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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

В этой статье показано практическое использование математических 

аппаратов в области юриспруденции. Здесь вместе с демонстрацией важности 

математических знаний для юристов, даны примеры использования математических 

методов при решении профессиональных задач. Также в статье рассмотрены 

история применения математических методов в судебных спорах, конкретные физико 

математические методы при решении прикладных задач криминалистики и судебной 

экспертизы, исследование реальных ситуаций, возникающих в судебной практике 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯДА КЕСИПТИК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУДА 

МАТЕМАТИКАЛЫК  МЕТОДДОРДУН КОЛДОНУЛУШУ. 

 

Бул макалада математикалык аппараттардын юридикалык тармакта 

практикалык колдонулушу көрсөтүлдү. Мында математиканын  юристтер үчүн 

кандай мааниси бар экендигин көрсөтүү менен, ар кандай математикалык 

методдордун кесиптик маселелерди чыгаруудагы колдонутары мисалдар менен 

берилди. Ошондой эле, соттук иштерде математикалык методдордун колдонуу 

тарыхы, криминалистикада жана соттук экспертизада колдонмо маселелерди 

чыгаруунун конкретүү физика-математикалык методдору, соттук практикада келип 

чыгуучу реалдуу жагдайларды изилдөө жактары каралды.   
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THE USE OF MATHEMATICAL METHODS IN SOLVING 

PROFESSIONAL TASKS IN LAW 

This article shows the practical use of mathematical tools in the field of jurisprudence. 

Here, along with a demonstration of the importance of mathematical knowledge for lawyers, 

examples of the use of mathematical methods in solving professional problems are given. The 

article also discusses the history of the use of mathematical methods in litigation, specific 
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physical and mathematical methods in solving applied problems of criminology and forensic 

examination, the study of real situations arising in judicial practice 
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Учурда өлкөбүздө мектеп бүтүрүүчүлөрдүн экономикалык, укуктук жана 

социалдык-психологиялык адаптациялары кийинки жашоо шартында объективдүү 

зарылчылыкты туудурат. Бүтүрүүчүлөрдүн алдында кесип тандоо проблемасы турат 

жана мектептин кайсы предметтери каерде колдонулат экендиги, алар үчүн кызык. 

Мисалы, математика жана информатика юристтер үчүн кандай мааниси бар? 

Биринчиден, азыркы этапта юридикалык илимдин өнүгүшү менен нормативдик-

укуктук, криминалистикалык, кылмыш-укуктук статистикасы жана башка 

маалыматтардын көлөмү чоңоюда.Туруктуу укуктук кубулуш жана процесстерге 

математикалык анализ жасоо өзгөчө акуалдуулукка ээ, анткени коомдун укуктук, 

социалдык, экономикалык ж.б. системаларындагы өнүгүүсү математикалык тактык 

менен изилдениши (окуп үйрөнүлүүсү) зарыл.  

Экинчиден, бардык бул системалар, кубулуштар жана процесстер (жараяндар) 

сандык өлчөмгө да ээ болот. 

Үчүнчүдөн, юридикалык кыймыл аракетте, эмгекти оптималдаштырууда 

проблемалар пайда болот. Мындай учурда түрдүү математикалык методдорду 

колдонууга туура келет [1]. 

Төртүнчүдөн, маалыматтарды кайра иштетүүдө математикада колдонулуучу 

көптүк, камтылуучу көптүк, функция, түспөлдөрдү таанып билүү, ―максаттар дарагы‖, 

модель сыяктуу түшүнүктөр бар.  

Ошондуктан, бул макаланын максаты, математикалык аппараттардын юридикалык 

тармакта практикалык колдонулушун көрсөтүү болуп сананлат. Бул максатка жетүү 

үчүн төмөндөгүдөй милдеттер орун алат: 

1. Соттук иштерде математикалык методдордун колдонуу тарыхын окутуп үйрөтүү; 

2. Криминалистикада жана соттук экспертизада колдонмо маселелерди чыгаруунун 

конкретүү физика-математикалык методдорун карап чыгуу; 

3. Соттук практикада келип чыгуучу реалдуу жагдайларды изилдөө. 

Криминалистика, атайын ыкмалар, усулдар системасын жана соттук 

далилдөөлөрдү топтоо, изилдөө, пайдалануу жана баалоонун каражаттарын иштеп 

чыгуучу илим катары,  ХIX кылымдын аягы -  ХХ кылымдын башында пайда болгон. 

Соттук экспертиза деп процессуалдык мыйзамга ылайык фактылык фактылык 

маалыматтар жана жагдайлардын кылмыш же атуулдук иштин материалдары боюнча 

аныктоо үчүн өткөрүлгөн изилдөөлөрдү айтабыз[2].  

Юриспруденцияда колдонулуучу математикалык методдор . Арифметикалык 

жана геометриялык прогрессиялар өз ара байланышкан көрсөткүчтөрдүн 

удаалаштыгын жана объектерин (мисалы, ―финансылык пирамидалар‖), укук 

ишмердигинин ар түрдүү чөйрөлөрүнүн жөнөкөй эсептөөлөрдө арифметиканы 

(үлүштөр, пайыздар, пропорциялар) камтыган маселелерди эсептеп чыгарууда 

колдонулат. Маалыматтын чындык же жалгандыгын аныктоо менен байланышкан 

укуктук жагдайларды баалоодо кокустук мүнөздөгү (мисалы, версияларды көрсөтүүдө, 

экспертизаларды өткөрүүдө) чоңдуктарды жана процесстерди эсептөө менен 

байланышкан логикалык закондорду, ыктымалдык методдорду пайдаланышат, ал эми 

сыноолордун статистикалык методу (Монте-Карло методу) кокустук мүнөздөгү 

чоңдуктар жана процесстер менен байланышкан жасалма түрдө өндүрүлгөн 

статистикалык материалдарды эсептөөлөрдө колдонушат (мисалы, жол кыймылы 

сыяктуу татаал системаларды моделдөөдө) [3]. 

Колдонмо маселелерди чыгарууда геометриялык методдор 
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Криминалистикада, өзгөчө техникалык каражаттарды жана буюмдук далилдөөлөр 

менен иштөө методдорун изилдеген криминалистикалык техникада геометриялык 

методдор эң көп колдонууга ээ болду. Бул методдор кылмыштардын материалдык изин 

так аныктап, алар тууралуу сандык маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет.  

Кылмыш ишинде белгилүү объекттер жана алардын бөлүктөрүнүн көлөмү 

жөнүндө, ошондой эле кылмыш иши болгон жайдын буюмдарынын ортосундагы 

аралыктар жөнүндө так маалыматтардын болуусу, буюмдук далилдерди кылмыш ишин 

даярдоо процессинде, аны жасоодо жана издерин жашырууда алардын ролун аныктоо 

максаты менен ийгиликтүү талдоого мүмкүнчүлүк берет. Көбүнесе, практикалык 

маселелерди чечүүдө тригонометриялык формулалар колдонулат.Тергөө үчүн көп 

маанилүү маселелер тар бурчтун тригонометриялык функцияларынын жардамы менен 

түшүндүрүлөт. Криминалистикада элементардык алгебра жана геометриядан турган 

өлчөөчү геометриялык методдор жана аналитикалык геометрия методдору, 

проективдик геометрия методдору колдонулат. Колдонмо маселелерди чыгарууда, ар 

түрдүү түзүүлөрдү жана эсептөөлөрдү жүргүзүүдө өзгөчө соттук өлчөөчү 

фотографияда, геометриялык методдорго кайрылууга туура келет. Геометриялык 

маселелерди чыгарууда окшош үч бурчтуктар , барабар үч бурчтуктар, Пифагордун 

теоремасы, үч бурчтуктун тар бурчунун тригонометриялык функциясы, геометриялык 

телолордун көлөмдөрү сыяктуу түшүнүктөр колдонулат. Аналитикалык методдордон 

ылдамдык, жол формулалары, ал эми статистикалык методдордо белгилүү окуялардын 

ыктымалдыктарын табуу формулалары колдонулат[4].  

Комбинатордук методдор. Юристтин практикалык ишмердүүлүгүндө ар түрдү 

жагдайлар менен иштөөгө туура келет. Келип чыккан проблемаларды чечүүнүн мүмкүн 

болгон варианттарынын саны жетишээрлик көп болушу мүмкүн. Татаал  жагдайды 

туура талдоо, ага туура баа берүү жана туура тыянактар чыгаруу, ар бир кесипкөйдүн 

манилүү сапаты болуп эсептелет. Көпчүлүк учурларда практика комбинаторикалык деп 

аталган маселелерге алып келет. Комбинаторика – бул символдор, предметтер, 

объектилер жана кыймылдардын ар түрдүү комбинацияларын түзүүнүн методдорун 

үйрөтүүчү математиканын бир бөлүгү.  Бул бөлүккө төмөнкү сыяктуу маселелер кирет: 

 үч орундуу коду бар замокту ачуу үчүн цифралардын канча түрдүү комбинациясын 

түзүү зарыл?  

 эгерде автомобиль ал катталган коддун бир гана тамгасы жана бир цифрасы менен 

издөөгө салынса, жол-кайгул кызматынын автоматтык маалымат системасы 

автомобильдердин канча номерин бере алат? 

 тергөө ишинин беш версиясын удаалаш карап чыгуунун канча варианты бар? 

 кызыл, жашыл жана ак түстөгү үч ракетанын жардамында канча команданы берүүгө 

болот?  

Бул типтеги маселелер комбинаториканын тиешелүү формулаларынын 

жардамында чечилет, ошондуктан алар комбинаторикалык маселелер деп аталат. 

Комбинаторикалык  маселелер: 

 а) берилген сапаттарга ээ кандайдыр бир тайпадагы предметтерди тандап алуу; 

б) бул предметтерди анык бир тартипте жайгаштыруу; 

в) мүмкүн болгон комбинациялардын санын эсептөө  менен байланышкан.  

Математикалык  логиканын  методдору. Юриспрудендияда математикадагы 

сыякту эле, максаты – чындыкты ачып берүү болгон - ой жүгүртүүнүн окшош эле 

методдору колдонулат. Ар кандай укуктаануучу, математикадай, логикалык ой 

жүгүртүүнү, практикада индуктив жана дедуктив методдорду колдонууну билүүсү 

зарыл. Юридикалык ишмердүүлүктүн өзгөчөлүгү классификациялоо, аргументациялоо, 

жокко чыгаруу сыктуу логикалык ыкма жана методдорду колдонуудан турат.  Бул 

ыкмаларды билбей туруп, тергөө ишмердүүлүгүн туура пландаштыруу мүмкүн эмес, 

б.а. кылмыш болгон жерди карап чыгуунун протоколдорун түзүүдө ката кетирбестик, 

өкүмдү, корутундуларды жана башка иш кагаздарды даярдоо [4]. 
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Логикалык маселелерди чечүүнүн бир канча методдорун берүүгө болот: 

1. талдоо (аналитикалык) (ой жүгүртүүнүн алгебрасы методу); 

2. чечүүнүн таблицалык  методу; 

3. чечүүнүн графикалык методу. 

Кээ бир маселелердин чыгарылышын карап көрөлү: 

1-маселе. Ок атуучу куралдан α бурчу менен аткан учурда 1-тоскоолду ок тешкен жер 

эллипс формасына ээ болгон. α бурчтун ок тешигинин формасы боюнча тоскоолго жана 

D эллипстин чоң огунун жана α кичи огунун белгилүү чоңдуктарына карата аныктоо. 

Ок атуу α= 9мм жаратын пайда кылып, куралдан чыгарылган, ал эми октун тешиги 

горизанталь боюнча D=14мм өлчөмүнө ээ болгон. Куралдын калибрин аныктагыла (1-

сүрөт). 

Чыгаруу. Айталы, эллипстин кичине огунун чоңдугу ок атуучу куралдын 

стволунун калибрине барабар болсун. Эгер АВС үч бурчтугун алып карасак, анда АВ 

катетинин узундугу эллипстин кичине огунун чоңдугуна барабар. Анда бул куралдын 

калибри төмөндөгүдөй эсептелинет эле: 

= =   =  0,6428,  =  40°. 

 
1-сүрөт. Куралдын калибри. 

 

2-Маселе. Атуул Петровдун жүрөк тарабына өлүмгө барабар сокку урулган. 

Адиске (тергөөчүгө) кылмыш жасалган муздак куралдын түрүн алдын ала аныктоо 

зарыл. Муздак курал-бычак денеге 45  бурч менен кирген жана бычак кескен жердин  

узундугу  АВ=32,5мм. Зыян келтирүү боюнча куралдын-бычактын чоңдугун(кеңдигин) 

аныктоо керек (2-сүрөт). 

  

 
 

2-сүрөт. Зыян келтирүү боюнча куралдын-бычактын чоңдугу. 

 

Чыгаруу. Ал үчүн денедеги жарат каналынын чуңкурдугун, ошондой эле сокку урулган 

бурчту өлчөө керек. Жарат боюнча муздак куралдын - бычактын кеңдигин аныктоо 

керек. Жараттын узундугу АВ=32,5мм, бычак 45 бурч менен сайылган. α жана β 
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бурчтары вертикал катары барабар. ∆ABO  AB=32,5  мм,   =45 , ,sin
AB

AO
  

2375,22
2

2
5,3245sin 0  ABAO мм, бычактын кеңдиги 23мм. 

3-Маселе. Кылмышкер сейфтин 1,3,7,9 цифралардан тургандыгын билет, бирок кандай 

териле тургандыгын билбейт. 

а). A - ―кылмышкер сейфтин биринчи эки цифрасын туура терип алды‖ деген окуянын 

ыктымалдуулугун тапкыла. 

б). В - ―сейф биринчи эле аракетте ачылды‖ деген окуянын ыктымалдуулугун тапкыла. 

Чыгаруу: комбинаториканын формулаларынын жардамында чыгарабыз 
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