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АЛҒ Ы СӨ З

Қ азақ стан Республикасы Қ ылмыстық  іс жү ргізу 
кодексі (ары  қ арай — Қ ІЖК) алды н ала тергеу 
орындарының  алдына бірқ атар кү рделі міндеттер қ ойды.

Оның  алғ ашқ ысы — КДЖК-нің  қ ылмыстық  сот ісін 
жү ргізудің  сотқ а дейінгі сатысына қ атысты талаптарын 
мү қ ият зерттеу. Оны ш еш у тергеу бө лімдері 
басш ыларының  алдағ ы маң ызды міндеттерін ің  бірі 
болуғ а тиіс.

Бірінш імен тығ ыз байланысты екінш і міндет — 
практиканың  әдістемелік материалдарғ а мү кгаждығ ын 
қ анағ аттандыру, онда Қ ІЖК-нің  ережелері ескеріліп, 
қ ы лмы сты  сапалы тергеу және қ ы лмы сты қ  істер 
бойы нш а заң ды  ш еш імдер қ абы лдау ж ө н ін дегі 
ү сыныстар баяндалуы керек.

Қ ү қ ық  қ орғ ау органдарьша жас мамандар кө птеп келіп 
жатыр, соң дық тан бұ л ө зекті мәселелер шешімін табуы 
керек.

Практика қ ызметкерлеріне ү сьшыльш отырғ ан бұ л 
монография, осы мәселелерді шешуте жәрдемдесуі тиіс.

Монографияның  авторлары тергеуш ілер назарын 
негізгі екі тұ сқ а аударып отыр.

Адамды айыпталушы ретінде тарту туралы қ аулыны 
дайындау барысында, олар Қ ІЖК-н ің  206-бабының  
талаптарына сәйкес, жасалғ ан қ ылмыстың  сипатын 
баяндауғ а және Қ К-де сол іс-әрекет ү шін жауапкершілік 
кө зделген тармақ ты, бө лікті және байты кө рсетуі тиіс.

Сонымен қ атар КДЖК-нің  207-бабының  ережелеріне 
сү йене оты ры п, тергеуш і айы птауды  растайты н  
дәлелдемелердің тізбесін, сондай-ақ  қ орғ ау жағ ы сілтеме
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жасайтын дәлелдемелердің  тізбесін нанымды да қ исынды 
етіп беруге тиіс.

Қ ІЖК-н ің  128-бабына сәйкес әрбір дәлелдеме, 
қ ылмыстық  істі шешу тү рғ ысынан алғ анда, оғ ан қ атысты 
екендігі шындығ ы, ал барлығ ы жинақ галып — жергілікті 
екендігі бойынша бағ алануы тиіс.

Айыптау қ орытындысы — сотқ а дейінгі іс жү ргізу 
сатысының  бірден-бір қ ұ жаты, кө рсетілген талаптар онда 
кө рініс табуы қ ажет.

Айыптау қ орытындысы мен айыптау ү кімі арасынан 
кдндай да бір ұ қ састық  табуғ а болады.

КДЖК-нің  379-бабы “Айыптау ү кімінің  сипаттау -  
себептік бө лімі” деп аталады.

Бұ л баптың  нормаларына сө йкес, ү кімде қ ылмыстық  
іс-әрекеттің  сипаттамасы ғ ана емес, соң дай-ақ  сот шешімі 
негізделген дәлелдемелер де, баскд дәлелдемелерді соггьщ 
теріске шығ арғ ан себептері де болуғ а тиіс.

Ө з кезегінде, тергеушінің  айыптау қ орытьшдысында 
кө рсетілген позициясы да дәлелді болуғ а тиіс.

Айта кететін бір жай — айып тағ у және айыптау 
қ орытындысьш жасау проблемалары бойынша жұ мыстар 
отыз жылдан аса уақ ыт басылым кө рген жоқ , олар сирек 
кездесетін библиографиялық  қ ү ндылық қ а айналды.

Бұ л монографияда сол жү мыстардағ ы әдістемелік 
ұ сыныстар, жаң а қ ылмыстық  іс жү ргізу заң ына және 
бү гінгі тергеу практикасына сәйкес келетін шамада 
пайдаланылады.

Қ ІЖК-нің  192-бабының  1-бө лігіне сәйкес, алдын ала 
тергеуді прокуратураны ң , қ ауіпсіздік комитеті 
органдарының , іш кі істер және қ аржы полициясы 
оргаң дарьшьщ тергеушілері жү ргізеді.

Бұ л монография соларғ а арналғ ан. Сонымен қ атар 
ол алдын ала тергеу органдарының  іс жү ргізуш ілік 
қ ы зметін е қ адағ алау жасайты н прокурорларғ а, 
адвокаттарғ а, судьяларғ а қ ажет.

Бұ л ең бек оқ у орындарының  оқ ы туш ы лары на, 
студенттеріне, сондай-ақ  заң  талабын білсем дейтін 
кө пшілік оқ ырмандарғ а арналғ ан.
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КІРІСПЕ

Қ ІЖК-н ің  6-бабына сәйкес қ ылмыстық  сот ісін 
жү ргізудің  міндеттерінің  бірі — адамды заң сыз және 
дәлелсіз айы птаудан қ орғ ау. Осығ ан байланы сты  
айьшталушы ретінде жауапкершілікке тарту (КДЖК-нің  
206-бабы) және айып тағ у (Қ ІЖК-н ің  208-бабы ) 
тәртібіне арналғ ан іс жү ргізу нормалары, сондай-ақ  
оларды  іске асы рудағ ы  тергеуш і қ ы зм еті аса 
маң ыздылыкқ а ие болады.

Тағ ылғ ан айыптың  мазмұ ны қ ылмыстық  іс бойынша 
ары қ арай іс жү ргізудің  кө лемін едәуір анық тайды; 
тағ ылғ ан айыптың  формулировкасы кейін айыптау 
қ орытындысында баяндалады (КДЖК-нің  207-бабы), ал 
сот талқ ылауы тек айыпталушығ а қ атысты және оғ ан 
айып тағ ылғ анда ғ ана ө ткізіледі (КДЖК-нің  302-бабы).

Айыпталушы ретінде жауапкер ілікке тартудың  
заң дылығ ы қ ылмыстық  және қ ылмыстық  іс жү ргізу 
заң ы нормаларының  арақ атынасын дү рыс анық тауғ а 
тікелей  байлан ы сты . Қ ан дай  әрекеттің  н ем есе 
әрекетсіздіктің  қ оғ амғ а қ ауіпті екендігін қ арастыра 
отырып, қ ылмыстық  заң  әрекеті (әрекетсіздігі) қ ылмыс 
қ ұ рамына сәйкес келетін адамды ғ ана қ ы лмы сты қ  
жауапқ а тартуғ а жол береді. Қ ылмыстық  іс жү ргізу 
заң ы  қ ы лм ы сты қ  ж ауап керш іл ікке тартуды ң  
негіздемесін, айыптаудың  мазмұ нын қ ұ райтын мән- 
жайларды анық таудың  қ ұ ралдары мен тәсілдерін , 
сондай-ақ  айып тагу тәртібін белгілейді. Сондық тан да 
айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту щылмыстық  
және қ ылмыстық  іс жү ргізу заң ының  осы актіні жү зеге 
асырумен байланысты міндеттеулерінің  әрқ айсысы дәл
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және мү лтіксіз орындалғ ан жағ дайда ғ ана занды деп 
танылуы мү мкін.

Айы пталуш ы  ретінде ж ауапкерш ілікке тарту 
қ ылмыстық  іс жү ргізу заң ының  талаптары толық  
сақ галып, анық галғ ан накды мәліметтер болып, олардың  
жиынтығ ы жауапкерш ілікке тартылатын адамның  
қ ылмыс жасағ андығ ы туралы тұ жырымдауғ а және 
қ ылмыстық  заң  нормаларына сәйкес саралауғ а мәлімет 
жеткілікті болғ анда ғ ана дәлелді болады. Бірақ  
қ ылмыстық  жауапкершілікке тартуғ а негіздеменің  бар 
немесе жоқ  екендігі туралы мәселені ш еш у ү ш ін
қ ылмыстық  заң  нормасында кө рсетілген мән-жаиларды 
анық гау, яғ ни дәлелдеу керек. Бұ л дәлелдеу Қ ІЖК-де 
келтірілген ережелер бойьшша жү ргізіледі. Сонымен заң  
талаптарын орындау айып тағ удың  дәлелді болуына қ ол 
жеткізудің  мшдетті шарты болып табылады.

Осыдан қ ылмыстық  жауапкерш ілікке тартудың  
заң дылығ ы мен дәлелділігінің  ө зара тығ ыз байланысты 
екендігін айқ ын кө руге болады.

КДЖК-де ө зара байланысты екі іс жү ргізу әрекеті 
кө зделген: белгілі бір адамды айыпталушы ретінде 
жауапкершілікке тарту туралы қ аулы шығ ару және оғ ан 
айып тағ у. Адам айыпталушы ретінде жауапкершілікке 
тарту туралы қ аулы шық қ ан кезден бастап іс жү ргізудегі 
айыпталушы болып табылады және тиісті қ ұ қ ық тар 
алады (Қ ІЖК-нің  69-бабы). Бірақ  айыпталушы қ орғ ану
қ ұ қ ығ ын сол қ аулының  мазмұ нымен танысқ аннан кейін 
ғ ана жү зеге асыра алады. Іс жү ргізу заң ы, барлық  
жағ дайларда да, қ ұ қ ық тар беруді олардың  жү зеге 
асы ры луы н қ амтамасы з ететін  ж ағ дайлармен  
байланыстыратьшдық ган, айып тағ у' ө зіндік жеке маң ыз 
алады. Сондық ган да, заң  әдебиетінде және практикада 
айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту кө біне айьш

1 Қ ылмыстық  процесс теориясында айыптау екі негізгі маң ызда 
қ аралады: 1) заң  уәкілеттік берген органдар мен адамдардың  іс 
жү ргізу қ ызмет і, ол қ ызмет т ің  мақ сат ы — кылмыст ық  
жауапкершілікке тартылатын адамның  кінәлі екендігіне дәлелдеме 
табу; 2) айыптау тезисінің  мазмү ны (айыптаудың  баяндалуы).

6



тағ у деп аталады, осы әрекетті біз де солай атағ анды 
жө н кө рдік. Бұ л жерде басты назар нақ гы адамғ а айып
тағ удың  заң дылығ ы мен дәлелділігіне қ ойы латы н
талаптардың  сақ галуын кдмтамасыз ететін жағ дайларғ а, 
сондай-ақ  бү л аса маң ызды іс жү ргізу актісін жү зеге 
асыру тактикасына аударьшады.

Сот практикасы кө рсетіп отырғ андай, алдын ала 
тергеудің  тиімділігі кө біне айыптау қ орытың дысын жасау
сапасына да байланысты.

Бұ л іс жү ргізу қ ү жаты нда тергеуш і ж асалғ ан  
қ ылмыстың  мән-жайларын зерттеу, айыпты адамдарды 
анық тау, олардың  кім екендігін тану жө ніндегі ө з 
жұ мысының  негізгі қ орытындыларын баяң дайды. Бірак, 
айыптау қ орытындысы -  әзірше мемлекеттік билік 
ө кілін ің  белгілі бір фактілерге және оғ ан қ атысы 
барлардың  іс-әрекеттеріне берген бағ асы бар қ ү жат қана. 
Сондық тан да Қ ІЖК-нің  345-бабында айыпталушығ а
тағ ылғ ан айыпты сот мәжілісінде міндетті тү рде аш ық 
жариялау кө зделген.

Айыптау қ орытындысын қ ү растыру қ абілеттілікті 
қ ажет ететін қ иын процесс. Соң ғ ы жылдары тергеушілер, 
әсіресе ішкі істер органдарының  тергеушілері бү л іс 
жү ргізу қ ұ жатын даярлауда ерекше қ иындық  кө руде. 
Себебі Қ азақ станньщ ІІМ жү йесің цегі алдын ала тергеу 
органдары ны ң  кө птеген қ ы зметкерлері, бұ ры нғ ы  
анық тау органының  қ ызметкерлері, ал олар кү рделі де 
кө п саты лы  қ ы лмы сты қ  істердің  тергеуін е 
қ аты сқ аны мен, оның  тек алғ аш қ ы кезең ін ің  ғ ана 
жү мысына қ атысқ андар. Олар ө з тәжірибелеріндегі 
олқ ылық ты басқ алардың  тәжірибелерімен толық тыра 
алмайды , себебі мү ндай істер бойы нш а айы птау 
қ орытындысын жасаудың  практикалық  мәселелері заң  
әдебиетің де жан-жақ гы кө рініс таппағ ан.

Осығ ан байланысты бү л қ ү ралда кө рсетілген іс жү ргізу 
аюгісін даярлаудың  жалпы ерекшеліктері қ аралады.
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I Бө лім

АЙЫП ТАҒ У

1 -тарау.
Кртлмыстық  сот ісін жү ргізудің  айып тағ у туралы 

шешім қ абылдайтын қ атысушылары және
олардың  кұ зырегінің  шегі

Іс жү ргізудегі қ ылмыстық  істер бойынша айыпты 
тергеуші (Қ СКК-нің  64-бабыньщ 2-бө лігі) және прокурор 
(Қ ІЖК-нің  62-бабының  2 бө лігі), ал қ ылмыстық  іс жү ргізу 
заң ында кө зделген жағ дайда — анық гаушы да (Қ ІЖК- 
нің  285-бабыньщ 3-бө лігі) тағ а алады.

Алдын ала тергеуді прокуратураны ң , Ү лтты қ  
қ ауіпсіздік қ ы зметі органдары ны ң , іш кі істер 
органдарыньщ жө не қ аржы полициясы органдарының  
тергеушілері жү ргізеді (Қ ІЖК-нің  192-бабы).

Қ ы лмы сты қ  істердің  прокуратураны ң  немесе 
кө рсетілген атқ арушы билік органдары тергеушілерінің  
қ айсысының  тергеуіне жататындығ ы қ ылмыстық  іс 
жү ргізу заң ында анық талғ ан. Айыпталушы ретінде 
жауапкершілікке тарту тек сод жү ргізілетін тергеу шегінде 
ғ ана жү зеге асырылады. Іш кі істер органдарының  
тергеушісі ө зінің  тергеуіне жатпайтын қ ылмыстық  іс 
бойынша айып тағ а алмайды.

Ө зінің  жү ргізуіндегі істер бойынша айыпталушы 
ретінде жауапкершілікке тарту туралы шешімді тергеуші 
ө зі жеке қ абылдайды және оның  заң дылығ ы мен 
дө лелділігі ү шін толық  жауап береді. Тергеушінің  іс 
жү ргізудегі дербестігі бұ л жерде ө те қ ажет, себебі осы 
тұ ста ол жинақ талғ ан дәлелдемелерді олардың  іске
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қ атыстылығ ы, мү мкіндігі, растығ ы тұ рғ ысынан, ал 
олардың  жиынтығ ын — қ ылмыстық  істі шешу ү шін 
жеткіліктілігі тұ рғ ысынан бағ алайды (КДЖК-нің  128- 
бабының  1-бө лігі)..

Бірақ  тергеушінің  дербестігі дегеніміз — оның  қ ызметі 
бақ ыланбайды деген ұ ғ ым бермейді. Ө зіне берілген 
ө кілеттіісіі жү зеге асыра отырып тергеу бө лімшід бастығ ы 
адамды айыпталушы ретіқ де тарту туралы тергеушіге 
нұ сқ ау беруге қ ү қ ылы (ЩЖК-нің  63-бабының  3-бө лігі)1. 
Бұ л ретте тергеу бө лімі бастығ ьіньщ іс жү ргізу бақ ылауьш 
кү нделікті жү зеге асырып отыруы тергеушіні дәлелсіз 
және заң сыз шешімдер қ абылдаудан сақ тандырады. 
Дегенмен, тергеу бө лімі бастығ ыньщ нұ сқ аулары мұ қ ият 
зерттелген тергеу материалдары негізінде берілген 
жағ дайда ғ ана паң далы екендігін айта кеткен жө н.

Тағ ы бір айта кететін жағ дай — қ ылмыстық  іс жү ргізу 
заң ы  қ ұ қ ы қ  қ орғ ау органдары ны ң  басш ы лары на 
(мыеалы, Қ азақ стан  Реепубликасы ны ң  іш кі істер 
министріне, т.б.) қ андай да бір адамды айыпталушы 
ретің де жауапкершілікке тарту туралы тергеушіге нұ сқ ау 
беруге қ ұ қ ы қ  бермеген . Бұ л заң н ам алы қ  ереже 
кө рсетілген  орган дарды ң  тергеу ж ұ мы етары н
ұ иымдастыру мәеелелері жө нш деп тиісті нормативтік 
қ ұ қ ыктық  актілерің де кө рініс тапқ ан.

Алдын ала тергеу барысында прокурор қ ылмыстық  іс 
қ озғ ауғ а жө не оны жү ргізуді ө зіне алуғ а, тергеу жү ргізуге 
қ атысуғ а жө не қ ажетті жағ дайларда кейбір тергеу 
әрекеттерін, оның  ішінде айып тағ уды жеке ө зі жү зеге 
асыруғ а уө кілеттік алғ ан (КДЖК-нің  62-бабы 2-бө лігінің  
2,3-тармақ гары).

Бұ лтартпау шарасы ретінде қ амауғ а алу тандалғ ан 
сезіктіге қ атысты айып тағ у керектігі анық таушыда да 
туындауы мү мкін, егер айыптау актісін қ ылмыстық  іс
жү ргізу заң ында белгіленген мерзімде жаеау мү мкін 
болмаеа.

' Тергеу топтарының  басшылары Қ ІЖК-нің  5-бабының  18- 
тармағ ында аталмағ андық тан, олар тергеуиііге К,ІЖК-нІң  63- 
бабының  3-бө пігінде кө зделген нускдуларды беруге қ үқ ылы емее
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Алдын ала тергеу жү ргізу міндетті емес қ ылмыстық  
істер бойьшша іс жү ргізуді тиісті анық гау органының  
бастығ ы (Қ ІЖК-н ің  66-бабының  1-бө лігі) немесе 
прокурор (Қ ІЖК-нің  62-бабы 2-бө лігінің  2-тармағ ы) 
анық таушығ а тапсырады.

Қ ІЖК-нің  65-бабьшьщ 2-бө лігіне сәйкес анық гама 
органдарына мыналар жатады:

1) Ішкі істер органдары;
2) Ү лттық  қ ауіпсіздік органдары;
3) Қ ылмыстық  жазаларды орындау тәртібімен  

байланысты қ ылмыстар туралы істер бойынша -  әділет 
органдары;

4) Қ аржы полициясы органдары;
5) Контрабанда және кеден тө лемдерін тө леуден 

жалтару туралы істер бойынша — кеден органдары;
6) Қ азақ стан Республикасыньщ Қ арулы Кү штерінде, 

Қ азақ стан Республикасының  басқ а да әскерлері мен 
әскери қ ұ рамаларында шақ ыру немесе келісім-шарт 
бойынша әскери қ ызметін атқ арып жү рген әскери 
қ ы зметш ілер; әскери жиындарды ө ткеру кезінде 
запастағ ы азаматтар; әскери бө лімдердің , қ ұ рамалардың , 
мекемелердің  азаматты қ  қ ы зметкерлері оларды ң  
қ ызметгік міндеттерін аткдруына байланысты немесе осы 
бө лімдердің , қ ұ рамаларды ң  ж әне мекемелердің  
орналасқ ан жерінде жасағ ан барлық  қ ылмыстары туралы 
істер бойьгаша — әскери полиция органдары;

7) Қ азақ стан  Республикасы ны ң  мемлекеттік 
шекарасы туралы зандарды бузу туралы істер бойынша, 
сон дай -ақ  Қ азақ стан  Республикасы н ы ң  
континентальды қ  ш ельфінде жасалғ ан қ ылмыстар 
туралы  істер бойы нш а -  ш екара бө лімдерін ің  
командирлері;

8) Қ азақ стан Республикасының  Кдрулы Кү штерінде, 
Қ азақ стан Республикасының  басқ а да әскерлері мен 
әскери қ ұ рамаларында шақ ыру немесе келісім-шарт 
бойынша әскери қ ызметін атқ арып жү рген ө здеріне 
бағ ыныш ты әскери қ ызметкерлер, сондай-ақ  олар 
әскери жиындар ө ткеру кезінде запастағ ы азамаггар
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жасағ ан барлық  қ ылмыстар туралы істер бойынш а; 
әскери бө лімдердің , қ ұ рамаларды ң , мекемелердің  
азаматтық  қ ызметкерлері олардың  ө зінің  қ ызметтік 
м індеттерін  атқ аруы на байланы сты  немесе осы 
бө лімдердің , қ ұ рамаларды ң  ж әне мекемелердің  
орналасқ ан жерінде жасағ ан қ ылмыстары туралы істер 
бойынша — әскери полиция органы болмағ ан жағ дайда 
әскери бө лімдердің , қ ұ рамалардың  командирлері, әскери 
мекемелер мен гарнизондардың  бастық тары;

9) Ө здерінің  қ ызметкерлері болғ ан елдерің де жасағ ан 
қ ы лмы стар туралы  істер бойы нш а — Қ азақ стан  
Республикасы дшшоматиялық  ө кілдіьсгерінің , консулдық  
мекемелерінің  және ө кілетті ө кілдіктерінің  басшылары;

10) Ө ртке байланысты барлық  қ ылмыстар туралы істер 
бойынша — мемлекеттік ө ртпен кү ресу қ ызметін ің  
басқ ару органдары мен бө лімшелері.

Қ ылмыс жасағ ан деп сезік тудыратын адамғ а қ атысты 
анық тау жү ргізгенде анық гаушы, соттың  келісімімен 
қ амауғ а алу тү ріндегі бұ лтартпау шарасын таң дау туралы 
прокурорғ а ө тініш  білдіруге қ ұ қ ылы. Егер сот ісін 
жү ргізудің  осы қ атысушысына қ атысты ондай бұ лтартпау 
шарасы алынғ ан болса, онда айыптау қ орытындысы 
сезіктіні қ амауғ а алғ ан кү ннен бастап 10 тәуліктен 
кешіктірілмей жасалады. Аталғ ан қ ұ жатты осы мерзімде 
жасау мү мкін болмаса сезіктіге айып тағ ылады, не 
бұ лтартпау шарасы бұ зылады.

Егер іс бойынша анық тауды бірнеше анық тауш ы 
жү ргізсе, онда сезіктіге қ атысты бұ лтартпау шарасы 
ретінде қ амауғ а алуды тандау туралы шешім қ абылдағ ан 
анық таушы айып тағ ады.
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2-тарау.
Айыпталушы ретінде

негіздемелері

Қ ы лмы сты қ  іс жү ргізу заң н амасы н а сәйкес 
айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту ү шін адамды 
қ ылмыс жасады деп айыптауғ а негіздеме беретін 
дәлелдемелер жеткілікті болу тиіс (Қ ІЖК-н ің  206- 
баб ының  1-бө лігі). Бұ дан тергелудегі қ ылмысты айып 
тағ ылатьш осы адам жасады деп қ орытынды жасау ү шін 
қ ажетті дәлелдемелердің  ж еткілікті жиы нты ғ ы  
қ ылмыстық  ізге тү судің  негізі болып табылады деген 
тұ жырым жасауғ а болады.

Айып тағ у ү шін дәлелдемелердің  жрткіліктігі туралы 
мәселе ондай шешімді қ абылдағ анғ а дейін айқ ындалуга 
тиісті мән-жайларды анық таумен, яғ ни тергеудің  осы 
кезең індегі дәлелдеу заттарын анық таумен тікелей 
байланысты. Бұ л мән-жайлардың  ауқ ымын дұ рыс 
анық таудың  қ аншалық ты маң ызды екендігі дәлелдеу 
затын негізсіз азайтқ анда да, оның  ш ең берін тым 
кең ейткенде де сө зсіз болатын теріс салдарларғ а 
байланысты. Бірінші жағ дайда, мән-жайдың  дәлелдеуге 
жататын бө лігі зерттелмейді, ал ол заң сыз шешімге әкелуі 
мү мкін; екінш і жағ дайда жинақ талғ ан мәліметтерді 
тексеру және бағ алау қ иы ндайды , ол тергеуді 
былық тырады, іс бойынша шьшдыкды аныкхауғ а кедергі 
келтіреді.

Адамды қ ылмыстық  кудалау ү шін негіздеменің  бар 
екендігі туралы мәселені шешудің  алдында дәлелдеу 
процесі болады, ол алдын ала тергеу ү шін белгіленген 
жалпы ережелер бойынша жү ргізіледі. Сонымен қ атар 
бұ л дәлелдеу ерекше жағ дайларда ө теді, ол тергеудің  сол 
кезең інде шешілетін мәселелерге байланысты.

Егер тергеу аяқ галар кезге жалпы іс бойынша дәлелдеу 
заты болып табылатын барлық  мән-жайларды анық тау 
қ ажет болса, онда айып тагу кезіне қ арай дәлелдеуде 
бір шама шектеулі мақ саттар болады.
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Қ ьілмыстық  ізге тү судің  негіздемесін анық гау кезінде 
дәлелдеуге жататын мән-жайлар қ алай болса солай емес, 
Қ ІЖ К-н ің  117-бабы ны ң  талаптары  ескер іл іп
анық талады.

Қ ылмыстық  іс бойынша дәлелдеу затьша мыналар 
жатад ы :

1) қ ылмыс оқ иғ асы (ол жасалғ ан уақ ыт, орын, оны
жасау тәсілі және басқ а мән-жайлар);

2) адамның  қ ылмыстың  жасалуындағ ы кінәлілігі,
оның  кінәсінің  тү рі және жасалу себебі;

3) айыпталушыньщ жеке басын сипаттайтын мән-
жайлар;

4) қ ылмыстан келген зиянның  сипаты мен мө лшері;
5) қ ылмыскерлікті және іс-әрекеттің  жазалануын 

болдырмайтын мән-жайлар;
6) жазаны жең ілдететін және ауырлататын мән- 

жайлар;
7) қ ылмыстық  жауапкершіліктен және жазалаудан 

босатуғ а әкеп соғ атьш мән-жайлар.
Сонымен қ атар қ ылмысты жасауғ а ық палын тигізген 

мән-жайлар да анық талуғ а жатады (Қ ІЖК-н ің  117- 
бабының  1-бө лігі).

Ә рине, бұ л жерде айыпталушы ретінде жауапкершілік- 
ке тартылатын адамның  әрекетін саралайтын қ ылмыстық  
заң  нормаларының  талаптары да ескерілуге тиіс.

Айып тағ умен тергеу аяқ талмайтын болғ андық тан 
жө не айыпталушыньщ берген жауаптарына қ арай ол ары 
қ арай кең  негізде жалғ асатын болғ андық тан, бәлкім, 
қ ылмыстық  іс-жү ргізу заң намасының  нормаларында 
кө рсетілген жоғ арьщағ ы мән-жайлардьщ барлығ ы бірдей 
айыпталуш ы ретінде жауапкерш ілікке тарту ү ш ін 
негіздемелерді анық гағ анда міндетті тү рде дәлелдеуге 
жатпас.

Бү л жерде қ ылмыстық  ізге тү судің  негіздемелерінің  
бар (жоқ ) екендігі туралы дұ рыс шешім қ абылдау ү шін 
қ ажеггі минимум керек.

Мұ ндай мән-жайлардың  қ атарына Қ ІЖК-нің  117- 
бабы 1-бө лігінің  1,2-тармақ тарында кө рсетілгендерді
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жатқ ызу керек. Олардың  біріншісің де тергелетін іс- 
әрекеттің  орьш алғ андығ ын растайтын мән-жайларды 
дәлелдеу кө зделген, екіншісінде — оны ідылмыстық  
жауапкершілікке тартылатьш адамның  жаеағ анын және 
қ ылмыстық  заң да кезделген қ ылмыс қ ұ рамына сәйкес 
келетіндігін дәлелдеу кө зделген. Айып тағ у кезіне дейін 
анық талғ ан мән-жайлар белгілі бір шамада қ ылмыс 
қ ү рамының  қ андай да бір белгілерін сипаттауы тиіс. Олай 
болмағ ан жағ дайда іс Қ ІЖК-нің  37-бабы 1-бө лігінің  2- 
тармағ ына сәйкес қ ысқ артуларғ а жатады, олай дейтініміз 
элементтердің  біреуінің  болмауы қ ылмыстың  бұ л 
қ ұ рамында барлық  басқ а элементтердің  жоқ тығ ын 
білдіреді, себебі қ ұ рамның  әрбір элементі басқ алармен 
жиы нты қ та ғ ана болады 1. Қ ы лмы с қ ұ рамы  
элементтерінің  әрқ айсысын сипаттайтын алғ аш қ ы 
мәліметтер болмаса, тергеуші айып тағ а алмайды. 
Мысалы, жасалғ ан қ ылмыстың  субъективтік және 
объективтік жақ тарының  белгілерін анық гамай, тергеуші 
қ ылмыс қ ажетті қ орғ аныс немесе аса қ ажеттілік 
жағ дайы нда, яғ ни қ ы лмы сты қ  ж ауапкерш ілікті 
болдырмайтын мән-жайларда жасалғ ан емес деп айта 
алмайды. Кейбір жағ дайларда субъектінің  есі дұ рыстығ ы 
белгілерін  аны қ тамайы нш а адам ө з әрекетін ің  
(әрекетсіздіг ін ің ) нақ ты  сипаты н және қ оғ амғ а 
кдуіітгілігін ұ ғ ына не оғ ан басшылық  жасай алды ма деген 
сұ рақ қ а тергеуші жауап бере алмайды.

'Брайнин Я.МУголовный закон и его применение ~М  1967. -  
С. 165
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3-тарау.
Айыпталушы ретінде жауапкершілікке тарту-ғ а

жататын адамды анық гау

Тергеушінің  айып тагу ү шін негіздемелер жеткілікті 
деп қ оры ты нды  ж асағ ан ғ а дей ін г і пайы мы н да 
болжамдық  сипат бар, себебі ол жинағ ан дәлелдеме- 
лердің  әрқ айсысы тексеру барысында басқ адай тү сінік 
беруі мү мкін . Д еген мен , айы пталуш ы  ретін де 
жауалкершілікке тартқ анғ а дейін сол адамның  қ ылмыс 
ж асағ анды ғ ы н  растайты н  дәлелдем елер мұ қ ият 
тексерілуге, ал кейбір болжаулар алынып тасталуғ а тиіе.

Егер қ ылмыстық  іс қ ылмыс жасағ ан адамғ а сілтейтін 
мәліметгер болмастан қ озғ алса, онда айып тағ у ү шін оны 
анық тау керек және ол адам жасағ ан іс-әрекегге қ ылмыс 
кү рамының  бар-жоқ тығ ын айқ ындау қ ажет. Алдын ала 
тергеу бары сы нда белгілі бір адамны ң  қ ы лмы с 
жасағ андық  фактысы, әдетте, қ ылмыс оқ иғ аеына қ атысы 
бар дәлелдемелерді табумен және зерттеумен қ атарласа 
дө лелденеді. Бірақ  бұ л — қ ылмыс жасағ ан адамды 
анық гау мен ө шкерелеу айып тағ уғ а дейінгі кезең цегі 
ө зінше дербес жене аса жауапты міндет болып табылады 
деген қ ағ иданы ө згертпейді.

Ө з тәжірибесіне жү гініп және тергеудің  әдістемесі мен 
тактикасын, сондай-ақ  логика, психология ғ ылымдарына 
жү гініп тергеуші қ ылмыс жасағ ан адам жайында бір 
болжамғ а келеді. Оны тексеру барысында ол, ө зінше, 
тексеруді қ ажет ететін жаң а мәліметтерді анық тайды. 
Болжам жасауғ а қ ылмыс қ ұ ралдарын, іздерді және басқ а 
да заттай дәлелдемелерді зерттеу, қ ылмыс жасалғ ан 
жағ дайды білу ық пал етеді. Сондық тан да қ ылмыс 
жасағ ан адамды анық тау ү ш ін қ ажетті мәліметтер 
қ ылмыстық  іс қ озғ ау ү шін негіздеме болғ ан оқ иғ аны 
зерттеу барысында жинақ талуы мү мкін. Жинақ талғ ан 
дәлелдемелер кейде тергеушінің  ол адамньщ жынысын, 
дене бітімін, кө сібін және т.б. кө з алдына елестетуіне 
мү мкіндік береді. Жаң адан алынғ ан дәлелдемелер сол
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ойша елеспен салыстырылады, ол ары қ арай ө згереді, 
толығ ады немесе теріске шығ арылады.

Кө з алдына дұ рыс елестетуге кейде ол ү шін қ ажеггі 
мәліметтердің  аздығ ы ғ ана емес, кейбір істің  нө тижесіне 
мү дцелі адамдардың  әдейі, қ асақ ана жасағ ан әрекеттері 
де кедергі келтіреді. Тергеушіні дұ рыс жолдан тайдыру 
ү шін қ ылмыскерлер кейде оғ ан ө тірікті шындай етіп 
жеткізеді.

Мысалы, ұ рлық  жасалғ ан дү кең ці қ арау кезінде оның  
терезесінің  тұ сындағ ы жерден солдат бушлаты табылғ ан, 
оның  жағ асының  астың ғ ы жағ ында адамның  аты-жө ні 
жазылғ ан екен. Тергеуші сол арқ ылы ол адамның  кім 
екең дігін зорғ а дегенде табады, бірақ  оның  қ ылмыскер 
еместігін дәлелдеу ү шін де кө п кү ш жұ мсалады. Кейін 
анық талғ анындай, нағ ыз қ ылмыскер ол бушлатты бір 
жерден тауып алғ ан да, ізін жасыру ү шін оны қ ылмыс 
жасалғ ан жерге әдейі тастап кеткен.

Алғ аш қ ы  тергеу әрекеттерін ің  н әтиж есін де 
жинақ талғ ан дәлелдемелерді арнайы есеп жү ргізу 
мәліметтерімен салыстыру араларында қ ылмыскер бар- 
ау дейтін  адамдар тобын анық тауғ а кө мектеседі. 
Қ ылмыстың  жасалу тәсілін сипаттайтын дәлелдемелерді 
жинақ тап, тергеуші оларды криминалистикалық  есептің  
мәліметтерімен еалыетырады. Қ ылмыстың  жасалу 
гәсілінен басқ а оларда қ ылмыскерді анық тауғ а септігі 
тиетін ө зге де маң ызды деректер болады. Қ ылмыстьщ 
жасалу тө ртібі дәл келген жағ дайда есепте тү рғ аи 
адамның  сол қ ылмысты жасағ ан, жасамағ андығ ы  
тексеріледі. Бү л жерде ескеретін бір жағ дай — қ ьшмыстьщ 
жасалу тәсілінің  кө птеген жағ ынан дәл келуі оны сол 
адамның  жасағ аң цығ ын кө рсетпейді, себебі қ ылмысты 
алғ аш жасағ ан адамның  ө зі кейбір жағ дайларда сол
бұ рыннан белгілі қ ылмыс жасау тәсілін қ олдануы 
мү мкін1.

Криминалистикалық  есеп бойынша тексеру ү шін

1 Зуйков Г.Г. Использование данных о способе совершения 
преступлений для раскрытия убийств. Вопросы борьбы с убийствами 
-  М ,  1969. -  С. 79-80.
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қ ылмыс жасалғ ан жерден табылғ ан саусақ  бедерінің  
іздері, қ ылмыскер қ олданғ ан қ ү ралдың  іздері немесе егер 
табылса сол қ ұ ралдың  ө зі, болжамдағ ы қ ылмыскердің
бұ рынғ ы сотталғ андығ ы жаиындағ ы деректер, оның  
лақ ап аты, сыртқ ы пошымы пайдаланылады.

Мысалы, бір қ алада белгісіз қ ылмыскер бірнеше жас
қ ызды зорлағ ан. Сол жө бір кө ргендердің  айтуы бойынша 
қ ылмыскердің  композициялық  суреті жасалынып, ол 
теледидар арқ ылы кө рсетіледі. Кө п ұ замай-ақ  оның  
Хайдаров деген біреуге ұ қ сайтындығ ы жайында хабар 
келіп тү седі. Ү сталғ ан н ан  кей ін  ол ө з ін ің  сол
қ ылмыстарды жасағ андығ ын мойындағ ан.,

Айыпталуш ы ретінде ж ауапкерш ілікке тартуғ а 
жататын адамды аньгқ гауда жедел іздестіру шараларының  
ұ йымдастырылуы жө не жү ргізілуі маң ызды рө л атқ арады.

Егер ү рланғ ан заттар жайында мәліметтер жинақ галса, 
онда оларды ң  сатылуы мү мкін жерлерге бақ ы лау 
қ ойы лады . Қ ы лмы скердің  пош ы мы  ж айы н дағ ы  
мәліметтер іздестіру тобын ү йымдастырғ анда, ол шығ ып 
кетуі мү мкін жолдарғ а тосқ ауыл қ ойғ анда және т.б. 
жағ дайларда пайдаланылады. Жасалғ ан қ ылмыстар және 
іздестірілудегі адамдар жайында болжам жасаудан да 
қ ұ нды мәліметтер жинақ тауғ а болады.

Қ ылмыс жасағ ан адамның  кім екендігін анық гау ү шін 
радио, теледидар және баспасө з арқ ы лы  халы қ қ а 
жү гшудің  дү рыстығ ын тергеу практикасьіндағ ы кө птеген 
мыеалдар растап отыр. Егер тергеуш ін ің  қ олында 
жәбірленушінің , кө ргендердің , қ атысқ андардың  тікелей 
дәлелдемелері болса, онда айы пталуш ы  ретінде 
жауапкершілікке тартуғ а жататын адам жайында дү рыс 
болжау жасау кө п жең ілдейді. Егер тергеушінің  қ олында
жанама дәлелдемелер болса, оларды ң  тергелудегі 
әрекетпен  байлан ы сы , мү қ ият зерттеудің  ж әне 
қ айш ы лы қ тарды  жою ды ң  н әтиж есін де басқ а 
дәлелдемелермен салыстыру жолымен анық талатын 
болса, онда дү рыс болжау жасау едәуір қ иынғ а соғ ады.

Сонды қ тан да, тергеуш ін ің  қ ы лмы сты  кімн ің  
жасағ анын аны қ тауы на кө мегін  тигізетін  жанама
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дәлелдемелерге ғ ана тоқ гағ ан жө н. Олар ү ш топқ а бө лінуі 
мү мкін:

1. Қ ылмысқ а дейінгі мен-жайларғ а — дайындалу 
әрекетгерінің , қ ылмыскд қ атысы бар жө не одан жәбір 
шеккен адамдар арасындағ ы езара байланыстъщ сипатын 
кө рсететін нақ гы мәліметтерді жатқ ызуғ а болады. Ө зара 
байланыстың  сипаты қ ылмыстың  себебін анық тауғ а 
жәрдемдеееді, ол ө з кезегінде қ ылмыс жасағ ан адамды 
табуды жең ілдетеді. Кейбір адамның  қ ылмыс жасауғ а 
себебі бар екендігін растайтъш дәлелдемелерді (мысалы, 
біреулердің  қ ылмыс жасауғ а мү дделі болуы, қ ылмыс 
жасағ ан адам мен жәбірленуші арасындағ ы бурыннан келе 
жатқ ан араздык) тергеуші, кө біне, қ ылмыс субъектісі 
туралы болжау жасау ү шін пайдаланады. Егер іс адамньщ 
денсаулығ ына келтірілген зақ ым бойынша қ озғ алса, онда, 
ең  алдымен, қ андай да бір араздық  қ атынастан не 
басқ адай себептермен ондай зақ ым келтіруге мү дделі 
адамдар тобы анық талады. Мұ ндай топты анық тау 
шындық кд жақ ың дауғ а кө п кө мегін тигізеді. Бірақ  бұ л 
оқ иғ адаты белгілі бір адамның  араздық  кдтынаста болуы 
немесе оның  сондай әрекетті жасауғ а мү дделі екендігі 
қ ылмысты сол адам жасады деп тұ жырым айтуғ а 
жеткиіікеіз.

2. Адамны ң  қ ы лмы с орны нда немесе кей ін  
қ ылмыстық  қ астандық  заттары табылғ ан жерлерде 
болуы, онда қ ылмыскер қ олданғ ан заттарғ а ұ қ еайтын 
қ ұ раддар мен қ арулардың  болуы, сезік тудырушыны 
әшкерелейтін іздердің  болуы, қ ылмыеқ а жалғ аспалы 
мө н-жайларғ а жатады1.

Сезік туды руш ы ны ң  қ ы лмы с жасалғ ан  жерде 
болғ андығ ьін растайтын дө лелдемелер, ол адамнъщ оқ иғ а 
болғ ан жерде болғ андығ ы уақ ыт бойынша тура келгенде 
ғ ана, оның  тергеудегі іс-әрекетке қ атысы туралы болжам 
жасаута негіздеме бола алады. Сезік тудырушының  * 2

{Бү л жерде және ары қ арай да, қ ылмысты жасауда сезік 
тудырушы дегеніміз: 1. ЩЖК-нің  68-бабындағ ы белгілерге жауап 
беретін жө не соғ ан байланысты сезікті болып табылатын адамдар;
2. кылмыска қ атысы бар^ау деп ө зіне кү дік тудырғ ан ө зге де адамдар.

18



алибиін тексеру ү шін уақ ыт сө йкесш ін ің  маң ызы зор. 
Белгілі бір адамның  қ ылмыс жасағ ан жерде қ алдырғ ан 
іздері, оларды зерттелетін мәселе тұ рғ ысынан алсақ , 
әрқ алай қ арастырылуы мү мкін. Кейбір жағ дайларда 
мұ ндай байланыстың  жанама ғ ана қ атысы бар. Мысалы, 
қ ылмыс жасалғ ан жерден мұ нда жиі болатъш адамның  
саусақ  іздерін табу оның  бұ л оқ иғ ағ а еө зсіз қ атысы бар 
дегенді бідцірмейді.

Шыны зауьпынан дайын ө німдердің  ұ рлануы туралы 
істе ұ рланғ ан ш ынылардың  кейбіреулерінен зауыт 
жұ мысшысы Мусиннің  саусағ ының  іздері табылғ ан. 
Шынылардың  ұ рлануына Мусиннің  қ атысы бар деп 
болжам жасауғ а негіз бар сияқ гы. Бірақ  кейін, қ ойма 
жұ мысшысы Мусиннің  шишаларды сұ рыптап, буып- 
тү йетіндігі анық галды. Оның  саусақ  іздері шыныларда 
бұ л оқ и ғ ағ а бай лан ы ссы з-ақ  қ алуы  мү мкін  
болғ анды қ тан , бұ л жағ дай М усин н ің  қ ы лмы сқ а 
қ атыстылығ ьша кү дік тудырады.

Кейбір жағ дайларда, оқ иғ а болғ ан жерден табылғ ан 
іздер тергеушінің  сол қ ылмысқ а қ атысы бар адамдар 
жайында дұ рыс болжау жасауына кө мектеееді.

Бей сен ован ы ң  тон ауғ а оқ талғ ан ды қ  туралы  
қ ылмыстық  істе, жәбірленуш інің  айтуынша, кешкісін 
моланың  жанында оғ ан белгісіз біреу шабуыл жасағ ан. 
Бейсенова қ арсылық  кө рсеткен, олар алысып жү ргенде 
қ ы лмы скер жерге қ ү лап қ алғ ан. Жәбірленуш ін ің  
айқ айына ауыл адамдары жү гіріп келгенде, қ ылмыскер 
қ ашып ү лгерген. Қ ылмыс орнында ер адамның  аяқ  
ки ім ін ің  іздері қ алғ ан. Тергеуш і бір іздің  бедер 
кө шірмесін жасағ ан және қ ылмыскер қ ұ лағ ан жердің  
топы рағ ы ны ң  ү лгісін алғ ан, Кө п кеш ікпей киімі 
батпақ қ а былғ анғ ан Ахметов деген анық талғ ан. Ол 
Бейсеновағ а еш қ аш ан шабуыл жасамағ андығ ын, ол 
жерде еш уақ ытта болмағ андығ ын айтқ ан. Бірақ  оқ иғ а 
орнынан алынғ ан топырақ  пен Ахметовтың  киіміне 
жабы сқ ан топы рақ , сараптаманы ң  қ оры ты нды сы  
бойынша бірдей болып ш ық қ ан. Шабуыл жасалғ ан 
жерден алынғ ан ізді Ахметовтың  етігінің  қ алдырғ анын
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криминалистикалық  сараптама анық тады. Осындай 
мө ліметтер негізің де Ахметов ұ сталды, жәбірленуші оны 
танъщы, содан кейін оғ ан айып тағ ылды.

Қ ылмыс жасады деп сезік тудырғ ан адамның  қ ылмыс 
орнында болғ андығ ы туралы тү жырым жасау ү ш ін 
тергеуші, алдымен жинақ талғ ан дәлелдемелерді мү қ ият 
тексеруі тиіс. Олай болмағ ан жағ дайда негіздемелер 
жеткілікті болмаса да айып тағ ылып кетуі мү мкін.

3. Қ ы лмы етан  кей ін  болаты н  м ән -ж ай ларғ а 
қ ылмысты жө не оның  іздерін жасыру, қ ашу, жаеалғ ан 
алиби дайындау, іс-әрекетті инсценировка жасау, мінез- 
қ ұ лық  айғ агы жатады1. Кө птеген қ ылмыстарда сезік 
тудырғ анды ө шкерелеу ү шін қ ылмыстың  жасалу тәсілін 
сипаттайтын дө лелдемелердің  маң ызы зор. Сонымен 
кдтар, кейбір жағ дайларда, қ ылмысты жасыру тәсілі де 
маң ызды рө л атқ арады.

Қ ылмыстық  қ астандық  объектісімен байланысы жоқ  
адамдар инсценировкағ а сирек жү гінеді, ол ү ш ін 
жеткілікті уақ ыт та болмайды және ө здерін қ ылмыс 
жасады деп басқ алар сезіктенеді деп ойламайды. 
Сон ды қ тан  болғ ан  оқ иғ ан ы ң  м ән -ж ай ы н а 
ин сц ен ировка ж асалса, қ ы лмы сты қ  қ астан ды қ  
объектісімен байланысы бар адамдардың  әрекеті бірінші 
кезекте зерттеледі. Бү л адамдардың  инсценировкағ а 
қ аты сқ ан ды ғ ы н  растайты н  дө лелдемелер кө п 
жағ дайларда олардың  қ ылмысқ а қ атысты екендігін 
жанама растайды.

Ә рекеттері жасалғ ан қ ылмыскд байланысты зертгелуі 
тиіс адамды аныктауда мінез-кү лқ ың дағ ы ерекшеліктің 
маң ызы зор, ол дегеніміз — қ ылмыс істерін жасыруғ а 
бағ ытталғ ан не ө зінен кү дікті қ ашық тату мақ сатымен 
байланысты ө рекеттердің  қ андай екендігін кө рсететін, 
сондай-ақ  қ ылмыс жасады деп сезік тудыратын адамның  
кінәлі хабардар болғ анын кө реететін нақ ты мәліметтер1.

1Жалғ ан алиби мен мінез-қ ү лық  айғ ағ ы қ ылмыстан кейін болатын 
мән-жайларғ а шартты тү рде жатқ ызылуы мү мкін, себебі, кейбір 
жағ дайларда олар кылмыска даярлық пен уақ ыт  бойынша 
байланысты.

20


