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1. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесінін ұғымы, 
мазмұны және кайнар квздері

«Қылмыстық процесс» терминінің шығу тегі күрделі. Терминнің 
алғашкы «қылмыстык» («уголовный») бөлігі -  көне славян тілінен, мұнда 
«уголовье» сөзі айыпты адамды басынан айыратын әрекетті білдірген. 
Терминнің екінші «процесс» деген бөлігі -  латынның «ргосеззиз» сөзінен, 
бүл сөз «өту, жылжу» деп аударылады жэне 1) бір нәрсенің күйін бір- 
тіндеп ауыстыруы; 2) сот өндірісінің тэртібін білдіреді [1]. Осылайша, 
«кылмыстык процесс» термині кылмыстык кұкык бұзушылыктар туралы 
істерді карау тэртібін білдіреді.

Энциклопедиялык тұрғыдан қылмыстық процесс -  бұл аныкгау, 
алдын-ала тергеу органдарының, прокуратуранын және соттыц 
кылмыстық істерді тергеу, сотта қарау, шешу, сондай-ақ (ішінара) 
үкімді орындау бойынша өзге де мемлекеттік, коғамдык ұйымдардын, 
лауазымды тұлғалар мен азаматтардын катынасуымен жүргізілетін 
заңмен реттелген кұкык катынастары нысанындағы кызметі.

«Қылмыстыкпроцесс»ұғымы «қылмыстык сот ісін жүргізу» ұғымымен 
теңбе-тең.

Мазмұны тұрғысынан «кылмыстык пронесс» ұғымын пайдалану аясы 
оіршама кеңдігімен өзгешеленеді жэне келесі аспектілерді камтиды:

1) кызметтің ерекше түрінін атауы жэне мемлекеттін арнайы өкілетт: 
°ртандарының ісызметі.


