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АДАМ ӨЛТІРУДІ ТЕРГЕУДІҢ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

 

 

В статье рассматривается необходимость надлежащего использования 

криминалистических методов в своевременном раскрытии убийства, а также 

необходимость активного содействия правоохранительных органов. 
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The article is dedicated to show the necessity of appropriate use of criminological methods 

in timely revealing murders and necessity of active work of  law enforcement bodies. 
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Қазақстан Республикасының Конституциясы қоғамымыздың «аса құнды қазынасы 

ретінде - адамның өмірі,оның құқықтар  мен бостандықтары танылатындығын 

бекіткен»
1
.Адам өмірін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау мемлекет үшін ең басты 

міндеттерінің бірі болып табылатындықтан, құқық қорғау органдарының практикалық 

қызметі аталған міндеттерді шешуге жұмылдырылуы тиіс.Адам өлтіруді тергеудің 

криминалистикалық аспектілерін зерттеу орын алған қылмыс оқиғасын құқықтық 

бағалауда,тергеуде және сотта қарауда ерекше маңызға ие болады. 

     Қазақстан Республикасының әрекет етуші Қылмыстық Кодексі өмірге қарсы 

қылмыстардың қатарында қасақаналықпен адам өлтірудің бірнеше түрін қарастырады(ҚР 

ҚК 96-100баптары) олардың қатарында жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі (ҚР ҚК 97-

бап),жан күйзелісі жағдайында болған адам өлтіру (98-бап),қажетті қорғаныс шегіне шығу 

кезінде жасалған кісі өлтіру (99-бап),қылмыс жасаған адамды ұстау үшін қажетті 

шаралардың шегінен шығу кезінде жасалған кісі өлтіру(100-бап). Осы аталған қылмыс 

түрлерінің барлығы ҚР Қылмыстық Кодексінің Ерекше бөлімінің 1-тарауында Жеке 

адамға қарсы қылмыстар ретінде топтастырылған және адам өлтіру, яғни басқа адамға 

құқыққа қарсы қаза келтіру деп сараланатын қылмыстың ортақ құрамымен қамтылған 

соған сәйкес қылмыстық істердің берілген санатына қатысты қасақаналықпен адам 

өлтірудің жалпы әдіс-тәсілдері қолданылады
2
.  

    Қылмыстылықтың, соның ішінде қылмыстың қайталануының алдын алуда, яғни 

олардан сақтандыру бағытындағы қазіргі кезеңде ұйымдастырылып жүзеге асырылуы тиіс 

шаралардың бірі болып қылмыстың алдын алу мәселесін жан-жақты зерттеу және осының 

негізінде кепіл-кеңестерді тұжырымдау  және де оларды тәжірибеде қолданудың 

тетіктерін жасақтау болып табылады.       

Қоғамда кездесетін қылмыстардың өте кең ауқымына және алуан түрлілігіне 

қарамастан олардың барлығын шартты түрде біртектес қылмыстар ретінде топтастыруға 

болады. Олардың әрқайсысының өзіндік дербестікке ие болуына қарамастан олар бірқатар 

ортақ белгілерге де ие болады соған орай оларға тергеудің ортақ әдіс-амалдарын 

қолдануға болады. 

Атап айтар болсақ, «әрбір кісі өлтіру оқиғасының тек өзіне ғана тән дербес 

ерекшеліктерінің болуына қарамастан бір түрдегі кісі өлтірудің барлығы белгілі-бір 

дәрежедегі жалпы немесе ортақ белгілерге ие болады», олай болса бір түрдегі 

қылмыстардың ортақ белгілерін басшылыққа ала отырып осы түрдегі қылмыстар 

бойынша іс қозғаудың ерекшеліктерін айқындап, осындай қылмыстарды тергеу 
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барысында құрылатын негізгі болжамдарды анықтау, бастапқы және кейінгі жүргізілетін 

тергеу әрекеттерінің сипаттары мен міндеттерін, оларды барынша тиімді жүргізудің 

әдістерін, аталған қылмыстардың алдын алу бойынша жүзеге асырылатын шараларды 

жасақтау қорыта айтқанда, қылмыстың осындай түрін тергеудің әдістемесін жасақтау 

қажеттілігі пайда болады. 

Сондықтан қылмыстарды тергеу әдістемесі криминалистиканың бөлімі ретінде кез-

келген түрдегі қылмыстарды тергеу үшін басшылыққа алынатын жалпы ережелерден 

және жекелеген қылмыс түрлерін тергеу үшін қолданылатын әдістемелер кешенінен 

тұрады. Осындай негізде кісі өлтіру, талан-таражға салу, экономикалық қылмыстар және 

т.б. істерді тергеу әдістемелері жасақталады. Сонымен қатар осы айтылған жағдай 

жекелеген топтар шеңберіндегі тар санаттағы істерді тергеудің әдістемесін жасақтауды 

жоққа шығармайды (мысалы, абайсыздықтан адам өлтіру, өлікті мүшелеп кесу арқылы 

кісі өлтіру, жәбірленушінің жоғалып кетуіне байланысты адам өлтіру т.б.). 

Қылмыстарды тергеу әдістемесі криминалистиканың қажетті құрамдас бөлігі бола 

отырып, криминалистика ғылымының, техника мен тактиканың жетістіктерін жекелеген 

нақты қылмыс түрлерін тергеудің міндеттері мен ерекшеліктеріне қатысты түрде 

қолдануды қорытындылайды. Сонымен бірге « қылмыстарды ашу, тергеу және алдын 

алудың барлық жасақталған әдістері заңды қатаң сақтауға негізделеді және қылмыстың 

жекелеген түрлерін тергеуге қатысты түрде криминалистикалық техниканың құралдары 

мен амалдарының, жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасының және әдістемелік 

амалдардың барынша тиімді қолданылуын қарастырады»
3
. 

Дұрыс құрастырылған, тергеу қызметінің озат тәжірибесіне және 

криминалистиканың қазіргі заманғы жетістіктеріне сүйенетін, ғылыми негізделген 

қылмыстарды тергеу әдістемесі тергеушіге қылмысты ашу міндеттерін барынша тиімді 

және тез шешуге, тергеуді талапқа сай ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, кемшіліктер мен 

қателіктерге уақытты текке жоғалтпауға  ықпалын тигізеді, істің барлық мән-жайын толық 

және жан-жақты зерттеуді жеңілдетеді. 

Сонымен бірге «тергеу әдістемесін қолдана отырып тергеуші бір түрдегі 

қылмыстардың ортақ белгілерінің болуы осы түрдегі әрбір нақты қылмыстың тек өзіне 

ғана тән дербес белгілерінің болатындығын жоққа шығармайтындығын есінде ұстауы 

тиіс». Сол себепті тергеуші тергеу әдістемесін барлық туындаған сұрақтарды шешіп 

беруге қабілетті болып табылатын нақты тергелетін оқиғаның механикалық қосымшасы 

ретінде қарастырмауы тиіс. Нақты түрдегі қылмысты тергеу әдістемесі берілген түрдегі 

барлық қылмыстарды тергеу үшін сипатты болатын типтік белгілерді айқындағанымен, 

берілген нақты қылмысты тергеу үшін кепіл-кеңестерді ұсына алмайды. Нақты 

тергеушінің өндірісіндегі нақты істің ерекшеліктеріне қатысты берілген түрдегі 

қылмыстарды тергеу әдістемесінің кепіл-кеңестерін барынша тиімді пайдалану мәселесін 

шешу, толығынан тек қылмысты тергеуші тұлғаға ғана тәуелді болады. 

Тиісті түрдегі қылмысты тергеудің ғылыми негізделген әдістемесі тергеуді жүзеге 

асырушы тұлғаға өзінің жұмысын барынша пәрменді жүргізуге көмектеседі бірақ істің 

сипатын бағалау қажеттілігін, оны тергеудің құралдары мен амалдарын творчествалық 

негізде таңдап алу, қолдану міндеттерін жүктейді. 

Сонымен қатар қылмыстық істы тергеудегі кез-келген творчествалық әдіс 

тергеушінің тергеу үрдісінде заңдылық талаптарын қатаң сақтауы міндеттерін ешқандай 

жоққа шығармайды және де ол міндеттер ҚР ҚІЖК-нің 10-15 баптарында және еліміздің 

әрекет етуші заңнамасының басқа да нормаларында аталып көрсетілген.  

Қылмыстық істі тергеу барысындағы тергеушінің құзыреті ҚР ҚІЖК-нің 64 бабында 

айқындалған онда тергеушінің қылмыстық істі қозғауға, ол бойынша алдын ала тергеу 

жүргізуге және қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көрсетілген барлық тергеу қызметін 

орындауға құқылы екендігі, заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, тергеудің бағыты 

                                                 
             3 Танасевич В.Г.,Образцов В.А «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы с преступностью. 

Вып. 25., М., 1976. – С. 83.  



мен тергеу іс-әрекеттерін жүргізу туралы барлық шешімді дербес қабылдайтындығы, 

қылмысты ашуға қажетті басқа да өкілеттіктерге ие екендігі бекітілген. 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес әрбір түрдегі қылмыстарды соның ішінде 

қасақаналықпен адам өлтіруді тергеу әдістемесі де төмендегідей негізгі талаптарға жауап 

беруі тиіс: 

 заңдылық нормаларына қатаң сәйкестікте болу және іс бойынша дәлелденуге 

жататын барлық мән-жайларды толық және объективті түрде анықтау мен зерттеуді қам 

тамасыз ету; 

 тергеу қызметінің барынша алдыңғы қатарлы, ғылыми тұжырымдылған 

тәжірибесіне және криминалистиканың жетістіктеріне негізделу; 

 қылмыстарды тергеу және алдын алу барысындағы тергеушілер мен полицияның 

жедел қызметкерлерінің біріккен іс-қимылы тәжірибесін, тергеушінің қоғамның және 

мамандардың көмегін пайдалану нысандарының көрініс табуы;  

Қарастырылатын қылмыс құрамдарының белгілерін айқындайтын   «әрекет етуші 

қылмыстық құқықтың нормалары және қылмыстық сот өндірісінің міндеттерін, тергеу 

органдары қызметінің тәртібін, қылмыстық істер бойынша дәлелдеу нәрсесі мен 

құралдарын айқындайтын әрекет етуші қылмыстық іс жүргізу заңының нормалары тергеу 

әдістемесінің құқықтық негіздемесі болып табылады»
4
. 

Қылмыстық істерді солардың қатарында қасақаналықпен кісі өлтірулерді де толық, 

объективті және жан-жақты тергеу туралы заң талабы тергеу үрдісінде берілген қылмыс 

құрамын құрайтын барлық негізгі белгілерді анықтауды қарастыратындығы белгілі. 

Әдетте оларға біз төмендегілерді жатқызамыз: 

 қылмыстың объектісі; 

 берілген қылмыстың құрамын құрайтын объективтік жағын; 

 қылмыстың субъектісін анықтау және оның жеке басын зерттеу; 

 қылмыс жасаған тұлғаның кінәсінің дәрежесін, жасалған әрекеттің ниеті мен 

мақсаттарын, пиғылдың бағытталуын анықтау яғни, қылмыстың субъективтік жағын 

анықтау.  

Тергеудің қажетті толықтылығы қылмыстық істің уақытында қозғалуымен, дәлелдеу 

нәрсесіне кірістірілетін барлық мән-жайлардың анықталып және зерттелуімен қамтамасыз 

етіледі. (ҚР ҚІЖК 24-бап). Оларды толық анықтау тергеудің объективтілігі мақсатына 

қызмет етеді, өз кезегінде ол тергеу әрекеттері өндірісінің ережелерінің сақталуымен, 

процеске қатысушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін заңмен бекітілген 

процессуалдық кепілдіктердің сақталуымен және де тергеушіге дәлелдеу міндетін 

айыпталушыға артуға және оның көрсетулерін күш қолдану, қорқыту және басқа да 

заңсыз жолдармен алуға тиым салатын заңнаманың арнайы нормалары арқылы 

қамтамасыз етіледі. 

Тергеудің толықтылығы талап тергеушінің қылмыстың жасалуына ықпал еткен 

себептер мен жағдайларды анықтау міндетін ғана қарастырмайды сонымен қатар оларды 

жою жөніндегі тиімді шараларды алу міндетін міндетін де жүктейді. 

Осы айтылғандардан тергеушінің кез келген қылмыстық істі солардың қатарында 

қасақаналықпен кісі өлтіруді де тергеудегі барлық қызметі, тіпті қылмысты ашудағы 

творчествалық әдістің қатыстырылуына да қарамастан материалдық және процессуалдық 

заңнаманың қатаң сақталуы негізінде ғана жүзеге асырылуы тиіс екендігін байқаймыз. 

Сонымен бірге әрекет етуші қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормалары қылмыстық 

іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайларды (ҚР ҚІЖК 117 бабы), тергеу органдары 

қыметінің ережелерін және дәлелдеу құралдарын айқындап бекітеді. 

Қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесіндегі дәлелдеуге жататын мән-

жайлар тізбесін және де тергеудің амалдары мен тәсілдерін нақтылау қылмысты жедел 

және толық ашу, қылмыстық әрекеттің барлық эпизодтарын анықтау, қылмысқа қатысты 
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барлық тұлғаларды әшкерелеу және қылмыс арқылы келтірілген зиянды өтеу мақсатына 

қол жеткізуге бағындырылған. Сондықтан қылмыстың жекелеген түрлерін оның ішінде 

қасақаналықпен адам өлтіруді тергеу әдістемесі төмендегілерді қарастыруы тиіс: 

 барлық қылмыстық істер, соның ішінде айыпталушыны ақтамайтын негіздерге 

байланысты қысқартылуға тиісті істер бойынша да қылмыстың жасалуын туындатқан 

мән-жайлардың барлық жиынтығының анықталуының міндеттілігі; 

 дәлелдеу арқылы тергеу үрдісінде себептер мен шарттарды анықтаудың  және 

заңмен бекітілген ережелер бойынша жүргізілген тергеу әрекеттерінің нәтижесінде 

алынған дәлелдеулермен олардың болғандығы туралы тұжырымдарды негіздеудің 

қажеттілігі. 

 Қылмыстың жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтаудағы 

тергеушінің жұмысы қылмыстық іс жүргізу заңында қарастырылмаған нысандар да 

жүргізілуі мүмкін атап айтқанда, тексерулер мен зерттеулерді ұйымдастыру және жекелей 

жүргізу, айыпталушының тұрмыс-тіршілігін қоғамдық ақпарат арқылы тікелей тексеру 

және т.б. жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Аталған бастаулар тергеу үшін үлкен 

маңызға ие болады бірақ, көмекші құрал сипатына ие және тергеу әрекеттерінің 

тиімділігін қамтамасыз ету мақсатындағы тергеудің негізгі бағыттарын анықтау үшін 

қажетті болып табылатын қылмыстың жасалуының себептері мен жағдайлары туралы 

болжамдарды құрастыру үшін пайдаланыла алады. Қылмыстың жасалуына ықпал еткен 

себептер мен жағдайларды анықтаудағы тергеушінің жұмысының заң арқылы реттелмеген 

осындай нысандары, сонымен бірге анықталған себептер мен жағдайларды жою 

мақсатында жүзеге асырылатын заңмен реттелмеген шаралар да жекелеген қылмыстарды 

тергеу әдістемесінде қарастырылады себебі олар тергеушінің жұмысының нысандары 

болып табылады. 

 Қылмыстың жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтау 

бағытындағы жұмыс тергеуден тысқары немесе немесе істің басқа мән-жайлары 

анықталғаннан кейін емес тергеудің өн бойында жүзеге асырылуы тиіс. Соған сәйкес 

қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесінде берілген түрдегі қылмыс үшін 

сипатты болып табылатын себептер мен жағдайларды жою бойынша да шаралар 

жасақталады.   

Осы айтылғандардан басқа жекелеген қылмыс түрлерін тергеу әдістемесінің пәні 

өзіне қылмыстың қоғамдық қауіпті салдарына жол бермеудің құралдары мен тәсілдерін 

және тергеу үрдісінде мүмкін болған жағдайда қауіпті салдардың көлемін барынша 

қысқартуды және де дайындалып жатқан немесе болуы мүмкін осы түрдегі қылмыстар 

туралы ақпарат алудың құралдарын да кірістіреді. 

Тергеу барысында заңмен қарастырылған процессуалдық мәжбүрлеу шараларын 

қолданудың қажеттілігі қылмыстық істерді тергеудің аса маңызды өзіндік ерекшелігі 

болып табылады: бұлтартпау шаралары, мүлікке тыйым салу, тінту жүргізу, алу және т.б. 

мәжбүрлеу сипатындағы іс-әрекеттер болып табылады және оларды жүзеге асыру 

барысында заңнан кез келген ауытқушылық азаматтардың мүдделерін өрескел бұзады 

және шындықты анықтауға кесірін тигізеді. Тергеудің бекітілген әдістемесін сақтау ондай 

келеңсіз жағдайлардың орын алуына мүмкіндік бермейді. Қылмыстың жекелеген 

түрлерінің соның ішінде қасақаналықпен адам өлтіруді тергеу әдістемесінің кепіл-

кеңестерін пайдаланудың дұрыстығы практикалық жұмыспен тексеріледі және 

тергеушінің қылмыстарды тергеудегі өзінің жеке тәжірибесін талдауды, оперативтік 

мәжілістерде, семинарлар мен конференцияларда тәжірибелер алмасуды, шолулармен, 

әдістемелік хаттармен, қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесінің мәселелері 

бойынша бағдарламалармен оқып танысуды қарастырады. 

Нақты түрдегі қылмысты соның ішінде қасақаналықпен адам өлтіруді тергеу 

әдістемесі негізінен алғанда төмендегілерді қарастырады: 



оның қылмыстық-құқылық сипаттамасының негізінде берілген түрдегі қылмысты 

тергеу барысында анықталуы тиіс мән-жайларды және тергеу органдарының олармен 

күресудегі міндеттерін айқындау: 

берілген санаттағы істерді қозғаудың ерекшеліктерін, тергеудің бастапқы кезеңінде 

пайда болатын жалпы болжамдарды, бастапқы тергеу әрекеттерінің шеңберін және 

қылмыстың берілген түріне қатысты қолданылатын жедел-іздестіру шараларын айқындау: 

тергеуді жоспарлаудың ерекшеліктерін, қылмысты толық ашуға және онымен 

келтірілген зиянды өтеуге бағытталған соңыра жүзеге асырылатын тергеу әрекеттерінің 

шеңбері мен тактикасын және солармен байланысты жедел-іздестіру шараларын 

айқындау: 

қылмыстың берілген түрінің жасалуына ықпал себептер мен жағдайларды жою 

бағытындағы шараларды және оларды жүргізуге жәрдем ететін кепіл-кеңестерді 

айқындау:   

Осы аталған мәселердің шеңбері өзінің жиынтығында нақты қылмысты оның тиісті 

құрамдас бөліктерімен тергеу әдістемесінің құрылымы болып табылады.  

Атап айтқанда « нақты санаттағы істер соның ішінде қасақаналықпен адам өлтіру 

істері бойынша анықталуға тиісті мән-жайлар бойынша мәселе тергеу әдістемесімен бір 

жағынан қылмыстық заңмен айқындалған нақты қылмыс құрамы, екінші жағынан 

дәлелдеу нәрсесі және дәлелдеу шегі туралы қылмыстық іс жүргізу заңнамасының 

ережелері негізінде шешіледі»
5
.  

 Тергеуді нақты жүргізу барысында жаңадан мән-жайлар пайда болуы немесе бұрын 

анықталған мән-жайлар өзінің маңызын жоғалтуы да мүмкін сол себепті тергеуді 

ұйымдастыру жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігі әрдайым 

сақталуы тиіс сонымен қатар тергеу жұмыстарын жоспарлаудың міндетті шарты ретінде 

оның динамикалығын яғни, әрбір тергеу әрекетінің немесе алынған жедел ақпараттың 

нәтижелері бойынша жоспарға үнемі түзетулер енгізу мүмкіндігінің сақталуын атап өткен 

орынды. 

Сонымен қатар «әрбір нақты қылмыстың мән-жайы тек оның өзіне тән сипатқа ие 

болады. Сондықтан тергеушімен жасақталатын тергеу жұмыстарының жоспары өзінің 

көлемі мен бағытталуы бойынша тек тергеудегі іске тиісті болғандықтан ол жоспар 

әрдайым белгілі бір дәрежедегі өзіндік дербестікке ие болуы тиіс»
6
. 

Қылмыстарды соның ішінде қасақаналықпен адам өлтіруді тергеуді жоспарлаудың 

негізіне қылмыстық іс жүргізу заңнамасының және тергеудің әдістемесі мен тактикасына 

қатысты криминалистиканың ғылыми жасақталған ережелерінен туындайтын бірегей 

жалпы мақсаттар жатқызылады. Осыған байланысты тергеу жұмыстарын жоспарлау 

тергеудегі қылмысты жасауға кінәлі тұлғаны және барлық ақиқатты анықтау міндетін 

шешуге мүмкіндік беретіндей тергеу шараларының көлемін қарастыруы тиіс. Жалпылама 

түрде айтар болсақ қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен бекітілген төмендегідей 

сұрақтардың жиынтығы қамтылуы тиіс: не болды; қайда; қашан; қандай жағдайда; кім 

жасады; кімнің және ненің көмегімен; неге. 

Тергеуші «не болды» деген мәселеге жауап іздеуді жоспарлай отырып қандай 

оқиғаның орын алғанын, одан кімнің жапа шегіп, жәбір көргендігін, қандай зиян 

келгендігін, орын алған оқиғада қандай қылмыстың  белгілері бар екендігін анықтауға 

міндетті. 

Тергеудегі қылмыстың «қайда болған» деген сұрағына жауап іздеу оның жасалған 

орнын және іздерін жасыруды анықтау мәселесін қарастырады. 

«Қашан» деген сұрақ қылмыстың дәл жасаған уақытын, мерзімін немесе кезеңін 

анықтауды қарастырады. 
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 «Қандай жолмен» деген сұраққа жауап іздеу арқылы қылмысты жасау және оның 

іздерін жасыруды анықтауға болады. 

Жоғарыда аталған барлық мән-жайларды анықтау өз кезегінде жасалған қылмыстың 

объектісін және объективтік жағын толық шамада объективті және жан жақты зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Тергеу жоспарына қылмысты жасаған тұлғаны және оның қатысушыларын анықтау 

мақсатындағы шараларды кірістіру, кінәлі адамды анықтауға және тергеу барысында 

оның жеке басын зерттеуге мүмкіндік береді және соның көмегімен қылмысты жасаған 

немесе оған қатысқан тұлғаларды сипаттайтын мәліметтерді яғни, қылмыс субъектісіне 

қатысты мәселелердің толық кешенін шешуге қолайлы жағдайды қалыптастырады. 

«Ненің көмегімен» деген сұраққа жауап іздей отырып қылмысты жасау барысында 

қылмыскерлердің оны қандай құралдар мен жабдықтардың көмегімен жүзеге 

асырғандығын анықтауға мүмкіндік аламыз. 

 «Неге» деген сұрақ оқиғаның себебін және материалдық құрамды қылмыстардағы 

зияды салдар мен әрекеттің арасындағы себепті байланысты, кінәнің нысанын, жасалған 

қылмыстың қасақаналығының, мақсаттарының және пиғылдарының  бағытталуын және 

оны жасауға ықпал еткен себептері мен жағдайларын анықтауға жолбасшы болады. 

Тергеу жұмыстарын көрсетілген көлемде жоспарлау және қойылған сұрақтарға 

жауап алу бірмезгілде  кінәні жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлардың болуын 

анықтауға ықпал жасайды қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен бекітілген тергеу шегіне 

тұтастай алғанда жауап береді. 

Тергеудің бастапқы кезеңінде тергеушінің колында істің барлық мән-жайын 

анықтауға мүмкіндік беретіндей жеткілікті мәліметтер бола бермейді. Тергеудің бастапқы 

кезеңінде анықталған фактілер мен қылмыс іздері практикалық түрде болуы мүмкін 

әртүрлі жорамалдар жасауға яғни, қылмыстың жасалу мән-жайына қатысты болжамдар 

жасауға мүмкіндік жасайды. Мысалы, күш қолдану іздері бар адам мәйітінің табылуы 

қасақаналықпен адам өлтіру, өзін-өзі өлтіру, немесе орын алған қайғылы оқиға туралы 

болжамдар жасауға мүмкіндік береді. 

Болжамдар тергеуді жоспарлаудың негізі болып табылады және тергеу жүзеге 

асырылатын негізгі бағыттарды белгілейді. Соған байланысты тергеу барысында 

болжамдарды дұрыс құрудың маңызы өте жоғары: басқа болжамдарға жеткілікті мән 

бермей тергеушінің тек бір болжамды анықтаумен елігіп кетуі өз кезегінде тергеудің қате 

бағытта кету қаупін туындатады сонымен бірге, жеткілікті негіз болмаған жағдайларда өте 

көп санды болжамдарды құрып оларды анықтау үшін күш-құралдарды текке жұмсаудың 

да іске пайдасын тигізбейтіндігі айқын. Қылмысты тұтасымен немесе оның құрамының 

жекелеген элементтерін түсіндіру болып табылатын болжамдар жалпы болжамдар деп 

аталады. Тергелетін қылмыстық оқиғаның жекелеген мән-жайларын түсіндіретін 

болжамдар жеке болжамдар болып табылады. 

Тергеудегі  «оқиға туралы айыпталушының өзінің тарапынан берілген 

түсініктемелер айыпталушының ұсынған болжамы ретінде бағаланады. Сол арқылы 

айыпталушының өзін қорғауға деген құқығы жүзеге асырылатын болғандықтан тергеуші 

оны да тергеу жоспарына қосуға және тексеруге міндетті болады. Тергеу барысы үшін 

шешуші маңызға ие болатын тергеушінің болжамымен қатар процестің өзге де 

қатысушылары жәбірленуші, куәлар, қорғаушы, сарапшы өз болжамдарын жасауы 

мүмкін»
7
. 

Сондықтан кез-келген түрдегі қылмыстарды соның ішінде қасақаналықпен кісі 

өлтіруге қатысты тергеу әдістемесін жасақтаудың басты мақсаты тергеу аппараты 

жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыруды негізгі бағыт ретінде бағалайтын, 

қылмысты тергеудегі негізгі тұлға болып табылатын тергеушіні заман талабына сай, 

ғылыми негізде жасақталған және практикада өзінің тиімділігін дәлелдей білген 

                                                 
7
 Криминалистические экспертизы,выполняемые в органах внутренных дел. Справочное пособие»(под ред.Кожевникова И.Н., Статкуса 

В.Ф.), М., 1992. – С. 56. 



нұсқаулар мен әдістемелік тәсілдермен жарақтандыру болып табылады ол өз кезегінде 

«адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, меншікті, 

ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, 

қоршаған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық 

тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғау, бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін қорғау, сондай-ақ 

қылмыстардың алдын алу» (ҚР ҚК 2-бап. 1 б.) міндеттерін шешуге өзінің септігін тигізуі 

тиіс.  
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