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Проблемы судебной ЭксПертизы

сти, когда включает в структуру теории судебных экспертиз «Учение 
о субъекте судебной экспертизы» и «Заключение эксперта в системе 
процессуального доказывания».

Теоретические основы правового, но не процессуального, и научно-
организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности 
должны разрабатываться не теорией судебной экспертизы (здесь, 
безусловно, правы и Т. В. Аверьянова и Р. С. Белкин), а именно судеб-
ной экспертологией – наукой о судебной экспертизе, в то время как 
процессуальные аспекты остаются в ведении наук процессуального 
права. Таким образом, говоря об изучении закономерностей судебно-
экспертной деятельности в целом нельзя оставить в стороне изучение 
закономерностей единого правового и организационного обеспече-
ния этой деятельности, независимо от вида процесса. Поэтому дума-
ется, что общее название – «судебная экспертология» в настоящий мо-
мент больше соответствует реальному положению вещей.

Заметим, что определение предмета любой науки дает только са-
мые общие представления о ней и не может отражать все ее содер-
жание. Поэтому, конструируя собственное определение предмета су-
дебной экспертологии на основе изучаемых этой наукой закономер-
ностей, мы выбираем наиболее существенные, отражающие самую 
суть науки, ее квинтэссенцию. Сразу стоит оговориться, что также как 
и с закономерностями, отражающими  предмет криминалистики,34 
наш выбор вызовет многочисленные споры и желание расширить 
или изменить перечень этих закономерностей. Но дискуссия в этом 
случае будет только полезна для развития науки.

В этой связи полагаем, что предметом судебной экспертологии яв-
ляются теоретические, правовые и организационные закономерности 
осуществления судебно-экспертной деятельности в целом; законо-
мерности возникновения, формирования и развития классов, родов 
и видов судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой 
методологии, унифицированного понятийного аппарата и с учетом 
постоянного обновления и видоизменения судебно-экспертных зна-
ний, и разрабатываемые на основе познания этих закономерностей 
единые для всех видов судопроизводства унифицированные эксперт-
ные технологии, стандарты экспертных компетенций и сертифициро-
ванных экспертных лабораторий, единое правовое и организацион-
ное обеспечение судебно-экспертной деятельности.35

Исходя из определения предмета судебной экспертологии, пред-
лагаем модель ее общей структуры:

1. Общая теория судебной экспертологии.
концептуальные основы судебной экспертологии: предмет, зада-• 
чи, система, функции; 
классификации судебных экспертиз по родам и видам, учение о • 
закономерностях формирования и развития родов и видов судеб-
ных экспертиз; 
учение о предмете и задачах судебной экспертизы; • 
учение об объектах судебной экспертизы, их свойствах и призна-• 
ках; 
теория экспертной идентификации; • 
теория экспертной диагностики;• 
теория экспертного прогнозирования; • 
учение о формах и средствах коммуникативной деятельности экс-• 
перта;
общие положения частных теорий отдельных родов и видов су-• 

дебных экспертиз (понятие частной экспертной теории, ее пред-
мета, задач, объектов). 
2. Правовое обеспечение судебно-экспертной деятельности.
эксперт как субъект правоприменительной и правотворческой де-• 
ятельности, его правовой и профессиональный статус; 
специалист как субъект правоприменительной деятельности; • 
правовая основа деятельности государственных судебно-экспертных • 
учреждений и негосударственных судебно-экспертных организа-
ций, полномочия и ответственность их руководителей;
форма и содержание заключения судебной экспертизы и особен-• 
ности его оценки и использования в судопроизводстве.
3. Организационное обеспечение судебно-экспертной деятель-

ности.
судебная экспертиза как разновидность практической деятель-• 
ности; 
организация, структура, функции государственных и негосудар-• 
ственных судебно-экспертных учреждений; 
информационное обеспечение судебно-экспертной деятельно-• 
сти; 
профессиональная деятельность и подготовка судебного экспер-• 
та, экспертная дидактика;
психологические основы профессиональной деятельности судеб-• 
ного эксперта; профессиональная этика судебного эксперта.
4. Судебно-экспертные технологии.
методология судебно-экспертной деятельности; • 
процесс экспертного исследования и его стадии, • 
судебно-экспертные методики, их типизация, стандартизация и па-• 
спортизация, валидация экспертных методик. 
профилактическая деятельность эксперта, экспертные ошибки и • 
их профилактика.

34Подробнее об этом см. Россинская Е. Р. Ревизия определения предмета кри-
миналистики: за и против // Библиотека криминалиста. Научный журнал, №4. 
2012.

35Россинская Е. Р. Современные представления о предмете и системе судебной 
экспертологии // Lex Russica. Русский закон, №4, 2013. С. 421-428. 

Е. Р. Россинская: Сот сараптамасының қазіргі заманғы 
тұжырымдамасы сот сараптамасы мен сот-сараптамалық 
қызмет жөніндегі ғылым ретінде .

Мақалада сот сараптамасының тарихы және сот сараптамасы 
теориясының өткен ғасырдың 80-90 жылдары пәнаралық теория 
ретінде қалыптасуының объективті алғышарттары қарастырылады. 
Сот өндірісінде арнайы білімдер рөлінің артуы, ХХІ ғасырда сот са-
раптамасы теориясы мен тәжірибесінің дамуы пәнаралық теория ба-
засында толыққанды ғылым – сот сараптама ілімін қалыптастырудың 
қажеттігін көрсетеді. Автор осы ғылым зерттейтін негізгі заңдылықтарға 
сүйенетін сот сараптама ілімі пәнінің анықтамасын ұсынады. 

Түйінді сөздер: сот сараптама ілімі, сот сараптамасы теориясы, сот 
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теу әдісі, сарапшы, сараптама технологиялары.
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ҚАзАҚСТАн 
РЕСПУбЛиКАСЫнДА
СОТ САРАПшЫЛАРЫн
дайындаУ тӘжірибеСі тУралы

Қ. Қ. Сейтенов, 
ҚазгзУ сот сараптамасы институтының директоры,
з. ғ. д., профессор

Қ ылмыстық іс жүргізу саласында жүргізіліп жатқан рефор-
малар қылмыстарды тергеуде және ашуда делелдемелерді 
қолдануға деген ереше көңіл бөлумен негізделеді. Барлығына 

белгілі жағдай, ол дәлелдемелердің ең тиімді түрлері арнайы 
ғылыми білімі бар тұлғаны сот сараптамалық қорытындысында 
көрсетілетін фактілі мәліметтер болып табылады.

Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының сот 
сараптама қызметінің жағдайына талдау жасай отырып, бұл салада 
соңғы жылдары жағымды өзгерістердің, әсіресе құқықтық реттеу 
саласында өзгерістердің алып жатқандығын айта кету керек.1

Қазіргі таңда, сот сараптамаларының ғылыми-әдістемелік және 
техникалық базасы, сот сараптамаларының жаңа түрлерін иге-
ру мен өндіру үрдісі орын алуда. Соңғы он жылда сот-сараптама 
мекемелерімен сот сараптамаларының дәстүрлі және жаңа түрлерінің 
әдістемелері игерілді.2 

Сот сараптама қызметінің құқықтық және әдістемелік негіздерін 
нығайтуға бағытталған шаралар оның ең негізгі мақсатын жүзеге 
асыруға белгілі бір алғышарттар туындатады – қылмыстық істер бой-
ынша дәлелдеуге жататын жағдайларды анықтауда сот, анықтама 
органдарына, тергеушілерге, прокурорларға өз септігін тигізу.

Осыған сәйкес, жоғарыда аталған шаралардан тиімді нәтиже 
алу сот сараптама қызметін тиісті кадрлармен қамтамасыз етусіз 
мүмкін емес.

Сот сараптама қызметінің қазіргі таңдағы даму деңгейі сарап-
шылардан жоғарғы біліктілікті талап етеді.

Кәсіби сарапшыны дайындау – бұл, ұзақ және жауапты, «тұлғамен 
белгілі бір білімді, сараптама жүргізу барысында қолдану үшін 
біліктілікті игеру» процесі.3 

Ресейде дәстүрлі криминалистік сараптамалар саласында 
жоғарғы білімі бар сарапшыларды дайындау Ресейдің ІІО жоғарғы 
оқу орындарының күндізгі бөлімінде жүзеге асырылады: Волгаград 
академиясы және Мәскеу университеті. Бұл жоғарғы оқу орында-
рында бесжылдық оқуды аяқтаған соң түлектер «350600-Сот са-
раптамасы» мамандығы бойынша диплом және сараптаманың жеті 
түрін жүзеге асыруға құқық беретін күәлік беріледі: трасологиялық, 
дактилоскопиялық, баллистикалық, суық қару, портреттік, қолжазбалық 
және құжаттардың технико-криминалистік сараптамасы.

Тәжірибеге талдау жасайтын болсақ, бұл түлектер 
криминалистиканың, қылмыстық құқықтың қылмыстық іс-жүргізу 
құқығының теориялық негіздерін қажетті деңгейде игерген, қызметтік 
дайындықта жоғарғы көрсеткіштерге ие. Алайда терең тәжірибелік 
білімдер жоғарыда айтылған сараптамалардың түрлерінің екі-
үшеуімен ғана шектеледі. Сонымен қатар, криминалистік сарапта-
маларды жүзеге асыру барысында жаратылыстану және техникалық 
ғылымдардың әдістерін игеруге де төмен. Криминалистік сурет-
ке түсіру, салыстырмалы микроскоптармен жұмыс істеу әдістерін 
игерген олардың көпшілігіне сот-сараптама мекемелерінде 
қазірде орналасқан құрылғылармен жұмыс жасау қиындықтар 
туғызады.4 

Басқа мамандықтар бойынша сот сарапшыларын дайындауда 
кері жағдай байқалады. Жоғары оқу орындар соттық сарапшы-
химиктерді, сарапшы-биологтарды, сарапшы-экономистерді және 
т.б. дайындамайды. Маман-физик, маман-химик, маман-экономист 
және т.б. сот-сараптама мекемелеріне гуманитарлық және техникалық 
жоғарғы оқу орындарының түлектері арасынан қызметке алына-
ды. Бұл аталған санаттағылар криминалистиканың, қылмыстық 
құқықтың, сот сараптамасы теориясының қарапайым негіздерін 

Ғылыми мақалада сараптамалар мен зерттеулердің сапасын арт-
тыру мақсатында сот сарапшыларын дайындау мен қайта даярлау-
ды ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар 
мен нұсқаулар баяндалады. Жоғары кәсіби білім беретін білім 
беру мекемелерінде «Сот сараптамасы» мамандығы бойынша сот 
сарапшыларын дайындау, оларды ҚР білім беру мекемелерінде 
базалық қайта даярлау және сот сараптамасы органдарының 
қызметкерлерін арнайы бағдарлама бойынша тағылымдамадан 
өткізу мәселелері қарастырылған.

Түйінді сөздер: сот сараптамасы, сарапшы, тәжірибе, біліктілікті 
жетілдіру, дайындық, қайта даярлау, институт, сот-сараптамалық 
қызмет, біліктілік, курстар.

© Қ. Қ. Сейтенов, 2014
1«Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» 2010 жылғы 
20 қаңтардағы № 240-IV Заңы.

2«Ресей Федерациясындағы сот-сараптамасы қызметі туралы» 2001 жылғы 31 
мамырдағы № 73-ФЗ (2001 жылғы 30 желтоқсандағы, 2007 жылғы 24 шілдедегі, 
2009 жылғы 28 маусымдағы, 2011 жылғы 6 желтоқсандағы толықтырулар 
енгізілген) Федералды Заңы.

3Энциклопедия судебной экспертизы / Под. ред. Т.В. Аверьяновой, Е. Р. Россин-
ской. М.: Юристъ, 1999.

4Аминев Ф.Г. Қылмыстылыққа қарсылық білдірудің қазіргі таңдағы мәселелері: 2003 
жылғы 16-17 қазандағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 
материалдары. 1 Бөлім. Уфа.: РИО БашГУ, 2003.
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білмейді. Осыған сәйкес, тәжірибелік сараптама қызметіне қажетті 
білімдер мен біліктіліктер белгілі бір уакыт өткен соң (бірнеше 
жылдарға дейін) пайда болады және де бұл жағдай жүзеге асы-
рылатын сараптамалардың сапасына әсерін тигізеді.

Жоғарыда аталған Ресей ІІО Волгоград академиясы және Мәскеу 
университеттерінің біліктілікті көтеру факультетінде дәстүрлі 
криминалистік сараптама саласында сарапшыларды дайындау 
тәжірибесі өзін жақсы жағынан көрсете білді. 30-45 күн ішінде 
біліктілік емтиханын тапсыру негізінде зерттеудің белгілі бір 
түрін жүзеге асыруға құқық беретін оқу курстары өткізіледі. Бұл 
сараптама-біліктілік комиссияларына міндетті түрде, алдыңғы 
қатарлы сараптама-криминалистік орталықтардың сарапшыла-

ры қатысады. Біздің ойымызша, сот сарапшыларын дайындаудың 
мұндай нысаны тиімді болып табылады. Соңғы он жылда сарапшы-
ларды осындай тәсілмен дайындау өсіп келеді. Мысал ретінде, Ре-
сей ІІО Волгоград академиясының сараптамалық бағыттары (100 
адамнан аз) мен біліктілікті көтеру факультетінің тыңдаушылары 
(400 адамнан көп) түлектерінің ара қатынасын келтіруге болады. 
Бұл жерде оқытудың экономикалық жағы да маңызды болып та-
былады.

Сонымен қатар, Ресейдің түрлі аумақтарының сараптамалық 
бөлімшелерінің басшыларына жүрлгізілген сауалнама нәтижесіне 
сүйенсек, осындай нысанда сарапшыларды дайындау әр түрлі 
аумақтардағы сараптамалық қызметтің нақты бағыттары бойын-
ша кадрлық саясатты сапалы түрде жүргізуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасында соңғы уақытқа дейін жоғарғы білімі 
бар дәстүрлі криминалистік сараптаманың сот сарапшыларын 
дайындау ресейлік ІІО жоғарғы оқу орындарында жүзеге асыры-
лып келді. Қазіргі таңда сот сараптамасын толығымен ҚР Әділет 
Министрлігінің құзыретіне өтуіне байланысты мұндай тәжірибе 
тоқтатылған.

Бүгінде сот сараптамасы саласында мамандарды оқыту ҚР Әділет 
органдарының сараптамалық орталықтарында қайта дайындау 
нысанында жүзеге асырылады. 

Сот-сараптамалық тәжірибесіне, ҚР Әділет Министрлігінің 
сараптамалық бөлімдерінің басшыларына жүргізілген сауалнамаға, 
тәжірибелік сарапшылардың және құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерінің пікірлеріне талдау жасайтын болсақ, біліктілігін 
көтеру нысанында сот сарапшыларын жоспарлы түрде оқыту 
қажеттілігі туындап отыр.

Қазіргі таңда парадоксалды жағдай туындап отыр, яғни құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері қылмыстылықпен күресудің 
өзекті мәселелері бойынша біліктілігін көтеру мүмкіндігі бар болса, 
сараптамалық бөлімшелердің мамандарында мұндай мүмкіндіктер 
жоқ. Сонымен қатар, жаңа ғылыми зерттеу тәсілдерінің пайда болуы-
на, криминалистік техниканың жетілдіруіне, сараптамалық қызметті 
реттейтін құқықтық базаның өзгеруіне, алдын-ала және сот тергеуін 
жүргізу барысында сот сараптамасы рөлінің күшеюіне байланы-
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ҚазГЗУ Президенті М. С. Нәрікбаевтың ҚазГЗУ Сот сарапшыларының біліктілігін арттыру орталығының ашылу салтанатында сөйлеген сөзі. Астана қ., 2012 ж. 7 маусым

РАСТР бағдарламалық-техникалық кешенінде біліктілікті 
арттыру курсында тыңдаушылардың бақылау сараптамаларын орындауы

сты сарапшылар мен сараптама бөлімшелерінің басшыларының 
біліктілігін ұдайы көтеріп отыру қажеттілігін туындатады.

Сот сарапшыларын дайындауда «Сот сараптамасы» мамандығы 
бойынша жоғарғы оқу орындарында қайта дайындау негізгі бағыт 
болуы тиіс. Мұндай шешім сот сарапшыларын дайындауда шетелдік 
тәжірибеге, дайындықтың кәсіби жоғарғы деңгейіне және қайта 
дайындаудың шығынының аз болуына сүйенеді.

Біздің ойымызша сот сарапшыларын дайындаудың ең қолайлы 
жағдайы Қазақ Гуманитарлық Заң Университетінде орын алған.

2010-2020 жылдар аясындағы құқықтық реформа 
Тұжырымдамасының негізгі бағыттарының бірі болып табыла-
тын құқық қорғау қызметін реформалау аясында құрылған ҚазГЗУ 
сот сараптамасы Институты сот сараптамалары мен зерттеулерін 
жүзеге асыруда алдыңғы қатарлы сараптамалық технологиялар-
ды қолдануға мүмкіндік беретін жаңа криминалистік техникамен 
және бағдарламамен қамтамасыздандырылған.

Институтта оқу процесінің әдістемелік негізі қалыптасқан, сот 
сараптамасы саласында нормативтік-құқықтық актілердің және 
арнайы әдебиеттердің электронды базасын құруға байланысты 
жұмыстар жүргізілуде.

Аудиториялық қор қазіргі таңдағы техникалық құралдармен 
қамтасыз етілген және топтарда 30 тыңдаушыға дейін сабақ өтуіне 
мүмкіндік беріледі. Білім беру сот сараптамасы саласындағы жоғарғы 
білікті мамандармен және ғалымдармен жүзеге асырылады.

ҚазГЗУ сот сараптамасы институты саласында оқудың басқа 
бағыты гуманитарлық және техникалық білімі бар сот сарапта-
масы бөлімшелерінің қызметкерлерін оқыту да болуы мүмкін.

ҚазГЗУ ғалымдарымен қоса (теория және тәжірибе маманда-
ры), Қазақстан, Ресей және алыс шетелден мамандарды шақыру 
арқылы сот сарапшыларына арнайы дайындық өткізуге мүмкін бо-
лар еді. Бұл дайындақтарда қылмыстық құқық және іс жүргізудің, 
криминалистиканың, сот сараптамасы теориясының негіздері, 

Институтқа ҚР Білім және ғылым Министрі А. Б. Сәрінжіповтың келуі. Астана қ., 2014 ж.

Қолжазуды соттық сараптау курсы бойынша емтихандарды 
қабылдау. Астана қ., 2013 ж.

дәлелдемелерді зерттеудің жалпы сараптамалық әдістері және 
т.б. оқытылады. Мұндай оқыту нәтижесінде біліктілігі жоғары сот 
сарапшылары дайындалатын болады.

Білікті сарапшыларға деген қажеттілік Әділет Министрлігінің 
сараптама қызметінде ғана емес, ішкі істер органдары мен басқа 
да ведомстволық органдарда туындап отыр.

Қылмыстық сот төрелігінің қазіргі таңдағы даму үрдісі мемлекеттік 
емес сараптама қызметінің кең етек жаюы болып табылады. Алайда, 
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ҚР Сот сарапшыларының біліктілігін арттыру орталығының тұңғыш түлектері, 2012 ж., сәуір-мамыр. 

Аудан прокуроры лауазымының кадрлық резервіне қабылданған 
прокуратура қызметкерлерімен өткен сабақтар. Астана, 2013 ж., маусым

қылмыстық іс жүргізуде мемлекеттік емес сараптаманың үстіртін 
нормативтік-құқықтық қамтмасыз етілуі бүгінгі күннің өзекті мәселесі 
болып отыр.

Басқа да өзекті мәселелерге тоқталатын болсақ, бұл мемлекеттік 
емес сот сарапшыларының біліктілігі қажетті деңгейде болмауы 
болып табылады. Егер мемлекеттік сот сараптама мекемелерінің 
қызметкерлері сараптама өндірісіне ведомстволық аттестация-
лаудан кейін жіберілетін болса, мемлекеттік емес сот сарапшы-
ларына ешқандай талаптар қойылмайды.

Сот сараптамасының жекелеген түрлері бойынша мамандарды 
дайындау аталған Институтта жүзеге асыруға болады.

Білікті мамандары бар мемлекеттік емес сот сараптама мекемелері 
сот сараптамалары өндірісі сапасын көтеруге мүмкіндік беретін 
қосымша фактор болар еді. Тәжірибе көрсеткендей, сот сарапта-
ма өндірісін монополизациялау сот сараптама қызметінің даму-
ына кері әсерін тигізеді, оның түрлерінің азаюына, тереңдігі мен 
сапасының төмендеуіне алып келеді.

Институттың қазіргі таңдағы криминалистік құрылғылары негізінде 
Қазақстан мен басқа елдердің әр түрлі ведомстволарының білікті 
мамандарын тарту арқылы жеке дара сараптамалық зерттеулер 
жүргізуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар Институт аясында сот са-
раптама қорытындыларына рецензиялау жүргізуге, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері мен Қазақстан азаматтарына кеңестер 
беруді жүзеге асыруға болады.

Біздің ойымызша, ҚР Әділет Министрлігінің қолдауы негізінде 
ҚазГЗУ базасында құрылған сот сараптамасы Институтының қызмет 
етуі келесі жағдайларға мүмкіндік береді:

Қазақстан Республикасында сот сарапшыларын дайындау және • 
олардың біліктілігін көтеруде Қазақстанның және басқа елдердің 
әр түрлі ведомствалардың білікті мамандарын шақыру арқылы 
ҚазГЗУ сот сараптамасы институтының кадрлық және ғылыми  
күшін толық пайдалануға;
қылмыстарды ашу және тергеу мақсатында техника-криминалистік • 
құралдарды және арнайы білімдерді тиімдірек қолдануды 
қамтамасыз етуге;
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша дәлелдемелер • 
ретінде қолданылатын сот сараптамаларының тағайындау және 

бағалау аясында құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
мен судьялардың біліктілігін көтеруге деген жүйелі түрде тал-
дау жүргізуге;
жаңа сараптамалық әдістерді унификациялау және қалыптастыруға, • 
сот сараптама қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық база-
ны жетілдіруге байланысты жұмыстарды жалғастыруға;
сараптамалық қызметті жүзеге асыруда ведомствоаралық бай-• 
ланысты жақсартуға;
Еуразиялық экономилық қауымдастық елдері аумағында трансұлттық • 
қылмыстылықпен күресу үшін Еуразполды құру туралы Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ұсынысын еске-
ре отырып, Кеден Одағы елдерінде сараптамалық зерттеулерді 
жүргізудің құқықтық қамтамасыз етілуін жүйелеуге байланысты 
ұсыныстарды дайындауға қатысуға мүмкіндік береді.
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Қ. Қ. Сейтенов: О практике подготовки судебных экспертов в 
Республике Казахстан.

В статье изложены предложения и рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности организации подготовки и пе-
реподготовки судебных экспертов в целях повышения качества 
проводимых ими экспертиз и исследований. Рассмотрены вопро-
сы подготовки судебных экспертов в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования по специально-
сти «Судебная экспертиза», их базовая переподготовка в образо-
вательных учреждениях РК и стажировка по специальной про-
грамме сотрудников органов судебной экспертизы. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, практика, по-
вышение квалификации, подготовка, переподготовка, институт, 
судебно-экспертная деятельность, квалификация, курсы.
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K.  Seytenov: on the practice of forensic training in the republic 
of Kazakhstan.

The article contains proposals and recommendations aimed at improving 
the efficiency of training and retraining of forensic experts in order 
to improve the quality of their examinations and investigations. The 
issues of training of forensic experts in educational institutions of higher 
education on a specialty “Forensics” are studied, their basic retraining 
in educational institutions of Kazakhstan and the traineeship program 
for officers of forensics.

Keywords: forensic examination, expert, practice, training, retraining, 
Institute, forensic activities, qualifications, courses.


