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Трасология – бұл із түсетін объектілердің сыртқы 
құрылысының белгі көрінісіне ие іздер, іздің түсу 
механизмі, сонымен бірге қылмыстық соттық іс 
жүргізудегі маңызға ие жағдайларды анықтайтын 
мақсатта жүргізілетін құралдар, әдістер мен 
тәсілдерді табу, тіркеу, алу, сақтау және зерттеу 
туралы криминалистикалық білім саласы. 



Трасология 
жүйесіне 

жататындар: 

жалпы мәселелер; 

құралдарды қылмыс 
іздері ретінде зертеу 
(өндірістік механизм 

іздері бойынша шектеулі 
заттардың жағдайын, 
тұтас бөлшектерін, 
заттың шығу көзін 

анықтау); 

көрініс іздерін 
зерттеу (қол, аяқ, тіс, 
бұзушы және көлік 

құралдарының 
іздері); 

заттарды қылмыс іздері 
ретінде зерттеу. 



Трасологиялық мағынадағы  
іздер – материалды объектінің 
басқа екінші объектімен 
қатынасы арқылы түскен бірінші 
объектінің белгілері болып 
анықталады.  



Іздер арқылы:  

пайда болу 
механизмін (м: 

объектілердің ара 
қатынасындағы 

байланыс) 

болған оқиғаның 
бөлек жағдайын (м: 

тұрғын жайға 
немесе алаңға кіру 

әдісі) 

топтық қатыстығын 
(м: протектор ізі 

бойынша авто көлік 
түрін анықтау) 

объектінің 
теңестірілуін (м: 

әртүрлі оқиға 
болған жерлердегі 

қалған қол іздерінің 
бір тұлғаға тәндігін) 
анықтауға болады. 



Іздер үлкен үш топқа 
топталады 

1) көрініс іздері– ізді 
қалдырушы объектінің және 
олардың түсу механизмінің 
белгілерін көрсететін іздер 

(қол, сындыру, көлік 
дөңгелегі, қан іздері); 

2) құрал іздері– объект 
белгісі мен оның әрекет 

сипатын көрсетеді 
(құлпылар бұзу, іздері 

бар пломбалар, 
шынының сынықтары 

және т.б.); 

3) зат іздері – 
трасология үшін 
екінші орынға ие 

және іздің 
қалыптасу 

механизмін, топтық 
және басқа да 

белгілерін анықтау 
арқылы ғана 
зерттеледі. 



Трасологиялық 
мағынаға ие адам 

іздері былай 
ажыратылады: 

қол, қолғап, аяқ, тіс, 
бастың бөлшектері (бет), 
папилярлы өрнектері жоқ 

(ерін, мұрын, маңдай), 
киім, қан іздері. 



Адам іздері(антропоскопия) 















Механоскопия– бұл қылмыс 
құралдарымен, сондай-ақ қылмыс 
қаруын жасау үшін қолданылатын 

механизмдердің, аспаптардың және 
әртүрлі жабдықтардың іздерін 
зерттеуші криминалистикалық 

трасологияның бөлімі. 



Механоскокияда қарулар, аспаптар және 

механизмдер мынадай топтарға 

жіктеледі: 

 





Көлік құралдарымен қалдырылған іздер 
криминалистикалық жоба бойынша 4 топқа жіктеледі: 

1) жүргізуші 
бөлшек 

дөңгелектерінің, 
шана 

табандарының 
қозғалыстағы 

немесе бір орында 
тұрғандағы 

қалыптасып қалған 
іздері; 

2) көлік 
құралдарының 

негізгі 
бөлшектері 

мен 
қалдырылған 

іздерінің 
көрінісі; 

3) көлік 
құралдарының 
өзінде пайда 
болған оқиға 

болған жердегі 
әртүрлі объект 

іздерінің 
көріністері; 

4) оқиға болған 
жердегі көлік 
құралынан 

бөлініп қалған 
жеке 

бөлімдер, 
бөлшектер, 

майда 
құрамалар, 

заттар. 






