де болады. Сол кездерде отандық та, шетелдік те ғылыми 

әдебиеттерде еңбектердің басым көпшілігі жасөпірімінің сексуалдық мінез-құлқына, 

кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық мәселелеріне не болмаса олардың топ 

ішіндегі әумесерлік мінез-құлық ерекшеліктеріне арналды. Мұндай топтардың әрекет 

мақсаты қылмыс төңірегінде болғандықтан, В.М. Быков бұл ұғымның төмендегідей 

белгілерін айқындауға тырысады, яғни қылмыстық топ — бұл әлеуметтік психология 

позициясындағы адамдардың бірігуі, шағын биресми топ; оның бағыты қоғамға қарсы; бірігу 

ортақ қылмыстық әрекет негізінде болады; топ мүшелері белгілі дәрежеде ұйымдастырылған; 

топ қылмыстық әрекеттің ортақ ерекше субъектісі ретінде орын алады [1]. 

Тергеу практикасында кездескен қылмыстық топтарды зерделей келе, оларды ұйымдасу 

деңгейіне қарай бірнеше топқа бөлуге болады. 

Бірінші тип — топтасып қылмыс жасау үшін кездейсоқ немесе жағдайға қарай біріге 

салған кездейсоқ топ. Бұл тип әсіресе кәмелетке толмағандарға тән және психологиялық 
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тұрғысынан мейлінше қарапайым болып келеді. Әдетте, бұл кәмелетке толмағандар басында 

қандай да бір эмоциялық факторлардың әсерімен бірігеді де, соңынан ол қоғамға жат 

әрекеттерге ұласуы мүмкін. Бұл топтың біріге салып қылмысқа баруы екіталай. Бұл типтегі 

топтарда әлі психологиялық және функциялық құрылым қалыптаса қоймайды, басшылары 

анықталмаған, шешімді негізінен нақты жағдайға қатысты сезімнің әсерімен топ болып 

қабылдайды. Топтағы рөлдері де бөлінбеген, соншалықты дайындық жүргізбей-ақ, біріккен 

түрде қылмысты жасай береді. Әрекеттерінің көбі ойластырылған жоспарсыз, әп-сәттегі 

сезім әсерімен жүзеге асырылады. Мұндай қылмыстық түзілімдердің, ерекше жағдайларды 

айтпағанда, басым көпшілігі тұрақсыз, бір немесе бірнеше әрекеттерді жасағаннан кейін 

әдетте ыдырап кетіп жатады. Топқа қатысушылардың көбісі қылмыстық жазаға ұшыраймын 

деп ойламайды да. 

Ғылыми әдебиеттерде бұл типтес топтар әртүрлі атауға ие болды. И.П. Башкатовтың 

пікірінше, әлеуметтік бейтарап қарым-қатынас тобы немесе бір сөзбен айтқанда 

«содырлар» [2]. 

Жасөспірімдер қылмыстық бірлестігінің тағы бір түрі — «компания» типті қылмыстық 

топтар. Бұлар қылмыстық шеберліктеріне қарай, қалтаға түсушілер, алаяқтар, тонаушылар 

және т. б. болып, бөлек-бөлек топтасады. Бұл қылмыстық топтарда тұрақтылық белгілері 

қалыптасқан және өзінің құрылымы мен ұйымдасуы жағынан мейлінше күрделі. Мұндай 

қылмыстық топ жасөспірімдік, турасын айтқанда бозбалалық кезеңге тән. Өзлерінің 

пайдакүнемдік қажеттіліктерін заңға қайшы, яғни қылмыстық жолмен табуға бейім. Мұндай 

компаниялар мүлік ұрлау, тонау, қарақшылық шабуыл, бұзақылық, денсаулыққа қасақана 

зиян келтіру, зорлау сияқты қылмыстарға барады. Аталған типтегі топтарда психологиялық 

және функциялық құрылым қалыптаса қоймағанымен, тұрақты жеке құрам сынды оның 

жекелеген элементтері пайда бола бастайды. Олардың ішіндегі белсендісі, беделдісі жетекші 

рөлін атқара бастайды. Мүшелері өз әрекеттерінде қылмыстық мақсатқа қол жеткізудегі 

айқын қылмыстық идеяларды, дәстүрлі, қылмыстық-кәсіби көзқарастарды ұстана бастайды. 

Бұл топ алдыңғы қарастырылған топқа қарағанда барынша ұйымдастырылған болып 

табылады. Бірқатар жағдайларда олар құқық бұзушылық жасауға белгілі бір дайындықпен 

келеді: «операция» жоспарын дайындайды, өзара қызметтерін бөліседі, топтағы сылбыр 

мүшелерді кейде мәжбүрлі түрде итермелейді де. 

Соңғы тип — қалыптасып болған аса қауіпті қылмыстық топ. И.П. Башкатов мұндай 

топтарды тұрақты қылмыстық деп белгілейді. Бұл ұйымдасқан қылмыстық топта 

психологиялық құрылым айқын қалыптасқан: басында оны ұйымдастырушысы және 

жетекшісі — лидер тұрады, онан кейін қатардағы қатысушылар орын алады. Топ ішінен 

лидерлікке ұмтылып жүрген «қарсылас» та табылып жатады. Топтың түгелдей ішкі өмірі ірі 

пайда табу мақсатындағы бірқатар қылмыстар жасауға бағытталады. Ұйымдасқан қылмыс-

тық топта рөлдер нақты бөлінеді: мүшелерінің бірі қылмыс дайындығына кіріседі (барлау 

жасайды, ыңғайлы қылмыс объектілерін іздестіреді, қылмыс жасаудың ыңғайлы тәсілдерін 

дайындайды), өзгелері — тікелей қылмысқа қатысады, үшіншілері — ұрланғандарды 

сақтауды, тасымалдауды және өткізуді қамтаамсыз етеді. Әркім өз міндеттерін айқын 

білгендіктен, топ ұйымдасқан түрде жұмыла жұмыс жасайды. 

Кәмелетке толмағандар үшін топтық сексуалдық қылмыстарды жасаудың өзіндік 

бірқатар басымдылықтары да болады [3]. Біріншіден, біріккен топтың арқасында мақсатқа 

қол жеткізуге болады, өйткені (жәбірленушінің белсенді қарсыласуы жағдайында) жеке дара 

ол мүмкін емес еді. Бұл сәт жеткілікті дене күші мен сексуалдық тәжірибесі жоқ, жек өзі 

құрбанының қарсылығына төтеп бере алмайтын кәмелетке толмағандар үшін аса маңызды 

болмақ. Екіншіден, топтың өзге мүшелерінің болуы және олардың тарапынан болатын 

әлеуметтік қолдау жасөспірімге өздігімен іске асыра алмайтын сексуалдық және агрессиялық 
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әрекетін жүзеге асыруына батылдық береді. Үшіншіден, бұл сәт топтық сексуалдық 

қылмысқа қатысушылардың алдында өзінің ержүректілігі мен сексуалдық тәжірибелілігін 

көрсетуге таптырмас мүмкіндік. Төртіншіден, кейбір қылмыскерлер үшін өзінің қажетін 

топпен қанағаттандыру қосымша сексуалдық әуестенушілік болып, кейін өзінің сексуалдық 

қажетін іске асырудың ерекше түріне айналуына әкпе соқтырады. Осыған орай зерттеуші 

З. Старовичтің пікіріне сүйенетін болсақ, бірқатар зорлаушыларды тексере келгенде, оған 

топтық зорлауға қатысудың нәтижесінде болған ерте сексуалдық бастама себеп болған [4]. 

Зерттеуші Л.П. Конышева да сексуалдық зорлық-зомбылық поблемаларына біршама 

тоқталып баға берген [5]. Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлау туралы қылмыстық 

істерді тергеп-тексерудің психологиялық проблемаларын зерттей келе, автор осындай 

қылмыстарды жасайтын сексуалдық қылмыскерлердің жеке басына қатысты мәселелерді 

қозғайды. Ол дайындаған сексуалдық қылмыскерлердің типологиясында топтық зорлауды 

жасайтын адамдардың төмендегідей үш санаты ажыратылады: 

1. Қоғамға қарсы мәні басым антиәлеуметтік бағыттағы топ қатысушылары: әйел 

адамдармен дөрекі, қатал түрде қарым-қатынас жасауды жөн көреді, кейде тіпті топтық 

гетеросексуалдық белсенділік танытқанды мақтан көреді. Бұл типтес қылмыстардың көбісі 

нақты құрбаны анықталмаса да, алдын ала жоспарланған болады. Қылмыстың бұл түрі топқа 

жаңа мүшенің қосылуына қарай салт ретінде де жасалады. Құрбандары — сыныптас қыздар, 

көршілері немесе ішімдік не есірткі қолдануға бейім, ақыл-есі кем, қараусыз қыздар. Кейде 

кездейсоқ адамдар да болуы мүмкін. 

2. Құрбандарының жалпы мінез-құлқынан қарсыласпайды деп үміттенуі себебімен 

топтық зорлауға қатысушылар. Күтпеген жержен құрбанының қарсыласыу қылмыскерде 

футрацияның пайда болуына әкеледі. Мұндай типтегі қылмыс әдетте аса зұлымдықпен 

жасалады. Кей жағдайларда жәбірленуші топ мүшелерінің бірімен интимдік қатынасқа 

келіседі де, кейін күтпеген жерден бәрімен жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлейді. 

3. «Кек алу» мақсатында таныс құрбандарын топтық зорлауға қатысушылар. Мұндай 

топтар көбіне 2 адамнан құралады. Бұл типтегі қылмыстарды ұйымдастырушылар әдетте 

қыздар болады. Бұндай сексуалдық қылмыстар да зұлымдықпен, әртүрлі садистік 

әрекеттермен жасалады. 

Бұл аталған типологияның сот-психологиялық сараптама жүргізу кезінде өзіндік жемісі 

беретініне күмән жоқ. Дегенмен мұны да кемшіліксіз деп айтуға болмайды, әсіресе, саралау 

негізінің әртектілігін аңғаруға болады. 

Ғылыми әдебиеттерде және бір ойып орын алатын сексуалдық зорлау қылмыстарын 

жасайтын топтарды саралаудағы В.П. Пиражковтың типологиясын атауға болады [6]. Ол 

сексуалдық агрессияны жасау сипатына қарай қылмыстық топтарды төмендегідей тоғыз 

типке бөледі: 

Бірінші тип — зорлауды қолайлы жағдайдың нәтижесі деп түсінетін, әлі де заңға 

бағынатын жасөспірімдер мен бозбалалар. 

Екінші тип — «топтық сексуалдық маньяк» типі. Бұл топтар зорлау жасау үшін арнайы 

құрылған. Топтың мейлінше тәжірибелі мүшелері құрбанды іздеп табады, онымен бірге 

тұрады (мұның бәрі топтың лидерінің нұсқауымен болады), кейін құрбанын топқа 

«тастайды». 

Үшінші — зорлау олар үшін көңіл аудару, негізгі қылмыстарынан (тонау, қарақшылық) 

демалу болып табылатын қылмыстық топтар. Жасалу жобасы әдеттегідей, құрбнмен танысу, 

оны өзінің сезіміне иландыру, сонан соң топ жиналып отырған үйге әкелу, соңынан зорлау, 

кейде өлтіріп тастау, кейде тірі қалдыру. 

Төртінші — «аспиранттық». Құрбанымен танысу кезінде, әдетте қылмыскерлер өздерін 

беделді оқу орнының аспиранты, мәдениетті отбасынан шыққан бала ретінде көрсетеді. 
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Сонан соң беделді адаммен (профессормен, менеджермен т. б.) таныстырамын деп алдап, 

зорлауды жүзеге асыратын жерге алып барады. 

Бесінші — кенеттен болатын, елсіз жерде бірінші кез келген әйелді немесе қызды 

зорлайды. 

Алтыншы — зорлаушы-адам өлтірушлер тобы. Олар әдетте зорлаушыларды білетіндер 

мен оларды тани алатындарды өлтіреді. 

Жетінші — сол топқа мүше болған қыздарды зорлау, кейін онымен кезек-кезек тұру. 

Сегізінші — абитуриенттік, автордың пікірінше, қазіргі кезде барынша кең таралған. 

Кастингке немесе киноға түсуге деген желеумен вокзалдардан қалаға алғаш келген қыздарды 

аулайды. Құрбандарын киноға түсуге дайындық деген сылтаумен шешіндіреді де, соңынан 

зорлайды. 

Тоғызыншы — «зэктерге» тән. Сотталған хат жазысып, болашақ құрбанымен танысады. 

Кездесуде оны өзі және ептештер зорлайды. Бұл тек колонияларда ғана емес, бостандықта да 

кеңінен таралған. Зорлаудың бұл типінің ерекшелігі топтың ішінен біреуі «сүйем-күйем» деп, 

қыздың сеніміне кіреді де, кейіннен ортаға «салып» жібереді. Көп жағдайда ізін жасыру үшін 

құрбанды өлтіруге дейін барады. 

Мұндағы топтардың екінші және тоғызыншы типтері өзінің психологиялық мәні 

жағынан ұқсас, яғни екі жағдайда да топ мүшесінің білдірген сезімі құрбан үшін шырғалаңға 

апарады. Айырмашылығы — қылмыс мақсатында: бірге тұруға ұзағынан мәжбүрлеу немесе 

бір реттік эпизод. 

Қарастырылған саралаудан олардың бірнеше негізге негізделетінін аңғаруға болады. 

Солардың ішінде екеуін айқындап көрсететін болсақ, біріншісі — кәмелетке толмағандарды 

топқа біріктіруге ықпал ететін ортақ қызмет түрлері. Мәселен, 

– ойын-сауық, көңіл көтеретін, яғни топ мүшелері зорлау мен сексуалдық сипаттағы 

зорлық-зомбылық әрекеттерін ойын-сауық тәсілдерінің бірі ретінде қолданады; 

– жалпы криминалдық, өзге, жалпы криминалдық қылмыстарды жасауға құрылған, ал 

жыныстық құқық бұзушылықтар олардң қылмыстарының қосымша түрі болып табылады; 

– сексуалдық криминалдық, тек сексуалдық қылмыстарды жасауға арнайы біріккендер. 

Екіншіден, типологияның негізі ретінде сексуалдық қылмыстарды жасау орын алады: 

– сексуалдық қажетін қанағаттандыру, көңіл көтеру, «демалыс» түрі; 

– топтың ұйымшылдығын арттыру немесе оның мүшелерінің біріне әсер ету мақсатында 

топтық салттың түрі; 

– құрбанды жазалау түрі, құрбаннан кек алу. 

– кейін құрбанды айтқанымен жүргізу және оны қылмыс мақсаттарына (жезөкшелікпен 

айналысуға мәжбүрлеу, қылмыстық әрекеттерге қатысу және т. б.) қолдану мақсатында 

бүлдіргіш психологиялық әсер ету тәсілі. 
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РЕЗЮМЕ 

Преступления, направленные против половой свободы, имеют высшую степень 

общественной опасности и являются наиболее распространенным видом преступлений. 

Степень общественной опасности этих преступлений наиболее высока, так как они создают 

угрозу жизни и здоровью людей, являются умышленными противоправными деяниями, 

посягающими на нравственность и половую свободу. Следует отметить, что данные 

сексуальные преступления нередко происходят и среди несовершеннолетних. Расследование 

с участием указанных категорий правонарушителей зачастую осложняется тем, что 

несовершеннолетние не осознают возможных последствий, ответственности. Автор 

раскрывает психологические характеристики совершения преступлений несовершен-

нолетними преступными группами, на основании изучения точек зрения ученых делает 

собственные выводы. 

RESUME 

Today, crimes against sexual freedom have the highest degree of public danger and are the 

most common type of crime. The degree of public danger of these crimes creates a threat to the life 

and health of people by committing deliberate illegal actions on the freedom of the legally protected 

sexual life of persons, by causing harm to the moral understanding, soul, and human qualities of the 

victims. It should be noted that these sexual crimes also occur among minors. When visiting such an 

offense, these categories of offenders often do not attach significant importance to the weight of 

possible consequences and responsibility. The author reveals the psychological characteristics of the 

Commission of crimes by juvenile criminal groups, based on the study of the points of view of 

scientists developed their own conclusions. 

 

 

ӘОЖ 343.34 

Қ.Е. Дүйсенов, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының 
оқытушысы, полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Қазақстанда тыйым салынған діндерді  
арнайы алдын алудың кейбір мәселесі 

Аннотация. Ғылыми мақалада Қазақстан аумағында қызмет етуге тыйым салынған 

діндердің алдын алу, олардың әрекеттерінің жолын кесу, қоғамдағы азаматтарды ескерту 

және сол діндерден сақтандыру қызметін үйлестіру қарастырылады. Душар жағдайды 

зерттей келе, радикалдар мен экстремистердің арнайы схемалық шаралары болуы нәтиже-

сінде, Қазақстан халқының көпшілігіне қарсы екендігін күмән тудырмайды, сондай-ақ құқық 

қорғау органдарының қызметкерлері, қарулы күштер, сондай-ақ жалпы мемлекетке қарсы 

екеніне көз жеткізуге болады. Әсіресе маңыздысы адамдардың патриотизм мен мақтаныш 

сезімін және де адамның психологиялық көзқарасын қалпына келтіру болып табылады. Осы 

жұмысты айтарлықтай жалғастыруға бұрын өздері радикалдардың қатарында болған 

адамдардың белсенді көмек көрсеткен кезде жұмысты жүргізу жеңіл болып келеді. 
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Негізгі сөздер: арнайы алдын алу, салафиттік, радикалды, такфирші — 

«джехатшылар», арбауға түскен адамдар. 

Біздің елімізде діни экстремизмнің болуы туралы Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Діни экстремизм Қазақстанда аса үлкен көлемде белең алған 

жоқ, дегенмен айтарлықтай қауіп бар, егер оны уақытында ескеріп алдын алмаса, біздің 

елімізде де ондай қауіп пайда болуы мүмкін.  

Біздің аумақта діни экстремизмнің мүмкіндігі ұзақ демократия мен азаматтық қоғам 

жолында зайырлы мемлекет ретінде біздің ұлттық қауіпсіздік пен мемлекет мифтік қауіп-

қатерлер санатынан өтті» [1], — деп жазды. 

Өткен жылдар Елбасы Н.Ә. Назарбаев сөзінің рас екенін және мемлекеттік органдардың 

діни экстремизмнің елімізге келтірер қауіп-қатерін дұрыс бағаламағанын көрсетті. 

Ғаламтор мен баспасөз материалдарын зерттегенде 2000–2014 жылдары діни 

экстремизмнің фактілері арта түскенін көрсетеді. Ұлттың және мемлекеттің қауіпсіздігі үшін, 

әрине, терроризмді бірінші орынға қою қажет. Олармен күресу уақыт күттірмес үлкен 

мәселенің бірі болмақ. 

Демек, осы жолда күрестің бір бағыты — Қазақстан аумағында қызмет етуге тыйым 

салынған діндерді әшкерелеу, қызметтерінің жолын кесу, азаматтарды ескерту және сол 

діндерден сақтандыру қызметін үйлестіру. 

Кейбір зерттеушінің қарастыруынша, қазіргі таңда Қазақстанда ерекше қауіпті 

топтардың бірі — салафиттік радикалды такфирші — «джехатшылар» болып табылады, 

олардың кейбір ерекшелігіне нақтырақ тоқталып, соған қатысты олардың алдын алуда 

кешенді жұмыстар құрылуы қажет. 

Сонымен, такфирші — «джехатшылардың» діннің атын жамыла отырып, зайырлы және 

рухани билікті басып алуға бағытталған, қоғамдағы дәстүрлі діни ұстанымдарды бұзуға, 

елдегі және аумақтардағы саяси және әлеуметтік жағдайларды тұрақсыздандыруға 

байланысты әмбебап идеологиясы мен әдістемелері бар. 

Такфирші — «джехатшылардың» біртекті радикалды идеологиясы мен әдістемелерін 

қолданулары тарихта тек Қазақстанмен ғана байланысты емес, олар, сонымен қоса басқа да 

елдерде қолданылған, олар: Мысыр, Сирия, Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей 

Федерациясының аумағында Шешенстан мен Дағыстанда және т. б. 

Барлық такфирші — «джехатшы» бағытындағы топтар үшін тұрғындарға әсер етуі, 

адамның санасын бұрмалау тетіктері және басқа да ағымдағы әрекеттік (қазіргі, заманауи) 

сипаттары біртекті болып келеді. 

Тұрғындарға әсер ету тәсілдері келесідей: жастар арасында мұсылмандықтың ұғым 

түсініктері мен негізгі білімдерін немесе басқа да сұрақтарын бұрмалай түсіндіруді тарату; 

адамның сыни және қалыпты ойлауын шектеу немесе тығырыққа тіреу жолымен өздерінің 

көзқарастарын, ұстанымдарын енгізу үшін психологиялық бұрмалаулармен мәжбүрлеуге 

әкелу; адамға эмоциялық тұрғыдан діни сезімдеріне әсер ету: ағайындық, жанашулық және 

мүсіркеулік, реніш, кек алу, жатсыну және т. б. 

Санаға әсер етудің тетіктеріне келетін болсақ: исламдық ережелерді бұрмалап 

түсіндіруге бағыттылық; «Кім намаз оқымаса, сол кәпір» (нақты мұсылман құқығы 

ережелерін есепке алмай); «Алланың жібергенінен басқаны орындаған — сол кәпір» (аталған 

ереженің мазмұнын бұрмалаудан басқа, радикалдықтар әріп қуалауы, оның мүлтіксіз 

орындалуын талап ету); «Аль-уаля уаль-бара» қағидасы (достық пен іске қатысы жоқ) 

(қатысы жоқтық күнәһарлардан аластау емес, кім радикалдармен бірге болмаса, соларға 

деген өшпенділік); өздерінің топтарының қатарына теологиялық тұрғыдан білімді 

адамдарды, такфиршілер мен «джехатшылар» идеологиясынан өздерінің мүшелерін 
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тайдыратын басқа да адамдарды, соған қоса, «аманат» (топтарынан, жамағаттан 

«құпияларын» сыртқа шығармайды), «ғайбат» (яғни радикалдың басшысының беделіне 

қатысты қандайда бір сын айтылғанда басқа сенушілердің сыртынан «әңгіме», «өсек» айту 

болдырмау) ұғымдарын қолдануға бағытталған ұстанымдарын жоққа шығаратын 

адамдардың енуіне шектеу қояды және т. б.; пұтқа табынатындарға діни өшпенділік негізінде 

күрес жүргізуді дәріптеу, соның негізінде пұтқа табыну болып зайырлы мемлекет пен оның 

жүйесі де саналады, олар радикалды топтардың мүшелерінің құқық қорғау және басқа да 

мемлекеттік органдарға қатысты агрессияны туындатады. 

Такфиршілер мен «джехатшылардың» ағымдық сипаттамалары: ұйымшылдық пен тарап 

кету қауіптілігі; адам өлтіруге және өзін өлтіруге дайындығы; жинақылық және шапшаңдық; 

өздерінің спортзалдарын жасақтау, белсенді физикалық дайындық, «өзін-өзі қорғау» 

(кімнен?) мақсатында жасақ құру, топтасу идеяларын алға тарту (бұл беталыс 1988–

1991 жылдары «Өзбекстан ислам қозғалысы» террористік ұйымның тәжірибесінде 

кездескен) [2] әскери-тактикалық дайындық (теориядан тәжірибеге өту); ғаламтор арқылы 

басқару (радикалды діни идеологияның сырттан пайда болуы мен сырттан енгізу дәлелі 

болып отыр); топтағы басшыларының рөлі, оларға тән физикалық күш пен харизматикалық 

ерекшеліктер жас адамдарға тән ерекше құндылық сияқты; криминализация (қылмыстық 

құқық бұзушылықтар жасау және қылмыскерлердің есебінен олардың санын көбейту); әр 

жастағы радикалдық бағыттағы әйел жақтаушылары, ерлері мен ұлдарына террорлық 

әрекеттерді ұйымдастыру мен джихаттықтың нақ қазан ошағына бару, дұрыстығын үгіттеп, 

дәлелдеу арқылы оларға кері әсерін тигізу. 

Тағы бір маңызды тұсы қазіргі таңдағы джихатшылар мен такфиршілердің идеологиясы 

салафизм мен исламдық радикалды саяси «ихван» ағымының аралас ұстанымдары әрі ол 

фактілі түрде сендірілген ұстаным болып табылады. Бұның негізі XX ғасырдың II 

жартысында египеттік партияның «Ихвануль-муслимуннің» («Мұсылман бауырлар», 

«Мұсылман бауырластығы») радикалдық қанатынан бөлініп шыққандар. 

Арнайы алдын алуды жүзеге асырғанда радикалды діни ойлардың жақтаушыларына 

жүргізілген діни, психикалық, психологиялық және идеологиялық, сонымен қатар 

әлеуметтік-экономикалық мәселелердің қиын манипуляциясының алдын алу шаралары 

жүргізілуі қажет. 

Осындай жағдайда орыс зерттеушісі В.И. Ильин: «Әлеуметтік көмек, дәрілік зат ретінде 

тиімді. Бір адамды құтқаратын, осындай табыспен басқасын өлтіретін» [3] сөздерінен белгілі 

бір қажетті ой түюге болады. Бұл байланыста радикалды әсердің алдын алу түрі діни 

орталық байланысында арнайы деп аталады. Бұндай жұмыста белгілі бір тұлғаның 

деструктивті әсері төнген көптеген ерекшелік бар, жалпы алдын алу шараларында 

қолданылатын радикалды әсерге түспеген тұлғаға еш қажеті жоқ. 

Радикалды ортаға түсіп қалған адамға алдын алу көмегін көрсету келесідей: діни 

(теологиялық) білім; психологиялық түзету; дүниетанымдық және патриоттық тәрбие беру; 

әлеуметтік қалпына келтіру. 

Алдын алу шараларының тиімдісі діни түсіндіруден басталып басқа да түріне өтеді. 

Нысанның арнайы алдын алу шаралары ретінде ең әлсіз жерінің белсенді сол және басқа 

«терапия» түрін қолдану қажет. Сонымен қатар белгілі жағдайлардан арнайы алдын алу 

шаралары топтық болуы мүмкін. 

«Арбауға түскен адамдар» санатындағылардың ішінен қылмыстық құқық бұзушылық 

жасағандар, сотталып, қоғамнан бөлек және бос бостандығынан айыру мекемесінде отыруы 

қажет. Осыдан кейін олармен пенитенциалды алдын алу шаралары өткізілуі мүмкін. Бірінші 

кезектегі тұлғалар қылмыстық құқық бұзушылықтар жасамаған, бірақ жасауы мүмкіндерді 
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психологиялық тазалаудан өткізіп, экстремизм немесе басқа да қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаудың алдын алуға болады. 

Такфиршілер мен «джихадшылар» тек арнайы білімі бар мұсылмандық діни қызметкер-

лердің, әртүрлі бағыттағылардың айтқандарын ғана қабылдамайды. Бұндай байланыстағы, 

берілген санаттағы экстремистерге көмек бере алатын теолог — шеберлерге іздеу салынуда. 

Діни радикалды жүзеге асыра алатын, олармен «бір тілде» сөйлей алатын, өзінің мақсатын 

қоя білетін және қоғамның, сонымен қатар мемлекеттің қызығушылығын арттыратын адам 

қажет. 

Радикалды діннен жапа шеккен адамдармен арнайы алдын алу шаралары келесідей 

болмақ: діни сауаттандыру; психологиялық түзету; әлеуметтік оңалту (олар құқықтық және 

шариғаттық негізде, кәсіптік білім алуға жәрдемдесу, жұмысқа орналасуға көмектесу); 

патриоттық, отансүйгіштікке тәрбие. 

«Арбауға түскен адамдарға» психологиялық тұрғада ең маңыздысы такфирші — 

«джихадшы» нәтижесінде өз-өзіне қол жұмсаудың жасандылығын дәлелдеп түсіндіру. 

Көндірудің негізі болып «джихад» түсінігінің қолдағының бәрін беру міндетін керісінше 

түсіндіріп белсенді өмір сүру, оқу, еңбек ету, туыстық қарым-қатынастарды үзбеу және т. б. 

діни тұрғыдан жеткізу қажет. «Арбауға түскен адамдардың» ең қиын тұсы өлуге 

«келіскендігі», «қажеттілігі» өлудің міндеттілігін мойындағаны. Нәтижесінде олар бір 

мезетте «жартылай тірі» және «жартылай өлі» болады, бір сөзбен айтқанда, «зомби». 

Радикалдардың жақтаушысы ретінде дәстүрлі емес діни топтардың, «пионерлері» екені 

Қазақстанға ислам дінін таратқандарға біздің тарихымызды айту керек. Сондықтан да 

патриоттық тәрбиелеу кезінде қазақтың ұлттық дәстүрлерін айтып, исламмен тығыз 

байланысты екенін түсіндіру қажет. Біздің тарихымызда Ислам дінін жоғары мемлекеттік 

шенеуніктер деңгейіндегі хандардың қолдағандығы туралы көптеген мысал бар, ол Керей 

мен Жәнібек хандардан басталып, Тәуке ханмен жалғасын тауып және Кенесары ханмен 

аяқталған. 

Ислам діні Керей мен Жәнібек хандардың билік тұсында басталып, Тәуке хан, Кенесары 

ханның биліктерінің аяқталғанына қарамастан, ары қарай жалғасып жоғары деңгейде 

ұстанды. Ислам мектебі — Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ыбырай 

Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы және тағы да басқа тұлғалар, 

көптеген көрнекті қазақ ғұламасы, өз бастапқы білімдерін медресе қабырғасында бастады. 

Сонымен қатар ислам қазақтың көптеген дәстүрі мен әдет-ғұрпына қайшы келмейді. 

Көптеген қазақ сөзі араб тілінен енген, осыны сараптай келе, Ислам діні қазақ үшін кең 

өрісте орын алғанын байқаймыз. 

Қоғамдығы діни жағдай тікелей діни насихатқа бағынышты болып келеді, өйткені көбіне 

«құрбандар» әлеуметтік нормативтік-құқықтық және шариғат білімін міндеттенеді. Сонымен 

қатар мұсылман заңы, сондай-ақ фикир-қырлары қате әкелініп, экстремистік актілер 

көріністері негізді деп, орын тапты. Осы жағдайға орай, алдын алу нысандары исламның 

көзқарасы мен Қазақстанның зайырлы және діни қалыпты өмір сүруінің бүгінгі маңызды 

тұрғысынан қолайлы екенін көрсетеді. 

Тәжірбиеде көрсетілгендей, алдын алу мен нығайту әрекетіне, шамамен 1,5-2 жылдай 

кетуі мүмкін. Бұл парадокс және таңқаларлық жағдай, адам өз-өзін психологиялық тұрғыдан 

құрбандыққа шалу және де дайындау үшін 2-3 ай уақыт керек, ал оны сол ойдан кері көндіру 

үшін бұдан көп уақыт қажет етеді. Душар жағдайды зерттей келе, радикалдар мен 

экстремистердің арнайы схемалық шаралары болуы нәтижесінде Қазақстан халқының 

көпшілігіне қарсы екеніне күмән тумайды, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қызмет-

керлеріне, қарулы күштеріне, жалпы мемлекетке қарсы екеніне көз жеткізуге болады. Әсіресе 

маңыздысы адамдардың патриотизм мен мақтаныш сезімін және де адамның психологиялық 
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көзқарасын қалпына келтіру болып табылады. Осы жұмысты айтарлықтай жалғастыруға 

бұрын өздері радикалдардың қатарында болған адамдардың белсенді көмек көрсеткен кезде 

жұмысты жүргізу жеңіл болады. 
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РЕЗЮМЕ 

В научной статье рассматриваются криминологические аспекты предупреждения пре-

ступлений, связанных с экстремизмом в Республике Казахстан. Автор исследует способы 

предотвращения деятельности запрещенных религиозных объединений на территории Казах-

стана, пресечения их действий, координации деятельности таких объединений. Радикалы и 

экстремисты выступают против большинства населения, а также против сотрудников право-

охранительных органов, вооруженных сил и государства в целом. Особенно важно поэтому 

развивать в обществе патриотизм и гордость людей за свою страну. Особые меры должны 

быть приняты для предотвращения манипулирования религиозными, психологическими и 

идеологическими, а также социально-экономическими проблемами потенциальных сторон-

ников радикальных религиозных убеждений. 

RESUME 

This scientific article discusses the criminological aspects of the prevention of crimes related to 

extremism in the Republic of Kazakhstan. The scientific article provides for the prevention of pro-

hibited religious associations on the territory of Kazakhstan, the suppression of their actions, the 

warning of citizens in society and the coordination of the activities of these religions. Radicals and 

extremists oppose the majority of the population as a result of special schematic measures, as well 

as against them against law enforcement officers, the armed forces and the state as a whole. It is es-

pecially important to restore the patriotism and pride of people, as well as restore the psychological 

point of view of a person. It is much easier to do this work when it comes to active support from 

those who were among the radicals. Special precautions must be taken to prevent the difficult ma-

nipulation of religious, psychological, psychological and ideological, as well as socio-economic 

problems of the supporters of radical religious beliefs. 
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ӘОЖ 343.9 

Т.О. Жұманов, заңсыз көші-қонға және адам саудасына қарсы күрес бойынша 
мамандарды даярлау жөніндегі оқу орталығының аға оқытушы-әдіскері, полиция 
майоры  

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Адам саудасымен байланысты  
қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлау ерекшеліктері 

Аннотация. Мақалада адам саудасымен байланысты қылмыстарды тергеп-тексеруді 

жоспарлау ерекшеліктері қарастырылған. Мұнда тергеу жағдайлары жеке тергеу 

әрекеттерін нақты ұйымдастыру мен сапалы жоспарлау, жедел-тактикалық комбинация-

лар, жеке кезеңдердің немесе тергеп-тексерудің барлық процесінің қамтамасыз етілуімен 

шешілетіні көрсетілген. Көрсетілген қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлаудың өзіндік 

ерекшеліктері бар, олар қылмысты жасау әдістері туралы жедел-іздестіру ақпаратының, 

қылмыстық топ мүшелерінің, олардың көшбасшыларының, топтағы өзара қарым-қатынас 

сипаттамасының болуына, топ мүшелерінің арасындағы қарама-қайшылық пен басқа да 

деректердің болуына, адам саудасы кезіндегі қылмыстық қызмет туралы процестік 

(дәлелдемелік) ақпараттың болмауы немесе ішінара болуымен және уақыт тапшы болған 

жағдайда, әсіресе шартты жедел әзірлемелерді іске асыру кезінде процестік шешімдер 

қабылдау қажеттілігіне байланысты. Тергеп-тексеруді жоспарлауда тергеп-тексеру 

мақсаттары мен міндеттерін, құрылымын, зерттелуін, тергеу нұсқаларының тексерілуін, 

сонымен қатар мерзімдері мен нақты орындаушыларды шартты бөлу ұсынылады. 

Негізгі сөздер: адам саудасы, адамды пайдалану, тергеуші, жедел қызметкер, өзара іс-

қимыл, қылмыстарды тергеп-тексеру, қылмыстарды тергеп-тексеру, ақпаратпен алмасу, 

жоспарлау. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев 

«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында: «Біз 

жеке меншікті қорғауға, құқық үстемдігіне және баршаның заң алдында теңдігін қамтамасыз 

етуге бағытталған реформалар жүргізудеміз. Бұл жұмысты жалғастыру керек» [1], — деп 

көрсеткен. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасында: «Ішкі істер органдарының басты міндеттері қоғамдық 

тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жеке адамға, меншікке қарсы 

қылмыстарға және басқа да жалпы қылмыстарға қарсы күрес болып табылады», — деп 

көрсетілген. 

Азаматтардың қауіпсіздігі мен тыныштығы, еліміздегі қылмыстың жай-күйі мен 

криминогендік жағдайдың деңгейі ішкі істер органдары қызметінің тиімділігіне байланысты, 

сондықтан ішкі істер органдарын жетілдіру процесі қылмыстық көріністер мен құқық 

бұзушылықтардың алдын алуда олардың жылдам әрі барабар әрекет етуін қамтамасыз етуге 

бағытталуға тиіс [2]. 

Сондықтан зерттеу тақырыбын таңдау адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің 

жолын кесу және тергеп-тексеру проблемаларын зерделеу қажеттілігімен байланысты. Адам 

саудасы — заманауи қоғамның күрделі проблемаларының бірі. Мәжбүрлі еңбек, кәмелетке 

толмағандардың еңбегімен қоса, сексуалдық пайдалану, үй құлдығы және қылмыстылықтың 

өзге де көріністері — бұлардың барлығы осы қауіпті қылмыстың әртүрлі көрінісі. Заманауи 
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құл саудасының көпжоспарлығын ескере отырып, оның бар болуы жеке адамның, қоғам мен 

жалпы мемлекеттің мүдделеріне айтарлықтай қауіп төндіреді. 

Қазақстан Республикасында адам саудасы және оған ілеспелі қылмыстар үшін Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі Қылмыстық кодексінің 116 (ҚР 1997 ж. ҚК 113-

б.), 125, 126, 128, 134-б. (ҚР 1997 ж. ҚК 132-1-б.), 135 (ҚР 1997 ж. ҚК 133-б.), 308 (ҚР 

1997 ж. ҚК 270-б.), 309 (ҚР 1997 ж. ҚК 271-б.) баптары бойынша жауаптылық көзделген. Біз 

жүргізген зерттеу 2010–2019 жылдар аралығында олардың динамикасын талдап, адам 

саудасымен байланысты қылмыстылықтың жалпы жай-күйін көрсете отырып, осы әрекеттің 

белгілерін саралайтын қылмыстық-құқықтық нормаларды аша отырып, қылмыстық-

құқықтық сипаттама беруге мүмкіндік берді: «Адамның ағзалары мен тiндерiн алып қоюға 

мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою» (ҚР ҚК 116-бап), «Адамды ұрлау» (ҚР ҚК 125-бап), 

«Бас бостандығынан заңсыз айыру» (ҚР ҚК 126-бап), «Кәмелетке толмағандар саудасы» (ҚР 

ҚК 135-бап). Жүргізілген талдау көрсеткендей, 2010-2019 жылдар аралығында жалпы 

қылмыстылықтың өсу динамикасы жалпы еліміз бойынша 25 %-ға өсті (2008 жылы 127478-

ден 2016 жылғы 9 ай ішінде 295039-ға дейін), бұл адам саудасымен байланысты тіркелген 

қылмыстардың санына әсер етті +30 %, немесе 15-тен 20-ға дейін тиісінше [3]. 

Адам саудасы фактілерін тергеп-тексерумен байланысты қылмыстық іс бойынша 

дәлелдеуге жататын мән-жайды белгілеу үшін тергеп-тексеру бағыты көбінесе тергеп-

тексерудің алғашқы, кейінгі және қорытынды кезеңдерінде туындаған тергеу жағдайларымен 

анықталады. Қарастырылған тергеу жағдайлары жекелеген тергеу әрекеттері нақты 

ұйымдастырылу мен сапалы жоспарлануын, жедел-тактикалық комбинацияларды, жекелеген 

кезеңдер немесе тергеп-тексерудің барлық процесін қамтамасыз етумен шешіледі. Біздің 

ойымызша, осы мәселелер арнайы әдебиеттерде айтарлықтай деңгейде түсіндірілуіне 

байланысты қарастырылып отырған қылмыстарды тергеп-тексерудің бастапқы кезеңдерін 

жоспарлау ерекшеліктеріне ғана тоқталайық. Жезөкшелікпен және жеңгетайлықпен 

айналысу үшін притондарды ұйымдастыру және ұстауды тергеп-тексерудің бастапқы 

кезеңіне, әдетте, жеңгетайларды қылмыс үстінде ұстау бойынша жедел-тактикалық 

комбинациялар мен нақты тергеу әрекеттері кіретінін ескеру қажет. 

Көрсетілген қылмыстарды тергеп-тексерудің бастапқы және кейінгі кезеңдерін 

жоспарлау өзіндік ерекшеліктерге ие, олар, ең алдымен, мыналарға: қылмысты жасау 

тәсілдері, қылмыстық топтардың мүшелері, олардың көшбасшылары, топтағы өзара қарым-

қатынас сипаты туралы жедел-іздестіру ақпараттың болуына, топ мүшелерінің арасындағы 

қайшылықтар мен өзге де деректердің болуына байланысты. Екіншіден, жезөкшелікпен және 

жеңгетайлықпен айналысу үшін притондарды ұйымдастыру және ұстау туралы процестік 

(дәлелдемелік) ақпараттың болмауына немесе мейлінше аз болуына, уақыт тапшы болған 

жағдайда, әсіресе жедел әзірлемелер іске асыру кезінде процестік шешімдер қабылдау 

қажеттілігіне байланысты. 

Тергеп-тексерудің бастапқы, кейінгі және қорытынды кезеңдерін жоспарлауда шартты 

түрде бес бөлікке бөліп көрсетуге болады: осы кезеңде тергеп-тексеру мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау; тергеу нұсқаларын құру (болжамдар ұсыну); тергеу нұсқаларын зерттеу 

(тергеу жүргізу); тергеу нұсқаларын тексеру, яғни істің мән-жайлары мен олардың 

сабақтастығын айқындауға бағытталған ұйымдастырушылық іс-шара кешенін анықтау; 

ұсынылған нұсқаларды және нақты орындаушыларды тексеру мерзімдері. 

Жоспардың сапасы қарастырылып отырған істерді бұрын тергеп-тексерген тергеушінің 

тәжірибесіне байланысты болады. Сондықтан осындай топтық қылмыстарды мамандан-

дырылған жедел-тергеу топтары тергеп-тексеруі мақсатқа сай болып табылады. 

Тергеп-тексеруді жоспарлау барысында аймақтың (аумақ, қызмет саласы және т. с. с.) 

салыстырмалы түрде тұрақтылығын, қылмыстарды жасау тәсілдерін ескеру қажет, бұл 
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салыстырмалы түрде тұрақты әрекет ететін көздер мен жедел ақпарат каналдарының желісін 

құруға мүмкіндік беріп, деректерге жүргізілген талдау мен нақты қылмыс жасаған тұлғаны, 

өздері мүшелері болып табылатын қылмыстық топтарды анықтау тиімділігін арттырады. 

Тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шарасын жоспарлау кезінде қылмыстық 

қызметтің қандай да бір түрі басым болуына қарамастан, қылмыстық топтардың көбі 

(бірінші кезекте, жалпы қылмыстық бағыттағы) айтарлықтай қатаң функциялық және 

аумақтық шектеулерді ұстанбайды. Бұл топтардың криминалдық кәсіпқойлылыққа ие болуын 

баяулатып, олардың қызметінде көптеген «қателікке» әкеп соғады, яғни олардың 

жасырындылығы жойыла бастайды. 

Жоспарда тергеп-тексерудің тергеу үшін қолайлы эпизодта және жағдайда басталуы 

орынды екенін ескеру қажет. Топтық қылмыстарды тергеп-тексеруді жоспарлау аралық 

міндеттерді шешуге, әрі қарай басты мақсат — қылмыстық топты жоюға қол жеткізуге 

бағытталған тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шарасынан тұратын тактикалық 

операциялар кешенінен тұруы тиіс. 

Қылмыстарды жасауға қатысы бар адамдармен қоса мекенжайын қалдырмай, бір жерге 

кетіп қалатын куәлар мен куәгерлердің де тергеуден және соттан бас тартуының алдын алу 

бойынша шаралар қабылдау қажет, өйткені мұндай жағдай тергеу жүргізу процесін 

қиындатады. Бұл жағдайда жасырын түрде алынған нақты мәліметтерге негізделген алдын 

ала ескерту ғана келеңсіз салдарға жол бермейді. Қамаудағы айыптаушыларға қатысты 

қамаудан қашуының алдын алу қажет. 

Сондай-ақ жоспарда қылмыскерлер өздерінің әрекеттерімен тергеуге «жалған бағыт 

беру», яғни тергеушінің назарын топтың қылмыстық қызметін тереңірек зерттеуден басқаға 

аудартуға бағыттау мүмкіндігін ескеру қажет, мысалы, өз кінәсін мойындау, болмашы 

қылмыстарды тергеп-тексеруге және топтың екінші кезектегі мүшелерін ұстап беруге көмек 

көрсету. Бұл топтың барлық қылмыстық қызметін анықтау, қосымша дәлелдемелер немесе 

ұйымдастырушы және оның айналасындағы адамдар туралы ақпарат іздеу бойынша 

тергеудің белсенділігін төмендету мақсатында жасалады. 

Тергеушілер мен жедел қызметкерлерді қылмыстық топтың мүшелеріне пайдалы 

әрекеттерге көндіру мақсатында оларға ықпал ету мүмкіндігін ескеру қажет. Бұл тікелей 

қорқыту немесе параға сатып алу, сондай-ақ ішкі істер органдарының қызметкерлерін 

қылмыстық қызметке дыбыс жазатын және бейне аппаратураны қолдана отырып, атына кір 

келтіру және бопсалау арқылы тарту болуы мүмкін. 

Жоспарда барынша криминалистикалық және арнайы техниканы қолдану қажет, бұл аса 

мықты дәлелдеме негізін құрай алады. Жедел қадағалау кезінде арнайы техниканың 

қолданылуы үлкен тактикалық-психологиялық мәнге ие болады: жасырын камералар, дыбыс 

жазу құрылғылары, басқа да қадағалау және тіркеу құрылғылары. 

Топтық қылмыстарды тергеп-тексеру кезінде баяндалған ережелерді міндетті түрде 

басшылыққа алу керек, өйткені қылмыстық-процестік заңда көзделген тергеу әрекеттері мен 

іс-шараны ғана жүргізу арқылы жеткілікті ақпарат жинау мүмкін емес. Дәлелдеме бола 

алатын нақты деректер объективті түрде бар. Тергеу әрекеттерінен тыс шығу, нақты 

деректерді жинақтау үшін икемді тәсілдер мен әдістер қолдану қажеттілігі туындайды [4, 33]. 

Жоспарда жедел қызметкерлер пиғылдарының мағынасын ашпастан тергеушіні жедел 

ақпараттандыруды қамтамасыз ететін жедел іс-шараға назар аудару қажет. Жедел-іздестіруді 

қамтамасыз ету — бұл қылмыстық істі жан-жақты, толық және объективті тергеп-тексеру 

мақсатында қылмыстардың мән-жайы, оларды жасаған адамдар және басқа да мәліметтер 

туралы нақты деректер алуға бағытталған ішкі істер аппараты жүзеге асыратын 

ұйымдастырушылық-тактикалық шаралар кешені [5, 24]. 
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Жедел-іздестіру шаралары қамтамасыз ету рөлін атқара отырып, алдын ала тергеу 

мүдделеріне толығымен бағынуы тиіс екендігі күмән тудырмайды. Басым жағдайларда 

жедел-іздестіруді қамтамасыз ету процесінде жедел аппараттар тергеуге қылмыс фактісі 

анықталған және қылмыстық іс қозғалған сәттен бастап қосылады. Сонымен қатар алдын ала 

жедел тексеріс және қылмыстық топтарды және олардың қызметін жедел өңдеу жағдайлары 

да аз емес, бұл кезде кейін тергеуші дәлелдеме ретінде пайдаланатын нақты деректерді жинау 

бойынша шаралар қабылдауы тиіс. Осылайша, жедел қызметкерлердің алдында осы кезеңде 

нақты деректерді алу ғана емес, оларды алдын ала және со тергеуінде де пайдалану 

мүмкіндігін қамтамасыз ету міндеті қойылған. 

Бұл тергеушіні жұмысқа жедел материалдарды іске асыру кезеңінде-ақ қылмыстың 

уақытылы және толық ашылуы мен тергеп-тексерілуіне жауапты адам ретінде қосу 

қажеттілігін талап етеді. Бұл ретте, жоғарыда атап өткендей, тергеуші жедел материалдармен 

танысуы және оның негізінде іске асыру жоспарынан басқа тергеу әрекеттері мен жедел-

іздестіру іс-шараларының келісілген жоспарын құруы қажет, ол қылмыстық іс қозғалған 

кезеңде тергеуші мен жедел қызметкерлердің өзара іс-қимылының ұйымдастырушылық 

негізі болуы тиіс [6, 36]. Аталған процесте тергеу бөлімінің (бөліністің) бастығы басты 

функцияларды орындайды. Оның өзара іс-қимыл нысандары мен мазмұны туралы 

нұсқаулары, прокурордың нұсқаулары секілді тергеуші үшін міндетті. Аталған нұсқаулар 

бәрінен басқа жедел-тергеу тобын ұйымдастыруға, оның құрамына қатысты болуы мүмкін. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются особенности планирования расследования преступлений, свя-

занных с торговлей людьми. Планирование расследования указанных преступлений имеет 

характерные особенности, обусловленные, прежде всего: наличием оперативно-розыскной 

информации о способах совершения преступления, членах преступной группы, её лидерах, 

характере взаимоотношений в группе, наличии противоречий между членами группы и дру-

гих данных и отсутствием или незначительным количеством процессуальной (доказатель-

ственной) информации о преступной деятельности при торговле людьми и необходимостью 

принятия процессуальных решений в условиях дефицита времени, особенно при реализации 

оперативных разработок. В содержании планирования расследования предлагается условно 

http://omline.zakon.kz/


Процессуальный порядок расследования уголовных дел в отношении лиц ... 

  

 

16 

выделить цели и задачи расследования, построение, исследование, проверку следственных 

версий, а также сроки и конкретных исполнителей. 

RESUME 

In the article considered peculiarities of planning of investigation of crimes related to human 

trafficking. It indicates that the resolution of the investigative situations provides a clear organiza-

tion and quality planning of individual investigative actions, operational-tactical combinations, or 

separate phases of the investigation process. The planning of the investigation of these crimes has 

its own characteristics, primarily due to: the presence of operative investigative information about 

methods of committing crimer, members of the criminal group, its group relationships, the contra-

dictions between the group members and other data and the absence or minor amount of procedural 

(evidentiary) information about criminal activity in trafficking in persons and the need for the adop-

tion of procedural decisions in conditions of shortage of time, especially in the implementation of 

operational research. The content of the planning investigation is proposed to conditionally high-

light the objectives and tasks of the investigation, construction, research, verification of investiga-

tive leads, as well as terms and specific artists. 
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заболевших психическим расстройством после совершения преступления 

Аннотация. В уголовном судопроизводстве РК задачи одного из основных институтов 

специального производства — в отношении невменяемых — представляют специальную ак-

туальность при решении задач о привлечении либо освобождении лиц, страдающих душев-

ными расстройствами и совершивших общественно опасные деяния, от уголовной ответ-

ственности и использовании к ним принудительных мер медицинского характера. Судопро-

изводство по применению принудительных мер медицинского характера в отношении не-

вменяемых и лиц, у которых психическое расстройство наступило после совершения пре-

ступления, производится по общим правилам УПК РК с соблюдением особых требований и 

процедур, отражающих специфику предварительного следствия, подготовительных дей-

ствий к судебному заседанию, судебного разбирательства, обжалования и опротестования 

судебных решений, принимаемых по данной категории уголовных дел. Кроме того, для 

успешного расследования дел данной категории необходимо умение найти подход к лицу, 

страдающему психическим расстройством, наладить с ним психологический контакт. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, предварительное след-

ствие, применение принудительных мер медицинского характера, психическое заболевание, 

сторона обвинения, сторона защиты, законность, охрана прав. 

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует порядок досудебного рас-

следования преступлений, определяет общие условия производства предварительного след-

ствия, без соблюдения которых не могут быть успешно выполнены задачи уголовного про-

цесса, указанные в ст. 8 УПК РК. 
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Соблюдение общих условий производства по уголовным делам создает предпосылки для 

полноты, всесторонности и объективности предварительного следствия, способствует реали-

зации прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

Общие условия предварительного следствия, по мнению В.И. Никандрова [1, 3], — это 

совокупность закрепленных в нормах права требований, которыми в целях успешного осу-

ществления роли данной стадии в реализации задач уголовного судопроизводства устанавли-

ваются характерные для нее в целом особенности и гарантии реализации принципов и общих 

положений уголовного процесса. 

На законодательном уровне общие условия — это система обязательных для исполнения 

процессуальных норм, которые устанавливают задачи судопроизводства, принципы и общие 

положения уголовного процесса, общие условия его самостоятельных стадий, подследствен-

ность, особенности производства по некоторым категориям уголовных дел, а также правовое 

положение субъектов уголовно-процессуальных отношений, правила проведения следствен-

ных действий и другие условия, обеспечивающие законность, демократизм и эффективность 

предварительного расследования [2, 10–11; 3, 69]. 

Применительно к невменяемым в законе говорится не о преступлении, а об общественно 

опасном деянии, предусмотренном уголовным законом. Общественно опасные деяния не-

вменяемых по своему внешнему проявлению, характеру и степени общественной опасности 

совпадают с объективной стороной того или иного состава преступления, они наносят, по 

существу, такой же вред личности, обществу и государству, как и преступления. Эти деяния 

могут выражаться в совершенном с особой жестокостью убийстве, хулиганстве, поджоге, по-

влекшем тяжкие последствия, и других опасных действиях, а совершившие их лица по свое-

му болезненному состоянию довольно часто представляют опасность для общества. 

Судопроизводство по применению принудительных мер медицинского характера в от-

ношении невменяемых и лиц, у которых психическое расстройство наступило после совер-

шения преступления, производится по общим правилам УПК РК с соблюдением особых тре-

бований и процедур, отражающих специфику предварительного следствия, подготовитель-

ных действий к судебному заседанию, судебного разбирательства, обжалования и опротесто-

вания судебных решений, принимаемых по данной категории уголовных дел (ст. ст. 509-524 

УПК РК). 

При общем увеличении фактов совершения общественно опасных деяний лицами, стра-

дающими психическими расстройствами, и числа совершаемых ими общественно опасных 

деяний, а также увеличения количества ошибок и недостатков при производстве по делам 

данной категории возникает объективная потребность совершенствования уголовно-

процессуального законодатеьства. Представляется, что необходима подробная регламентация 

как порядка производства предварительного следствия по делам данной категории, так и 

процессуального положения лиц, участвующих в судопроизводстве, имея в виду, что по та-

ким делам неприемлемо их деление на сторону обвинения и сторону защиты, поскольку не-

вменяемому подозрение не предъявляется, а при отсутствии подозрения и обвинения нет и 

обвинителя и защитника. Роль и функции участвующих в деле прокурора и защитника по де-

лам о деяниях невменяемых, существенно отличаются от их же полномочий по другим де-

лам. Необходимо также уточнить процессуальные формы совершения процессуальных дей-

ствий при расследовании дел и их рассмотрении в судах. 

Поскольку судопроизводство по делам о невменяемых и лицах, заболевших психическим 

расстройством после совершения преступления, имеет свои особенности и представляет зна-

чительную сложность, то здесь оказывается недостаточным быстро раскрыть и расследовать 

общественно опасное деяние, выявить лиц, его совершивших. Для успешного расследования 

дел данной категории необходимо умение найти подход к лицу, страдающему психическим 
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расстройством, наладить с ним психологический контакт. Процессуальная деятельность по 

таким делам должна осуществляться в рамках специальных правил и процедур на педагоги-

ческой и психологической основе, на тщательном и продуманном подходе к выполнению 

каждого процессуального действия. 

Трудности производства по делам этой категории состоят еще и в необходимости выяс-

нения значительного объема данных о личности (наличие психических недостатков, индиви-

дуальных умственных и эмоционально-волевых особенностей, привычек и тому подобных 

черт), решение вопроса о вменяемости-невменяемости субъекта, поведении его до, после и в 

момент совершения общественно опасного деяния, способности самостоятельно осуществ-

лять свое право на защиту, участвовать в производстве следственных действий и другое. 

Поскольку речь идет о лицах с расстроенной психикой, с ограниченными способностями 

и возможностями осуществлять свои права, все производство предварительного следствия по 

уголовному делу должно быть проникнуто сочувствием и милосердием, в полной мере га-

рантировать охрану прав и законных интересов таких лиц [4, 41–42]. 

Очевидно, что роль нормативных предписаний об особенностях судопроизводства по де-

лам о невменяемых и лицах, заболевших психическим расстройством после совершения пре-

ступления, исключительно велика. Они определяют не только специфику процессуальной 

деятельности по этой категории уголовных дел, но и выполняют организующие функции в 

следственной и судебной практике. 

Суть особенностей судопроизводства по делам психически неполноценных лиц состоит 

в оптимальном регулировании условий и порядка расследования совершенных ими обще-

ственно опасных деяний, которые, с одной стороны, исключали бы всякие проявления субъ-

ективизма и произвола, а с другой — обеспечивали бы быстрое, полное, всестороннее и объ-

ективное исследование всех обстоятельств уголовного дела, усиливали бы гуманитарные и 

демократические начала уголовного судопроизводства, гарантировали бы охрану прав и за-

конных интересов таких лиц [5, 1–12]. 

Особенности производства по данной категории уголовных дел, определяются не только 

действием специальныхуголовно-процессуальных норм, но и органов, уполномоченных ве-

сти расследование общественно опасного деяния, совершенных лицами, которые в силу свое-

го психического заболевания не могут самостоятельно осуществлять свое право на защи-

ту [6]. 

Уголовно-процессуальное законодательство установило, что основной наиболее опти-

мальной, полной формой расследования общественно опасных деяний невменяемых и лиц, 

заболевших психическим расстройством после совершения преступления, является предва-

рительное следствие, а не дознание. Законодатель признал, что только эта форма производ-

ства по уголовному делу создает необходимые условия для всестороннего, полного и объек-

тивного исследования всех обстоятельств совершения общественно опасного деяния, в том 

числе для обеспечения охраны личных и имущественных прав. Причем особенности лица, 

совершившего общественно опасное деяние, предопределяет основные черты этой стадии 

уголовного процесса. 

Производство предварительного следствия обязательно по всем без исключения делам о 

невменяемых и лицах, заболевших психическим расстройством после совершения преступ-

ления. Поэтому в изначально определенную подследственность могут быть внесены опреде-

ленные коррективы. Все зависит от того, кем начато досудебное расследование, и кто осу-

ществляет по нему производство. 

Таким образом, расследование дел об общественно опасных деяниях невменяемых и 

лиц, заболевших психическими расстройствами после совершения преступления, осуществ-

ляется в соответствии с общими и специфическими, обязательными для следователя требо-
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ваниями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законодательством, но никак органом 

дознания (дознавателем). Считаем, что на законодательном уровне внести дополнение в уго-

ловно-процессуальный кодекс в ч. 5 ст. 189 УПК РК: «начальник органа дознания вправе 

назначить производство предварительного следствия ……срок невозможно обеспечить до-

статочность и полноту исследования обстоятельств дела, в отношении лиц, заболевших пси-

хическим расстройством до или после совершения преступления проводится предваритель-

ное следствие» в связи с особенностью расследования уголовного дела в отношении данной 

категории лиц поручить более опытному следователю, исключив дознавателя. 

Только с учетом всех особенностей предварительного следствия, указанных в главе 54 

УПК РК, предварительное следствие будет проведено полно, объективно и всесторонне, бу-

дут обеспечены соблюдение законности, охрана прав и законных интересов лиц, страдающих 

психическим расстройством. 
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ТҮЙІН 

ҚР Қылмыстық сот ісін жүргізуде арнайы өндірістің негізгі институттарының бірі — есі 

кіресілі — шығасылы адамдарға қатысты міндеттер психикалық ауытқулардан зардап 

шегетін және әлеуметтік қауіпті әрекеттер жасаған адамдарды қылмыстық жауапкершіліктен 

тарту немесе босату және оларға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану 

мәселелерін шешуде ерекше өзекті болып табылады. Алдын ала тергеу, сот отырысына 

дайындық іс-әрекеттері, қылмыстық істердің осы санаты бойынша қабылданатын сот 

шешімдеріне шағымдану және наразылық білдіру ерекшеліктерін көрсететін ерекше 

талаптар мен рәсімдерді сақтай отырып, ҚР ҚІЖК жалпы ережелері бойынша жүргізіледі. 

Сонымен қатар, осы санаттағы істерді сәтті тергеу үшін психикалық ауытқуды тудыратын 

адамға жақындау, онымен психологиялық байланыс орнату мүмкіндігі қажет. 

RESUМЕ 

In the criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan, the tasks of one of the main institu-

tions of special proceedings — in relation to the insane-are of special relevance in solving the prob-

lems of attracting or releasing persons suffering from mental disorders and committing socially 

dangerous acts from criminal liability and using compulsory medical measures to them. Sedopro of 

production on application of compulsory measures of medical nature in respect of not-sane and in-

dividuals whose mental disorder occurred after committing the crime, produced by the General 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2035463
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rules of the criminal procedure code in compliance with special requirements and procedures spe-

cific to preliminary investigation, preparatory actions for court hearing, trials, appeals and protests 

against the commencement of decisions in this category of criminal cases. In addition, the success-

ful investigation of cases in this category requires the ability to find an approach to the person suf-

fering from a mental disorder, to establish psychological contact with him. 
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КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІН 
ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ӘОЖ 342.1 

М.С. Болғанбаев, сотқа дейінгі тергеу кафедрасының оқытушысы, полиция 
капитаны 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

ІІО анықтау пәні бойынша  
тәжірибелік сабақтарын өткізудің кейбір мәселелері 

Аннотация. Мақалада курсанттарға «Ішкі істер органдарындағы анықтау» пәні 

бойынша тәжірибелік сабақтарын өткізудің кейбір мәселелері қарастырылған. Тәжірибелік 

сабаққа түсінік беріліп, ІІМ-нің ведомствалық оқу орындарындағы ІІО-дағы анықтау пәні 

бойынша тәжірибелік сабақтардың аудиторияларда өтуінің кемшін тұстары және оның 

беріп жатқан нәтижесі және оларды дұрыс шешу жолдары көрсетілген. Сонымен қатар 

территориялық ІІО-да практикалық сабақтарды жүргізу «оқытушы-компьютер-курсант» 

ұғымдарын енгізу бастамалары қарастырылып оның курсанттарға беретін нәтижелері 

көрсетіліп, ІІО-дағы анықтау пәні бойынша тергеу әрекеттерінің процесстік құжаттарын 

толтыруды, куә, жәбірленуші, күдікті жалпы қоғамдық ортамен психологиялық байланыс 

орнату жолдары кеңінен қарастырылған. Курсанттар алынған дағдыларды одан әрі 

практикалық қызметте барабар қолдану үшін процессуалдық құжаттарды электронды 

форматта қалай құрастыруды дұрыс үйренуі керек. 

Негізгі сөздер: ішкі істер органдарындағы анықтау, тәжірибе, курсант, сабақ, 

хаттама, нәтиже, білім, уйрену, тергеуші, анықтаушы, маман, жүйе, оқытушы, құжат, 

білім, құқықтық норма және т. б. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті — Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауында «... Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен 

жауапкершілік шегі айқындалды. Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті 

нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын 

жалғастыру қажет ...» [1], — деп атап өтті. 

Сондықтан да ішкі істер органдарындағы кадр мәселесін оның ішінде тергеу 

бөліністерін заманауи тергеуші, анықтаушылармен қамтамасыз ету, сотқа дейінгі тергеп-

тексеру барысында өзінің біліктілігін, қиын жағдайда дұрыс әрі әділ шешім қабылдай алатын 

мамандарды даярлау мәселесі ҚР ІІМ полиция академияларының алдында тұрған басты 

міндет болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексінің 42-1 бабында: 

1. Қазақстан Республикасында қылмыстық сот ісі қағаздағы және электрондық форматта 

жүргізіледі. 
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2. Қылмыстық процесті жүргізуші адам қылмыстық сот ісін өз қалауы бойынша 

электрондық форматта жүргізе алады, ол туралы уәжді қаулы шығарылады. Қылмыстық сот 

ісін одан әрі электрондық форматта жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, қылмыстық процесті 

жүргізуші адам қағаздағы форматқа көшеді, ол туралы уәжді қаулы шығарады [2], — деп 

атап көрсетілген. 

Осы ретте электронды қылмыстық іс жүргізу дағдыларын қалыптастырып, заманауи 

талаптарға сәйкес тергеуші дайындау үшін ІІМ жүйесіндегі жоғары оқу орындарының 

курсанттарын оқыту жүйесін түбегейлі өзгерту қажет деп ойлаймыз. Оның ішінде 

тәжірибелік сабақтарға көп мән беріп, курсанттардың теорияда алған білімдерін іс жүзінде 

қолдана білуге баулып, электронды қылмыстық іс жүргізу дағдыларын қалыптастырып тез 

әрі нақты, әділ, дұрыс шешім қабылдауға бейімдеу қажет. Себебі электронды қылмыстық іс 

материалдары арнайы базаға сақталғаннан кейін өз еркімен түзету енгізілмейді.   

Тәжірибелік сабақ — бұл курсанттардың дәріс, семинар сабағынан алған білімдерін 

бекіту, пысықтау, жинақтау мақсатында өткізілетін сабақтың бір түрі [3]. 

Тәжірибелік сабақ — оқу үрдісіндегі қажетті элементтердің бірі. Ол екі-үш дәрістен 

кейін өткізіледі және дәрісте басталған оқу жұмыстарын жалғастырады. Тәжірибелік 

сабақтарда курсанттар нақты жағдайларда құқықтық нормаларды қолдану дағдыларын, 

нормативтік құжаттарға түсінік беру, заңсыз құқықтық көп актінің арасынан қажетті 

нормаларды табу, сонымен қатар өзін жеке қырынан көрсету, өзіндік ойлау және өзінің 

ұстанымын ұстай білу қабілеттілігін игереді. Тәжірибелік сабақтар курсанттардың сөйлеу 

мәдениетін және олардың кәсіби тұрғыда дамытуға мүмкіндік береді. Дәріс пен тәжірибелік 

сабақ арасында нормативтік құжаттар, дәріс конспектілері және арнайы әдебиеттерді оқу 

бойынша тыңдаушылардың өзіндік жұмыстары жоспарланады. Тәжірибелік сабақтарда 

курсанттарға оқу мақсатын дұрыс жеткізу, жоғары нәтижеге қол жеткізу оқытушыға және 

оны оқытудың оңтайлы тәсілін дұрыс таңдауға байланысты болып келеді [4, 70.]. 

ІІМ жүйесіндегі оқу орындарында ІІО анықтау пәні бойынша тәжірибелік сабақтар 

курсанттардың, яғни болашақ полиция қызметкерлерінің оның ішінде тергеуші және 

анықтаушы мамандық иелерінің тергеу бөліністерінде жұмыс істеуіне бейімдеп, ҚР-ның 

Қылмыстық және қылмыстық процестік кодексіне және нормативтік құқықтық актілерге 

сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру іс жүргізу құжаттарын толтырумен қатар, оларды сапалы 

әрі дұрыс жүргізуге бейімдейді. Әртүрлі қылмыс санаты бойынша куәдан, жәбірленушіден 

және күдіктіден жауап алу, олармен психологиялық байланыс орнату, анықталуға жататын 

мән-жайды, яғни дұрыс ретімен қойылуы керек сұрақтарды, жалпы қылмыстың ашылып 

жан-жақты, объективті және толық тергелу ретін үйренеді. Мысалы, процестік қаулылар 

толтыру, жауап алу хаттамасы, оқиға болған жерді қарау хаттамасы, оқиға болған жердің 

сызбасы, оқиға болған жерден табылған айғақ заттарды алу, буып-түю және тиісінше 

сараптама тағайындау жалпы барлық тергеу әрекетін дұрыс жүргізу және тергеу әрекеттерін 

рәсімдеу үйретіледі. Берілген фабула бойынша қылмыстық іс макетін жасап шығарады. 

Ведомствалық оқу орындары режимді объекті болғандықтан, курсанттар күнделікті іс-

әрекетті қайталап қоғамдық ортамен қарым-қатынасы төмендейтінін көріп жүрміз. Барлық 

сабақ бойынша сабақтардың өткізілу әдістері мен тәсілдері ұқсас. Сонымен қоса интернет 

желілеріне қол жетімсіздігі, курсанттардың сана сезімін алға қарай дамытпай, керісінше, бір 

орында қалуына септігін тигізеді. Соның әсерінен оқуға, білім алуға деген талабы азайып, 

көп нәрсе теория жүзінде қалып қойып, курсанттардың өзіндік жұмысы, жеке ізденушілігі, 

жалпы айтқанда, қызығушылығы төмендеп, іске асыру қабілеттілігі қиындайды. Сабақ беріп 

отырған бір топта шамамен алғанда 30 курсанттан оқиды және 50 минут сабақ ішінде сотқа 

дейінгі алдын ала тергеу барысында жүргізілген тергеу әрекеттерінің құжаттарын толтырып 

үлгеру мүмкіндігі төмендеп барлық курсанттың ішінде небәрі 10-12 курсант үлгеріп 
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жатқанын сабақ жүргізу барысында көруге болады. Ал қалған курсанттар жоғарыда аталған 

тергеу әрекеттерінің хаттамаларын кәсіби қабілеттің төмендігіне байланысты толтырылып 

үлгерілмей, сабақ мақсатына жетпей қалып жатады. Келесі сабақтарға қалдырылатын болса, 

ол сабақтарда басқа тергеу әрекеттерінің хаттамасын толтыру қажеттігі туындайды. Барлық 

курсант казармалық режимде жатқандықтан, оларға жүктелетін басқа да спорттық және 

шаруашылық жұмыстардың нәтижесінен аталған құжаттарды әрқайсысы өз бетінше ой 

елегінен өткізіп ойланып, шығармашылық тұрғыда жазуға мүмкіндіктері және уақыттары да 

жоқ. Сондықтан олар еріксіз алдыңғы қатарлы, яғни сабақ барысында жазып үлгерген 

курсанттардың хаттамаларын көшіріп жазып, мазмұны еш өзгеріссіз құжат үлгілерін әкеліп 

көрсетіп жатады. Ал оларда аталған құжат үлгілерінде не жазылғандығы және қандай 

баптарға сүйене отырып жазылғандығы туралы курсант жауап беруге қиналады. Қылмыстық 

және кылмыстық процестік кодекстің нормаларын жетік меңгере алмай жатыр. Осыдан кейін 

ведоствалық оқу орындарын бітірген курсанттардың тергеу бөліністерінде қиындықтар 

туындап оқу үрдісінде алған теориялық білімдерін іс жүзінде көрсете алмай, яғни оқиға 

болған жерді қарап-тексеру барысында қателіктерге жол беріліп, қылмыстық істі толық, 

объективті және жан-жақты тергей алмай жүрген қызметкерлер баршылық. ІІО анықтау пәні 

болашақ мамандарға қылмыстық іс жүргізу барысындағы процестік іс-құжат үлгілерін 

толтыру, яғни тергеушінің нақты қызметін қалай жүзеге асыратынын үйретсе де тәжірибелік 

сабақтарды жүргізу әдісі өзге пәндерден ерекшеленбейді. Осы ретте оқу үрдісінде 

жүргізілген тәжірибелік сабақтардың нәтижесі көрінбей жатқандығы көрініп, аталған 

сабақтарға нақты бір өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар қою қажеттілігі туындайды. 

ҚР ІІМ жүйесіндегі оқу орындарының курсанттарының дәріс және семинар 

сабақтарында алған білімдерін практикада жетілдіру мәселелері көптен қаралып келе жатқан 

сұрақтардың бірі әрі маңыздысы болып табылады. ҚР ІІМ барлық оқу орынының 

курсанттарына ІІО анықтау пәнінің тәжірибелік сабақтары территориялық ІІО да өткізілсе. 

ІІМ-нің басшылығы тарапынан ІІО-ның барлық мекемесінен тәжірибелік сабақтар өткізетін 

арнайы компьютерлік жабдықтармен арнайы электронды қылмыстық іс базалармен 

қамтамасыз етілген кабинет бөлініп, шынайы жағдай жасалынса, тәжірибелік сабақтар 

барысында курсанттар теориядан алған білімдерін нақтылай түсер еді. Берілген тақырып 

бойынша курсанттар тергеу бөліністеріндегі тергеушілердің жүргізген барлық тергеу 

әрекетіне қатысып, қажет болса, сол тергеу әрекеттерін өзі жүргізсе, оқиға болған жерге 

жедел тергеу тобымен бірге шығып, оқиға болған жерді қарау хаттамасын тергеушімен 

салыстыра отырып өзі қоса жасаса, курсанттар теориялық білімдерін іс жүзінде пайдалануды 

үйренер еді. Куә, жәбірленуші күдіктілерден жауап алу тергеу әрекетіне қатысып әр қылмыс 

санаттары бойынша анықталуға жататын мән-жайды анықтап, қылмыстық іс 

қатысушыларымен психологиялық байланыс орнатып үйренсе, курсанттарды тек тергеуші 

және анықтаушы ретінде ғана емес жалпы тұлға ретінде қалыптасуына септігін тигізері 

анық. Сонымен қатар бұр ретте тәжірибелік қызметті оның ішінде тергеу бөліністерінің 

қызметін көрген курсанттардың өз деңгейін, білім дәрежесін бағалап өздері білмейтін заң 

нормаларын ізденіп оқуға немесе мамандық таңдау мәселесінде тағы бір ойланып, ой 

қорытары сөзсіз. Осы ретте курсанттардың білім аясы, тәжірибелік шеберлігі ведоствалық 

оқу орынында, яғни режимді объектіде ғана қалып қоймай, сыртқы ортамен байланыс 

нәтижесінде қоғамға бейімделіп, алдыңғы курстарда алған теориялық білім тәжірибемен 

байланысып курсанттардың қызығушылығы артары сөзсіз. Оқытушы ретінде заманауи 

талаптарға сәйкес тағы бір ұсыныс — ол «оқытушы-компьютер-курсант» ұғымында сабақ 

өткізу. Яғни курсанттарды электронды қылмыстық іс жүргізуге баулу мақсатында 

қылмыстық іс құжаттарын компьютермен электронды толтыртқызып сол электронды 

құжаттарды оқытушы өзінің қызметтік компьютерінен көріп тексеріп отырса, бұл 
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курсанттардың тергеуші ретіндегі білім дағдыларын қалыптастырып қана қоймай, 

пернетақта басу шеберлігін де дамытар еді. Қазақстан Республикасы ІІМ жүйесіндегі оқу 

орындарын бітіріп шыққан курсанттар тергеуші, анықтаушы немесе басқа да лауазымдарға 

тағайындалғанда кәсіби қабілеттілігі жоғары дайын маман ретінде іске кірісіп, Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Жолдауында көрсетілген «.... Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті 

нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстарын 

жалғастыру қажет ...», — деген тапсырмасын орындауда жүзеге асырылатын жұмыстардың 

бірі болар еді деп ойлаймыз. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены актуальные проблемные вопросы проведения практических заня-

тий по дисциплине «Дознание в органах внутренних дел», исследовано понятие практиче-

ских занятий, показаны основные недостатки проведения практических занятий по этой дис-

циплине в аудитории, в качестве решения проблемы предлагается организовать их в террито-

риальных отделах полиции для составления процессуальных документов по следственным 

действиям, которые проводят курсанты. Также в данной статье рассматривается связь «пре-

подаватель — компьютер — курсант». Курсанты должны правильно научиться составлять 

процессуальные документы в электронном формате, чтобы адекватно применять полученные 

навыки в дальнейшей практической деятельности. 

RESUME 

The article considers problematic issues of practical classes on discipline "Inquiry in bodies of 

internal Affairs" investigates the concept of practical training, the limitations of the practical classes 

in this discipline in the audience, as the solution to the problem is to organize them in the territorial 

police departments for the compilation of procedural documents carried out by the cadets of the 

investigative action. Also this article discusses the relationship of "teacher — computer — student". 

Cadets must correctly learn how to draw up procedural documents in electronic format in order to 

adequately apply the acquired skills in further practical activities. 
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Ведомстволық білім беруді жаңғырту аясында  
криминалистикалық дайындықты жетілдіру мәселелері 

Аннотация. Мақалада ведомстволық білім беруді модернизациялау аясында сот-

медициналық дайындықты жетілдіру мәселелері қарастырылады. Автор қылмысқа қарсы 

күресті күшейту, заңдылықты нығайту және әлеуметтік әділеттілік қағидаттарын іске 

асыру мәселелерін шешу үшін ІІМ-нің барлық бөлімшелері мен қызметтерінің жұмысын 

түбегейлі қайта құру қажет екенін атап өтті. Бұл шараны іске асыру қазіргі заманғы 

кәсіби білімі бар білікті кадрларсыз мүмкін емес, яғни ІІМ оқу орындарында білім берудің 

сапасы мен тиімділігін арттыру талап етіледі. Сот-медициналық білім мен дағдылар 

полиция қызметкерлері үшін үлкен маңызға ие болғандықтан, автор Практикалық оқыту 

мәселелерін ұтымды шешуді қамтамасыз ету үшін сот-медициналық курсты құру 

алгоритмін ұсынады. 

Негізгі сөздер: ведомстволық білім, реформа, қылмысқа қарсы күрес, кадрладры даярлау, 

ғылыми-техникалық прогресс, криминалистика, білім алу, интеллектуалдық қабілеттер, 

модернизация. 

Құқықтық мемлекет құру барлық құқық қорғау органдарын реформалау қажеттілігімен 

негізделген. Еліміздің құқық қорғау органдарының алдында, оның ішінде ІІМ-нің алдында 

қылмысқа қарсы күресті күшейту, заңдылықты нығайту және әлеуметтік әділдік 

принциптерін іске асыру міндеттері қойылған. Бұл міндеттерді шешу ІІМ барлық бөліністері 

мен қызметтерінің жұмысын түбегейлі қайта құруды көздейді, ал ол шараны іске асыру 

заманауи кәсіби білімдерді меңгерген, білікті кадрларсыз мүмкін емес. Ішкі істер органдарын 

жаңа фоматтағы кадрлармен қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу 

орындарының өзі қайта жаңғырып, жаңа талаптарға сай білім берудің сапасы мен тиімділігін 

арттыру керек. Осылайша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсан-

дағы № 897 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын 

жаңғырту жөніндегі 2019–2021 жылдарға арналған жол картасы» қабылданды [1]. Кадрларды 

іріктеу және даярлау, ведомстволық білім беруді жаңғырту атты тарауында біліктілікті 

арттырумен қатар, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру функцияларын елу 

жылдық тарихы бар Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды 

академиясы сынды білім ордасы өзінде сақтап қалды. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экономикалық және әлеуметтік өсудің басты жеделдету 

құралдарының біріне ғылыми-техникалық прогресті жатқызуға болады. Қылмыстардың 

алдын алу, оларды ашу және тергеу бойынша заманауи ғылым мен техника жетістіктерін ішкі 

істер органдарының практикалық қызметіне енгізудің негізгі бағыттарының бірі 

криминалистикалық білімдер болып табылады. «Криминалистика» ерекше жүйеленген 

курсы ведомстволық оқу орындарының барлығында оқытылады. 

Әлеуметтік мақсатпен шартталған бірқатар көрсеткіштер бойынша криминалистика 

курсы криминалистика ғылымының мазмұнынан біршама ерекшеленеді, алайда пәнді қамту 

деңгейіне қарай мейлінше оған жақындай түседі. Бұл ерекшеліктерді түсіндіретін болсақ, 

біріншіден, криминалистика оқу пәні ретінде криминалистикалық ғылымнан туындаған 

дайын мазмұнды криминалистикалық білім. Екіншіден, криминалистика курсында бірінші 

орында проблемалар емес, керісінше оларды шешу жолдары мен тәсілдері тұрады, яғни 
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дұрыс, шыңайы білім. Үшіншіден, оқыту мақсатындағы криминалистика курсында 

ғылымның нысанына енбеген ғылым тарихы жайлы материал, технологиялық ұсынымдар, 

көрнекі суреттер мен мысалдар орын алған. Төртіншіден, оқу пәнін бір жүйеге келтіру 

қағидатының ғылым жүйесінен айырмашылығы оның ғылыми зерттеулерді емес, оқыту 

міндеттерін шешуді есепке ала отырып құрастырылуында. 

Криминалистикада қылмыстарды тергеп-тексеру және алдын алу бойынша практикалық 

қызметте білім алушылардың тұрақты білім жүйесін және криминалистиканың әдіс-

құралдарын, ғылыми ұсынымдарын қолдану шеберлігін қалыптастыру оқыту мақсатында 

болады. Бұл негіз қалаушы мақсатқа қол жеткізу оқыту барысында бірқатар жекелеген 

насихаттық, әдістемелік және тәрбиелік міндеттерді шешу жолымен қамтамасыз етіледі. 

Білім алушылардың бойында тергеу оқиғасы туралы ақпаратты кешенді зерттеу негізінде 

оған криминалистикалық сипаттама беру, іздер және басқа да дәлелдемелік ақпарат 

көздерінің жүйесін анықтау, тергеулік жағдайды талдау және оған баға беру, болжам шығару, 

тергеу әдістемесінің оңтайлы нұсқасын таңдау туралы тактикалық шешім қабылдау 

шеберлігі тәрізді кәсіби криминалистикалық ойлау негіздерін қалыптастыру басты 

міндеттердің қатарына жатады. 

Екінші міндет — оқиға механизмі, қылмыскердің жеке басы, қылмыстық қастандылық 

заты, іс-қимылдарға итермелеген себеп-салдар туралы дәлелдемелік ақпараттарды табу, 

айқындау, бекіту, алу, зерттеу және қолдану мақсатында техникалық-криминалистикалық 

әдіс-құралдарды пайдалану мүмкіндіктерін практикалық меңгеру. 

Үшінші міндет білім алушыларға жекелеген тергеп-тексеру әрекеттерін жүргізудің 

тактикалық-криминалистикалық тәсілдерін, нақты қылмысты тергеп-тексеру процесіндегі 

тактикалық-криминалистикалық комбинациялар мен тактикалық операцияларды оқыту 

болып табылады. 

Өзін-өзі оқыту әдістемесінің негіздерін меңгеру, криминалистикалық білімдерді 

өздігінен толықтыру шеберлігін білім алушыларға дарытуды төртінші міндет қатарына 

жатқызуға болады. Ол дегеніміз криминалистикалық қайнар көздермен, жаңа криминалис-

тикалық, ұйымдастырушылық және санау техникасының құралдарымен жұмыс жасауға, 

меңгерілген шеберлікті бекіту және дамыту амалдарына, қылмыстарды тергеп-тексеру 

бойынша практикалық қызметті талдау және жинақтау әдістемесінің негіздеріне, сондай-ақ 

әртүрлі жағдайларда тергеп-тексеруді ұйымдастыру және басқаруды үйрету болып саналады. 

Оқыту барысында насихаттық және әдістемелік міндеттермен қатар, тәрбиелік міндеттер 

де іске асырылады, оларға төмендегілерді жатқызуға болады: 

– заңдылық, әлеуметтік әділдік және адамгершілік тазалық қағидаттарының мағынасын 

терең ұғыну; 

– қылмыстардың алдын алу, оларды ашу және тергеп-тексеру практикасы үшін 

криминалистикалық білімдердің, әдістер мен құралдардың рөлін түсіну; 

– білім алушының біліктілікті арттыру және өзін-өзі оқыту жолымен өз кәсіби деңгейін 

әрдайым арттырып отыру қажеттілігін ұғынуы. 

«Криминалистика» оқу пәні қылмыстарды ұтымды ашу, тергеп-тексеру және алдын алу 

мақсатында меңгеруге қажетті криминалистикалық білімдер, шеберлік және дағдылар 

жүйесімен көзге түсетіндігі сөзсіз. Сол себептен осы пәннің ішкі мазмұнын анықтаушы 

криминалистикалық теориялық білімдердің деңгейі мен көлемі, криминалистикалық 

шеберлік жиынтығы, олардың өзара қатынасы бірқатар объективтік факторлардың ықпалы-

мен қалыптасқан. Біріншіден, білім алушылардың жалпы білімдік және кәсіби (криминалис-

тикалық) дайындық деңгейі, оған пәннің түпнұсқалы ғылыми деңгейі және оқу материалы-

ның қандай да бір көлемі ұсынылады. Екіншіден, қылмыстарды ашу, тергеп-тексеру және 

алдын алу бойынша елімізде қалыптасқан ішкі істер органдары қызметін криминалис-
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тикалық қамтамасыз ету жүйесі, яғни арнайы қызметпен іске асырылатын криминалисти-

калық қызмет көрсету жүйесі. Үшіншіден, білім алушылардың келешек лауазымдық 

санаттары (жедел-іздестіру қызметкері, тергеуші, маман-криминалист). Ол екінші фактормен 

ұштаса отырып, техникалық-криминалистикалық құралдарды және тактикалық 

ұсынымдарды қолданудағы функционалдық міндеттердің мазмұнын алдын ала анықтайды. 

Төртіншіден, жалпы оқу мерзімінің шеңберінде оқу мерзімі және пәнді оқытуды бастау 

уақыты. Осымен тиімді білім беру тұғырын құрастырушы арнайы криминалистикалық 

лексиканы меңгеруде білім алушылардың дайындығы анықталады. 

Аталған төрт фактордың жиынтық әсері криминалистика курсының көлемін, ұзақтығын, 

теориялық деңгейін және практикалық бейінін анықтайды. 

Оқытудың қарқындылығы, практикалық бейінді іске асырудың қамтамасыздығы және 

білім алушыларды оқытуда ішкі істер органдары қызметіндегі ұлттық ерекшелікті ескеру 

мүмкіндігі материалдық-техникалық базамен, оқу үдерісін ұйымдастырумен, сондай-ақ 

техникалық-криминалистикалық құралдар жағдайымен анықталады. 

Криминалистиканы практикалық тұрғыда оқыту міндеттерін ұтымды шешуді 

қамтамасыз ету мақсатында оқытудың логикалық алгоритмі мынадай сызбада құрылуы 

керек: іргелі теориялық білімді ұғыну арқылы практикалық криминалистикалық шеберлікті 

меңгеру, ал одан машықтану жолымен (оқытушының басқаруымен немесе өздігінен) 

шеберлікті дағды деңгейіне дейін дамыту. 

Криминалистикалық шеберлік және дағдылар іргетасын құрастырушы криминалис-

тикалық білімдерді меңгеру криминалистикада оқытудың басты мақсаты болып табылады. 

Білім алушыларға берілетін криминалистикалық білімдердің терең деңгейі келешекте өзін-өзі 

оқыту жолымен кәсіби деңгейін әрі қарай арттыруға негіз болуы керек. Бұл пәнді оқыту тек 

криминалистикалық білімдер мен шеберлікті, мысалы дәлелдемелермен жұмыс жасау және 

нақты қылмысты тергеуді ұйымдастыруды дарытумен ғана шектелмей, келешек құқық қорғау 

органдарының қызметкерлерінің бойында қылмысқа қарсы күрес міндеттерін шешуде 

шығармашылық, бастамашылық көзқарастар мен келешек мамандықтың адамгершілік 

негіздерін құрастырушы дүниетанымдық принциптерді қалыптастыруы керек. 

Криминалистикалық білім беру іргелі ғылымның теориялық және әдіснамалық негіз-

дерін ұсыну арқылы оқу пәнінің шеңберінде теория мен практика мәселелерінің оңтайлы 

ұштасуын табу жолымен қамтамасыз етіледі. Криминалистика курсы білім алушыларды 

ғылымға құрметпен қарауға, қылмысқа қарсы күрес саласындағы маманның дүниетанымын 

қалыптастырушы маңызды элементтердің бірі болып табылатын ғылым теориясына 

түсінушілік танытуға тәрбиелеу керек. 

«Криминалистика» оқу пәнінің мазмұнын қандай да бір позитивтік білімдердің, қалыпты 

жағдайларда нақты криминалистикалық техниканы және тактикалық-криминалистикалық 

ұсынымдарды қолдану бойынша дайын әдістер жиынтығы ғана ретінде қарастыруға 

болмайды. Мұндай тар мағынадағы практикалық тәсіл басынан күмәнді болады, өйткені 

біртектес қылмыстардың өзін тергеп-тексеру практикасында орын алатын қалыпты 

жағдайлар өте салыстырмалы, демек, оған баға берудің өзі бірыңғай болмайды. 

Практикалық ұсынымдардың тиімділігі елеулі деңгейде ұлттық және жергілікті 

жағдайларды есепке алумен байланысты болады, сол уақытта заңдылықтардың қолданысы 

мен криминалистика әдіснамасы жалпы сипатқа ие болады. Сол себептен ғылыми-теориялық 

криминалистикалық білімдердің практикалық құндылығы болғандықтан, олар деңгейлер 

бойынша саралануы керек. Бір теориялық тұжырымдамалар жалпы ұғыну деңгейінде, ал 

басқалары құбылыстың мәнін аша отырып, тереңірек баяндалуы тиіс. 

Білім алушы жалпы ұғыну деңгейінде криминалистикалық ғылымның даму тарихын, 

криминалистика нысаны мен жалпы теориясының қалыптасуын, оның құрылымы мен 
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әдіснамалық мәнін, даму заңдылықтарын, криминалистика санаттарын, криминалистикалық 

ілімдер мен жеке криминалистикалық теориялар, олардың криминалистикалық ғылым 

құрылымындағы орны және қылмыстарды ашу, тергеп-тексеру және алдын алу практикасын-

дағы рөлі туралы білу қажет. Сонымен қатар білім алушы заңдылықтардың мәнін ұғыну 

деңгейінде қылмыстың әртүрлі топтарының жасалу механизмін, типтік жағдайлар мен іздік 

жүйені ескере отырып, олардың криминалистикалық сипаттамасын білуі тиіс. Іздер мен 

заттық дәлелдемелерді іздестіру, табу, бекіту, алудың криминалистикалық әдіс-құралдарын 

меңгеріп, сондай-ақ осы іздер мен заттай дәлелдемелерді алдын ала және сараптамалық 

зерттеу мүмкіндіктерін білулері керек. 

Криминалистикалық білімдер дәріс үстінде және өздігінен жұмыс жасау дерек көздерден 

алынса, криминалистикалық шеберлік практикалық сабақтарда және өздігінен жаттығуларды 

орындау кезінде шыңдалады. 

Криминалистика курсының барлық тараулары мен тақырыптары бойынша жүргізілетін 

практикалық сабақтардың басты мақсаты — тиісті криминалистикалық шеберліктер 

алгоритмін меңгеруде, яғни оқиға орнының материалдық жағдайы, тергеулік жағдай және 

олармен байланысқан іздік жүйе туралы бастапқы ақпаратты талдау, іздерді табу, бекіту, алу 

және алдын ала зерттеу әдіс-құралдарын таңдау, тергеп-тексерудің жалпы немесе кезеңдік 

міндеттерін шешу үшін алынған криминалистикалық ақпаратты пайдалану. 

Криминалистикадан практикалық және лабораториялық сабақтарды жүргізу тәжірибесі-

не жүгінсек, оның барысында білім алушыларда оқу тапсырмаларын орындаумен 

байланысты бірқатар сұрақтар туындап жатады. Практикалық сабақ үстінде оқытушының, 

әдетте, тәжірибелік іс-қимылдарды көрсетуден немесе олардың дұрыс орындалуын 

бақылаудан қолы босамай, барлық қойылған сұрақтарға егжей-тегжейлі жауап қайтаруға 

мүмкіндігі болмайды. Дер кезінде жауап берілмеген сұрақ көпке дейін анықталмай, не 

мүлдем ұмытылып кетеді. Сондықтан криминалистиканы оқып-үйрену кезінде практикалық 

тұрғыда күрделі, әрі маңызды тақырыптарды өтуді семинармен аяқтаған орынды болып 

табылады, ол үш мақсатты көздейді: 

1) білім алушылармен теориялық білімдерді ұғыну және шеберлікті меңгеру деңгейін 

тексеру; 

2) тақырып бойынша нақты жағдайларда білім мен білікті іске асырудың арнайы 

шарттарын қарастыру; 

3) практикалық сабақты қорытындылау және өздігінен жұмысқа тапсырма беру. 

Теориялық және практикалық материалды компьютерлік бақылау бағдарламаларының 

көмегімен меңгеруді пайдалана отырып, қорытындылау семинарларын өткізу олардың 

тиімділігін едәуір арттырар еді. 

Криминалистикалық техника бойынша сабақтарды жарық, құрғақ және жылы мезгілде 

жүргізу мүмкіндігін сақтай отырып, криминалистиканы төрт семестр аралығында оқытқан 

жөн. Әрбір семестрден кейін білім алушымен жеке сұхбат жүргізу қажет. Мейлінше қабілетті 

білім алушыларға жеке жоспар бойынша дайындалуға мүмкіндік беру керек. Курсты кафед-

рааралық криминалистикалық жаттығумен және толық криминалистика курсы бойынша ем-

тихан тапсырумен аяқтаған жөн. Дәріс және практикалық сабақтарда алынған теориялық 

және практикалық білім-білікті бекіту мақсатында бәсекелестікке қабілетті жаңа форматтағы 

мамандарды әзірлеу үшін криминалистикалық жаттығуларды инновациялық ақпараттық тех-

нологиялармен ұштастыру керек. Келешек сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуші қызметінің 

ерекшелігі ол шешетін міндеттердің күрделілігі мен сұрақтардың ауқымдылығы, процессу-

алдық және басқа да құрастырылатын құжаттардың үлкен көлемі қолайлы электрондық-

ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін талап етуінде. Осылайша «Цифрлық Қазақстан» мемле-

кеттік бағдарламасы аясында ішкі істер органдарының бірыңғай сандық инфрақұрылымын 
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құру мақсатында «Тергеуші» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі, «Учаскелік полиция 

инспекторы» ақпарат қоры және «Шағын қалаларды жедел басқару орталықтарын құру» 

сияқты жобаларды іске асыру қолға алынған. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің барлық 

үрдістерін автоматтандыруға бағытталған «Тергеуші» ақпараттық жүйесі мен «Е-қылмыстық 

іс» бағдарламасы, сондай-ақ басқа электрондық бағдарламалар келешекте бірін-бірі то-

лықтырып отыратынында күмән жоқ. Криминалистік маңызы бар ақпаратпен қамтамасыз 

етуде «Е-сараптама» ақпараттық жүйесін дайындау және енгізу жоспарланған. Біздің ойы-

мызша, жоғарыда аталған автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің мүмкіндігін кафедра-

аралық криминалистикалық жаттығуларда пайдалану арқылы білім алушылардың интеллек-

туалдық қабілеттері едәуір артып, келешек мамандыққа деген құштарлықтары біршама 

жоғарылайтын. 

Криминалистика пәнінен сабақ беруші оқытушы туралы да бір-екі сөз айта кеткен дұрыс 

шығар. Алдымен криминалистика пәнінің оқытушысы ғылымның нысаны мен міндеттері-

нен, жалпы теориясының жүйесі мен функцияларынан бастап қылмыстың нақты түрін тер-

геп-тексеру әдістемесі элементтерінің мазмұны мен құрылымына дейін курстың барлық тео-

риялық бөлігін терең меңгерген болуы керек. Алынған білімдер бір ғана ведомство төңірген-

де емес, барлық қолданыстағы криминалистикалық басылымдар, яғни оқулықтар, оқу құрал-

дары, монография және ғылыми мақалалардан болуы тиіс. Отандық және әлемдік деңгейде 

әрбір криминалистика тарауын, әрбір криминалистикалық ілім мен теорияның даму үрдісін, 

негізгі проблемаларын білгені жөн. 

Отандық және шетел криминалистикасының тарихын жалпы және тараулар бойынша 

білу міндетті. Криминалистика тарихының түсінігі негізгі идеялардың генезисін, ғылымның 

даму бағыттары мен проблемаларын, оларды дүниеге әкелген танымал ғалым-криминалис-

тердің өмірі мен қызметін, сондай-ақ ғылыми мектептер мен ғылыми-практикалық кримина-

листикалық мекемелердің қалыптасу кезеңдерін қамту керек. Бұл білімдер тек оқулықтан 

ғана алынбай, олар міндетті түрде криминалистика саласындағы тергеулік, жедел, сарапта-

малық немесе ғылыми-зерттеу жұмысы тәжірибесімен бекітілуі тиіс. Қылмыстарды ашу 

және тергеп-тексеру практикасы криминалистикалық шеберлік пен дағдыларды жоғары 

деңгейде меңгеруді қамтамасыз етеді, оларды еркін қолдана білу әрбір криминалистика 

пәнінің оқытушысына қажет. Оқытушы, жоқ дегенде кафедра қарамағындағы барлық техни-

калық-криминалистикалық құралдарды еркін меңгеріп, криминалистика курсына енгізілген 

барлық практикалық тапсырмаларды үлгілі орындай алуы керек. Осылайша оқытушының 

педагогикалық тұғыры криминалистикалық білім-білікті әрдайым толықтырып отыруға және 

өзін-өзі оқыту жолымен жетілдіруге мүмкіндік беретіндей дәрежеде болғаны жөн. 

Тергеу және криминалистикалық бөліністерінің білікті мамандарын дайындаудың ба-

сымды бағыты оқытудың бейімділігін күшейту болып табылып, оған Қазақстан Республика-

сының Ішкі істер министрлігі де ерекше көңіл аударып отыр. 

Білім берудің, оның ішінде криминалистикалық білімнің тәжірибелік бағытын күшейту, 

оқыту және мамандарды әзірлеу сапасын арттыру мақсатында инновациялық технологиялар-

ды дамыту жолында өзінің елеулі үлесін қосып келе жатқан Қазақстан Республикасы ІІМ 

Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы биыл елу жылдық мерейтойын атап өтуде. 

Бәсекеге қабілетті, жаңа форматтағы мамандарды даярлауда беделді білім ордасына табыс 

тілей отырып, елу жыл қалыптасқан озық тәжірибені тарату үрдісін жалғастыру шеңберінде 

мақала тақырыбына қатысты ұсыныстарды атап өтсек: 

– қызметкерлердің интеллектуалдық қабілеттерін арттыруда, оларды телекоммуникация-

лық технологиялармен жұмыс жасауда тиісті білім-білікті қажет ететін жаңа жағдайларға 

бейімдеу, білім беру бағдарламаларының басымдылығы болу керек. Осыған орай Академияда 

құрамы IT-саласының мамандарымен жасақталған кафедра ашу, кейіннен ақпараттық 
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қауіпсіздікке қатысы бар мамандықты бітірген түлектерді ішкі істер органдарына қызметке 

(мысалы, автоматтандырылған жүйелердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуші мамандарды) 

қабылдап, полиция жұмысына бейімдеу мақсатында қайта даярлықтан өткізу өз нәтижесін 

беретіні сөзсіз; 

– білім беру қызметінің техникалық жасақталуын жетілдіру мақсатында сотқа дейінгі 

тергеп-тексерудің барлық процестерін автоматтандыруға бағытталған ішкі істер органдары-

ның қолданысындағы «Тергеуші» сияқты ақпараттық жүйелерімен және басқа да құқық 

қорғау органдарының электрондық бағдарламаларымен оқу үдерісін қамтамасыз ету 

мүмкіндігін қарастыру; 

– қолданыстағы стандарттар мен талаптарға сай кадрларды даярлау үшін, біздің ойы-

мызша, криминалистика кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамында ғылыми 

дәрежесі бар мамандармен қатар, жедел-криминалистикалық және сараптама бөліністерінде 

жұмыс тәжірибесі мол қызметкерлер, сондай-ақ химия, биология, медицина, IT-

технологиялар саласындағы мамандардың және тағы басқа мамандықтардың өкілдері де бо-

луы керек; 

– білім алушылардың білімін бағалау рәсімдерінің ашықтығын, баға қоюдағы шыңайы-

лықты, оқыту үдерісі мен білім алушылар білімін бақылау процестерін ажыратуды қамтама-

сыз ету мақсатында бейіндік пәндер бойынша емтихандар жазбаша өтуі тиіс. 

Қорытындылай келе, курстың мазмұны мен құрылымын, оқытудың нысаны мен 

әдістемесін анықтайтын криминалистикаға оқыту тұжырымдамасы объективті факторларға 

негізделген. Осылайша криминалистика білімдерді толықтырып-жетілдіру, арнайы 

әдебиеттермен жұмыс жасау, тәжірибелер қою, жұмыс жетістіктерін талдау және жинақтау, 

күнделікті практикалық міндеттерді шешу үшін алынған білімдерді пайдалану, практиканың 

сұрақтарына дұрыс жауаптар табу, эвристикалық ойлау әдістерін меңгеріп, соның негізінде 

стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдау бойынша бағыттарды өздігінен 

анықтай алуға үйретіндігі сөзсіз. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын жаңғырту жөніндегі 2019–

2021 жылдарға арналған жол картасы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 

желтоқсандағы № 897 // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000897 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования криминалистической подготов-

ки в свете происходящей модернизации ведомственного образования. Автор отмечает, что 

для решения задач по усилению борьбы с преступностью, укреплению законности и реали-

зации принципов социальной справедливости необходима кардинальная перестройка работы 

всех подразделений и служб МВД. Реализация этой меры невозможна без квалифицирован-

ных кадров, владеющих современными профессиональными знаниями, то есть требуется по-

высить качество и эффективность образования в учебных заведениях МВД. Поскольку боль-

шое значение для сотрудников ОВД имеют криминалистические знания и навыки, автор 

предлагает свой алгоритм построения курса криминалистики в целях обеспечения наиболее 

рационального решения задач практического обучения. 

RESUМЕ 

The article deals with the problems of improving forensic training in the light of the ongoing 

modernization of departmental education. The author notes that in order to solve the tasks of 

strengthening the fight against crime, strengthening the rule of law and implementing the principles 
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of social justice, it is necessary to radically restructure the work of all departments and services of 

the Ministry of internal Affairs. The implementation of this measure is impossible without qualified 

personnel who possess modern professional knowledge, that is, it is necessary to improve the quali-

ty and effectiveness of education in educational institutions of the Ministry of internal Affairs. Since 

forensic knowledge and skills are of great importance for police officers, the author offers his own 

algorithm for building a course of criminology in order to ensure the most rational solution of prac-

tical training tasks. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

УЎТ 343.13 

Рашидов Бекзод Нурбоевич, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 
Жиноят-процессуалҳуқуқ кафедраси бошлиғи, юридик фанлар номзоди, доцент; 

Ботаев Мурод Джуманшикович, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 
Жиноят-процессуалҳуқуқ кафедраси тадқиқотчиси 

Ўзбекистон жиноят-процессуал қонунчилиги ривожланиши  

Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар томонидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят 

процессуал кодексининг ривожланиш босқичлари ўз ифодасини топган бўлиб, Чор Россияси-

да ва собиқ Иттифоқ даврида жиноят процессуал кодексидаги мавжуд нормаларнинг тузи-

лиши ҳамда уларнинг таҳлилига алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, Ўзбекистон Рес-

публикаси мустақилликка эришгандан сўнг инсон ҳуқуларини таъминлашга алоҳида эътибор 

қаратганлигини, ушбу соҳада бир қатор норматив ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш жа-

раёнини ифода этиб, унинг натижасида жиноят процесси соҳасидаги назарий ва амалий 

ўзгаришлар қайд этилган. Мақолада жиноят-процессуал ҳуқуқ соҳасини ривожлантириш 

бўйича тегишли таклифлар ўз ифодасини топган. 

Калит сўзлар: суд-ҳуқуқ тизими, қўшимча тергов, далиллар, айбсизлик презумпцияси, 

электрон жиноят иши, жиноят қонунчили. 

Жиноят-процессуал фаолият асослари, жумладан диспозитивлик ҳақида сўз юритишдан 

аввал жиноят-процессуал қонунчиликнинг бугунга қадар ривожланиши, сўнгги йилларда 

амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари моҳияти ҳақида тўхталиш мақсадга мувофиқ. 

Мамлакатимиз ҳуқуқий тизими ўзига хос мураккабликларга эга бўлиб, миллий-диний 

урф-одатлар, шариат ва роман-герман ҳуқуқий оиласига мансуб нормаларини қамраб олади. 

Сўнгги йилларда халқаро ҳуқуқий нормалар, ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасини 

миллий қонунчиликда акс эттириш борасида бир қанча ўзгаришлар амалга оширилди ҳамда 

қонунларга тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилмоқда. 

Давлатимиз суд-ҳуқуқ тизимида амал қилинадиган қонунчилик асоси бизга собиқ 

Иттифоқ давридан мерос бўлиб қолган. Собиқ Иттифоқ ва Чор Россиясининг ҳуқуқий 

тизими ўз навбатида континентал Европа давлатлари, хусусан, Франция қонунчилигидан 

андоза олиниб, ривожлантирилган[1]. Ривожланиш асосида муайян давр ҳукумат тепасида 

бўлган амалдорларнинг сиёсатига мос бўлган талаб, шу талабга мувофиқ жиноий-ҳуқуқий 

сиёсат мақсадига йўналтирилган суд-ҳуқуқ тизими ва қонунчилик яратилган (шаклланган). 

Жумладан, Чор Россияси даврида буржуазия манфаатлари билан мустамлака ўлкаларда 

халқни итоатда ушлаб туришга хизмат қилувчи нормалар устуворлик касб этган. Иттифоқ 

даврида эса дастлаб ҳокимиятни мустаҳкамлаш (иккинчи жаҳон урушигача), сўнгра инсон 

ҳуқуқ ва эркинликларини эътироф этиш, халқаро ҳуқуқнинг устуворлигига 

мувофиқлаштириш йўналишларида қонунчилик бироз ривожлантирилган. Чор Россиясида 

ҳам собиқ Иттифоқ даврида ҳам суд-ҳуқуқ тизимида жавобгарликнинг қаттиқлиги, жазонинг 

оғирлиги ва муқаррарлиги билан ўзига хослик касб этади. Мустақилликка эришилган 

дастлабки йилларда тартибни сақлаш, хавфсизликни таъминлаш мақсадида эски қонунларга 
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асосан иш юритилган бўлсада, айрим репрессив, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ошкора 

тарзда камситадиган нормаларнинг амал қилиши тўхтатилди. Қонунлар такомиллаштирилиб, 

секин-аста замонавий қонунлар яратила бошланди. 

Мустақиллик йилларида суд-ҳуқуқ тизимидаги дастлабки асосий ислоҳотлар янги кодекс 

ва қонунларнинг қабул қилиниши ҳисобланади. Жиноят-процессуал қонунчиликдаги кейинги 

ислоҳотлар 2000 йилдаги судлар фаолияти такомиллаштирилиши муносабати билан боғлиқ 

бўлиб, апелляция институти жорий этилди. 2001 йилда эса анчагина жиддий ислоҳотлар 

бўлиб ўтди, жиноят процессида ярашув институти, муддатлар билан боғлиқ янги процессуал 

кафолатлар белгиланди. Шунингдек солиқ, валютага қарши курашни кучайтириш билан 

боғлиқ ислоҳотлар ўтказилди, бу борада ички ишлар органларининг айрим ваколатлари 

қисқартирилиб, прокуратура органларининг ваколатлари кенгайтирилди. Жиноят кодексида 

жазолар либераллаштирилди, жиноятлар таснифи қайта белгиланди, мажбурлов тавсифига 

эга бўлган жиноят-процессуал чораларни қўллаш чекланди, жавобгарлик ва жазодан озод 

қилиш механизмлари такомиллаштирилди. Кейинги асосий ислоҳотлар 2005 йилда бошланди 

ва 2008 йил 1 январдан амалга жорий этилди, яъни ўлим жазосини бекор қилинди ва қамоққа 

олишга санкция бериш ҳуқуқи судларга ўтказилди. Ушбу ислоҳотлар ҳам инсон ҳуқуқлари ва 

эркинликларини таъминлашдаги муҳим ўзгариш бўлди, деб айтиш мумкин. 2008 йилда яна 

ислоҳотлар давом эттирилиб, жиноят процесси иштирокчиларининг, хусусан гувоҳ, 

жабрланувчи, гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг процессуал ҳуқуқлари, жумладан 

ҳимояланиш ҳуқуқи кенгайтирилди. Ҳимоячининг жиноят процессидаги фаолиятини белги-

ловчи нормалар ва адвокатура институти такомиллаштирилди. 2008 йил декабрда амнистия 

актини қўллаш механизми такомиллаштирилиб, судга қадар иш юритишда ҳам судлар томо-

нидан қўлланадиган бўлди. 2010 йилда жиноят ишларини юритишда хорижий давлатларнинг 

ваколатли органлари билан ўзаро ҳамкорлик тартиби қонунчиликда батафсил белгиланди. 

2010 йил 12 ноябрдаги “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлашти-

риш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” [2] да белгилаб берилган суд-

ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотларнинг амалга оширилиши суд-тергов фаолиятида янги натижала-

рга эришиш имконини берди. Жумладан, 2012 йил сентябрда қабул қилинган қонунга асосан 

дастлабки тергов босқичида шахсни тиббий муассасага жойлаштириш ва айбланувчини лаво-

зимидан четлаштириш процессуал мажбурлов чораларини қўллашнинг янги тартиби амали-

ётга жорий этилди, яъни дастлабки терговда шахсни тиббий муассасага жойлаштириш ва ла-

возимдан четлаштириш ваколати судларга ўтказилди. Шунингдек, 2012 йил январда жиноят 

ва жиноят-процессуал қонунчиликка киритилган ўзгартиришлар содир этилган жиноятларга 

ҳуқуқий баҳо бериш, квалификация қилиш ва иш қўзғатиш масалаларини ҳал этишда либе-

рал ёндашувни талаб этувчи, инсонпарварлик тамойилларига мос ҳуқуқий тизим ва амалиёт 

шаклланишига олиб келди. Шу билан бирга юридик шахсларга моддий зарар етказиш билан 

боғлиқ жиноятлар таркиблари учун зарар миқдори ўзгартирилди ва унинг энг ками энг кам 

ойлик иш ҳақининг 30 баробаридан кам бўлмаслиги белгиланди. 

2011 йилда қамоқда сақлаш тартиби такомиллаштирилди. 2012 йилда эса Жиноят-

процессуал кодексининг 325-моддасида жабрланувчининг аризаси асосида қўзғатиш мум-

кинлиги белгиланган жиноят таркиблари ва қисман хусусий айблов институти кенгайтирил-

ди. 2014 йилда эҳтиёт чоралари тизими уй қамоғи билан ва 2015 йилда жиноий жазолар ти-

зими эса озодликни чеклаш чораси билан тўлдирилди. Жиноят процессида исботлаш энг но-

зик масалалардан бири бўлганлиги боис исботлаш тартибида ҳам ўзгаришлар амалга оши-

рилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги 

қонун қабул қилиниши муносабати билан тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан далил 

сифатида фойдаланиш масалалари Жиноят-процессуал кодексида қисман ўз ечимини топди. 
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Қонунчиликдаги кейинги ўзгартириш ва қўшимчалар тадбиркорлик фаолияти ва иқтисо-

диётни либераллаштириш билан боғлиқ бўлиб, жиноят натижасида етказилган зарарни қо-

планишини таъминлашга хизмат қилмоқда, 2016 йил декабрда тафтиш тергов ҳаракатини 

тайинлаш ва ўтказиш тартибининг белгиланиши иқтисодий жиноятларни тергов қилинишини 

такомиллаштиришга қаратилган эди. 

Мустақиллик йилларида ва 2019 йилгача суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ис-

лоҳотлар асосан жазоламай туриб жавобгарлик натижасидан кутиладиган мақсадларга эри-

шиш, жиноят ишларини юритиш ва жавобгарликни белгилашда жазонинг оғирлигига эмас, 

жавобгарликнинг муқаррарлигини ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг устуворлигини 

таъминлашга, судлар мустақиллигини мустаҳкамлаш ва тарафлар тенглигини таъминлаш 

орқали одил судловга эришиш, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган айрим нормаларини 

миллий қонунчиликда акс эттириш каби йўналишларни ўзида мужассам этди. 

Ислоҳотлар албатта керак, чунки жамият бир жойда тўхтаб турмайди ва доим тараққий 

этиб боради. Шу боис тартибни сақлаш ва тараққиётнинг давомийлигини таъминлаш учун 

суд-ҳуқуқ тизимини ҳам замон ўзгаришларига мос равишда такомиллаштириб бориш ҳар до-

им долзарб бўлиб келган. Бугунга қадар одил судловни таъминлашда адолатга амал қилиш, 

ўз вақтида фуқароларинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ёки бузилган ҳуқуқларини 

тиклаш, жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга йўл қўймаслик, жиноят содир этган шах-

сларга нисбатан жавобгарлик масаласини ҳал этишда самарадорликни таъминлаш, жиноят 

натижасида етказилган зарарнинг тўлиқ қопланишига эришиш, жиноятчиликка қарши кура-

шишни амалга оширувчи органлари фаолиятида самарадор иш усулларини жорий этиш ка-

билар муҳим йўналишлар сифатида суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг мазмунида акс этган эди. 

Ушбу йўналишларга оид ўзгаришлар ва янгиланишлардан кўзланган мақсадга муайян дара-

жада эришилди, деб бемалол айтиш мумкин. Аммо бошланган ишлар охиригача амалга оши-

рилди деб бўлмайди. Шу билан бирга шиддат билан ўзгараётган замон ва илм-фан тараққиё-

ти, халқ хўжалиги ва жаҳон иқтисодиётидаги туб ўзгаришлар, оламшумул кашфиётлар, 

одамлар турмуш тарзининг ўзгариши, янгича дунёқараш шаклланаётганлиги, тинчлик ва 

хавфсизликка янгича кўринишдаги ва турли таҳдид манбаларининг пайдо бўлаётганлиги суд-

ҳуқуқ тизимида мунтазам равишда ислоҳотлар ўтказиб бориш, жиноятчиликка қарши кура-

шишда янгича ёндашувлар ҳамда одил судловни, жиноятларнинг олдини олиш ва тергов 

қилиш тезкорлигини ва самарали бўлишини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва суд 

органларининг фаолиятини янгича ташкил этиш зарурлигини кўрсатмоқда. Фаолиятни янги-

ча ташкил этиш нафақат суд-ҳуқуқ тизимида балки, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида 

ҳам долзарб масалага айланган. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

соҳавий органлар фаолиятини, шунингдек давлатнинг муҳим функцияларини амалга оши-

рувчи тизимларни ислоҳ қилишга қаратилган фармон ва қарорлари қабул қилинмоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизими-

ни янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш ка-

фолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сонли фармони [3] суд-

ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотларни янги босқичга кўтаришга ва ушбу тизимда туб ўзгаришлар-

ни амалга ошириш мақсадида қабул қилинди. Ушбу фармон 8 банддан иборат бўлиб, унинг 

аввалида замон талабларидан келиб чиққан ҳолда суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг янгича 

йўналишларини белгилаб берувчи ва уни амалга оширишдан кўзланган мақсад келтирилган, 

яъни «суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаштириш, суд, ҳуқуқни 

муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, аҳолининг одил 

судловга бўлган ишончини ошириш, жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва қонуний-

ликни мустаҳкамлаш» фармоннинг мақсади ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришишда давлат 

сиёсатининг қуйидаги асосий уч йўналиши белгиланган: 1) суд ҳокимиятининг чинакам му-
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стақиллигини таъминлаш; 2) фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини 

таъминлаш; 3) одил судловга эришиш даражасини ошириш. 

Жиноятни содир этишда гумон қилинган шахсларни ушлаб туриш муддати 72 соатдан 48 

соатга қисқартирилиши; қамоққа олиш ва уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чораларини қўллаш-

нинг, шунингдек дастлабки терговнинг энг кўп муддати 1 йилдан 7 ойга қисқартирилиши; 

почта-телеграф жўнатмаларини хатлаб қўйиш ва эксгумация қилиш учун санкция бериш 

ҳуқуқи судларга ўтказилиши;судларга қамоққа олиш ёки уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чораси-

ни қўллаш рад этилганда муқобил эҳтиёт чораларини қўллаш ҳуқуқи берилиши; терговнинг 

тўлиқ эмаслигини суд муҳокамаси жараёнида тўлдириш механизмларини жорий этиш орқали 

суд томонидан жиноят ишини қўшимча тергов юритишга қайтариш институти бекор қили-

ниши; хўжалик судлари тизимида минтақавий апелляция судлари ташкил этилиши каби та-

шаббуслар жиноят-процессуал қонунчиликни янада такомиллаштиришга хизмат қилди. Ушбу 

ташаббусларнинг деярли барчаси бугун қонунчиликда ўз аксини топган ва суд-тергов амали-

ётида қўлланилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги “Суд-тергов 

фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5268-сонфармони [4] суд-ҳуқуқ ислоҳотларини 

изчил давом эттириш, қонунчиликда жиноят ишларини тергов қилиш ва кўриб чиқиш 

жараёнида далилларни тўплаш, мустаҳкамлаш, текшириш ва баҳолашда қонунийлик ва 

холисликни таъминлашга тўсқинлик қилувчи ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш, қонун 

устуворлиги, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, инсонпарварлик, адолатлилик ва 

айбсизлик презумпцияси каби конституциявий принципларни сўзсиз ва оғишмай таъминлаш, 

суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилиш, жиноят-

процессуал ва жиноят-ижроия қонунчилигини янада такомиллаштириш мақсадидақабул 

қилинди. Ушбу фармонда белгиланган йўналишлар доирасида жиноят-процессуал 

қонунчиликда қонунийликка оғишмай ва қатъи риоя этиш, далиллар мақбуллиги, ошкоралик 

принципига амал қилиш, шахснинг ҳимояланиш ҳуқуқларни таъминлаш кафолатларига оид 

талаблар кучайтирилди, тергов ҳаракатларини ўтказишда инновацион шакл ва услублардан, 

шунингдек илғор технологиялардан унумли фойдаланиш, жиноят ишларини тергов қилиш ва 

судда кўриб чиқиш услубиётини янада такомиллаштириш, суд-тергов фаолиятида замонавий 

ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни кенгайтиришга қаратилган ишлар 

амалга оширилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 май куни қабул қилинган 

“Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 3723-сон қарори[5] билан жиноят ва жиноят-процессуал 

қонунчиликни такомиллаштиришнинг мутлақо янги устувор йўналишларини ишлаб чиқиш 

ва амалга ошириш мақсадида: 

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини тако-

миллаштириш концепцияси тасдиқланди. 

2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди ва Ички ишлар вазирлиги-

нинг қуйидагиларни назарда тутувчи “Электрон жиноят иши” дастлабки лойиҳаси доирасида 

амалга оширилаётган жиноят ишларини юритиш тартибини босқичма-босқич рақамлашти-

риш тўғрисидаги таклифи қабул қилинди. 

3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини 

такомиллаштириш бўйича идоралараро комиссия ташкил этилди ва унинг таркиби 

тасдиқланди. 

4. Идоралараро комиссия ва “Электрон жиноят иши” дастлабки лойиҳасини амалга 

ошириш бўйича ишчи гуруҳларнинг вазифалари белгиланди. 
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5. “Электрон жиноят иши” дастлабки лойиҳасини амалга ошириш шартлари ва талабла-

ри белгиланди. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги-

ни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ва вазифалари сифатида: жиноят қонунчили-

ги нормаларини унификация қилиш; жиноий жавобгарлик ва жазо тизимини такомиллашти-

риш; фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларининг таъсирчан ва 

ишончли муҳофаза қилинишини таъминлаш; жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларини 

тизимлаштириш ва уйғунлаштириш; жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари 

кафолатларини ишончли таъминлаш механизмларини такомиллаштириш; жиноят процесси-

нинг янги шакл ва тартиб-таомилларини киритиш белгиланди. Мазкур йўналишларни ино-

батга олган ҳолда 2019 йил 1 декабрга қадар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жино-

ят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси асосида Жиноят кодекси ва 

Жиноят-процессуал кодексининг янги таҳрирдаги лойиҳалари ишлаб чиқилиб, тақдим этила-

ди ва қабул қилинади. 

Суд-тергов амалиёти таҳлили, шунингдек, халқ билан бевосита мулоқот натижалари 

ушбу соҳада бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда [6]. 

Қайд этилган муаммоларнинг самарали ечими, бизнингча, жиноят-процессуал фаолиятнинг 

асослари, диспозитивлик, хусусан хусусий айблов институти такомиллаштирилишини тақозо 

этади. Ушбу ўзгаришлар замон талабларига мос бўлиб, суд-ҳуқуқ тизимининг янада 

самарали, адолатли ва инсонпарвар бўлишига хизмат қилади. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье авторы рассматривают этапы разработки Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Узбекистан, сделав акцент на анализе его струкуры и норм, действовавших в 

Уголовно-процессуальном кодексе царской России и бывшего Советского Союза. В 

последние годы осуществлен ряд изменений в сфере отражения в национальном 

законодательстве норм международного права. Отмечается, что после обретения 

независимости Республика Узбекистан уделила особое внимание правам человека, процессу 
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принятия ряда нормативных правовых актов в этой области, что привело к теоретическим и 

практическим изменениям в уголовном процессе. Статья содержит соответствующие 

предложения по развитию уголовно-процессуального права. 

RESUME 

In this article, the authors describe the stages of the development of the Code of Criminal 

Procedure of the Republic of Uzbekistan, paying particular attention to the structure and analysis of 

existing norms in the criminal procedure code of Soviet Russia and the former Soviet Union. It is 

also noted that after independence, the Republic of Uzbekistan paid special attention to human 

rights, the process of adoption of a number of regulatory legal acts in this area, which led to 

theoretical and practical changes in the criminal process. The article contains relevant proposals for 

the development of criminal procedure law. 
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ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ӘОЖ 343.7 

И. К. Абдикамалова, қылмысты сотқа дейінгі тергеу кафедрасының 
оқытушысы, полиция майоры 

(Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы, 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.) 

Тәжірибелік сабақта оқиға болған жерді қарап-тексеру ерекшелігі 

Аннотация. Мақалада қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша сотқа дейінгі 

тергеп-тексеруде оқиға болған жерге қарап-тексеру сұрақтар қарастырылған. Қылмыстық 

іс жүргізу заңнамасында көзделген бос уақыт-дебеттік тергеу барысында оқиға болған 

жерді тергеу тексеру мәселелері қаралды. Тергеу тексеруі іс жүргізу құқығы жүйесінде іс 

жүргізу құқықтарын іске асыру нәтижесінде пайда болатын маңызды және маңызды 

жауап беретін жетекші орындардың бірін алады. Тергеу қарап-тексеру ұғымы-сотқа 

дейінгі тергеу сатысында дәлелдемелерді анықтауға, тексеруге, бекітуге (тіркеуге) және 

бағалауға бағытталған тергеу әрекетінің бір нысаны ретінде ұсынылады. Заңның 

мағынасын негізге ала отырып, тексеру — бұл тергеу әрекеті. Біздің пікірімізше, тергеу 

тексерісі деп қылмыс іздерін және іс үшін маңызы бар басқа да заттай дәлелдемелерді 

анықтауға бағытталған өзіндік тергеу әрекетін түсіну керек. 

Негізгі сөздер: сотқа дейінгі тергеп-тексеру, оқиға болған жер, қарап-тексеру, тергеу-

лік, анықтау, техникалық құралдар, заңдылық, Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

процестік кодексі, тергеуші, анықтама жүргізуші орган, анықтаушы. 

Қазақстан Республикасының демократиялық және құқықтық мемлекет ретінде 

қалыптасуы, оның әлемдік қауымдастыққа егеменді мемлекет сапасында енуі, азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен бостандықтарын мүлтіксіз сақтауды және тұлғаның ар-

намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуді қарастырады. 

Қазіргі қолданыстағы Қылмыстық іс жүргізу заңнамасында жеке тергеулік әрекет 

ретінде қарау қарастырылған. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында дәлелдемелерді табу, 

тексеру, бекіту және баға беру кезінде анықтама жүргізуші тұлға, тергеуші және прокурор 

тергеулік қарауларды жүргізуі мүмкін және де бұл сатыны тергеулік саты деп атауға 

болады [1]. 

Тергеулік қарау түсінігі негізінен бірнеше түсініктер жиынтығынан құрылады. Ол өзіне 

бірнеше қарау түрлерін біріктіреді. Олар: оқиға болған жерді қарау, үй-жайларды, заттарды, 

құжаттарды, мәйітті қарау жатады. Сондықтан тергеулік қарау туралы сөз болғанда жоғарыда 

көрсетілген тергеулік қараудың бір түрін айтуға болады. 

Қылмыс ізін, өзге материалдық объектілерді анықтау, сондай-ақ іс үшін маңызы бар 

жағдайларды айқындау мақсатында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы тұлға 

оқиға болған жерді, үй-жайларды, заттарды, құжаттарды, адамдарды, мәйітті, жануарларды 

қарайды.  

Ал енді тергеулік қарауға нақты түсінік беретін болсақ, тергеулік қарау дегеніміз — ол 

қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізуде маңызы бар объектілерді (олардың белгілері, 
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қасиеттері, жағдайы, өзара орналасуы) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы 

тұлғаның тікелей көру, бекіту, және зерттеуімен айқындалатын процессуалдық іс-әрекет. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың iздерiн және өзге де материалдық объектiлердi табу 

және анықтау, оқиғаның жағдайын анықтау және iс үшiн маңызы бар мән-жайларды 

айқындау мақсатында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жергілікті жердi, 

үй-жайларды, нәрселерді, құжаттарды, тiрi адамдарды, мәйiттердi, жануарларды қарап-

тексеруді жүргізеді. Қарап-тексеруді жүзеге асыратын адамның нұсқаулары осы тергеу 

әрекетiнің барлық қатысушылары үшiн мiндеттi. 

Жоғарыда айтып кеткендей тергеулік қарау объектілері ретінде оқиға болған жер және 

оқиға болған орынға жатпайтын аула мен бөлмелер, сондай-ақ бөлек заттар, құжаттар, 

адамдар, мәйіт, жануарлар жатады. Тергеулік қараудың маңызы өте зор. Оның себебі 

қылмыстың жасалу жағдайын көрсететін көптеген қажетті іздердің бөлігі осы әрекетті 

жүргізу барысында табылады және зерттеледі. 

Тергеулік қарау жеке өзіндік тергеулік әрекет ретінде қарастырылғандықтан, өзіне тән 

келесідей негізгі белгілермен сипатталады. Олар: 

Ол қарауларды жүргізу арнайы заңмен белгіленген өкілеттік берілген органдар 

қызметкерлерімен, тергеушімен, анықтама жүргізуші тұлғамен және прокурормен 

жүргізіледі. 

Мәйітті қарау кезінде міндетті түрде соттық-медицина саласы шеңберіндегі мамандар 

немесе басқа дәрігер маман шақырылады. 

Тергеулік қарау өндірісінде тергеуші қатысушыларды қатыстырады, (мамандарды 

қатыстыруы мүмкін, сонымен қоса сезіктіні, айыпталуышыны, жәбірленушіні, куәгерлерді) 

қатыстыруы мүмкін. 

Тергеулік қараудың мақсаты фактілік мәліметтерді анықтау, осы анықталған 

мәліметтерді, дәлелдемелерді негізге ала отырып тергеуші қоғамға қауіпті әрекеттің бар, 

жоғын анықтайды. Ал жеке жағдайда тұлғаның кінәлі не кінәлі еместігін анықтап, кінәлі 

болған жағдайда тиісті шараларды қолданып, процессуалдық шешім қабылдайды. Сонымен 

қоса іске маңызы бар басқа да жағдайлар мен мәліметтерді анықтау болып табылады. 

Тергеулік қарау барысында фактілік мәліметтер тергеушімен табылады, оған тиісті 

зерттеу жүргізіліп, соңында тергеушінің өзімен оң немесе теріс баға беріледі. 

Осы аталған тергеулік әрекеттердің нәтижелері Қылмыстық іс-жүргізу кодексінде 

көрсетілген талаптарға сәйкес хаттамамен міндетті түрде бекітілуі тиіс. 

Қарау қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көрсетілген басқа тергеулік әрекеттер сияқты 

толық, жан-жақты және объективті болуы шарт. Сондықтан бұл белгілерден шығатын 

қорытынды тергеулік қарауды былайша түсінуімізге болады. Бұл сотқа дейінгі тергеп-

тексеруді жүзеге асырушы тұлға жүргізетін процессуалдық әрекет, оның барысында заңда 

көрсетілген тұлғалардың қатысуымен іс бойынша шындықты анықтау үшін материалдық 

объектілердің белгілерін және құрылымын зерттейді, баға береді және оны бекітеді, фактілік 

мәліметтерді анықтау мақсатында дәлелдемелер жинайды. 

Ал енді осы аталып кеткен түсінік пен белгілерге сәйкес тергеулік қараудың өзіне тән 

қағидалары қалыптасады. Олар келесідей қағидалар: 

Біріншіден: заңдылық қағидасы, яғни Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

процестік кодексінің бабында көрсетіліп кеткендей сот, прокурор, тергеуші, анықтама 

жүргізуші орган және анықтаушы тергеулік қарау кезінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясының, Қылмыстық процестік кодексінің және өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарын дәл, қатаң сақтауға міндетті болып табылады. 

Екінші қағида: шыңайылық, толықтылық және жан-жақтылық. Бұл қағиданы біз ең 

басты қағидалардың бірі және оны жадымызда ұстаған жөн деп ойлаймын. Тұрғын үй-жайды 
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қарап-тексеру онда тұратын кәмелетке толған адамдардың келiсуiмен немесе тергеу 

судьясының санкциясымен ғана жүргiзiледi. Егер онда тұратын адамдар кәмелетке 

толмағандар болса немесе олардың психикалық немесе өзге де ауыр науқастардан зардап 

шегетiнi көрінеу белгiлi болса немесе олар қарап-тексеруге қарсы болса, сотқа дейінгі тергеп-

тексеруді жүзеге асыратын адам мәжбүрлеп қарап-тексеру туралы қаулы шығарады, оған 

тергеу судьясынан санкция алынуға тиiс. Санкция беруден бас тартылған жағдайда, қарап-

тексеру жүргiзiлмейдi. Тергеу әрекетін жүргізу кезінде жан-жақты, мұқият, толық жүргізсек 

қандайда бір нәтижеге жетеріміз сөзсіз. 

Үшінші қағида: ол мақсаттылық, тергеулік қараудың мақсаты іске маңызы бар заттарды, 

құжаттарды, заттай дәлелдемелерді табу, оны зерттеу және де оған сәйкес дұрыс, жеткілікті 

баға беру, қылмысты дер кезінде ашу болып табылады. 

Төртінші қағида: ғылыми-техникалық құралдар мен маман көмегін пайдалану. Біз 

ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен белгілі бір нәтижеге қол жеткіземіз. Сонымен 

қоса маман көмегін  пайдалану біздің жұмысымызды жетілдіріп, шыңдата түседі. 

Бесінші қағида: тергеулік қарауды басқару сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 

асырушы тұлғаның жеке басына жүктеледі. 

Алтыншы қағида: табылған және қараудағы объектілер мен жұмыс жасауда 

криминалистикалық ережелерді сақтау. Осы криминалистикалық ережелердің сақталмауы 

дәлелдемелердің жарамсыздығына әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан бұл қағиданы сақтау 

арқылы дәлелдемелердің жарамдығын қамтамасыз етеміз. Табылған iздердi және өзге де 

материалдық объектiлердi қарап-тексеру тергеу әрекетi жүргiзiлетiн жерде жүзеге 

асырылады. Егер қарап-тексеруге ұзақ уақыт талап етілсе немесе қылмыс анықталған жерде 

қарап-тексеру елеулi түрде қиын болса, объектiлер ол жерден алынып, қапталып, мөрленіп 

және бүлдірілмей, қарап-тексеруге ыңғайлы басқа жерге жеткiзiлуге тиiс. 

Осы қағидаларды тергеуші тергеулік қарауда сақтаса оның жинаған, зерттеген 

заттарының, құжаттарының, іске маңызы бар материалдарының бір сөзбен айтқанда 

дәлелдемелердің жарамсыздығынан сақтау кепілі деп айтуға болады [2]. 

Тағы бір айтылып кететін жағдай, бұл: нақ сол объектіні қайтадан қарап-тексеру: 

1) бастапқы қарап-тексеру жағдайлары объектінің тиімді қабылдануы үшін қолайлы 

болмаған ретте; 

2) егер бастапқы қарап-тексеруден кейін жаңа мәліметтер алынуы мүмкін болса; 

3) егер бастапқы қарап-тексеру сапалы жүргізілмеген жағдайда, өткізілуі мүмкін. 

Сондықтан жоғарғы оқу орнының курсанттарына тәжіриелік сабақтар барысында осы 

қарап-тексеруге мейлінше шынайы еліктеу жүргізіп, кәдімгі жағыдайда қарап-тексеру 

жүргізуді үйрету керек. Ол қарап тексеру қазіргі заманауүй техникалық құралдардың 

көмегімен жүргізілуі мүмкін. Олар мысалы атап айтқанда 3Д технологиясы арқылы көрсету 

арқылы жүргізілуі мүмкін. Осындай жаңадан пайда болған тәсілдер арқылы тәжірибелік 

сабақтар жүргізілсе курсанттар алған теориялық білімдерін тәжірибелік сабақтарда бекіте 

түсер еді. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены вопросы прведения следственного осмотра места происшествия в 

ходе досудебного расследования, предусмотренные уголовно-процессуальным законода-
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тельством. Следственный осмотр занимает в системе процессуального права одно из веду-

щих мест, соответствующее важности и значимости наступающих в результате реализации 

процессуальных прав. Автор рассматривает понятие следственного осмотра как одной из 

форм следственного действия, направленной на обнаружение, проверку, закрепление (фикса-

цию) и оценку доказательств в стадии досудебного расследования. Исходя из смысла закона, 

осмотр — это следственное действие. По нашему мнению, под следственным осмотром сле-

дует понимать самостоятельное следственное действие, направленное на обнаружение сле-

дов преступления и других вещественных доказательств, имеющих значение для дела. 

RESUME 

The article deals with the issues of investigative examination of the scene during the 

preliminary investigation, provided for by the criminal procedure legislation. Investigative 

examination occupies one of the leading places in the system of procedural law, corresponding to 

the importance and significance of the procedural rights arising as a result of the implementation. 

The concept of investigative examination is proposed as one of the forms of investigative action 

aimed at detection, verification, fixing (fixation) and evaluation of evidence at the stage of pre-trial 

investigation. Based on the meaning of the law, inspection is an investigative action. In our opinion, 

the investigative examination should be understood as an independent investigative action aimed at 

the detection of traces of crime and other material evidence relevant to the case. 
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At the present stage the successful implementation of priority national projects, the decision of 

actual problems of public values arises directly in the conduct of legal policy, only my experience 

and is not only for practice, but taking into account, if necessary, are not traditionally characteristic 

of our legal Giemsa, which have proved their efficiency in practice, our national pragmatism the 

maximum mdelete of other institutions used, is required [1]. 

The legality of the state, is recognized as one of the important rules. In the life of society in so-

cial, economic and political normal development, demokraatiale the implementation of the rights of 
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man and of the citizen in society, as well as implementation of all elements of the functioning of the 

state, the rule of law directly related to the right is the correct one. 

Legality, precedence of the rights and freedoms of man and citizen, the equality of all before 

the law and court, publicity, comprehensiveness, completeness and objectivity, nationality, lan-

guage, record keeping, professionalism, recognition of the legal personality, protection of rights, 

guarantee professional legal assistance are based on the principles of justice in each in. 

People within the state, establishing legality and the rule of law, respect for justice and the citi-

zens is fair. The concept of the rule of law, the legal norms of social relations is kesla, justice, a fair 

trial is ensuring all the competence of the courts. 

Justice and law enforcement entities, governmental and non-governmental organizations, offi-

cials of the legitimate rights and interests that significantly affect the implementation of the most 

significant functions. Therefore, for the dispensation of justice and protection of the rights and free-

doms of man and citizen, the provisions of this article developed a universal part of humanity for 

centuries, made up. It is justice, mercy, values-based principles of justice provisions of the various 

humanitarian received the title. 

Order of the court of justice that determine the nature and content of the organization, man-

agement and the General provisions, ideas, opinions of the constitutional shall be in accordance 

with the rules of [2]. 

Principles of General and equal justice for Constitution of all courts and judges "on the judicial 

system and status of judges of the Republic of Kazakhstan" constitutional law, procedural and other 

established by law. First of all, it should be noted that constitutionality these principles. 

Justice shall be administered only by court. This affects the following: 

a) Only the court may not consider any other cases within the jurisdiction of the authorities. In 

the Republic of civil, commercial, criminal and other bodies that are not extrajudicial to consider 

other things. Preparation of civil and other cases pre-trial, preliminary investigation on business, are 

not subject to justice illicity. Therefore, between the prosecution bodies and preliminary investiga-

tion bodies not specified in the Constitution of our Republic, the conductive justice. 

This paragraph of the President, Prime Minister, authority, officials, or other criminal, civil 

cases and other not credited and content. Replacement of judges and judicial institutions do not 

have the right one. The competence of the court prosecuted according to law. 

b) Judicial power, civil proceedings, criminal and other statutory forms is via. In accordance 

with the laws, directly subordinated to procedural justice, is unlawful and negate the decisions taken 

in the case of non-procedural form. 

c) it is impossible to build Any extraordinary or special courts under memelland. Why and how 

the Soviets at the time made that it knows each and special Troika of Stalin's extrajudicial institu-

tions. 

d) a Person guilty of an offence has the right to solve only the court.It is the exclusive right of 

the court, the Constitution, Constitutional law, criminal procedure code. Therefore, the guilt of the 

person, including the media, in relation to any illegal certificates of approval, fails. 

e) characteristic of the Criminal law sentencing only to the court. No one in Parliament or the 

President of the Republic, can not determine the size of punishment for the crime. Convicted of an 

act of Amnesty or pardon to relieve the condition, accordingly, creates produces not only they. 

However, the guilt of the convicted person they are (this fact is revealed by the court) or on the cor-

rectness and fairness of the punishment imposed by the court in any case does not solve. Only in 

exceptional cases when the President and the Parliament reduces the penalty, it exempts from pun-

ishment or even replace gene. 

The courts granted the right of use of state coercion. The court of civil and commercial cases 

the guilty party (defendant or plaintiff) the relevant behavior, their obligations and debts, including 
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through the treatment of the recovery of the plaintiff from the account of the defendant's money or 

property by issuing make its decision. 

e) can only be cancelled by a higher court in the procedure established by a Court order or just. 

In any officials of the public authority goyish right of cancellation of judicial acts no. This right is 

the sole prerogative of the superior courts [3]. 

2. Judicial power is exercised on behalf of the Republic of Kazakhstan, and of citizens, organi-

zations, rights, freedoms and legitimate interests and protects against the Constitution, laws, other 

normative legal acts, provides execution of the international treaties of the Republic. Every rights 

under the Constitution and laws of the Republic, discriminate or limit the freedoms and lawful in-

terests of public bodies, organizations, officials and other illegal acts and decisions in court, protec-

tion is warranted; 

Their business in compliance with all requirements of law and fairness by a competent, inde-

pendent and no one will have the disqualification to the court. 

The judge is subject only to the Constitution and the law in the enjoyment of independent and 

delcatty. 

The content of this principle, no one cross judge responsible, without pressure or other condi-

tions that create opportunities for decision-making the desire to ensure no impact. The rules ensure 

that: 

a) Express prohibition of interference by threats and responsibly. For example, In the UK the 

criminal responsibility for intervention in activity of court in the conduct of the justice in any form 

to consider the resistance. 

b) the place of judgment in the system of bodies of state power independently. The structure of 

the court, is not of presidential power, the Parliament, Government, ministries, departments and 

subordinates do not comethere. 

in) financing from the national budget. The Republican budget is annually approved by the 

Parliament, and the judicial system in General and then the Supreme court of the Republic of going 

to regular costs. 

g) judges alasl. For example, the judge, the bailiff executing the court, as well as their loved 

ones the consideration of cases or materials in court or execution of a sentence of a court or other 

judicial acts, in connection with obstruction of the lawful activity of the specified persons or from 

revenge for the attempt on the life for their activities criminal code article 409 of the criminal code " 

threat or violent actions in connection with the administration of justice-art 408, the Judge, the bail-

iff executing the court in respect of defamation of the criminal code, article 411. It is believed that 

all types of offences offences against justice. 

d) sakutsanu courts. The law judges to belong to political parties, trade unions, accommoda-

tion, prohibits political parties in support of or against any output. The position of a judge is not 

consistent and a Deputy's mandate. 

e) in specific cases, judges are not accountable. The laws of a democratic society satisty using 

the "telephone law", as trying to get rid of khaisman. The above opinion of the officials, the Referee 

should arinami activities with the leaders of forensic units of the judiciary, the judges of the Su-

preme court, to consult on the use and the right to trial within a hierarchy is not required. 

d) the inconsistency of judge variables. The judge, except in cases expressly provided by law, 

not unjustifiably dismissed. It is not transferred to another position without their consent. There is a 

special procedure of dismissal and cessation of their activities. 

h) create liability for contempt of court. Contempt of court, punishable in criminal proceedings, 

the court provides for administrative liability in the form of administrative arrest and fine, as well as 

for Armitage. 
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Its rules specified In the Constitution, based on the specifics of the industry code, law, order 

etc. reflected in the regulations. Rules, as well as in practice to say exactly what is executed is not 

unique. The presence of the reasons of stay in certain political officials, or the law of some people 

in the justice system is a violation of international or domestic blessdyamadera Aicardi caleu in the 

course of adaptation. 
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ТҮЙІН 

Мeмлeкeт қызмeтiнiң заңдылықтары маңызды ережелерінің бірі ретінде болып таныла-

ды. Қоғам өмiрiндe заңдылық қоғамдағы адам мeн азамат құқығы iскe асуының әлeумeттiк, 

экономикалық, саяси жәнe дeмократиялық, сондай-ақ барлық мeмлeкeттің қалыптасу 

элeмeнттeрiнiң жүзeгe асуымен тiкeлeй байланысты. Мeмлeкeттiң ішкі азаматтары, құқықтық 

тәртiп пeн заңдылықты сақтау, азаматтар сот төрeлiгiн сақтауыны және орнауы да әділетті 

болып табылады. Қоғамдық қарым-қатынастардың құқықтық нормаларымeн бeкiтiлгeн 

құқықтық тәртiп түсiнiгi есептеледі, егер сот төрeлiгi соттар құзырeтiнe жатқызылған барлық 

iстeрдi әдiл талқылауды қамтамасыз eту болып кeлeдi. Мақалада қағидалар өзінің жалғасын 

ҚР-ның Конституциясын негізге ала отырып саланың ерекшелігіне қарай кодекс, заң, бұйрық 

және т. б. нормативтік актілерде көрініс табады. Сонымен қоса қағидалардың тәжірибе 

жүзінде орындалуы мен құқық саласының процесстік және жазаға тарту ерекшелігі қарасты-

рылған. 

РЕЗЮМЕ 

Законность признается одним из важнейших принципов детельности государства. Она 

напрямую зависит от реализации социальных, экономических, политических и демократиче-

ских прав человека и гражданина в обществе, а также функционирования всех элементов 

государства. Соблюдение законности и правопорядка относятся к критериям веховенства 

права. Под правопорядком понимаются общественные отношения, регламентируемые нор-

мами права. Правосудием является обеспечение справедливого судебного разбирательства по 

всем делам, отнесенным к компетенции судов. Также в статье рассмотрены особенности реа-

лизации принципов в процессе осуществления правосудия в контексте Конституции Респуб-

лики Казахстан, а также кодексов, законов, иных нормативных правовых актов в зависимости 

от специфики отрасли. 
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Некоторые вопросы противодействия организованной преступности 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы расширения масштабов 

незаконной деятельности организованной преступности, укрупнение криминальных капита-

лов и ужесточения борьбы за сферы влияния в отраслях коммерции, финансов, промышлен-

ности. Вместе с тем слабость и коррумпированность государственного аппарата, пора-

жающие воображение рынки сбыта, прозрачность границ, неразвитость специального за-

конодательства, предусматривающего эффективные меры борьбы с организованной пре-

ступностью и коррупцией, способствуют значительному усилению транснационального ха-

рактера организованной преступной деятельности. Кроме того, в статье анализируются 

вопросы противодействия организованной преступности на современном этапе, его виды и 

классификация. Отмечаются некоторые причины совершения данного вида преступления, 

дается краткий анализ данного явления, описываются некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: организованные преступные группы, преступные группы, преступ-

ление, профилактика, предупреждение, причины совершения преступления, преступная 

группа. 

Предупреждение организованной преступности предполагает создание такого механиз-

ма, при котором осуществляется целенаправленное воздействие на причины и условия (де-

терминанты), ее порождающие и способствующие ее развитию. В этом отношении правиль-

но говорить о минимизации влияния организованной преступности на все сферы социальной 

жизни до уровня, не угрожающего безопасному существованию личности, реализации прио-

ритетных реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого 

роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности. Еще одна важней-

шая цель — это установление эффективного социального контроля над организованной пре-

ступностью, препятствующего стихийному (непредвиденному) росту ее объемов и обще-

ственной опасности, появлению новых видов организованной преступности [1, 34]. 

Расширение масштабов незаконной деятельности организованной преступности, укруп-

нение криминальных капиталов ужесточает борьбу за сферы влияния в отраслях коммерции, 

финансов, промышленности. Вместе с тем слабость и коррумпированность государственного 

аппарата, поражающие воображение рынки сбыта, прозрачность границ, неразвитость спе-

циального законодательства, предусматривающего эффективные меры борьбы с организо-

ванной преступностью и коррупцией, способствуют значительному усилению транснацио-

нального характера организованной преступной деятельности [2, 324]. 

Вопрос о необходимости определения современных сфер противоправной деятельности 

организованных преступных формирований возник не случайно. Ещё в прошлом веке амери-

канский ученый Э. Ферри предложил достаточно универсальный принцип воздействия на 

преступность: «Определить направление и интенсивность сил, производящих преступление, 

чтобы затем противопоставить им другие естественные силы, охраняющие право» [3, 24]. 

По нашему глубокому убеждению, для эффективной борьбы с организованной преступ-

ностью необходимо чётко определить: где, в какой сфере сегодня сосредоточены интересы и 

основные источники доходов организованных преступных формирований? — с тем, чтобы 
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впоследствии можно было выработать и предпринять комплекс мер по подрыву финансовой 

базы организованной преступности. 

Мы разделяем точку зрения авторов, справедливо, на наш взгляд, полагающих, что ли-

шить преступность финансовой мощи — всё равно обескровить её, а уничтожить мафию, не 

подорвав её финансового могущества, невозможно. 

Без этого, по нашему мнению, борьба с организованной преступностью будет напоми-

нать борьбу с многоголовой гидрой: неперекрытые источники финансирования будут слу-

жить питательной средой для привлечения в организованные преступные формирования но-

вых членов, появления в них новых лидеров вместо погибших в «разборках» или изолиро-

ванных от общества в результате уголовного преследования, а также для коррумпирования и 

разложения чиновников государственного аппарата. 

В этой связи представляется справедливым мнение К.И. Нуржаубаевой о том, что образ 

мафиози в сознании определённой части общества окружён не только ореолом романтики, но 

и вполне осязаемыми материальными благами. 

Исследовавшие в начале-середине 90-х годов этот вопрос отечественные учёные спра-

ведливо указывали на такие традиционные источники доходов ОПФ, как рэкет, «выбивание» 

долгов, предоставление услуг криминальной «крыши», наркобизнес, проституция, азартные 

игры, корыстно-насильственные преступления, одновременно отмечая взаимосвязь органи-

зованной преступности с экономикой [4, 15]. 

Другие исследователи наряду с этим полагают, что на современном этапе организован-

ные преступные формирования извлекают прибыль, контролируя банки и финансовые инсти-

туты, контрабанду антиквариата и культурных ценностей, радиоактивных веществ, редкозе-

мельных и ядерных материалов, незаконную миграцию, торговлю человеческими органами. 

Не претендуя на полное и всеобъемлющее освещение обозначенных вопросов, мы пола-

гаем возможным, опираясь на экспертные оценки и личный опыт практической работы, из-

ложить в настоящей главе свою точку зрения о профилактических мерах по противодействию 

организованной преступности в Республике Казахстан. 

В основе этого, по нашему мнению, должно лежать определение основных факторов, 

обеспечивающих существование и развитие организованной преступности, с тем, чтобы впо-

следствии, на основе объективного анализа можно было выработать и осуществить меры по 

их нейтрализации. 

Анализ мнений учёных и экспертных оценок позволяет констатировать, что организо-

ванная преступность сложилась, существует и развивается за счёт таких факторов, как: 

– неурегулированность экономических отношений, порождающих «теневую» экономику, 

которая является подпитывающей средой организованной преступности; 

– бюрократизация и коррумпированность органов власти, управления и правопорядка; 

– незащищенность бизнеса от произвола чиновников и насилия со стороны криминаль-

ных структур; 

– недостаточно эффективная работа правоохранительных органов. 

В сложившихся условиях извлечение максимальной прибыли, защита источников обо-

гащения и доходов становятся возможными в результате сращивания бизнеса, власти, крими-

нальных структур и их согласованных действий в этом альянсе [5, 75]. 

Исходя из этого, по нашему мнению, усилия государства и общества должны быть 

направлены на ослабление и разрушение существующего альянса «теневого» бизнеса, кор-

румпированных представителей власти и криминальных кругов путём разработки, принятия 

и последовательной реализации комплекса экономических, законодательных, организацион-

ных и антикоррупционных мер, создания эффективной правоохранительной системы. 
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Еще в начале 90-х годов к такому комплексному подходу призывал один из основопо-

ложников теории и практики борьбы с организованной преступностью в СССР А.И. Гуров. 

«Если бы мы создали замкнутую систему борьбы с организованной преступностью по типу 

ФБР, плюс к этому разработали блок законов по типу американского РИКО, экономические 

санкции, то мы загнали бы организованную преступность в её традиционные рамки, не давая 

ей, как спруту, расползаться» [6, 42]. 

Понимая всю глубину обозначенных проблем и невозможность их детального рассмот-

рения в рамках статьи, мы рассмотрим лишь некоторые аспекты сокращения составных ча-

стей организованной преступности — «теневой» экономики и коррупции, которые, по наше-

му мнению, позволят сократить масштабы организованной преступности в нашей стране и 

взять ее под контроль. 

Разработка концепции противодействия организованной преступности предполагает вы-

деление приоритетных направлений борьбы с ней. При этом следует исходить из ее структу-

ры, содержания, а также опасности последствий для личности, общества и государства от ее 

деятельности. 

Объективная оценка характера и масштабов угроз, которые несет в себе организованная 

преступность, делает необходимым поиск качественно новых подходов в противодействии 

этому социальному явлению. Противодействие организованной преступности представляет 

собой сложный и многогранный процесс. Следует согласиться с В.А. Номоконовым в том, 

что отсутствует ясная последовательная стратегия борьбы с названным явлением. Одной из 

причин сложившейся ситуации в сфере орьбы с организованной преступностью является не-

достаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и 

идеологии противодействия, соответствующих научных рекомендаций по выявлению и пре-

дупреждению организованной преступной деятельности [7, 19]. 

В последнее время в криминологической литературе используется достаточно широкий 

научный аппарат, характеризующий процесс воздействия на организованную преступность. 

Так, зачастую в качестве синонимов употребляются понятия «предупреждение организован-

ной преступности» [8] и «борьба с организованной преступностью». На законодательном 

уровне выявление, пресечение и предупреждение отдельных видов, преступлений охватыва-

ется категорией «противодействие». 

В научных исследованиях «противодействие организованной преступности» рассматри-

вается как «целенаправленное воздействие на причины и условия, ее порождающие и влия-

ющие на ее развитие, воздействие на нее в целом как на негативное явление в целях недопу-

щения членами организованных преступных групп совершения преступлений и ее самоде-

терминаций, включая правоохранительную деятельность по раскрытию и пресечению пре-

ступлений, совершенных организованными преступными группами, выявлению виновных и 

ее наказанию» [9]. Представленное определение, на наш взгляд, не лишено отдельных по-

грешностей. Так, из определения не ясен круг субъектов, которые должны осуществлять це-

ленаправленное воздействие на причины и условия, порождающие организованную преступ-

ность и влияющие на ее развитие. 

Организованная преступность является продуктом общества, следствием объективно 

существующих в нем противоречий. Следует согласиться с В.Н. Кудрявцевым и 

В.Е. Эминовым в том, что объективные условия экономической, политической, социальной и 

духовной жизни обуславливают совершение общественно опасных поступков. Преступность, 

вследствие этого, становится отрицательным элементом общественной жизни, как издержка 

в функционировании социальной системы [10, 95]. 

Субъекты противодействия организованной преступности в своей деятельности должны 

основываться на новом подходе к пониманию преступности как социально-негативного яв-
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ления и ориентироваться на все сферы общественной жизни. Справедливы суждения 

А.И. Долговой о том, что в преступности проявляется та социальная закономерность, которая 

выражается в неизбежном «решении частью населения своих проблем с виновным наруше-

нием, уголовного запрета» [11, 217]. 

Противодействие организованной преступности представляет собой многосторонний 

процесс. Оно будет включать в себя меры по предупреждению деятельности организованной 

преступности, а также борьбе с негативными явлениями и процессами, обуславливающими 

развитие и функционирование организованной преступности. Причем, каждые из названных 

мер наполняются собственным содержанием. Так, борьба с организованной преступностью 

предполагает пресечение и предотвращение деятельности организованной преступности. 

По нашему мнению, предупреждение организованной преступности состоит из двух 

групп мер: первая группа представляет собой профилактические меры, направленные на вы-

явление и устранение причин и условий организованной преступности, которые ей содей-

ствуют; вторая группа мер — на удержание граждан от совершения преступлений. Отличие 

первой группы мер от второй состоит в том, что профилактические меры могут применяться 

как до совершения преступлений, так и после — на стадии ресоциализации осужденных. Ре-

ализация второй группы мер возможна до констатации факта организованной преступной де-

ятельности. Эффективность применения перечисленных мер зависит от того, насколько ком-

плексно они будут применяться, поскольку каждая из них дополняет другую. И только в со-

вокупности они могут наполнить содержанием определение понятия «противодействие орга-

низованной преступности» [12, 51]. 

Учитывая изложенное, противодействие организованной преступности представляется 

возможным определить как исторически сложившуюся систему мер политического, социаль-

но-экономического, информационно-пропагандистского, организационного, правового, и 

иного характера, направленную на выявление, предупреждение и устранение объективных и 

субъективных причин и условий, порождающих и способствующих организованной пре-

ступности, пресечение организованной преступной деятельности, а также минимизацию по-

следствий ее деятельности, осуществляемую путем целенаправленной деятельности всех ин-

ститутов общества [13, 37]. 

Противодействие организованной преступности должно отвечать следующим призна-

кам: 

1) меры политического, социально-экономического, информационно-пропагандистского, 

организационного, правового и иного характера должны носить системный характер, что 

проявляется в постоянстве их исполнения и взаимосвязи между собой; 

2) противодействие организованной преступности должно быть направлено на выявле-

ние, предупреждение и устранение объективных и субъективных причин и условий, порож-

дающих и способствующих организованной преступности, пресечение организованной пре-

ступной деятельности, а также минимизацию последствий ее деятельности. Минимизация 

последствий деятельности организованной преступности предполагает ряд мер, направлен-

ных на восстановление нарушенных прав; 

3) в реализации указанных мер должны быть задействованы все институты общества. 

Для качественного противодействия организованной преступности в настоящее время необ-

ходим новый подход к консолидации государства и составе гражданского общества. 
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ТҮЙІН 

Мақалада ұйымдасқан қылмыстың заңсыз іс-әрекетінің ауқымын кеңейту, қылмыстық 

капиталды ұлғайту және сауда, қаржы, өнеркәсіп салаларында ықпал ету салалары үшін 

күресті күшейту мәселелері қарастырылады. Сонымен бірге, өткізу нарықтарын, 

шекаралардың ашықтығын, ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

тиімді шараларын көздейтін арнайы заңнаманың дамымағандығын таң қалдыратын 

мемлекеттік аппараттың әлсіздігі мен сыбайлас жемқорлық ұйымдасқан қылмыстық 

әрекеттің трансұлттық сипатын едәуір күшейтуге ықпал етеді. Сонымен қатар, мақалада 

қазіргі кезеңдегі ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл мәселелері, оның түрлері мен 

жіктелуі талданады. Қылмыстың осы түрін жасаудың кейбір себептері атап өтілді, осы 

құбылысқа қысқаша талдау жасалды, оларды шешудің кейбір жолдары сипатталған. 

RESUME 

This article discusses the expansion of illegal activities of organized crime, the consolidation of 

criminal capital and the tightening of the struggle for spheres of influence in the fields of 

Commerce, Finance, and industry. At the same time, the weakness and corruption of the state 

apparatus, striking sales markets, transparency of borders, and lack of special legislation providing 

for effective measures to combat organized crime and corruption contribute to a significant 

strengthening of the transnational character of organized criminal activities. In addition, the article 

analyzes the issues of countering organized crime at the present stage, its types and classification. 

http://news.nur.kzl334886/
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Some reasons for committing this type of crime are noted, a brief analysis of this phenomenon is 

given, and some ways to solve them are described. 
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Адамды ұрлаудың сараланған құрамының субъективтік жағы 

Аннотация. Адамды ұрлау көбінесе денсаулыққа ауыр зиян келтіру қаупімен, зорлаумен 

немесе басқа да криминалдық әрекеттермен қатар жүреді және әртүрлі қылмыстық 

мақсаттар алуы мүмкін. Қылмыстың субъективті жағы тікелей ниетпен сипатталады. 

Кінәлі басқа адамды оның еркіне қарамастан заңсыз тартып алып, басқа жерге 

ауыстыратынын түсінеді және оған тілейді. Ұрлаудың себептері мен мақсаттары әр 

түрлі болуы мүмкін (кек алу, бұзақылық ниеттер, қызғаныш, байланбаған қатынастар), 

олар жасалған әрекеттің құқықтық бағасына әсер етпейді. Бірлесіп орындаушылардың 

әрқайсысы ұрлауға тікелей қатысуы тиіс. Адамды ұрлауға тікелей қатыспаған, ал 

Орындаушыға (орындаушыларға) көмек ұйымдастырған немесе көрсеткен адамдардың іс-

әрекеттерін адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша жасаған қылмысы ретінде 

қарауға болмайды. Олардың әрекеттерін ҚК-нің 28-бабы және ҚК-нің 125-бабы бойынша 

саралау қажет. 

Негізгі сөздер: адамды ұрлау, орындаушы, қылмыстық жауапкершілік, кінә, тұлғалар 

тобы, субъективтік жағы. 

Қылмыстың субъективтік жағы — бұл кінәлінің қылмыс ретінде қылмыстық заңда 

көзделген өзі жасаған қоғамға қауіпті әрекетке психикалық қатынасы. Оның мазмұны кінә, 

қозғамы, мақсат пен эмоциялық жағдай сияқты белгілерді құрайды. 

Қылмыстық құқық теориясында кінәсі қылмыстық заңда көзделген адамның өзі жасаған 

қоғамға қауіпті әрекетке және оның қоғамға қауіпті салдарына психикалық көзқарасы 

ұғынылатын қылмыстың субъективті жағының міндетті белгісі ретінде қарастырылады [1, 

11]. Кінә қасақана немесе абайсызда болуы мүмкін. 

Қылмыстық құқықта қылмыстың кінәсіне көп көңіл бөлінеді. Қылмыстық жауапкер-

шілікке тек қана кінәсі болса ғана тартылады. Кінәсі болмаса, қылмыстық жауапкершілікке 

тартуға болмайды [2, 43]. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында бұл ойды тікелей және жанама 

деп екі түрге бөліп қарастырған. ҚР ҚК 20-бабының 2-бөлігінде «Егер адам өз әрекеттерiнiң 

(әрекетсiздiгiнiң) қоғамға қауiптi екенiн ұғынған болса, оның қоғамға қауiптi зардаптарының 

болу мүмкiндігiн немесе болмай қоймайтынын алдын ала болжап білген болса және осы 

зардаптардың туындауын қалаған болса, қылмыстық құқық бұзушылық тiкелей пиғылмен 

жасалған деп танылады». Ал жанама ниет осы баптың 3-бөлігінде «Егер адам өз 

әрекеттерiнiң (әрекетсiздiгiнiң) қоғамға қауiптi екенiн ұғынған болса, оның қоғамға қауiптi 

зардаптарының болу мүмкiндігiн алдын ала болжап білген болса, осы зардаптардың орын 

алуын қаламаса да, оларға саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайлы қараса, қылмыстық 

құқық бұзушылық жанама пиғылмен жасалған деп танылады» [3], — деп берілген. 

Қолданыстағы қылмыстық заңнама, ақыл-ойды нормативтік түрде екі түрге бөлуден 

басқа, «ақыл» ұғымының тұжырымына да елеулі өзгерістер енгізді. Бұл, ең алдымен, тікелей 



Қ.С. Мырзабеков 

Хабаршы–Вестник. 2019. №3 

 

51 

ойдың зияткерлік элементіне қатысты. Егер РСФСР-ның 1960 жылғы ҚК 8-бабында тек 

қоғамдық қауіпті зардаптарды алдын ала болжау туралы айтылса, онда қолданыстағы заңда 

олардың пайда болу мүмкіндігі, сондай-ақ сөзсіз болатыны туралы айтылады. Мұндай 

тұжырым қылмыс жасаған кезде кінәлінің миына өтетін ойлау процесінің сипаты мен 

мазмұнын неғұрлым толық көрсетеді. Бұл ретте ойдың мазмұнына салдардың нақты 

белгілерін, сондай-ақ олардың қоғамдық қауіпті сипатын алдын ала болжау кіреді. 

Қазақстан Республикасының ҚК 20-бабында берілген қасақана қылмысты анықтау 

материалдық құрамдарға қатысты тұжырымдалған. 

Әдебиеттерде адамды ұрлау тек тікелей ниетпен ғана мүмкін, өйткені оны құрайтын іс-

әрекеттің сипаты кінәнің мазмұнына қатысты күмән тудырмайды. Мазмұны — кінәлі 

адамның жәбірленушінің еркіне қарамастан, оны басқа жерге ауыстыратынын және осы 

әрекеттерді жасауды қалайтынын түсінеді. 

Кінәнің екі нысанымен адамды ұрлауға ерекше назар аудару қажет. Бұл кінәнің заңдық 

табиғаты заңгерлер арасында біркелкі түсінік таба алмады. Бір қылмысты жасау кезінде 

қасақаналық пен абайсыздықтың үйлесуі қылмыстық заңнамада өз бетінше «аралас» түрдегі 

кінәнің қасақана және абайсызда қатар болуы туралы қорытындыға себеп болады. Кінәнің 

«аралас формасы» тұжырымдамасы қылмыстық құқық ғылымында пікірталас тудыруда. 

Кейбір авторлар кінәнің «аралас формасының» болуын жоққа шығара отырып, күрделі 

объективті жағынан сипатталатын қылмыстар құрамының субъективті жағына қатысты «қос» 

немесе «күрделі» кінә ұғымын ұсынады. Басқалары екі (күрделі) кінә — бұл үшінші түрі 

және ол қасақаналық пен абайсыздық қатары бар деп санайды.  

Мәселе кінәлінің іс-әрекетіне және оның салдарына психикалық қатынасы кінәнің 

әртүрлі формасында көрініс табатындай етіп құрастырылған құрамдар туралы болып отыр. 

Адамның жасаған қылмысқа психикалық қарым-қатынасының мұндай конструкциясы бар. 

Мұнда кінә — бұл әрекетке біртекті психикалық қатынас емес, қасақаналық пен 

абайсыздықтың үйлесімі. Мәселен, мысалы, ҚР ҚК 125-бабының 3-бөлігі 3-тармағында 

көзделген (абайсызда жәбiрленушiнiң өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса), 

қылмысты жасаған кезде жәбірленушінің өлімі адам ұрлаудың абайсызда нәтижесі болып 

табылады. Заң шығару құрылымы бойынша бұл құрам формальды болып саналады және 

адамды ұрлау кінәлінің ниеті жіберілген әрекеттің тікелей нәтижесі болып саналады. 

Субъектінің жәбірленушінің өліміне деген психикалық көзқарасы қылмыстық менмендік 

нысанында не қылмыстық ұқыпсыздық нысанында көрсетілуі тиіс. Адам жәбірленушінің 

өліміне қасақана қараған жағдайда барлық әрекетті адам өлтіру деп саралау керек. 

Бұл жағдайда адам өлтіру ҚР ҚК 99-бабының «2»-бөлігінде көзделген қылмыстардың 

жиынтығы бойынша сараланады. Егер жәбірленушінің өлімі денсаулыққа ауыр зиян келтіру 

нәтижесінде болса, кінәлі іс-әрекеті ҚР ҚК 125-бабының 3-бөлігі және 106-баптың 3-

бөлігінде қарастырылған қылмыстардың жиынтығы бойынша саралануы тиіс. Мұндай 

көзқарасты қылмыстық құқық бойынша бірқатар жұмыстың авторлары ұстанған [4, 123–

124]. Әрекеттер жиынтығын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 11 

мамырдағы «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстық құқық бұзушылық-

тарды саралау туралы» № 1 Нормативтік қаулысының материалдары да көрсетеді [5]. 

Кінәнің екі нысаны туралы мәселенің тәжірибелік маңызы зор екенін мойындау керек. 

Ең алдымен, кінәнің екі (күрделі) нысанын дұрыс түсінбей, объективті жағы негізгі және 

сараланған құрамның белгісі ретінде қоғамдық қауіпті зардаптарды қамтитын қылмыстардың 

құрамындағы кінәнің нақты нысанын анықтау мүмкін емес. Сонымен қатар бірыңғай күрделі 

қылмысты бірнеше дербес қылмыстың жиынтығынан ажыратудың мүмкін еместігі 

қылмыстың қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесін, сондай-ақ кінәлінің жеке басын 

анықтауға ықпал етеді. Демек, кінәнің екі (күрделі) нысанын белгілеу жазаны дұрыс 
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тағайындау, сотталғанға түзеу мекемесінің түрін тағайындау туралы нормаларды дұрыс 

қолдану үшін қажет (ҚР ҚК 58-б.). 

Егер қасақана қылмыс жасау нәтижесінде заң бойынша неғұрлым қатаң жазаға әкеп 

соқтыратын және адамның ниетімен қамтылмайтын ауыр зардаптар келтірілсе, мұндай 

зардаптар үшін қылмыстық жауапкершілік, егер адам олардың туындау мүмкіндігін алдын 

ала білген, бірақ оған жеткілікті негізсіз оларды болдырмауға өз бетінше есептеген жағдайда 

немесе егер адам алдын ала білмесе, бірақ сақтық шараларын қолданған жағдайда осындай 

зардаптардың туындау мүмкіндігін алдын ала білуі керек еді және бұл алдын ала болжай 

алатын жағдайда ғана туындайды. Жалпы, мұндай қылмыс абайсызда жасалған деп 

танылады. 

Кез келген адам әрекетінің, оның ішінде қылмыстың сипаты мен бағыты адамның сана-

сезімі және ерік-жігерімен айқындалады. Адам тиісті мінез-құлықты таңдау мүмкіндігіне ие 

болуы керек, яғни ерік еркіндігі болуы керек. Адамның психикалық қызметі әрдайым оның 

нақты іс-әрекеті жасауының алдында болады және бірыңғай, дәлелді процесс болып 

табылады. 

Қоршаған шындықты қабылдау, оның адамның санасындағы көрінісі белгілі бір 

қажеттіліктерді тудырады, олар өз кезегінде нақты мүдделерді туындатады. Адамның 

мүдделері мен тілегі онда белгілі бір белсенді қызметке деген ұмтылысты оятады, оның 

мінез-құлқының сылтауына айналады. Нәтижесінде мотивтер нақты адам қызметінің 

мақсатын анықтайды, яғни адам оған ұмтылады. 
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№ 1 Нормативтік қаулысы. 

ТҮЙІН 

Похищение человека часто сопровождается угрозой причинения тяжкого вреда 

здоровью, изнасилованием или другими криминальными действиями и может иметь 

различные преступные цели. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Виновный понимает и желает, что другой человек, независимо от его воли, 

незаконно отбирает и переводит в другое место. Причины и цели хищения могут быть 

разными (месть, хулиганские намерения, зависть, неразвитые отношения), которые не 

влияют на правовую оценку совершенного деяния. Каждый из соисполнителей должен 

непосредственно участвовать в хищении. Действия лиц, непосредственно не участвовавших 

в похищении лица, а организовавших или оказавших помощь исполнителю (исполнителям), 

не могут рассматриваться как преступление, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору. Их действия следует квалифицировать по статье 28 УК и статье 125 УК. 
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RESUME 

Kidnapping is often accompanied by the threat of serious injury, rape, or other criminal acts, 

and may have various criminal purposes. The subjective side of the crime is characterized by di-

rect intent. The guilty person understands and wishes that another person, regardless of his will, 

illegally selects and transfers to another place. The reasons and goals of theft can be different (re-

venge, hooligan intentions, envy, undeveloped relationships), which do not affect the legal as-

sessment of the committed act. Each of the co-executors must directly participate in the theft. The 

actions of persons who did not directly participate in the kidnapping of a person, but who orga-

nized or assisted the perpetrator (s), cannot be considered as a crime committed by a group of per-

sons by prior agreement. Their actions should be qualified under article 28 of the criminal code 

and article 125 of the criminal code. 
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К ПРАЗДНОВАНИЮ 50-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ 

Васильев Александр Владимирович, полковник полиции в отставке, 
начальник отдела надзорно-контрольной деятельности в сфере оборонно-
промышленного комплекса Государственной инспекции труда в Московской области 
(выпускник КВШ МВД СССР 1984–1989 г.) 

 

Решением аттестационной комиссии отдела внутренних дел Восьмого Главного управ-

ления МВД СССР в 1984-м г. было дано согласие о направлении пяти сотрудников милиции 

космодрома Байконур (Васильева А.В., Вовна А.В., Догужаева В.Ю., Заминова Х.З., Щеко-

та М.А.) на обучение в Карагандинской высшей школе МВД СССР (далее — КВШ МВД 

СССР) в год 15-летия её образования. 

Поступая в КВШ МВД СССР в юбилейный год, мы понимали, какая огромная ответ-

ственность лежит на нас. Успешно сдав вступительные экзамены в летнем учебном центре 

пос. Долинка, мы были зачислены на первый курс КВШ МВД СССР, по окончании которой 

достойно занимали ответственные должности в Управлении внутренних дел комплекса 

Байконур, других субъектов Российской Федерации. 

Годы обучения в КВШ МВД СССР были одними из лучших в моей профессиональной 

службе. Уникальный профессорско-преподавательский состав, имеющий богатый теорети-

ческий, практический и жизненный опыт, который помогал нам постигать знания, закреп-

ляя их в дальнейшей повседневной служебной деятельности. 

Преподаватели КВШ МВД СССР, имевшие большой оыт практической работы в ОВД, 

отрабатывали с нами, слушателями, модели по основам оперативно-розыскной работы, до-

кументированию противоправной деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 

на особых территориях и объектах. Благодаря им мы обретали умения правильно выстраи-

вать отношения и организовывать взаимодействие между руководством объектов, военно-

служащими, коллегами-сослуживцами. Все это помогло мне в дальнейшей служебной карь-

ере руководителя органов внутренних дел. 

Пользуясь предоставленной возможностью, приношу слова благодарности Баримбеку 

Сарсеновичу Бейсенову — первому руководителю КВШ МВД СССР, а также начальнику 

факультета заочного обучения Роднову А.М., начальнику курса Бисенову С. Ш., преподава-

тельскому составу школы: Акимжанову Т.К., Борчашвили И.Ш., Еркенову С.Е., Золотаре-

ву М.И., Климову А.Г., Литовченко Л.Г., Мауленову Г.С., Пиндюру И.И. Рябоконю П.И., 

Смагоринскому Б.П., Уканову К.Ш. и многим-многим другим преподавателям, которые 

учили нас основам дисциплин и науке побеждать. Очень жаль, что сегодня уже нет с нами 

замечательных людей, преподавателей-профессионалов: Абулгазина Серика Борисовича, 

Бейсембаевой Богдат Жунусбековны, Денисова Юрия Михайловича. Светлая им память! 

Во время прохождения службы в отделении уголовного розыска ОВД на космодроме 

Байконур мне была предоставлена возможность встречать и сопровождать прибывшего в 

город начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности КВШ МВД СССР полков-

ника милиции Денисова Юрия Михайловича, который с разрешения руководства ознако-

мился с делами оперативного учета оперативников службы и нашей работой по ним. При-

ятно было получить от профессионала-практика положительную оценку работы, проделан-

ной сыщиками Байконура по этим делам, а также принять к сведению полезные советы 

оперативника с большим стажем. До настоящего времени сохранились документальное фо-

то, на которых запечетлены наши с Юрием Михайловичем посещения объектов города, му-
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зея космодрома Байконур, стартовой площадки, с которой стартовал первый космонавт зем-

ли Ю.А. Гагарин. 

После распада Советского Союза правительство Республики Казахстан передало кос-

модром и г. Байконур в аренду Российской Федерации. В связи с совместным решением ру-

ководителей двух государств первым Главой города Байконур был назначен Дмитриенко 

Геннадий Дмитриевич, а в городе сформированы органы исполнительной власти Россий-

ской Федерации. 

В 1998 г. по представлению руководства Департамента на режимных объектах МВД 

России моя кандидатура была представлена в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации для назначения на должность начальника управления внутренних дел Россий-

ской Федерации на комплексе Байконур, единственного органа внутренних дел, находяще-

гося за пределами Российской Федерации. После утверждения и назначения на должность 

мне довелось в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных органов 

Республики Казахстан выполнять задачи по обеспечению безопасности космодрома и 

г. Байконур. И вновь пригодились мне знания, полученные в КВШ МВД СССР, знание язы-

ка, обычаев, менталитета казахского народа. Помогли также дружеские отношения слуша-

телей-сокурсников, которые теперь работали в правоохранительных органах двух незави-

симых государств. 

Особую благодарность выражаю своим коллегам из Представительства МВД Республи-

ки Казахстан в городе Байконур, УВД Кзылординской, Джамбульской, Чимкентской, Актю-

бинской областей, с которыми проведено не одно оперативно-профилактическое мероприя-

тие, в результате чего предупреждены и раскрыты сотни преступлений, совершенных на 

космодроме и в городе. О положительном совместном взаимодействии сотрудников право-

охранительных органов на космодроме Байконур не раз писали средства массовой инфор-

мации РК и РФ. 

Когда я проходил службу на Байконуре, судьба свела меня с выпускником первого вы-

пуска КВШ МВД СССР Дьяковым М.П., прошедшим большую практическую, жизненную 

школу в Тургайской и Джамбульской областях, подразделениях центрального аппарата 

МВД Республики Казахстан. Он оказал мне неоценимую помощь по вопросам взаимодей-

ствия органов внутренних дел РК и РФ. И до настоящего времени мы поддерживаем с ним 

добрые, дружеские отношения, при встречах уже на подмосковной земле тепло вспоминаем 

КВШ и своих преподавателей. До настоящего времени поддерживаю дружеские отношения 

и с бывшим старшим преподавателем кафедры оперативно-розыскной деятельности орга-

нов внутренних дел КВШ МВД СССР Климовым Александром Григорьевичем, который в 

настоящее время проживает в г. Волгограде. Так получилось, что его дети служили под мо-

им руководством на космодроме г. Байконур, а мой сын Денис учился у него в Волгоград-

ской академии МВД России, где Александр Григорьевич был преподавателем кафедры ад-

министративного права. 

Благодаря знаниям и подготовке,  полученным в КВШ МВД СССР, я смог достичь 

определенных служебных вершин в службе, пройдя последовательно путь от милиционера 

моторизованного взвода патрульно-постовой службы, помощника дежурного, участкового 

инспектора милиции, инспектора уголовного розыска, старшего оперуполномоченного уго-

ловного розыска, начальника отделения, заместителя начальника отдела — начальника кри-

минальной милиции, начальника отдела внутренних дел до начальника Управления внут-

ренних дел на комплексе Байконур (1998–2004), а затем продолжить службу в должности 

заместителя начальника управления — начальника криминальной милиции Десятого 

управления МВД России в г. Москве (2004–007), органы внутренних дел которого были 
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расположены в 25 субъектах Российской Федерации. Продолжая повышать свой образова-

тельный уровень, я окончил Академию Управления МВД России (1996-1999). 

За период службы в органах внутренних дел был отмечен государственными и ведом-

ственными наградами. Указом Президента Российской Федерации награжден медалью 

Г.К. Жукова. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федера-

ции мне объявлена благодарность. Являюсь отличником милиции, Почетным сотрудником 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, занесен на Доску Почета МВД Рос-

сийской Федерации, награжден наградным оружием — пистолетом Макарова, имею награ-

ды Роскосмоса за обеспечение космических программ, награды Министерства обороны РФ, 

Федеральной службы безопасности России и других правоохранительных органов и ве-

домств. 

И все это — благодаря неукоснительным требованиям преподавательского состава и 

руководителей курса КВШ МВД СССР, учившим нас ежедневно постигать теорию и прак-

тику и быть первыми везде и всегда, с достоинством и честью нести высокое звание вы-

пускника Карагандинской высшей школы МВД СССР, чем горжусь и за что вам сегодня ис-

кренне благодарен, дорогие мои Учителя! 
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«Қазақстан Республикасы ІІМ Қарағанды академиясының  
Хабаршы — Вестник» журналында 

жариялау үшін қолжазбаларға қойылатын талаптар 
 

Басылымға бұрын басқа басылымдарда жарияланбаған құқықтану, құқық қорғау қызметі 

қызметкерлерді кәсіби даярлаудың өзекті проблемалары бойынша қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі мақалалар қабылданады. Жұмыстың мазмұны ғылыми жаңалық, теориялық және 

практикалық маңыздылық, логикалық баяндалу талаптарына сай болуы керек. Мақала кіріспе 

бөлімінен, проблема қоюдан, негізгі бөлімнен, қорытындыдан тұруы тиіс. 

Журнал тоқсанына 1 рет жарияланады. Журналдың № 1 басылымына қосу үшін қолжазба 

15 ақпанға дейін, № 2 — 15 мамырға дейін, № 3 — 15 тамызға дейін, № 4 — 15 қарашаға дейін 

қабылданады. 

Басылымға арналған материалдар келесі талаптарды сақтай отырып, қағаз және 

электрондық тасымалдағыштарда ұсынылады: 

1) ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу коды); 

2) автордың тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны, кала, ел 

атауы; 

3) зерттеу тақырыбы мен нысанын көрсететін жұмыс тілінде аннотация (80-100 сөз); 

4) негізгі сөздер (мақаланың мазмұнын сипаттайтын және ақпараттық іздестіру мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін атау септігінде 8-10 сөз немесе сөз тіркестері); 

5) мәтін Word редакторы, қаріп — Times New Roman, мөлшері — 14; 

6) беттер саны — 6–8-ге дейін (А4 форматында); 

7) арақашықтық — бір жарым (1,5);  

8) абзацтық шегініс — 1.25; 

9) жиектері: сол жақ жиегі — 3 см, оң жақ жиегі — 1 см, жоғарғы және төменгі жиектері — 

әрқайсысы 2 см;  

10) мақала атауы – ортасында бас әріптермен; 

11) мәтін бойынша сілтемелер тік жақшаларда дәйексөз беттерін көрсете отырып жазылады [1, 

15]. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі-құжаттың соңында, мәтінде пайдалану тәртібі бойынша («Биб-

лиографиялық жазба, библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар және құру ережелері» МС 7.1 – 

2003 сәйкес ресімделеді); 

12) зерттеу тақырыбы мен нысанын қамтитын түйін қазақ (орыс), ағылшын тілдерінде (80-100 

сөз). 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімін ресімдеу кезінде Академия қызметкерлерінің ғылыми жұмы-

стары мен «Хабаршы — Вестник» журналына сілтемелерді міндетті түрде пайдалану қажет. 

Жұмысқа мақала талқыланатын бөлініс отырысының хаттамасынан үзінді ұсынылады. 

Мақаланың мазмұны, мақалада келтірілген нақты мәліметтердің, дәйеккөздердің, 

дереккөздердің шынайылығы үшін автор дербес жауапты. 

Мақаланың мазмұнына, онда келтірлген нақты деректерге, дәйексөздерге, дерексөздерге 

жеке жауапкершілік авторға жүктеледі. 

Әдеп нормалары мен ережелерді сақтау басылым процесінің барлық қатысушылары: авторлар, 

рецензенттер, редакциялық алқаның мүшелері және редакция қызметкерлері үшін міндетті. 

Редакциялық алқа жариялауға ұсынылған материалдарды іріктеу құқығын өзіне қалдырады. 

Редакция талаптарға сәйкес келмейтін материалдарды қарастырмайды және жарияламайды. 

 
Журналдың электрондық нұсқасын https://kpa.gov.kz/ru сайтынан көруге болады 

Редакцияның мекенжайы: 100009, Қарағанды қ., Ермеков көшесі, 124, 

Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы,  

ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмысын ұйымдастыру бөлімі (803-кабинет) 

 

 

E-mail: oniirir@kpa.gov.kz 

факс: 8(721-2) 30-33-92, 

тел. 8 (721-2) 30-34-12 



Требования 
к рукописи для опубликования в журнале «Хабаршы — Вестник  

Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова» 

 
К изданию принимаются научные статьи на казахском, русском и иностарнных языках по 

актуальным проблемам юриспруденции, правоохранительной деятельности, профессиональной 

подготовки сотрудников, не публиковавшиеся ранее в других изданиях. Содержание работы 

должно удовлетворять требованиям научной новизны, теоретической и практической значимо-

сти, логичности изложения. Статья структурно должна включать вводную часть, постановку 

проблемы, основную часть, выводы. 

Журнал издается 1 раз в квартал. Для включения в № 1 журнала рукописи принима-

ются до 15 февраля, № 2 — до 15 мая, № 3 — до 15 августа, № 4 — до 15 ноября. 

Материалы для опубликования предоставляются на бумажном и электронном носите-

лях с соблюдением следующих требований: 

1) УДК (код универсальной десятичной классификации); 

2) фамилия, имя, отчество автора, должность, ученая степень, звание, место работы, назва-

ние города, страны; 

3) аннотация на языке работы (80-100 слов), отражающая тему и предмет исследования; 

4) ключевые слова (8-10 слов или словосочетаний в именительном падеже, характеризую-

щих содержание статьи и обеспечивающих возможность информационного поиска); 

5) текст в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; 

6) количество страниц —6-8 (формат А4); 

7) интервал — полуторный (1,5); 

8) абзацный отступ — 1,25; 

9) поля: слева — 3 см, справа — 1 см, верхнее и нижнее — по 2 см; 

10) название статьи — по центру прописными буквами; 

11) сноски — по тексту в квадратных скобках с указанием цитируемых страниц [1, 15]. Спи-

сок использованной литературы — в конце документа, по порядку использования в тексте 

(оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1 — 2003 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления»); 

12) резюме на казахском (русском) языках, резюме английском языке (80-100 слов), от-

ражающие тему и предмет исследования. 

При оформлении перечня использованной литературы надлежит обязательно использовать 

ссылки на журнал «Хабаршы — Вестник» и научные работы сотрудников академии. 

К работе прилагается выписка из протокола заседания подразделения, на котором об-

суждалась статья. 

Статья допускается к публикации только после положительной рецензии редакцион-

ной коллегии или специалистов, которые ведут иссдедования в областях, близких с 

тематикой статьи. 

Персональную ответственность за содержание статьи, точность приведенных в ней 

фактических данных, цитат, источников несет автор. 

Соблюдение этических норм и правил обязательно для всех участников процесса публика-

ции: авторов, рецензентов, членов редколлегии, сотрудников редакции. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора предлагаемых для опубликования материалов. 

Материалы, не соответствующие требованиям, редакцией не рассматриваются и не публикуются. 
 

Электронная версия журнала доступна на сайте академии https://kpa.gov.kz/ru 

Адрес редакции: 100021, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ермекова, 124,  

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова,  

отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы 

 

E-mail: oniirir@kpa.gov.kz 

факс: 8(7212) 30-33-92, 

тел. 8 (721-2) 30-34-12 


