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Алғы сөз
Сот сараптамасы бұл қылмыстық сот ісін жүргізуде, криминалистикада,
қылмыстық іс жүргізуде және азаматтық іс жүргізуде арнаулы ғылыми білімді
қолданудың ең басты нысандарының бірі болып табылады.
Сот сараптамасы - бұл ерекше дербес және ең күрделі тергеу әрекеті,
оның мәні маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында арнаулы ғылыми
білім негізінде істің материалдарын зерттеу.
Сот сараптамасы-қылмыстық сот өндірісінде арнаулы білімді қолданудың
сараланған нысаны. Ол сот және алдын ала тергеу ортандарының танымдық
мүмкіншіліктерін неғұрлым кеңейте түседі де, қылмыстық іс бойынша сотқа
дейінгі өндіріс барысында және сот отырысында танымның барлық ғылыми
құралдарының арсеналын пайдалануға мүмкіндік береді.
Сараптаманың негізгі белгілерін анықтай келе, біз оның тергеу
барысында немесе арнаулы ғылыми білімді қажет ететін қылмыстық істі сотта
қарау кезінде пайда болған мәселелі-танымдық ситуацияларды шешудің
нысаны екендігіне назар аударғанымыз жөн. Сондықтан да сот сараптамасы
қылмыстық істің маңызды мән-жайларын анықтауда ең икемді әдіс деген де
шығады.
Сот сараптамасы жаңа зерттеу әдістерін қалыптастыру жолымен және
қолда бар зерттеу әдістерін жетілдіру арқылы тұрақты түрде дамиды да, сот
және тергеу тәжірибесінде көп қолданыс табады.
Сарапшы тарапынан қылмыстық істің мән-жайын анықтау тек белгілі бір
ғылым саласында әдістер мен тәсілдерді білуге және зерттеудің қазіргі кездегі
жетістіктері мен құралдарын қолданумен тікелей байланысты.
Қазіргі кезде әрекет ететін Қылмыстық іс жүргізу кодексінің кейбір
нормаларының жетілмеуінен де сот сараптамасының процессуалдық мәселелері
өзекті болып отыр. Сот сараптамасын тағайындау, жүргізу және оның
нәтижелерін бағалау саласында, сонымен қатар арнайы білімдерді қылмыстық
істерді тергеуде және сот өндірісінде толығымен пайдалануда қылмыстық істі
жүргізуші орган қызметкерлерімен заңды түрде дұрыс орындау ерекше маңызға
ие және өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Сот сараптамасының дұрыстығын тексеру үшін белгіленген ерекше
процессуалдық тәртіп, қорытынды бергенде оның толық, объективті болуына
кепілдік беретін тағы бір ережеге негізделеді. Бұл ереже істің мән-жайын
зерттеуде арнаулы ғылыми білім қолданғанда сақталуға міндетті, яғни арнаулы
ғылыми білімді қажет ететін зерттеулерді соттың немесе тергеушінің өзінің
жүргізуіне жол берілмейтіндігі.
Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы;
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу
құқығы; Қазақстан

Республикасының қылмыстық құқығы;
Қазақстан Республикасының
қылмыстық іс жүргізу құқығы.
Постреквизиттер: Жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі; жеке
меншікке қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі.
«Сот сараптамасы» пәннін
жүргізу мақсаты. сот сараптамасын жеке
білім саласы ретінде және қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша
арнайы ғылыми білім институтын сот сараптамасы формасында қолдану
мәселелерін жүйелі түрде оқытып үйрету болып табылады
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент білуі тиіс:
1. ғылыми білімнің саластырмалы жеке саласы, сондай-ақ тәжірбиелік
қызмет ғылым
2. ретінде сот сараптамасының мәнімен;
3. сот сараптамасын тағайындау, ұйымдастыру және жүргізуді құқықтық
реттеу
4. ерекшелігімен, жіктелуімен және сот сараптамасының зертеу қызметінің
әдістерімен;
5. сараптамалық зерттеу әдістемесінің мүнкіндіктерімен;
6. сарапшы қортындысын сот дәлелдемесі ретінде бағалау сот
сараптамасының теориялық негіздерін;
жасай білуі тиіс:
1. материалдық және процесуалдық құқықты, сондай-ақ криминалистика
ғылымының негізгі ережелеріне, заңнамаға түсіндірме беруге, талдау
жасауды;
2. тәжіриберлік жағдайларда әкімшілік, азаматтық және қылмыстық істер
бойынша сараптама тағайындау барысында тиісті заңдардың нормаларын
қолдануды;
3. жекелеген тақырыптарды оқыту кезінде сараптама тағайындауды
гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық білім мүмкіндіктеріне
бойынша ғылыми іздеу жасап, ғылыми қорытынды шығаруды.
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