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Оператив-қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлар 

мәжбүриятларын талқылаў ўақтында «компетенция» атамасына итибар 

қаратыў лазым. Л.Тихомированың сөзлигинде, компетенция – лаўазымлы 

шахслар, коммерциялық ҳәм коммерциялық емес шөлкемлер, жәмийетлик 

шөлкемлер, мәмлекетлик органлардың норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер менен 

белгиленген ҳуқықлары, мәжбүриятлары, ўазыйпалары ҳәм функцияларының 

жыйындысы, деп көрсетип өтиледи[1, 422]. Усы тийкарда, оператив 

қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлардың компетенциялары 

дегенде сол органлардың ҳуқықый функциялары, функционал ўазыйпалары, 
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мәжбүриялары, ўәкилликлер ҳәм ўазыйпаларының тәртиплескен 

жыйындысын түсиниўимизге болады. 

Оператив-қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлардың 

компетенциясын, анықрағы мәжбүрият ҳәм ўазыйпалары және оларды атқара 

алыў қәбилетин илимий изретлеў пәндеги тийкарғы мәселелерден бири 

есапланады. Ҳақыйқаттанда, шахстың конституциялық ҳуқықларын шеклеў, 

еркинлигин, ҳәрекет етиў еркинлигин шеклеў, оның байланыс қуралларына 

болған жеке ҳуқықларын шеклеў, үй-жайы ҳәм транспортын көзден өткериў, 

жеке тинтиў ҳәрекетлерин әмелге асырыў ўақтында сақланыўы тийис болған 

оператив мәжбүриятлардың жәмийет тәрепинен түсиниўи айрым 

машқалаларды келтирип шығады[2, 75].  

Әлбетте, оператив қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы 

органлардың ўазыйпасы жынаятшылыққа қарсы гүрес болғаннан кейин, 

искерлик усындай шеклеўлер арқалы алып барылады. Шеклеўлерсиз ҳәм 

мәжбүрлеўлерсиз жынаятшылыққа қарсы гүрес алып барыў жүдә қыйын. 

Оператив-қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлардың 

компетенциясын талқылаў барысында илимпазлар В.Ф.Луговика ҳәм 

С.М.Луговтың пикирлери итибарға ылайық. Олардың пикиринше, 

нызамшылық оператив жағдайды толық тәртипке салыў керек. Егер нызамда 

кемшиликлер бар болатуғын болса, онда оператив хызметкер усы кемис 

жерде қандай ҳәрекет қыларын билмей, өзинше ҳәрекет етип кетиўи мүмкин. 

Бул болса, айырым ўақытлары басқа нызамларға қайшы жағдайды жүзеге 

келтириўи мүмкин» деп өтеди[3, 5]. 

Усы тийкарда О.А.Вагинниң пикирине итибар бериўимиз тийис. 

Алымның пикиринше, оператив ҳәрекетлерди әмелге асырыў дәўиринде 

оператив хызметкердиң мәжбүриятларды сақлаўы оғада қурамалы болыўы 

мүмкин. Бул ҳалат «оператив киритиў» (русша – оперативное внедрение, 

өзбекше – тезкор киритиш) сыяқлы өзине тән қәсийетке ийе болған оператив 

илажды  өткериўде әсиресе сезиледи[4, 218]. 

Оператив кыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлардың 

ўаыйзпаларын атқарыўшы шахс – оператив хызметкер есапланады. Оператив 

ўәкилликли (русша – оперуполномоченный) шахс оператив бөлимниң 
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лаўазымлы шахсы есапланады ҳәм В.Ф.Луговиктиң көрсетиўинше, 

мәмлекетлик-ҳәкимшилик ўәкиллигине ийе болған, оператив-қыдырыў 

искерлигиниң толық ҳуқықлы субъекти болып табылады. Ол оператив 

илаждың өткерилиўине толығы менен жуўапкер ҳәм илажды тиккелей 

өткериўши есапланады. Илажды өткериў ўақтында оператив мәбүрият ҳәм 

ўазыйпалардан келип шыққан халда қарар қабыл етеди[5, 17]. 

Оператив-қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлар 

ҳуқықларды әмелге асырыў менен бир қатарда мәжбүриятларғада ийе. 

Өзбекстан Республикасының «Оператив-қыдырыў искерлиги ҳаққында»ғы 

2012-жыл 25-декабр ЎРҚ-344-санлы Нызамының 13-статьясында оператив-

қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органлардың мәжбүриялары 

келтирип өтилген. Оған муўапық оператив қыдырыў искерлигин әмелге 

асырыўшы органлар төмендеги мәжбүриятларға ийе: 

- өз ўәкилликлери шегарасында инсан ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм 

нызамлы мәплерин, юридик ҳәм физикалық шахслардың мал-мүлкин қорғаў, 

сондай-ақ шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин бойынша барлық 

зәрүр шараларды көриў; 

- жынаятлардың алдын алыў, оларды анықлаў, оларды тоқтатыўға 

ҳәм жынаятларды ашыўға, сондай-ақ жынаятларды таярлаў ҳәм ислениўине 

байланыслы болған шахсларды анықлаў ҳәм табыў шараларын көриў; 

- сорастырыў, тергеў органлары ҳәм судтан жасырынып жүрген, 

жынайый жазадан бас тартып жүрген шахсларды, бийдәрек жоғалған 

шахслар ҳәм нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған ҳаллардан басқа 

шахсларды қыдырыўға, сондай-ақ танып алынбаған өликлердиң шахсын 

анықлаўға тийисли ислерди шөлкемлестириў; 

- оператив қыдырыў илажларын өткериў ҳаққындағы сорастырыў, 

тергеў органларының жазба тапсырмаларын, прокурордың көрсетпеери ҳәм 

жазба тапсырмаларын орынлаў бойынша барлық зәрүр шараларды көриўи; 

- оператив қыдырыў искерлигин әмелге асырыўда конспирация 

принципин сақлаў; 

- пуқаралардың жеке өмирине тийиси, абыройы ҳәм қәдир-

қымбатына тийисли мағлыўматларды олардың разылығысыз әшкара етпеў; 
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- оператив қыдырыў илажларын өткериўде пуқаралардың өмири ҳәм 

ден саўлығы, юридикалық ҳәм физикалық шахслардың мал-мүлкиниң 

қәўипсизлигин тәмийинлеў; 

- оператив қыдырыў илажларын өткериўде қоршап турған тәбийий 

орталықтың қәўипсизлигин тәмийинлеў; 

- өз хызметкерлери ҳәмде оператив қыдырыў искерлигин әмелге 

асырыўшы органларға жәрдемлесип атырған шахслардың, олардың шаңарақ 

ағзаларының қәўипсизлигин, олардың мал-мүлкин жынайый 

қастыянлықлардан қорғалыўын тәмийинлеў; 

- оператив қыдырыў искерлигин әмелге асырыўға ҳуқықлы болған 

басқа органлардың ўәкиллигине тийисли ҳәм өзлерине мәлим болып қалған 

жынайый искерлик ҳаққында бирин-бири хабардар етиўи ҳәмде өзлерине 

жүклетилген ўазыйпаларды орынлаўда бир-бирине зәрүр жәрдем көрсетиўи; 

- өз мәжбүриятларына жүклетилген ўазыйпаларды орынлаўда 

оператив қыдырыў искерлигиниң бар болған күш ҳәм техник 

имканиятларынан нәтийжели пайдаланыўы шәрт. 

Оператив-қыдырыў искерлигин әмелге асырыўшы органларға нызам 

тийкарында басқада мәжбүриятлар жүклениўи мүмкин. 

Өзбекстан Республикасында нызам жәмийет раўажланыўының 

әҳмийетли факторы болып хызмет қылады. Оның ҳақыйқый имкәниятлары 

материаллық ҳәм басқа имкәниятларынан келип шығып, жәмийет 

раўажланыўының туўры жолы ҳәм келешегин белгилейди. Жәмийет 

раўажланыўының бәрше имкәният ҳәм раўажланыўларының нызам 

дөретиўшилигинде есапқа алыныўы ҳәм сәўлелениўинде соншалық 

нызамның тәртипке салыўшылығы да жоқары балады. Сол себепли, жынаят 

суд ислерин жүритиў ҳәм дәлиллеў процессине қатнастырылған 

пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин нызамда беккемлемей 

турып, нызамлылық ҳәм ҳуқықты беккемлеў, сондай-ақ басқа ўазыйпаларды 

шешиў мүмкин емес.  

Улыўма алғанда, мәмлекетимиздиң барлық ҳуқық қорғаў 

уйымларында, солардың ишинде, оператив органлар, сорастырыў, дәслепки 

тергеỷ уйымларындада нызам талапларына әмел қылыỷ тәмийинленбекте. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №4(68)                           forum-nauka.ru 

Оператив, сорастырыў, дәслепки тергеў уйымларында жынаят-процессуал 

нызамшылық талапларының қатаң сақланыỷы, ҳәрбир қабыл етилген 

процессуал ҳүжжеттиң тийкарлы болыỷы ҳәм инсан мәплерине хызмет етиỷи 

ҳәзирги заман талапларының бири саналады. 

Жынаятшылыққа қарсы гүресте ҳуқық қорғаӯ уйымларының орны 

гиреӯли. Жынаят-процессуал нызамшылыққа муўапық, бул  органларға 

ҳуқықый тәртипти сақлаў, жынаятты тез ҳәм толық ашыў, олардың алдын 

алыў, жынаят излери жоқ болып кетпестен алдын тергеӯди шөлкемлестириў, 

айыпкерди табыў, нызамның дурыс қолланылыўын тәмийинлеў ҳәм басқада 

ўазыйпалар жүклетилген. Сонлықтан, оператив хызметкер, сорастырыўшы, 

тергеўши ҳәм прокурор  жынаят белгилери табылған ҳәр бир жағдайда өз 

ўәкилликлери шеңберинде жынаят исин қозғатыў, жынайый ҳәдийсени, 

жынаят ислеўде айыпкер болған шахсларды анықлаў ҳәм оларды жазалаў 

ушын  нызамда нәзерде тутылған бәрше шараларды көриўи шәрт.  
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