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УДК 347.91/.95 

 

Абдирай А.С. 

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң 

академиясының магистранты 

 

ЖАЗБАША ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР  

 

Бұл мақалада автор азаматтық іс жүргізудегі жазбаша дәлелдемелерді 

қолданудың кейбір проблемаларын қарастырған. 

Кілт сөздер: жазбаша дәлелдеме, құжаттар, түпнұсқа, көшірме. 

Жазбаша дәлелдемелерге: құжаттар, жеке сипаттағы хаттар жатады. Бұлардың іс 

үшін маңызы бар. Жазбаша дәлелдемелер – адамның ойын, деректі мәліметтерді кез 

келген затқа белгімен жазу (қағазға, ағашқа, тасқа, металға, әйнеке және т.б.). 

Осылардың ішіндегі жазбаша дәлелдемеге ең жақыны талап деректері туралы 

мәліметтердің қағазға түсірілуі. Мәліметті затта жазылған мәтінді оқу арқылы алады. 

Ақпарат әртүрлі тәсілмен жазылуы мүмкін (қарындашпен, бояумен, күйдіру, ойып жазу 

және т.б.), белгілер, әріптер, ноталар, суреттер, карталар, символдар, иероглифтер. 

Жазбаша дәлелдемелерді тараптардың және үшінші тұлғаның және сарапшы 

қорытындысының жазбаша түрде баяндауынан ажырата білу керек. 

Жазбаша дәлелдемелер белгілері бойынша былай жіктеледі: 

- мазмұны бойынша; 

- құрылған субъекті бойынша; 

- нысаны бойынша; 

- пайда болу түрі бойынша. 

Жазбаша дәлелдемелер мазмұны бойынша екі түрге бөлінеді: 

- реттеуші; 

- мәлімет беруші. 

Реттеуші жазбаша дәлелдемелер – бұл дәлелдемелердің еркін билік түрі. Оларға: 

А) нормативтік түрге жатпайтын мемлекеттік органдарының актілері; 

Ә) заңды тұлғалардың актілері (өздері шығарған); 

Б)мәміле, тараптармен жазбаша түрде рәсімделген келісім-шарт. 

Құрылған субъекті бойынша жазбаша дәлелдемелер екіге бөлінеді: 

- ресми; 

- ресми емес [1, 35б.]. 

Ресми жазбаша дәлелдемелер – бұл мемлекеттік органдармен құрылған, 

қабылданған құқықтар, сонымен қатар билік түрде құқықтық ұйымдастырушылық әр 

түрлі заңды тұлғалармен шығарған және қабылданған құжаттар. Оларға, мысалы, 

азаматтық хал жағдайлардың актілері, органдардың куәлігі, органдарды тіркеу, ішкі 

еңбек тәртібінің жарғылары жатады.  

Ресми емес жазбаша дәлелдемелер – бұл дәлелдемеге азаматтардың өздері 

дайындаған, өздері құрған құжаттары жатады (мысалы, хаттар, күнделіктер, 

қолжазбалар, техникалық құралдарды пайдалану). 

Нысаны бойынша жазбаша дәлелдемелер екіге бөлінеді: 



 

№2 - 2019 

 
6 

 

 

- жай; 

-білікті, тәжірибелі, арнаулы. 

Жай жазбаша дәлелдемелер – арнай ресімдеуді талап етпейтін дәлелдемелер 

(ресми түрге жатпайтын жолдаулар, жеке хаттар). 

Арнаулы жазбаша дәлелдемелер белгілі бір заң түрінде құралған дәлелдемелер 

(нотариуспен куәландырған, органға сәйкес жазбаша құжаттар). 

Пайда болу түрі бойынша жазбаша дәлелдемелер екіге бөлінеді: 

-түпнұсқа; 

-көшірме. 

Жазбаша дәлелдемелердің көшірмелері әр түрлі тәсілдермен жасалады: көшірмені 

көшіру, суретке түсіру, түпнұсқаны қолмен көшіру [2].   

Жазбаша  дәлелдемелерді іске қатысушы тараптар мен басқа тұлғалардың, 

сонымен бірге соттың талап өтінішімен ұсынылуы мүмкін. Жазбаша дәлелдемелерді 

азаматтардан немесе заңды тұлғалардан сот талап етсе, бұл жазбаша дәлелдемелер 

сотқа ұсынылады. 

Жазбаша дәлелдемелер әдетте түпнұсқа күйінде беріледі, егер құжаттың 

көшірмесі берілсе, сот қажет болған жағдайда сот түпнұсқаны талап етуге құқылы. 

Жазбаша дәлелдемелерді сотқа беру қиын болған ретте сот тиісінше 

куәландырылған көшірмелерді және үзінділерді беруді талап ете алады. Сонымен қатар 

жазбаша дәлелдемелерді сақталып қойған жерде қарай алады және зерттей алады. 

Түпнұсқа жазба дәлелдемелер, сондай-ақ істегі жеке хаттар оларды табыс еткен 

тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін оларға 

қайтарылуы мүмкін. Бұл орайда істе жазбаша дәлелдемелердің судья куәландырған 

көшірмесі қалады. Жазбаша дәлелдемелер соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін, 

егер сот мүмкін деп тапса, оларды табыс еткен тұлғаларға қайтарылуы мүмкін. 

Сот жазбаша дәлелдемелерді бағалудың жалпы ережелері бойынша бағалайды. 

Осылайша жазбаша дәлелдемелерді ресми бағалау барысында құжаттың білікті 

органнан шыққанын өкілетті, лауазымды тұлғалардың қолдарының қойылғанына көзі 

жетуі керек және тексеруге міндетті. 

Сот жазбаша дәлелдемелердің көшірмесін бағалаған жағдайда мынандай 

жайттарды ескеру керек: көшірмені көшіргенде түпнұсқаны бұрмалау, қандай жағдайда 

көшірменің көшірілгені, көшірмені көшіру процесінің кепілдігі және бастапқы ақпарат 

көздерімен салыстыру. 

Жазбаша дәлелдемелерді тараптар және іске қатысушы басқа да тұлғалар 

тапсыруы, сондай-ақ олардың өтініші бойынша, сот талап етуі мүмкін. Егер құжаттарда 

ұйымдар, лауазымды адамдар баяндаған немесе куәләндырған мәліметтер азаматтық іс 

үшін маңызы болса дәлелдемелер болып табылады. Құжаттарға соның ішінде осы 

Кодекстің 66 бабында көзделген тәртіппен алынған, талап етілген немесе табыс етілген 

компьютерлік хабарламаны қамтитын материалдар фото және кино түсірілімдер, 

дыбыс және бейне жазбалар да жатады.  

Соттың алдында іске қатысатын немесе қатыспайтын тұлғалардан жазбаша 

дәлелдемелер талап ету туралы өтініш жасайтын тұлға осы дәлелдемені көрсетуге, 

оларды өз бетінше алуға кедергі болатын себептерді, осы дәлелдемелерді сол 

тұлғаларда деп санайтын негіздерін көрсетуге тиіс. 
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ҚР АПК-нің  100-бабына сәйкес іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы 

мәліметтерді қамтитын актілер, құжаттар, іскерлік немесе жеке сипаттағы хаттар 

жазбаша дәлелдемелер болып табылады [3].    

Жазбаша дәлелдемелерді тараптар және іске қатысатын басқа да адамдар ұсынуы, 

сондай-ақ олардың өтініші бойынша сот талап етіп алдыруы мүмкін.  

Сот талап еткен жазбаша дәлелдемелерді беруге немесе оны сот белгілеген 

мерзімде беруге мүмкіндігі жоқ тұлғалар, бұл туралы сот талабының орындалмау 

себептерін көрсете отырып, сотқа хабарлауға міндетті. 

Соттың азаматтардан және заңды тұлғалардан талап ететін жазбаша 

дәлелдемелері тікелей сотқа жіберіледі. Сот жазбаша дәлелдемені талап ету туралы 

өтінішхат берген тұлғаға одан кейін сотқа ұсынуы үшін оны алу құқығын беретін сұрау 

салуды бере алады.  

Жазбаша дәлелдемелер, әдетте, төлнұсқада ұсынылады. Егер құжаттың көшірмесі 

ұсынылған болса, сот қажет болған жағдайда заң нормасына сәйкес төлнұсқаны 

ұсынуды талап етуге құқылы. 

Жазбаша дәлелдеменің төлнұсқасын  сотқа ұсыну қиын болған кезде сот осы 

құжаттың тиісті түрде куәландырылған көшірмелері мен үзінділерін ұсынуды  талап  

етуі немесе басқа да жазбаша дәлелдемелерді олардың сақталатын жерінде қарап-

тексеру мен зерттеу жүргізуі мүмкін.  

Электрондық құжаттар немесе олардың көшірмелері нысанындағы дәлелдемелер 

«электрондық құжаттың көшірмесі» деген міндетті белгісі бар және оның электрондық 

цифрлық қолтаңбасын тексеру рәсімінің нәтижелері көрсетілген, оларды ұсынған 

адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Көрсетілген 

дәлелдемелер, Қазақстан Республикасының заңнамасы электрондық құжатты ғана 

пайдалануға жол бермейтін жағдайларды қоспағанда, төлнұсқадағы жазаша құжаттарға 

тең болады.  

Жоғарыда аталған Кодекстің 101-бабы жазбаша дәлелдемелерді қайтару 

мәселесін реттейді, яғни жазбаша дәлелдемелердің төлнұсқалары, сондай-ақ істе бар 

жеке хаттар оларды ұсынған адамдардың өтініші бойынша сот шешімі заңды күшіне 

енгеннен кейін оларға қайтарылады.  

Жазбаша дәлелдемелер шешім заңды күшіне енгенге дейін, егер сот оны мүмкін 

деп тапса, оларды ұсынған адамдарға қайтарылуы мүмкін. 

Жазбаша дәлелдеменің төлнұсқасы қайтарылған кезде жазбаша дәлелдеменің 

судья куәландырған көшірмесі (ксерокөшірмесі) істе қалады. 

Материалдық жеткізгіштердегі дәлелдемелер істе сақталады. Сот шешімі заңды 

күшіне енгеннен кейін осы дәлелдемелерді сот өтінішхаты бойынша оларды ұсынған 

адамға қайтаруы мүмкін. Жазбаның көшірмесі барлық жағдайларда істе қалады.  

Іске қатысатын адамның өтінішхаты бойынша оған оның есебінен жасалған 

жазбаның көшірмесі берілуі мүмкін.  Жазбаның көшірмесі алғандығы туралы қолхат 

алынады.  
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Резюме 

В данной статье автор рассматривает некоторые проблемы применения 

письменных доказательств в гражданском судопроизводстве. 

 

Summary 

 In this article the author considers some problems of application of written proofs in 

civil proceedings. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН  

ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 

 

Бұл мақалада  құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы,  теориялық  маңызы 

мен қағидалары жан-жақты қарастырылып, талқыланады. 

Кілт сөздер: мемлекет, құқық, конституционализм, билік, демократия, қоғам, заң,  

әділдік, гуманизм, заң үстемдігі, теңсіздік 

Басбұзарлыққа қарсы тұру, күштеуді шектеу, қоғамдық өмірді барынша 

тиімді   ұйымдастыру құралдарын   іздестіру, құқықты биліктік қатынастар 

нысаны ретінде бекіту барысында ежелгі дәуірден бастап жаңа дәуірге дейінгі 

ойшылдар құқықтық мемлекет, конституционализм, заң жоғарлығы, азаматтар тендігі, 

адам құқықтары мен бостандықтары, демократия, азаматтық қоғам, билікті жіктеу 

туралы көзқарастар жүйесін қалыптастырады. Құқыққа негізделген, әділдікті 

жақтайтын мемлекет мәселесі адамзат қауымының саяси қауымдасуы кезеңінен бастап, 

қазіргі кезеңге дейін алдыңғы қатарлы ойшылдардың, қоғам қайраткерлерінің 

көкейкесті ойының өзегіне айналды. Құқықтық мемлекет теориясының даму кезеңін 

үшке бөліп қарастыруға болады: заң үстемдігі мемлекеті, әділ мемлекет туралы ойдың, 
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идеялардың қалыптасуы; құқықтық мемлекет теориясының тұжырымдалуы: оның 

мемлекеттік - құқықтық құрылымдарда іске асырылуы. 

        Гуманизм, демократизм қағидалары, бостандықты, құқық пен заңды бекіту және 

сақтау түріндегі құқықтық мемлекет  теориясының бастаулары Ежелгі   Греция,  Рим, 

Үндістан, Қытай    мемлекеттері  ойшылдары  құқықтанушыларының  еңбектерінде   

орын  алған. Ежелгі  грек ойшылы Сократ әділеттілік әрекеттегі заңдарға бағынудан 

көрінеді деп санаған. Әділеттілік пен заңдылықтың егіз ұғымдар екендігін дәлелдейді. 

Қандай да болмасын заң қанша жерден  кемшілігі  болса   да, заңсыздық  пен 

бассыздыққа қарағанда жақсы. Егер азаматтар заңдарды сақтайтын болса өмір сүретін 

мемлекет күшті де жасампаз болатындығын жариялайды. 

        Платонның «Мемлекет», «Заңдар» диалогтарында «заңдардың күші болмайтын 

және біреудің билігінің астында болатын» жерлерде мемлекеттің жойылу қаупі 

болатындығы көрсетіледі. Оның ойынша «заңдар -билеушілердің билеушісі - ал олар 

оның құлы болғанда, мемлекет пен оған құдай сыйлайтын барлық құндылықтар 

құтқарылады» [1, 280 б.]. 

         Платон мемлекетті біртұтас құбылыс ретінде қарастырады, ол философтар мен 

билеушілерден, әскерилер мен жұмыскерлерден құралады деп санайды. Олардың 

әрқайсысы өзіне берілген салада полистің қажеттігін қамтамасыз ету үшін бір-біріне 

кедергі келтірмей қызмет етуі қажет, яғни еңбек бөлінісі танылады. Қоғамның осындай 

дәрежесі мемлекеттегі үйлесімдікке әкеледі, қоғамдағы еңбектің бөлінуі иделды 

мемлекет қалыптастырудың негізі болады деп санайды. 

         Ұлы ойшылдың негізгі көзқарастарына тоқталсақ: олар басым түрде мемлекеттің 

біртұтастығын негіздеуге арналады. Заң міндеті бір әлеуметтік топқа емес, тұтас 

мемлекеттің игілігіне қызмет ету. Бостандық жеке адамдарға емес, қоғамға қажет, 

сондықтан жаппай бостандықты негіздеу керек. Қоғам топқа бөлінуінің себебі – 

адамдардың табиғи теңсіздігі. Идеалды мемлекетте топтар арасында еңбектің бөлінуі 

олардың арасында биліктің бөлінуін білдірмейді. Мемлекеттік билік арнайы 

дайындалған, мемлекетті басқаруда даналыққа қол жеткізген, аристократия табынан 

шыққан бір қолда болуы қажет. Мемлекеттік әділ заңдар үстемдік еткен жерде ғана 

болуы мүмкін. Заң қорғаушысы – соттар. Кез - келген мемлекетте соттар тиісті орында 

болмаса, ондай мемлекет өз билігін жоғалтады. 

        Құқықтық мемлекет теориясының негізін қалаған ойлар Аристотель еңбектерінде 

де дамытылады. Аристотель  мемлекет діни емес, өзінің   өмір сүруінің табиғи  

негіздеріне сүйінеді  деп  санайды. Ол жеке тұлғаны,  жеке меншікті қорғаушы   ретінде  

танылған. Мемлекетті табиғи дамудың жемісі, адамзат қауымдастығының жоғарғы 

нысаны ретінде қарастырады. Мемлекеттік билікке, құқыққа және занға өз көзқарасын 

білдіре отырып, Аристотель «заң билігі» жоқ жерде қандайда болмасын мемлекеттік 

құрылым нысанының болмайтындығын таниды [2, 481б.]. Құқық әділеттікке сай деп 

таниды, заңды мен әділдіктің сәйкестігін уағыздайды. Құқық пен заңның бір еместігін, 

әділ заңның ғана құқыққа сәйкес келетіндігін бекітеді. Заң шығару саясаттың бөлігі 

ретінде қарастырылады, заң шығарушы мемлекетке қажетті заңдарды қалыптастыруға 

тиісті деп санайды. Мемлекетте адамдар емес құқық үстем тұруға тиісті. 

 Аристотель ойы бойынша саяси құрылымның алуандылығы мемлекеттің 

ерекшеленген бөліктерден тұратын күрделі организм екендігін көрсетеді. Аристотель 
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мемлекет құрылымның үш элементін жіктейді: ерікті азаматтардың барлығы қатысуға 

тиісті «заңдық кеңесу» билігі, үкімет билігі және сот билігі. «Заңды кеңесу» билігі 

әрекетінің бір саласы жалпыға міндетті акт ретіндегі заңдарды қабылдау деп санады. 

Әрбір заң, өз негізінде құқықты қарастырады әрі жүйелі құрылған мемлекетте құқық 

басымдылығы болуы қажет. Заң қабылдаудан басқа биліктің бұл тармағы соғыс 

жариялау, бітім жасасу, өлім жазасын беру, мүлікті тәркілеу, қуып жіберу туралы 

мәселелерді шешеді. Мемлекетті ұйымдастыруда заң қабылдайтын ерекше элементті 

ажырату билік көріністерін әрі қарай жіктеуге негіз болады. Аристотель «кеңесу» 

билігі ретінде ежелгі грек халық жиналысын қарастырады, бұл қазіргі мемлекеттердің 

заң шығару органдарын демократиялық дәстүрлерді жалғастырушы ретінде сипаттауға 

мүмкіндік береді. 

        Римнің қоғамдық қайраткері  Цицерон мемлекет «құқық  мәселесінде өзара  

келісім  мен  мүдде  бірлігімен байланысқан   көптеген   адамдардың жиынтығы» - деп 

қарастырған. Мемлекет құқықпен өзара қатынаста «жалпы құқық тәртіп» ретінде 

көрінеді. Құқық негізінде сана мен әділеттілік болады,ол адамдарға табиғатынан тән. 

Цицерон кейіннен құқықтық мемлекет теориясының негізін қалаған «заң әрекеті кейбір 

таңдаулы азаматтарға ғана емес, барлық адамдарға таралуы қажет» деген ойдың негізін 

қалаған. 

        Құқықтық   мемлекет  теориясының  философиялық  негізін И. Кант 

қалыптастырып  дамытты.  Ол   мемлекеттің  құқыққа  сүйенуге   қажеттігін негіздеді. 

Мемлекет  құқықтық заңдарға  бағынатын  көптеген   адамдардың бірігіп,онда халық 

өзі үшін шеше алмаған мәселені заң шығарушының шешуі мүмкін еместігі қағидасы 

әрекет етеді. Егер мемлекет осы қағидадан, Адам құқықтары мен бостандықтарын 

сақтаудан бас тартатын болса, заңдарды қорғауды қамтамасыз етпесе өз азаматтарының 

құрметі мен сенімінен айрылады. Имманул Кант билікті жіктеуді мемлекеттік билік 

идеясынан логикалық қажеттілікпен шығатын сананың қатаң талабы ретінде 

қарастырған. Заң шығару, атқару және сот биліктері дербес субъект болса да, 

жиынтығында бір тұлға – мемлекет құрады. Құқықтық мемлекет қағидасы ретіндегі 

билікті жіктеу сананың талабы және өмірді практикалық ұйымдастыру мақсаты деп 

білді. Жақсылықтың және мемлекеттің тағайынды болуы жетілген құқыққа 

байланысты, мемлекеттің қызметі құқық принциптеріне сай болуы керек – деген ой, И. 

Кантқа жатады. Халық суверенитетінің принциптеріне сай, негізгі маңыздылықты 

атқарушы биліктің, заң шығарушыдан айырылғандығына берді және оның қызметін 

тежейтін принципті белгіледі: халық өзі туралы өзі шешім қабылдай алмайды, заң 

шығарушы халық жөнінде шешім қабылдай алды. И. Канттың мына ойына құлақ салуға 

болады: заңның құқыққа сай келуіне байланысты, мемлекет құқыққа мәжбүрлеуге 

мүмкіндік алады және құқықты өзінің өмір сүруі үшін сақтайды. Р.Фон Моль бірінші 

рет құқықтық мемлекетке анықтама бере отырып, оны жаңа кейіпті конституцияда 

бекітілген азаматтарыдың құқығы және бостандығы бар индивидтердің сот қорғауы 

қамтамасыз етілген конституциялық мемлекетке жатқызды. Канттың құқықтық 

мемлекет туралы тұжырымдамасы, саяси-құқықтық ойдың әрі қарай дамуына, 

өркениетті қоғамдағы мемлекеттік-құқықтық құрылымның қызметіне маңызды әсер 

етті. 
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        Феодолизмнен капитализмге өту кезеңіндегі өндіргіш күштердің өсуі, қоғамдағы 

әлеуметтік және саяси қатынастардың өзгеруі мемлекетке жаңа қатынастарды туғызуға 

мәжбүр етеді және оны қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырудағы негізгі ролін 

көрсетеді . Феодализм ыдырауының алғашқы кезеңдерінегі құқықтық мемлекеттік 

идеяларды тарихи тұрғысынан сол кездегі прогрессивті оқымыстылар Н.Макиавелли 

мен Ж.Боден айтқан. 

        Макиавелли өзінің теориясында, ертедегі және қазіргі көп ғасырлық мемлекеттің 

өміріндегі тәжірибелердің негізінде, саясаттың принципін түсіндірді, саяси өмірдің 

дамуындағы қорғаушы күштеді білу арқылы сол уақытқа қажетті идеалды мемлекеттің 

нұсқасын салуды көздеді [3, 157 б.]. 

         Мемлекеттің мақсаты, заттарды ерікті пайдалануға мүмкіндік жасап әр адамның 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуінде деп білді. Мемлекеттің нысаны туралы мәселені 

көтергенде, республика нысанына мейірі түсті. Себебі тек республика нысаны ғана, көп 

жағдайда теңдік пен бостандықтың талаптарына сай келетін. Бұдан, мемлекетті -  

көптеген отбасыларды және өзіне қарағандарды құқықтық басқару деп анықтады. 

Мемлекеттің мақсаты, тек құқық пен бостандықты қамтамасыз ету деп білді. 

        Буржуазиялық  революциялардың   кезеңінде  құқықтық мемлекет 

тұжырымдамасының дайындалуына прогрессивті оқымыстылар маңызды үлес қосқан: 

Г.Гроций, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Гольбах, 

Т.Джефферсон және басқалар. Солардың ішіндегі, құқықтық мемлекет туралы, көбірек 

маңыздылау, ғылыми теориялық ойлардың мазмұнын талдап көрсетеміз. 

Спиноза – демократиялық мемлекеттің теориялық негіздемесін жасауға қатысқан. 

Оның айтуы бойынша, мемлекеттің күшті болуы әрбір азаматтың өмірін қорғап қана 

қоймай, мүдделерін де қанағаттандырудың қажет екенін айта келіп, әрбір 

басқарушылардың жекеменшікті, қауіпсіздікті, ар-ұятты, бостандықты және т.б. жақсы 

жағдайларды сқтауға міндеттілігін көрсетеді. 

Локк – Маркстің айтуы бойынша, буржуазиялық қрғамның құқықтық 

ойларын,феодалдық қарама-қайшылықтағы классикалық жеткізуші болды. 

Мемлекет адамның табиғи құқығын қорғау үшін құрылғандықтан,  Локктың 

ойынша, меншікті құруға және ұйымдастыруға заңдар қабылдайды және ол заңдарды 

орындауға, сырттан басып кіруді болдырмауға қоғамдық күштерді пайдаланады. Ондай 

мемлекетте табиғи бөлінбейтін құқықтық меншікті, жеке бостандықты және теңдікті 

қамтамасыз ететін заң үстемдік етеді. 

Құқықтық мемлекеттің жағдайындағы адам бостандығы, Локктың сөзімен: 

«Заңды өкіметпен белгіленген өзгермейтін бәріне бірдей ережеде, бостандықта, барлық 

жағдайда заң рұқсат етсе, өзіңнің тілегеніңді жасау және әрдайым белгісіз басқа 

адамның еркіне тәуелді болмау» [4, 79 б.]. 

Гессен – құқықтық мемлекетті шығыстың саяси-құқықтық орнықты көзқарасына 

сүйеніп анықтайды. «Құқықтық мемлекет деп айтатыны – оның ойынша, өз 

міндеттілігін үкімет ретінде өздері жасаған заңдылық нормаларға, заң шығарушы 

ретінде мойындамайтынында. Құқықтық мемлекет өзінің қызметінде, өзінің үкіметтік 

және соттық функцияларын орындау кезінде құқықпен байланысты және тежеледі, 

құқықтан төмен тұрады, сыртында емес және жоғары да емес». 
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Сонымен қатар, құқықтық мемлекеттің мазмұндық жағына белгілі түзетулер 

енгізді. Ол заң шығарудағы тәуелсіздікті жақтаған. Оның ойынша, мемлекет әдет-

ғұрыппен және заң шығару құқығымен қатынасы жоқ,  себебі  «өзгермейтін» әдет-

ғұрып және заң жоқ. Шын мәнісінде заң шығарушы өкімет, заңмен тежелмеуі қажет. 

Бұл идеалда принципиалды іс-әрекеттің мәні жатыр: заңдар қоғамның өсу деңгейіне 

сай болуы міндетті, өзгеру үстіндегі экономикалық, әлеуметтік, мәдени және басқа да 

қоғам өмірінің жағдайларын көрсетуі керек, оның дамуындағы объективтік 

қажеттілікке жауап беруі қажет. 

Құқықтық мемлекеттің көпғасырлық тәжірибесін, теориясы мен жұмысын, 

өктемдікпен жоққа шығару және ғылыми жағынан қабылдамау инерциясы қоғам 

өмірінде экономикалық-әлеуметтік, мәдени, рухани жеке ұлттық қақтығысуларды 

туғызды. 

Құқықтық мемлекеттің мазмұны: Құқықтық мемлекет деп демократиялық жолмен 

қабылданған заң үстемдік ететін, оның алдында бәрі тең саналатын, жеке адамның 

құқығы жан-жақты  қамтамассыз етілетін мемлекеттік құрылысты атайды. Заң 

үстемдігінің мызғымастығы елдің Конституциясында бекітіліп, басқа заңдар мен 

ережелік  актілерге таралады. Заң халықтың еркін білдіреді және адамдар, мемлекеттік 

органдар мен мекемелер орындауға міндетті. Мұнда мемлекет пен азаматтар екі жақты 

өзара жауаптылықта болады [5, 124 б.]. 

Құқықтық мемлекеттің мазмұнының негізгі талаптары: 

1) Құқықтық мемлекет азаматтық қоғамның объективтік даму процесіне сәйкес 

ескіріп, жаңарып жататын көп қырлы құбылыс. Бұл мемлекетте адамның толық 

егеменді болуы қажет, олардың мемлекеттің билік жүргізетін органдарын құруға 

қатысуы заңды түрде бекітілуі керек. 

2)Құқықтық мемлекетің экономикалық негізі − өндіргіш күш пен өндірістік 

қатынас және көп меншіктік шаруашылық арқылы дамуы. Құқықтық мемлекетте 

меншіктіңбасым көпшілігі- өндіргіші мен тұтынушылық билігінде болуы қажет . Бұл 

билік шаруашылықтың жақсы, сапалы дамуын қамтамасыз ету үшін оларға толық 

бостандық беруі керек. Сонда ғана қоғамның әлеуметтік, экономикалық жағдайларын 

көтеруге, нығайтуға болады. 

3)Құқықтық мемлекеттің әлеуметтік негізі − өзін-өзі басқаратын азаматтық 

қоғамда адамдардың бостандығын, теңдігін қамтамасыз етіп, олардың жақсы 

еңбектенуіне, дұрыс жұмыс жасауына мүмкіншілік беру. Қоғамның әлеуметтік 

жағдайының жақсаруы құқықтық мемлекеттің нығаюы. Бұл екі процесс  бір-бірімен 

тығыз байланысты. Құқықтық  мемлекет,  сонымен бірге, әлеуметтік мемлекет. 

4) Құқықтық мемлекеттің моральдық негізі – гуманизм, әділеттік, бостандық, 

теңдік, адамдардың қадір-қасиетінің, ар-намысының деңгейі. Осы жоғарғы дәрежедегі 

принциптер болса, құқықтық мемлекет болады. Өйткені мұндай қоғамда адамдардың 

рухани сана-сезімі де жоғары дәрежеде болады. 

5) Құқықтық мемлекеттің саяси негізі – халықтың ұлттық тәуелсіздігін 

қалыптастырып, қоғамдық билікті жан-жақты дамытып, адамдардың бостандығын, 

теңдігін қорғап, әділеттілікті, демократияны орнату, қарым-қатынастарды реттеп-

басқару. 
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       Міне, қоғамның осы негіздеріне сүйене отырып, құқықтық мемлекет орнатуға 

мүмкіншілік қалыптасады. 

Құқықтық мемлекеттің  белгілері: 

- мемлекеттік билікті үш түрге бөлу, олардың ара қатынасын қатаң сақтау; 

- азаматтық қоғамның қалыптасуы; 

- қоғамда жоғары дәрежеде құқықтық мәдениеттің қалыптасуы, адамдардың 

рухани сана-сезімінің жақсы дамуы; 

- мемлекеттік аппараттың, лауазымды тұлғалардың, қоғамдық ұйымдардың, жеке 

адамдардың, өмірдегі қарым-қатынастарда  өзара жауаптылығы; 

- қоғамның экономикалық, әлеуметтік бағытында әділеттілікті, теңдікті 

қамтамасыз ету үшін антимонополиялық органдардың қызметін қатаң бақылау; 

- қоғамның ішкі құқық нормалары мен халықаралық құқықтың өзара қатынасын 

бақылап, жақсартып отыру; 

- қоғамда заңның үстемділігін орнату, азаматтық қоғамды қалыптастыру. Адамдар 

«заңның құлы» болмайынша құқықтық тәртіп те, демократия да жақсы дамуға тиіс 

емес. Бұл туралы өмір тәжірибесінен қалыптасқан мынадай өсиет сөз бар:  Заң – 

мемлекеттің ақысы.Сот – мемлекетің жүрегі. Мәдениет – мемлекеттің тәртібі. 

        Құқықтық  мемлекеттің  негізгі  қағидалары  (принциптері): 

       Құқықтық мемлекеттің негізгі қағидалары адамзат тарихын мың жылдық дамуы 

барысында саяси-құқықтық ой-пікірде біртіндеп, эволюциялық жолмен қалыптасты. 

Олардың пайда болуларының ең негізгі себебі – жалпы адамның табиғатына жат 

бассызжық пен заңсыздыққа тосқауыл қою және деспотизммен бір адамның 

мемлекеттегі шексіз билігін тежеу қажеттігі болды. Бұл жалпы адам табиғатының 

сұранысы, бостандық, теңдік, бақытты өмір сүруге ұмтылудың негізгі талаптарының 

бірі. Құқықтық мемлекет ғасырлар бойы қалыптасқан гуманистік ой-сананы, 

прогрессивтік құқықтық идеялардың қортындылаудың нәтижесінде арнайы 

қағидаларды қалыптастырады. Сол қағидалар үстемдік еткен мемлекетте ғана 

құқықтық мемлекет орнайды. Қазіргі заң әдебиетінде құқықтық мемлекеттің 

қағидаларының бөлінуін, олардың қанша екенін әр зерттеуші өздерінің тараптарынан 

баға беруде. Осы күнге дейін қалыптасқан қағидаларға баға беріп, таладу жасап 

қарасақ, мынандай түрлерге бөліп қарауға болады: 

        Құқықтық мемлекеттің негізі – конституциясы. Онда мемлекеттік және қоғамдық 

өмірдің құқықтық принциптері көрсетілген. Конституция қоғамның жалпы құқықтық 

моделін көрсетеді, барлық ағымдағы заңдар соған сәйкес келуі міндетті. Мелекеттің 

ешқандай құқықтық актілері конституцияға қарсы келмейді. Конституцияның 

артықшылығы - құқықтық мемлекеттің бөлінбейтін бөлігі. Сондықтан құқықтық 

мемлекет – конституциялық мемлекет. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются и обсуждаются вопросы формирования и 

развития правового государства, теоретическое значение и принципы. 

 

Summary 

         

This article discusses and discusses the formation and development of the rule of law, 

theoretical significance and principles. 
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АЗАМАТТЫҚ ІСТЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ 

СОТЫНЫҢ СОТТЫЛЫҒЫНА ЖАТҚЫЗЫЛУЫНЫҢ КЕЙБІР 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Мақалада автор Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының азаматтық істер 

бойынша соттылығын анықтаумен байланысты кейбір мәселелерді анықтауға 

тырысқан. 

Кілт сөздер: соттылық, бірінші инстанция, азаматтық істер, соттар. 

Қазіргі уақытта тектік соттылығы бойынша жалпы юрисдикция соттары 

арасындағы құзыреттерді шектеу соттардың деңгейі бойынша - үш буындағы соттар 

арасында, сондай-ақ жалпы азаматтық және әскери соттар арасындағы соттар түрі 

бойынша жүргізіледі. Ол істің өзінің түрі бойынша анықталады және оның 

материалдық-құқықтық сипаттамасына байланысты болады (істің сипаты қандай, 

тараптар кім). Кейде ол талап бағасына байланысты болуы мүмкін. Соттылықты тектік 

белгісі бойынша сипаттау кезінде ҚР Жоғарғы Сотының соттылығына ерекше назар 

аудару керек. 

ҚР Жоғарғы Сотының соттылығын анықтау процесінің өзіндік тарихы бар. 

Мәселен, 1963 ж. ҚазКСР АІЖК бойынша ҚР Жоғарғы Сотының соттылығы нақты 

анықталмады [1]. ҚазКСР АІЖК 116-бабында аталған сот ҚазКСР кез келген соттан кез 

келген істі алуға және бірінші сатыдағы сот ретінде өзінің іс жүргізуіне қабылдауға 
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құқылы екендігі туралы ереже берілген. Мұндай ереже, алайда, 1995 жылғы Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 77-бабының 3-бөлігі 3-тармақшасына [2] қайшы 

келді, бірақ бұған қарамастан 1999 жылы жаңа ҚР АІЖК-сі [3] қабылданғанға дейін 

сақталып қалды. Ал облыстық, Алма-ата қалалық сотына қатысты дәл осындай 

норманы қарастыратын ҚазКСР 115-бабы адам мен азаматтың құқықтарына қысым 

көрсетуші норма ретінде конституцияға қайшы деп танылды. Бұл туралы «Қазақ КСР-

сы Азаматтық iс жүргiзу кодексiнiң 115 және 310-баптарын Конституцияға сәйкес емес 

деп тану туралы Маңғыстау облыстық сотының өтiнiшi (ұсынысы) туралы» Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Кеңестiң 1997 жылғы 24 ақпандағы N 1/2  

Қаулысында айтылған болатын [4]. ҚазКСР АІЖК 115-бабының редакциясы 1997 

жылғы 24 ақпанда қабылданған заңға өзгертулер енгізу жолымен өзгертілді. Ал ҚР 

Жоғарғы Сотының соттылығы қатысты мәселе 1999 жылы 13 шілдедегі ҚР Азаматтық 

іс жүргізу кодексінің 29-бабының нормаларымен шешілген болатын. ҚР жаңа 

Конституциясының қолданылуы жағдайында ҚР Жоғарғы Сотының соттылығы 

бұрынғдай ҚР Жоғарғы Сотының өз қалауы бойынша кез келген істі қарауына алуын 

шектей отырып, істердің айрықша маңыздылығына қарай белгілі санаттағы істердің 

тізімін көрсету арқылы анықталуы заңмен анықталуы тиіс болды.  

Сондай-ақ ҚР Жоғарғы Сотының соттылығына белгілі бір санаттағы істерді 

жатқызу қажеттілігіне соттардың пәндік құзыретінің айтарлықтай кеңеюі себепші 

болды, соның нәтижесінде жоғарғы сот инстанциясының қарауын қажет ететін 

қоғамдық және мемлекеттік маңызы айрықша маңыздылыққа ие істер ведомстволық 

бағыныстылығына жатқызылды. 

Бұл процесті реттеу ең алдымен тиісті нормаларды ҚР Азаматтық іс жүргізу 

кодексіне енгізу жолымен жүзеге асырылды, кейнінен барып қана жекелеген заңдарға 

енгізу арқылы жалғасты «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 

мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңына [5] және басқа да заңдарда көрсетілді). ҚР АІЖК-нің 29-

бабының жаңалығы ҚР Жоғарғы Сотының соттылығын анықтау процесін 

жалғастырды. Мәселен, жаңа мәтін, біріншіден, ҚР Жоғарғы Сотының ҚР Үкіметінің 

нормативтік құқықтық актілеріне дау айту туралы істерді бірінші сатыдағы сот ретінде 

қарау жөніндегі қалыптасқан тәжірибесін ескерді, енді бұл істер оның соттылығына 

жатқызылды, екіншіден, ҚР жаңа АІЖК министрліктердің, өзгеде республикалық 

атқару органдарының және ҚР Президентіне тікелей бағынатын, есеп беретін 

органдардың нормативтік құқықтық актілеріне дау айту туралы істерді жалпы 

юрисдикция соттарының ведомстволық бағыныстылығына жатқызу туралы 

ұсыныстарды ескерді. Бұл ұсыныстар «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 

судьяларының мәртебесі туралы» Конституциялық заңның  жобасында қамтылған 

болатын. Аталған істердің маңыздылығын ескере отырып, олар ҚР Жоғарғы Сотының 

қарауына берілді. Нәтижесінде, ҚР жаңа АІЖК-де ҚР Жоғарғы Сотының соттылығына 

жатқызылған азаматтық істер нақты анықталды, сонымен қатар, ол тым ауқымды 

болды. Бұл ҚР Жоғарғы Сотының құзыретіне жататын тектік соттылығы бойынша іс 

шеңберін шектемейтіндіктен да туындады. Атап айтқанда, 29-баптың 2-бөлігінде 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына Қазақстан Республикасының 

халықаралық келісімдеріне сәйкес басқа да істер жатқызылуы мүмкін деп айтылған. 
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Сонымен қатар жаңа ҚР АІЖК-нің 29-бабымен қарастырылған жаңалықтардың 

бірі Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының республикалық 

референдумды, Қазақстан Республикасы Президентін және Қазақстан Республикасы 

Парламетінің депутаттарын сайлауды дайындау және өткізу бойынша шешімдері мен 

әрекеттерін (әрекетсіздігін) даулау туралы істерді бірінші инстанция соты ретінде қарау 

құзыреті Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жатқызылды. 

Бұрын бұл ереже мұндай істерді аудандық соттардың соттауына жатқызған болатын. 

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу және 

Азаматтық іс жүргізу кодекстеріне сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 

10 желтоқсандағы № 227-IV Заңына [6] сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

сотымен бірінші инстанция ретінде соттылығына жатқызылған істердің барлығы 

алынып тасталған болатын. 

Ал ҚР АІЖК-нің 272-бабында мемлекеттік органның, жергілікті өзін-өзі басқару 

органының, сайлау комиссиясының, лауазымды адамдардың шешімімен, әрекетімен 

(немесе әрекетсіздігімен) сайлау немесе сайлану, сайлауға, референдумға қатысу 

құқығы бұзылды деп санайтын азамат, қоғамдық бірлестік, сайлау комиссиясының 

мүшесі ҚР АІЖК-нің 3-тарауы мен басқа да заңдарда белгіленген соттылық бойынша 

сотқа жазбаша нысандағы не электрондық құжат нысанындағы арызбен жүгінуге 

құқылы деп көрсетілген болатын [3], алайда аталған істердің тектік соттылығы туралы 

нақты нормалардың Азаматтық іс жүргізу кодексінде қамтылмаған. Сонымен қатар 

айта кететін жағдай жоғарыда аталған өзгерістерге сәйкес ҚР АІЖК-нің 27-бабында 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық заңының 59-бабының 8-тармағында және 66-бабының 3-тармағында, 

сондай-ақ «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Заңының 13-бабының 5-тармағында көзделген істерді қоспағанда, 

азаматтық істер аудандық (қалалық) және оларға теңестірілген соттарда қаралып, 

шешіледі» [3] деген ереже пайда болды.  Аталған өзгерістер нәтижесінде жоғарыда 

аталған санаттағы істерді қарайтын бірде бір жалпы юрисдикциялық сот қалмады.  

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 

Конституциялық заң жобасын әзірлеу кезінде ҚР Жоғарғы Сотына істерді бірінші саты 

бойынша қарау құқығынан айыру ұсынылды. Алайда, көріп отырғанымыздай, аталған 

Заң ҚР Жоғарғы Соты істерді бірінші сатыдағы сот ретінде қарайтын жағдайларды 

белгіледі (17-бап) [5].  

Алайда, ҚР Конституциясының 81-бабыда оған енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар нәтижесінде жоғарыда аталған ережені сақтап қалды. Аталған баптың 

ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты азаматтық, қылмыстық 

істер, жергілікті және басқа да соттардың соттылығына жататын өзге де істер бойынша 

жоғары сот органы болып табылады, заңда көзделген жағдайларда өзінің соттылығына 

жататын сот істерін қарайды және сот практикасының мәселелерi бойынша 

түсiнiктемелер беріп отырады[2].  

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Қазақстан Республикасының 

жаңа Азаматтық процестік кодексі [7] жоғарыда аталған кемшіліктердің орнын 

толтырды. Аталған ҚР АПК-нің 28-бабында ҚР Жоғарғы Сотына істерді бірінші саты 
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бойынша қарау құқығы қайта қалыпына келтірілді, бірақ алдыңғы 1999 жылғы ҚР 

АІЖК-нің бастапқы мәтініне қарағанда, кейбір елеулі өзгерістер енгізе отырып 

жүргізілді. Атап айтқанда енді ҚР ҚР Жоғарғы Сотына бірінші сатыдағы сотта істі 

қарау тәртібімен екі санаттағы істерді қарау құзыреті берілді:  

1) Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының шешімдеріне және 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), Референдумның орталық комиссиясының шешімдеріне 

және әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айту туралы істерді; 

2) бір тарапы ірі инвестор болып табылатын инвестициялық даулар бойынша 

азаматтық істерді [7]. 

Осы арқылы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 

Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі №2464 Конституциялық заңының 9–

тарауында [8] қарастырылған азаматтарының референдумға қатысу құқығы мен сайлау 

құқықтарының негізгі кепілдіктері қамтамасыз етілді. 

Байқап отырғанымыздай, ҚР Жоғарғы Сотына жаңа санаттағы істерді қарау 

құзыреті берілген. Атап айтқанда бір тарабы ірі инвестор болып табылатын 

инвестициялық даулар қарауға құқылы. Әрине бұл норма енгізу Қазақстан 

Республикасының аумағына инвестициялар тарту мақсатында, сонымен қатар 

Қазақстан аумағында жұмыс жасап жатқан, жұмыс жасағысы келетін инвесторларға 

мемлекет тарапынан берілетін кепілдікті жоғары деңгейде қамтамасыз ету үшін 

мемлекет тарапынан жасалған қадам.  

Енді осы жердегі «инвестиция», «ірі инвестор», «инвестициялық даулар» 

ұғымдарына тоқтала кетсек, 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік Кодексінің 274-бабына сәйкес [9] лизинг шартын жасасқан кезден бастап 

қаржы лизингi нысанасын, сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның 

жарғылық капиталына немесе кәсiпкерлiк қызмет үшiн, сондай-ақ мемлекеттік-

жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін 

пайдаланылатын тiркелген активтердi ұлғайтуға инвестор салатын мүлiктiң барлық 

түрлерi (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа) инвестициялар болып табылады. 

Ал ірі инвестор деп Қазақстан Республикасында айлық есептiк көрсеткiштiң кемінде 

екі миллион еселенген мөлшерінде инвестицияларды жүзеге асыратын жеке немесе 

заңды тұлға түсініледі. 

Осы аталған ҚР Кәсіпкерлік кодекстің 296-бабында «инвестициялық дау» ұғымы 

ашылған, сонымен қатар онда осы инвестициялық дауды шешу жолдары 

қарастырылған. Атап айтқанада инвестициялық дау бұл инвестордың инвестициялық 

қызметiне байланысты инвесторлар, оның ішінде ірі инвесторлар мен мемлекеттiк 

органдар арасындағы шарттық мiндеттемелерден туындайтын дау [9]. 

Сонымен ҚР Жоғары Сотының соттылығын анықтайтын нормаларды талдау 

көрсеткендей, ҚР Жоғарғы Сотының соттылығына қоғам мен мемлекет үшін айрықша 

мәні, қатысушы тұлғалар құрамы ерекше істер санаты жатқызылғандығын байқауға 

болады.  
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Резюме 

В данной статье автор рассмотривает некоторые вопросы подсудности 

гражданских дел Верховному Суду Республики Казахстан. 

 

Summary 

In this article the author considered some questions of jurisdiction of civil cases to the 

Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

В статье рассматриваются вопросы стратегии и тактики противодействия 

наркопреступности в Казахстане, проблемы совершенствования уголовно-правовых 

норм об ответственности за незаконный оборот наркотиков: изготовление, переработку, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (ст. 296 и 297 УК РК). 

Ключевые слова:уголовная политика; незаконный оборот наркотиков; потребители и 

распространители наркотиков; уголовные проступки; уголовное наказание. 

Защита здоровья населения Казахстана от преступных посягательств должна 

обеспечиваться достаточно эффективными уголовно-правовыми средствами, которые 

необходимо постоянно совершенствовать с учетом происходящих изменений в 

социально-политической жизни современного государства и общества. Реформа 

уголовного законодательства, осуществляемая в соответствии с Концепцией правовой 

политики государства на период с 2010 до 2020 года, направлена на реализацию 

основных идей и правовых принципов Конституции Республики Казахстан в сфере 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В этом важном документе 

определены стратегические направления дальнейшего развития уголовного 

законодательства, которые должны осуществляться с учетом двухвекторности 

уголовной политики. С одной стороны, это гуманизация законодательства, которая 

должна касаться главным образом лиц, впервые совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых групп населения. С другой 

— это жесткая уголовная политика в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследования, а также при 

рецидиве преступлений. Речь идет не только о декриминализации деяний, но и об 

обратном процессе — криминализации определенных видов правонарушений [1].  

В рамках реализации данного концептуального положения разработаны и 

приняты в новой редакции Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-

исполнительный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, которые 

вступили в законную силу с 1 января 2015 г. Правовые новеллы, предусмотренные в 

названных кодифицированных законах, без сомнения, в значительной мере 

поспособствуют повышению эффективности правовой политики государства, 
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дальнейшему укреплению законности и справедливости, защите конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан.  

В новом Уголовном кодексе Республики Казахстан впервые предусмотрена 

двухзвенная система уголовных правонарушений, состоящая из преступлений и 

уголовных проступков (последние по степени общественной опасности и наказуемости 

находятся на «стыке» административного правонарушения и преступления). Под 

уголовным проступком понимается общественно опасное виновное деяние, 

совершенное в форме действия либо бездействия, которое не представляет большой 

общественной опасности и которым причинен незначительный вред либо создана 

угроза причинения вреда личности, организации, обществу или государству (ч. 3 ст. 10 

УК РК). За его совершение предусмотрено наказание в виде привлечения к 

общественным работам, штрафа, ареста или исправительных работ, установлены 

минимальные (один год) сроки давности привлечения к уголовной ответственности (п. 

1 ч. 1 ст. 71 УК РК), такое деяние не влечет за собой судимости.  

Значимость института уголовного проступка в УК заключается в том, что он 

дает возможность государству существенно уменьшить количество заключенных в 

местах лишения свободы, сэкономить средства республиканского бюджета на 

раскрытие и расследование преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности. Кроме того, в связи с усилением профилактики мелких уголовных 

правонарушений заметно снизится уровень тяжких и особо тяжких преступлений. 

Наконец, широкое применение наказаний, не связанных с лишением свободы, даст 

возможность повысить эффективность профилактики незаконного оборота наркотиков, 

раннего выявления больных наркологическими расстройствами, а также лечения и 

социальной реабилитации наркозависимых лиц [1, с. 4].  

На необходимость гуманизации уголовного права и процесса уже указывалось 

[2; 3]. Между тем, на наш взгляд, законодатель не вполне последовательно подошел к 

данному вопросу. Это видно из перечня деяний, отнесенных к уголовным проступкам.  

По состоянию на 1 января 2015 г. в Уголовном кодексе Казахстана 

предусмотрено 154 уголовных проступка, к числу которых было отнесено два 

преступления небольшой тяжести, остальные — из Кодекса РК об административных 

правонарушениях [4, с. 127]. Как нам представляется, перевод административных 

деликтов в уголовные проступки противоречит принципу гуманизации ответственности 

виновных ввиду различных характера и степени общественной опасности 

преступлений небольшой тяжести и административных правонарушений, по этой же 

причине они не могут включаться в одну общую категорию. Такая ситуация на 

практике приводит к тому, чтотеперь лицо за совершение деяния, за которое оно 

прежде привлекалось к административной ответственности, привлекается к уголовной 

ответственности, т.е. наказывается более строго.  

В этой связи в процессе осуществления правовой реформы наиболее 

приемлемым решением было бы сохранение в уголовном законе трехчленной 

классификации деяний: преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления, а преступления небольшой тяжести следовало бы перевести в разряд 

уголовных проступков. Анализ института освобождения от уголовной ответственности 
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и этапов развития уголовного законодательства свидетельствует об обоснованности 

постановки такого вопроса [5].  

В ходе правовой реформы некоторые изменения и дополнения коснулись также 

гл. 11 Особенной части УК РК «Уголовные правонарушения против здоровья 

населения и нравственности». В частности, ответственность за незаконные 

изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов теперь предусмотрена в отдельных уголовно-

правовых нормах (ст. 296 и 297 УК РК). В основу дифференциации уголовной 

ответственности за перечисленные действия положено наличие или отсутствие у 

виновного цели сбыта наркотиков, что непосредственно влияет на квалификацию 

деяния, назначение наказания и применение принудительных мер медицинского 

характера.  

Справедливости ради надо сказать, что установить уголовную ответственность 

за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в отдельных уголовно-

правовых нормах в зависимости от наличия или отсутствия цели их сбыта предлагалось 

еще в период разработки первого национального уголовного закона в 1993 г. Причина 

заключалась в том, что в противном случае «существует вполне реальная опасность 

традиционного смещения острия уголовных репрессий с распространителей в сторону 

потребителей наркотиков» [6, с. 404– 405]. Не случайно российские, узбекские и 

кыргызские законодатели установили ответственность за указанные незаконные 

действия в раздельных уголовно-правовых нормах в зависимости от наличия или 

отсутствия у лица цели сбыта наркотиков. К сожалению, казахстанский законодатель 

тогда не последовал данному положительному примеру. В настоящее время эта ошибка 

исправлена, и ныне действующая законодательная новелла помогает 

правоохранительным органам более успешно и целенаправленно вести борьбу с 

распространителями наркотиков [7, с. 268].  

Далее, в новом Уголовном кодексе РК впервые предусмотрена ответственность 

за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, прекурсоров, совершенное в общественных местах (ч. 1 ст. 296 УК РК). Ранее 

за такое деяние предусматривалась административная ответственность (ст. 336-2 

Кодекса РК об административных правонарушениях). Полагаем, что цель 

государственной политики в отношении лиц, злоупотребляющих наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами, может быть достигнута не за 

счет уголовных репрессий, а реабилитационными мерами, т.е. путем проведения 

комплексных профилактических мер. Лицо, совершившее уголовное правонарушение, 

будучи наркозависимым, является больным человеком, и его лечение заключается не 

только в снятии абстинентного синдрома, но и в реабилитации его психики и 

душевного состояния. В условиях изоляции от общества такую реабилитационную 

помощь получить невозможно. Поэтому введение уголовной ответственности за такое 

деяние мы считаем неоправданным как с теоретической, так и с практической точки 

зрения.  

Предусмотрев уголовную ответственность за немедицинское потребление 

наркотиков в общественных местах (ч. 1 ст. 296 УК РК), закон не разъяснил понятие 
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«общественное место», что может породить в следственной и судебной практике 

серьезные затруднения при квалификации деяния [4, с. 644]. В рамках 

правоприменительной деятельности органам предварительного следствия и дознания 

очень сложно доказать факт незаконного потребления наркотиков в общественных 

местах. Для этого нужно провести ряд следственных действий: допросить свидетелей, 

получить результаты медицинского освидетельствования и различных тестов на 

предмет выявления содержания наркотического средства, психотропного вещества, их 

аналогов в организме обследуемого и др. [8].  

Привести исчерпывающий перечень мест, которые относятся к общественным, 

не представляется возможным, однако можно выделитьосновные признаки, наличие 

которых позволит считать место общественным. Во-первых, это может быть любое 

место — улица, двор, детская площадка, парк, сквер, пляж, подъезд, лифт жилого дома, 

все виды общественного транспорта и т.д.; во-вторых, в названных местах могут 

находиться люди, которые могут стать очевидцами противоправных действий. При 

наличии указанных признаков место совершения рассматриваемого преступления 

можно признать общественным [4, с. 644]. Таким образом, под общественным местом 

следует понимать место общего пользования, где находятся или могут находиться 

люди, которые в момент совершения уголовного правонарушения стали или могли 

стать очевидцами противоправного деяния независимо от времени его совершения.  

Важным элементом уголовной политики является ужесточение ответственности 

за распространение наркотиков в составе преступной группы. В понятие «преступная 

группа» в соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РК включено несколько форм соучастия: 

организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, 

транснациональная организованная группа, транснациональная преступная 

организация, транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, 

экстремистская группа, банда и незаконное военизированное формирование. 

Законодатель предусмотрел все вышеперечисленные формы соучастия в ч. 4 ст. 297 УК 

РК.  

В то же время каждая форма соучастия имеет свои отличительные признаки, 

основные из которых заключаются в различном количественном составе участников 

преступной группы, ее структуре, иерархии. Например, организованная группа — это 

устойчивая группа двух или более лиц (п. 36 ст. 3 УК РК), преступное сообщество — 

это объединение двух или более преступных организаций (п. 23 ст. 3 УК РК), а 

транснациональное преступное сообщество — это объединение двух или более 

транснациональных преступных организаций (п. 33 ст. 3 УК РК). Таким образом, 

каждая форма соучастия различается прежде всего количеством участников, 

структурой, иерархией, преступными связями, уровнем сплоченности и устойчивости и 

т.д.  

Очевидно, что степень и характер общественной опасности каждой формы 

соучастия различны. Следует также учитывать транснациональный характер 

преступных групп, которые отличаются от простых аналогов по трем основным 

признакам: политерриториальность исполнения — совершение преступления на 

территории двух или более государств; политерриториальность организации и 

руководства — организация совершения деяния или руководство его исполнением с 
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территории другого государства; гражданство соучастников — принадлежность хотя 

бы одного из соучастников к гражданству другого государства [4, с. 644].  

Таким образом, ответственность за различные формы организованной 

преступной деятельности, в том числе и в сфере наркобизнеса, должна быть в законе 

строго дифференцированной. Наказание как мера государственного принуждения 

является средством борьбы с преступностью, эффективность которого зависит от 

современных теоретических разработок с учетом практики их применения.  
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Түйіндеме 

Мақалада Қазақстанда есірткі қылмысына төтеп беру стратегиясы және 

тактикасы, заңсыз есірткі айналымы үшін жауаптылық туралы қылмыстық-құқықтық 

нормаларды жетілдіру проблемалары: есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді 

өткізу мақсатындазаңсыз дайындау, қайта өндеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту 

не өткізу (ҚР 296 және 297 бб.) қарастырылады.  
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Summary 

The authors examine the strategy and tactics of counteracting drug-related crimes in 

Kazakhstan, the problems of improving criminal law norms regulating liability for illegal 

drug trade: production, processing, purchasing, storing, transporting, sending or selling 

narcotics, psychoactive substances or their analogues and precursors (Art. 296 and 297 of the 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan).  
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ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В данной статье автор рассматривал основы привлечения физических лиц к 

уголовной ответственности за совершение международных преступлений 

Ключевые слова: физическое лицо, международное преступление, международное 

правонарушение, международный деликт. 

Международно-правовая ответственность как разновидность общеправовой 

ответственности, является предметом дискуссии юристов- международников. 

Основанием возникновения международно-правовой ответственности служит 

совершение международного правонарушения. 

Международное правонарушение - это действие (бездействие) субъекта 

международного права, нарушившего нормы международного права, наносящее 

другому субъекту или всему международному сообществу в целом вред материального 

или нематериального характера (например, акты агрессии, посягательство  на 

территориальную целостность и др.). 

В зависимости от характера и тяжести международные правонарушения 

подразделяются на: а) международные деликты (проступки) и б) международные 

преступления. 

Международное преступление - это особо опасное международное 

правонарушение, посягающее на жизненно важные интересы государств и наций, 

подрывающее основы их существования, грубо попирающее важнейшие принципы 

международного права, представляющее угрозу миру и безопасности[85, с.234]. 

Ответственность наступает при наличии определенных оснований, понимаемых в 

двух значениях - на основе чего и за что возникает ответственность. 

На основе этого, различаются юридические и фактические основания 

ответственности. Между ними существует тесная связь. С одной стороны, если право 
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не содержит обязанности определенных действий либо запрета, то не может идти речь 

о правонарушении и, следовательно, об ответственности. С другой - если в поведении 

субъекта нет признаков правонарушения, то постановка вопроса об ответственности 

также исключается. 

Юридические основания - это совокупность юридически обязательных 

международно-правовых актов, на основе которых определенное поведение 

квалифицируется как международное правонарушение[86, с.187]. 

Фактические основания в связи с совершением таких противоправных деяний, за 

которые наступает ответственность. То есть это четко установленные элементы 

международного правонарушения, составы международного преступления, которые и 

выступают в качестве фактического основания ответственности. В данной работе 

достаточно подробно проанализирован состав международных преступлений, поэтому 

нам необходимо остановиться на исследовании юридических оснований привлечения к 

уголовной ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

Юридические основания ответственности физических лиц за международные 

преступления, по мнению Ю.А. Решетова, - это обязательные предписания 

международно-правовых актов, квалифицирующие отдельные составы в качестве 

международных преступлений, ответственность за которые может быть возложена на 

физические лица, и устанавливающие принципы и нормы наказания. 

Формулируя юридические основания международно-правовой уголовной 

ответственности физических лиц, необходимо исходить из основных источников 

международного права: международных договоров, международных обычаев. 

Принцип индивидуальной уголовной ответственности является давней нормой 

обычного международного права, признанной еще в Кодексе Либера и Оксфордском 

руководстве. С тех пор она нашла юридическое закрепление во многих договорах, 

относящихся к международному гуманитарному праву, которые и составляют 

правовую основу ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений: Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., 

Московская декларация от 30 октября 1943 г. об ответственности гитлеровцев за 

совершенные зверства, Уставы Международных Военных Трибуналов, Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида, и наказании за него 1948 г., Конвенция о 

пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 г., 

Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы I, II 

к ним 1977 г., Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 г. и Второй протокол к ней 1999 г., Римский статут Международного 

уголовного суда 1998 г. 

Юридическим источником ответственности физических лиц за международные 

преступления может быть и национальное уголовное законодательство, если оно 

соответствует международному праву. 

Таким образом, имеются несколько категорий юридических оснований 

ответственности физических лиц за международные преступления, однако общим 

является для них то, что они определяют рассматриваемые деяния в качестве 
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преступных, а в некоторых случаях более или менее подробно характеризуются их 

составы. 
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 In this article the author considered the basis of bringing individuals to criminal 

responsibility for international crimes. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 

 

Автором статьи осуществлен теоретический анализ научных и теоретических 

источников международного право по вопросам адвокатской деятельности в уголовном 

процессе. По итогам изучения сделаны выводы касательно состояния развития 

международного право и принципов защитников – адвокатов по уголовным делам.  

Ключевые слова: адвокатское расследование; правосудие; суд; уголовный процесс; 

уголовно-процессуальное право; стороны уголовного процесса; обвинение; защита; 

тактика защиты; ситуации защиты; защитник; представитель; адвокат; уголовное дело; 

прокурор; органы уголовного преследования. 

Учитывая, что Казахстан на конституционном уровне провозгласил приоритет 

международно-правовых договоров (п. 3 ст. 4), а также уважение принципов и норм 
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международного права (ст. 8), политика нашего государства в области прав человека 

формируется также на основе присоединения к различным международным договорам, 

регулирующим различные аспекты прав человека 1, с. 34. Право обвиняемого на 

защиту, являясь субъективным комплексным правом, представляет собой необходимый 

элемент правового статуса личности в любой стране, претендующей на ее признание 

демократическим и правовым государством. Мировое сообщество осознало важность 

признания человека, его прав и свобод высшей ценностью, которую человечество 

должно оберегать. Так, ст. ст. 10 и 11 Всеобщей декларации прав человека от 10 

декабря 1948 г. предусматривает право на защиту в гласном судебном разбирательстве 

в единстве с презумпцией невиновности 2, с. 5. Международный пакт о гражданских 

и политических правах от 16 декабря 1966 г. в ст. 14 среди гарантий человека при 

рассмотрении предъявленного обвинения формулирует гарантии реализации права 

обвиняемого на защитупосредством защитника 2, с. 24. 

Следует отметить, что наше государство присоединилось и ратифицировало оба 

документа за исключением Факультативных протоколов. И как верно подметил 

С. М. Жалыбин, «в отличие от Декларации, имеющей универсальный характер в 

области стандартов прав человека, признанных международным сообществом, 

соблюдение закрепленных в Пактах политических, гражданских и иных прав является 

обязательным для подписавших эти Пакты стран» 1, с. 38. 

Статья 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г., ратифицированной Россией, гласит: «Каждый обвиняемый в 

совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: b) иметь 

достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; c) защищать себя 

лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если у него нет 

достаточных средств для оплаты услуг защитника иметь назначенного ему защитника 

бесплатно, когда того требуют интересы правосудия» 3, с. 36-37. Международная 

нормативно-правовая база адвокатской деятельности обширна и гуманитарна по своей 

направленности. 

Этот аспект невозможно рассматривать в отрыве от генезиса международно-

правовых норм о правах человека в процессе эпигенеза и развития с позиций 

юрисдикционных производств в универсальных и региональных международно-

правовых документах. Данная попытка представлена в одном из последних 

монографических исследований применительно к теории эффективной адвокатской 

деятельности 4, с. 10-75. 

В статье 14 «Основных положений о роли адвокатов» принятых VIII Конгрессом 

ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке отмечено, что 

«адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении правосудия, должны 

добиваться соблюдения прав человека и основных свобод, признаваемых 

национальным и международным правом, и должны всегда действовать свободно и 

настойчиво в соответствии с законом и признанными профессиональными стандартами 

и этическими нормами» 5, с. 6. Эти положения приняты в целях реализации 

международно-правовых документов, посвященных правам человека, их обеспечению. 

Они еще раз подчеркнули неоценимую роль адвокатов, как профессионалов, стоящих 
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на переднем фронте гуманизма, законности, уважения к естественным правам и 

свободам человека. Преамбула данного документа уже дает представление о системе 

основных международно-правовых норм и принципов, утверждающих общепринятые 

стандарты в профессиональной деятельности адвоката, где приоритетными являются 

права и свободы человека. В частности, в нее ввели Устав ООН, подтверждающий 

право людей всего мира на создание условий, при которых законность будет 

соблюдаться, и провозглашающий как одну из целей достижение сотрудничества в 

создании и поддержании уважения к правам человека и основным свободам без 

дискриминации; Всеобщую Декларацию о Правах Человека, утверждающуюпринципы 

равенства перед законом, презумпцию невиновности, право на беспристрастное и 

открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом, а также все 

гарантии, необходимые для защиты любого лица, обвиненного в совершении 

наказуемого деяния; Международный Пакт о Гражданских и Политических Правах, 

который недавно ратифицирован Республикой Казахстан, дополнительно 

провозглашающийправо быть выслушанным без проволочек и право на 

беспристрастное и открытое слушание дела компетентным, независимым и 

справедливым судом, предусмотренным законом; Международный Пакт об 

Экономических, Социальных и Культурных Правах, напоминающий об обязанности 

государств в соответствии с Уставом ООН содействовать всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и свобод; Свод принципов для защиты всех лиц, 

задержанных илинаходящихся в условиях тюремного заключения, 

предусматривающий, что каждому задержанному лицу должно быть предоставлено 

право на помощь, консультацию с адвокатом и возможность общаться с 

ним;Стандартные минимальные правила содержания заключенных рекомендующие, в 

частности,чтобы юридическая помощь и конфиденциальность в процессе ее 

осуществления были гарантированы для лиц, находящихся в заключении; Декларацию 

об Основных Принципах Юстиции для Жертв Преступленияи Превышения власти, 

рекомендующую принятие мер на международном и национальном уровне для 

улучшения доступа к юстиции и справедливому отношению возмещению вреда, 

компенсации и помощи для жертв преступления 5, с. 3-4. 

Несмотря на то, что «остается неясным, имеют ли преимущественное действие 

международные акты, предусматривающие общепризнанные принципы и нормы 

международного права в случае расхождения с ними законов» 6, с. 111-112, считаем, 

что факт неприсоединения или нератификации того или иного международно-

правового документа не должен игнорироваться учеными и практиками, потому что это 

та планка к достижению которой должно стремиться каждое государство, стремящееся 

видеть себя в клубе цивилизованных сообществ. Поэтому нами должны учитываться 

также документы Европейского сообщества, а также практика работы Европейской 

комиссии по правам человека и Европейского суда по правам человека, тем более, что 

Казахстан претендует на председательство в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Важным условием является то, что адвокаты должны относиться к своей задаче со 

всей ответственностью. Именно им предоставляется возможность в судебном процессе 

удерживать равновесие сторон и, следовательно, обеспечивать состязательность всего 
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процесса 7, с. 33. Данное обстоятельство еще раз подтверждает необходимость 

детального изучения существующих международных стандартов и принципов в 

адвокатской деятельности, играющих роль своеобразных ориентиров, по которым 

можно сверять не только законность-незаконность деятельности, но также соответствие 

неким общепризнанным общечеловеческим нормам, подтверждающим состояние 

прогресса в области и демократии и гуманизации. 

Следует отметить, что в литературе нет однозначного мнения о сущности и роли 

международных норм и принципов государств. Согласно определению В. И. Даля, 

принцип — это научное или нравственное начало, основание, правило, основа, от 

которой не отступают8, с. 431. Данный термин в понимании С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой означает основное, исходное положение какой-то теории учения, 

мировоззрения, теоретической программы9, с. 595. Самостоятельного толкования 

слова «общепризнанный» в словарях названных авторов не содержится. Но в словаре 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой «обще» толкуется как первая часть сложных 

прилагательных.В словах «общепризнанный, общеизвестный, общепонятный, 

общепринятый, общераспространенный, общеустановленный» употребляется в 

значении «свойственный всем, касающийся всех» 9, с. 440. Таким образом, из 

определений лингвистов под общепризнанными принципамимеждународного права 

следует понимать конкретные интересы,взгляды, получившие признание всех 

суверенных установленные для каждого из них и предназначенные для использования 

всеми государствами мира10, с. 47. По мнению некоторых авторов существенной 

разницы между «общепризнанными нормами» и «общепризнанными принципами» 

нет10, с. 59. Действительно большинство Конституций определяет равнозначно 

правовой статус этих двух явлений. Не имея преимущества перед национальным 

законодательством международно-правовые стандарты неизбежно реализуются на 

уровне отраслевого законодательства, которое должно быть приведено в соответствии с 

признанными конкретным государством международно-правовыми принципами и 

нормами преимущественно в двух направлениях: гуманизации и рационализации, но с 

сохранением баланса двух направлений. При этом не исключено появление новых 

векторов развития уголовно-процессуального законодательства ввиду многообразия 

интересов участников процесса. 

Есть мнение считать нормы международного права, содержащие в себе стандарты 

в области прав человека априори, общепризнанными нормами и принципами в силу 

существующего принципа уважения прав и свобод человека. Характер 

общепризнанности той или иной нормы следует определять не самим статусом данной 

нормы как существующей автономно, а «отношением государства, и в первую очередь 

гражданского общества данного государства к этой норме как к общепризнанной». На 

наш взгляд, такой подход не совсем корректен ввиду того, что ставит фундаментальное 

понятие общепризнанности в зависимость от отношения конкретного государства и 

общества. От того признает или не признает конкретное государство ту или иную 

норму, она не перестает быть общепризнанной. 

Конституция РКв п. 3 ст. 4 провозгласила приоритет норм международных 

договоров над национальным законодательством, возможность непосредственного их 

применения, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
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применения требуется издание закона. Следует заметить, что в ч. 3 ст. 2 УПК РК 

предусмотрено аналогичное положение, но применяемые нормы уголовно-

процессуального законодательства реформируются при наличии такой необходимости. 

Присоединяемся к позиции С. М. Жалыбина о необходимости последовательно 

использовать положения международных правовых актов при осуществлении 

конституционного контроля в отправлении правосудия 1, с. 42. Для адвоката, 

представляющего независимую от государства организацию, к соблюдению всех 

правил и стандартов, реализация которых зависит от него самого и его коллег — есть 

профессиональный долг. Приоритетной целью любого адвоката, стремящегося к 

повышению качества своих услуг, получению признания не только среди коллег, но и 

среди населения, будет исполнение, использование и соблюдение всех известных 

международных принципов и стандартов. Многие стандарты и правила органично 

входят в корпоративные документы на уровне уставов, свода правил и т. п. Следует 

заметить, что существуют как универсальные принципы и нормы международного 

права (например, закрепленные в Уставе ООН), так и специальные, затрагивающие ту 

или иную область деятельности. Также они могут содержаться как в многосторонних 

договорах и соглашениях типа Конвенций, Деклараций, Положений, так и в 

двусторонних международно-правовых договорах, заключаемых отдельными странами 

между собой. 

Э. Б. Мельникова попыталась сформулировать два универсальных принципа11, с. 

263-264. Думаем, что они вполне приемлемы и для Казахстана. Среди международно-

правовых документов, закрепляющих международно-правовые принципы и стандарты 

адвокатской деятельности, наиболее актуальными являются, на наш взгляд, 

следующие: Всеобщая Декларация о правах человека1948 г.; Международный Пакт о 

гражданских и политических правах1966 г.; Международный Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах1966 г.; Минимальные Стандартные Правила 

содержания заключенных 1955 г.; Декларация об основных принципах правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 г.; Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г.; Минимальные Стандартные 

Правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские Правила) 1985 г.; Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы 1990 г.; Основные принципы, касающиеся независимости судебных 

органов, 1985 г.; Статут Международного суда1945 г. (Римский Статут); Статут 

Международного Уголовного Суда (Римский статут) 1998 г.; Основные принципы, 

касающиеся роли юристов, 1990 г.; Основные положения о роли адвокатов 1990 

г.12.Некоторые из этих документов уже ратифицированы Республикой Казахстан, но 

это не имеет принципиального значения для объекта нашего исследования. Объем 

статьи  не позволяет более подробно представить анализ всех положений, 

затрагивающих адвокатскую деятельность, но мы думаем, что этот перечень не 

исчерпывающий, поскольку право на оказание юридической помощи представляет 

одно из основополагающих прав человека и гражданина и органично входит в право на 

беспристрастное и справедливое судебное разбирательство.  

Процесс имплементации норм международного права отражает тенденции 

интеграции государств в международное сообщество. Казахстан не должен оставаться в 
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стороне от этих процессов. В этих целях надлежит более четко определить роль и место 

международного права в национальном законодательстве и его влияние на внутри 

государственное право, проанализировать значение принципов и норм международного 

права в осуществлении конституционного контроля, законотворческой и 

правоприменительной деятельности, выявить точки соприкосновения универсальных, 

региональных и национальных механизмов обеспечения и защиты прав и свобод 

человека 1, с. 42.  

Представляется, что общепризнанность принципа означает наличие согласия на 

его реализацию большинством государств. В деятельности адвокатов актуальны все 

международные стандарты и принципы в области прав человека. Все стандарты и 

принципы можно классифицировать по признаку отнесения к адвокатской 

деятельности, выделяя общие и специальные. Те принципы и стандарты, которые 

освещают нормативы в области прав человека, судопроизводства можно назвать 

общими, а те, которые по содержанию относятся непосредственно к адвокатуре, ее 

организации и деятельности можно считать специальными 
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Түйіндеме 

Мақала авторымен қылмыстық іс жүргізудегі адвокат қызметінің мәселелері 

бойынша халықаралық құқық қайнар көздеріне кешенді және жүйелі теориялық талдау 

жасау жүзеге асырылды. Зерттеу нысандары бойынша халықаралық құқығының және 

.қылмыстық істер бойынша адвокат-қорғаушы қағидалары бойынша зерттеу жүргізілді. 

 

Summary 

 The author of the article has done a comprehensive and systematic theoretical 

analysis of international law sources on the issues of lawyer activity in criminal proceedings. 

The study was conducted on the principles of international law and defense lawyer on 

criminal cases. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 

ИНСТИТУТТАРЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ҮРДІСТЕРІ 

 

Бұл мақалада  Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарын 

дамыту, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары  негізге алынып, 

талқыланады.  

Кілт сөздер: Республика, Конституция, мемлекет, азаматтық қоғам,  адам құқықтары 

мен бостандықтары, билік, құқықтық жүйе, заң нормалары. 



 

№2 – 2019  

 
33 

 

 

Конституцияда құқықтар мен бостандықтардың абсолюттілік және ажырамастық, 

олардың заң бойынша ғана, конституциялық құрылымды қорғау, қоғамдық тәртіпке, 

адамның құқықтары мен бостандықтарына бағыну, халықтың денсаулығы мен 

адамгершілігін сақтау мақсатында шектеу қағидалары қарастырылған. Конституцияда 

азаматтық қоғамның негіздері мен негізгі институттары – заң бойынша алынған кез 

келген мүлікке жеке меншік құқығы, кәсіпкерлік қызмет құқықтары мен 

бостандықтары, партиялар, қазіргі кезде кеңінен құрылатын үкіметтік емес ұйымдар 

сияқты қоғамдық бірлестіктер құру және қызмет ету қағидалары бекітілген [1, 3 б.]. 

Қазақстан Республикасында бұқаралық ақпаратты құру және тарату саласындағы 

мемлекеттік саясатты мемлекеттің Қазақстан Республикасында ақпараттық кеңістікті 

құру және дамыту, бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау бойынша жүзеге асыратын 

ұйымдастырушылық, қаржылық, құқықтық және басқа да шаралардың мақсатты 

бағытталған жүйесі ретінде анықтауға болады [2, 64 б.]. 

Бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту, оның экономикалық дербестігін, сондай-

ақ оларды қоғамдық және мемлекеттік бақылау механизмін қамтамасыз ету 

саласындағы заңнаманы әрі қарай жетілдіру қажет [3, 57-61 б.]. 

А.А. Морозовтың айтуынша  билік пен бұқаралық ақпарат құралдарының өзара 

қатынасының механизмін құру мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қорғаудың міндетті 

шарты болып табылады. Билік, қоғам мен масс-медиа субъектілерінің арасындағы 

өзара қатынастардың негізгі реттеушісі құқықтық мемлекетте тек заң ғана болуы 

мүмкін. Осыған байланысты билік салыстырмалы түрде бейбіт, заңдардың негізінде 

бұқаралық ақпарат құралдарымен тіл табысатын бірқатар жетекші елдердің заң шығару 

тәжірибесін қарастырып көрген қызықты болар [4, 43-47 б.]. 

Әдетте бұқаралық ақпарат құралдары технологиялық немесе экономикалық 

көзқарас тұрғысынан - ақпарат көзі ретінде немесе шаруашылық етуші субъект ретінде 

қарастырылады. Бірқатар жағдайларда мұндай тәсіл орынды. Бірақ ол бастысын 

көлеңкелемеуі керек. Бұқаралық ақпарат құралдары дамыған азаматтық қоғамның 

ажырамас элементі болып табылады. Бұл элемент әлсіз немесе мүлдем болмаса 

мемлекеттің демократиялық болуы мүмкін емес. Ел дамуының қазіргі кезеңінде 

бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық институт ретіндегі маңызы бұрынғына 

қарағанда қарқынмен артып келеді.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының азаматтық институт ретіндегі рөлі мынада: 

бұқаралық ақпарат құралдары өздері өте қарқынды және ықпалды азаматтық институт 

болып табылады, мемлекет пен қоғам арасындағы кері байланыстың ең мөлдір және 

әсерлі нысандарының бірі болып саналады; медиа-қоғамдастық басқа азаматтық 

институттардың дамуына себептеседі, оларға қазіргі жағдайда баға жетпес ақпараттық 

қолдау көрсетеді. 

Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары өз қызметі арқылы азаматтық қоғамды 

күшейтуі керек. Олар қазақстандық халықтың рухын, оның жұмылуы мен патриоттық 

сезімдерін арттыруды насихаттауы керек. 

Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары ел тәуелсіздігінің қалыптасуы 

жылдарында екпінді және жоғары қарқынмен өсті. 1991 жылы Қазақстанда бар 

болғаны 600-ден астам газет пен журнал болып, оның барлығы мемлекеттік 
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басылымдар болса, соңғы жылдары олардың саны «әр түрлі меншік нысанындағы 6646 

бұқаралық ақпарат құралына дейін» артты [5, 63-65 б.]   

Сөз бостандығы, ашықтық Қазақстанның ақпараттық өрісінің даусыз белгісіне 

айналды. Журналистердің құқығы заңнамамен қорғалады, бірқатар қоғамдық ұйымдар 

олардың сақталуын бақылайды. Олардың арасындағы ең беделділердің бірі бірқатар 

үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар басшыларының бастамасы бойынша құрылған «Әділ 

сөз» Халықаралық қоғамдық сөз бостандығын қорғау қоры болып табылады. «Әділ 

сөз» Халықаралық сөз бостандығын қорғау қорының мақсаты елдің күнделікті өмірінде 

еркін, әділ және үлгерінді журналистиканы бекіту арқылы ашық азаматтық қоғам 

қалыптастыру болып табылады. Бұл жұмыстың бастапқы негізі қордың 

корреспонденттік желісі арқылы сөз бостандығының бұзылуына мониторинг жүргізу 

болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарымен заңдылық тұрғысынан нашар 

жағдайларды жедел талдау осындай азаматтық институттар мен журналистерді 

қорғаудың анағұрлым тиімді нысандарын таңдауға мүмкіндік береді. 

Бұқаралық ақпарат құралдары орасан зор билікке ие. Билік - басқа адамға сөзіңді 

жеткізу және іс-әрекетіне ықпал ету құқығы. Мәжбүрлеп әсер етудің кез келген нысаны 

шектелген. Билік ерікті түрде бағыну, мүдделерді келісу негізінде құрылады - 

демократия деген осы. Баспасөз дәл осы билікке ие болып табылады. 

Ақпараттық азаматтық институттың рөлі бірден туындамайды және елеусіз ғана 

алдыңғы қатарға шығады. Шынын айтқанда, бұл қоғамдық пікір билігі, бұл мәселені 

митингіде, шешендік пікірталастарда жаппай талқылаудың ежелгі институты. Заманауи 

технологиялар бұл үдерісті анағұрлым жетілдіре түскен. Компьютер арқылы форумға 

қатысып, немесе чатта пікір алмаса отырып, сіз билікті қалыптастырасыз. 

Баспасөздің билік оппозициясының белгіленбеген мүшесі ретінде танылуы билік 

даму бағыты мен бұл үдерістегі бұқаралық ақпарат құралдарының орнын көрсетеді. 

Бізге жақсы танымал мемлекеттің құруы идеясы - биліктің құруы идеясы емес, биліктің 

мәжбүрлеуінің, басқа адамдарды өз пікіріне зорлап бағындырудың құруы идеясы. 

Пікірлер мен сананы басқаруға негізделген билік қазіргі қоғам мен таяу болашақ 

қоғамындағы биліктің басты нысанына айналып отыр. Демагогия өнері мен 

коммуникативтік құзырлық биліктің маңызды институттары болып табылады. 

Бұқаралық ақпарат құралдары бүгінде әлеуметтік кеңістікті қалыптастырудың 

қуатты құралдарының бірі болып табылады. Бұқаралық коммуникация репродуктивті 

және креативті қызметті орындай отырып, адамдардың тікелей өмірлік тәжірибесін 

толықтырады. 

Аман қалу қажеттілігі баспасөзді этикалық қағидаларды емес, пайда табуды 

басшылыққа алуға мәжбүрлейді, бұл бұқаралық ақпарат құралдарының әділетсіздігі 

мен ангажирленуін тудырады. 

Әлеуметтік тапсырыс, бір жағынан, әлеуметтік шиеленістің төмендеуіне 

себептеседі: өңірдің әлсіз жерлері анықталады және жойылады; әлеуметтік саясаттың 

бағыттары артады; әлеуметтік салада жаңа жұмыс орындары құрылады; әлеуметтік 

мәселелерді шешу жеделдігі артады; азаматтарды әлеуметтік мәселелерді шешу 

үдерісіне тарту кеңейтіледі. Екінші жағынан, биліктің шынайы нығаюына көмектеседі: 

басқару құрылымын оңтайландыру жүргізіледі; бюджеттік қаражаттарды пайдалану 

тиімділігі артады; биліктің беделінің күшеюі орын алады. 
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Радио және теледидар мәселелері ерекше маңызды болып табылады. Хабар тарату 

саяси ақпаратты берумен ғана байланысты емес, оның барлық қызметі қоғамдық пікір 

мен мәдениет саласында жүзеге асырылады. Өз пікірін білдіру бостандығын 

қамтамасыз ету және демократиялық дәстүрлер мемлекет жастарға білім берумен 

байланысты мәселелерден басқа мәдениет саласындағы бақылаудың қандай да бір 

нысанын жүзеге асырудан бас тартуын талап етеді.  

Екінші жағынан, барлық елдерде дерлік қоғамдастық пен үкімет хабар тарату 

толығымен жеке бизнеске тиесілі болмауы керек және тек коммерция заңдары мен 

мүдделеріне бағынбауы керек деген пікірді ұстанады. Барлық дерлік демократиялық 

елдерде радио мен теледидар белгілі әлеуметтік жауаптылық заңнамамен белгіленген, 

және хабар тарату мәселелерімен айналысатын басқарушы органдар құрылған. 20-30 

жылдардан бастап көптеген демократиялық елдер хабар тарату халықтың мәдени, білім 

және әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға қатысты маңызды рөл 

атқаратындығы соншалық, оны тек коммерциялық, көңіл көтеру кәсіпорны ретінде ғана 

қарастыруға болмайды деп шешті. 

Бұл елдер сондай-ақ ол анағұрлым танымал спорттық жарыстар туралы 

репортаждар көрсетіп, қандай бір ақпаратты бере алады деп ойлады. Алайда олар 

қоғамдық хабар тарату бағдарламаларды программалау мәселелерінде шек қояды, 

осыған байланысты ол үнемі үлкен аудитория жинауы қажет болады деп санады. 

Екінші жағынан сондай-ақ олар демократиялық үкімет ретінде хабар таратуды 

бақылауы орынсыз деп сенді. Сондықтан жарнаманың емес кең қоғамдастықтың 

көмегімен хабар таратуды қаржыландыруды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әр түрлі 

жүйелерді және заң негізінде үкіметке тәуелсіз хабар тарату корпорацияларын құрды. 

Бұл корпорациялар кеңестерінің құрамына қоғамдық өмірдің әр түрлі салаларында 

білімі бар, бірақ саяси лауазым атқармайтын жекелеген тұлғалар енгізілді. 

Журналистердің өзіндік тәртібі мен дауларды реттеудің соттан тыс және биліктен тыс 

тәсілдерін пайдалану жақсартылуы керек. Сарапшылардың ұсыныстарын енгізу 

толығымен жүргізілген жоқ, біреуі дұрыс болмаса, біреуі шығынды тым көп қажет 

ететін болды. Бірақ, соған қарамастан, бұқаралық ақпарат құралдарын реформалау 

жүргізілді, мысалы ұлттық баспа және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі агенттіктің 

мәліметтері бойынша газет саны екі еседен аса артты, бұл ретте, газет таралымын 

талдауға сүйене отырып, бірқатар газеттер реформаланып, ең міншіл деген 

оқырмандардың талаптарына жауап бере бастағанын атап айту керек. 

Көптеген бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге төтеп бере алмайды немесе 

толығымен демеушінің рақымшылығы мен қаржылық әл-ауқатына тәуелді болып 

табылады. Қазіргі уақытта республикада мемлекеттік тапсырыс алу құқығы меншік 

түріне қарамастан масс-медиалар арасындағы конкурс нәтижелері бойынша 

анықталады. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда мемлекеттік тапсырысты 

конкурстық негізде орналастыру арқылы БАҚ-ты мемлекеттік қолдау туралы норманы 

бекіткен дұрыс. Мәжілістің қарауындағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң 

жобасында мұндай тапсырысты орналастыру тек мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат 

құралдары арасында ғана қарастырылған. Конкурстың комиссияны Президент 

Үкіметтің және оның құрамына кірмейтін мемлекеттік билік органдары өкілдерінен, 
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Парламент депутаттарынан, мемлекеттік емес коммерциялық емес ұйымдар 

өкілдерінен, жекелеген мамандардан құрады деп жоспарланып отыр [5, 63-65 б.]. 

Қазіргі қазақстандық зерттеулер баспаларды белгілі бейіндер бойынша ірі 

компанияларға біріктіруді ұсынады, бұл анағұрлым ірі қаражатты басқаруға, өнімнің 

сапасы мен ассортиментін анағқрлым жедел арттыруға мүмкіндік береді.  

Бұнымен қоса бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік саясат 

егеменді мемлекеттің ақпараттық өрісі республикасының мүддесі үшін қызмет етуіне 

бағытталуы керек. 

Кейде биліктің жаңа тармағы деп аталатын бұқаралық ақпарат құралдарына 

көбіне қоғамдағы адамгершілік, рухани ахуал ғана емес, сонымен қатар осы 

мемлекеттің бейнесін анықтайтын саяси, құқықтық, мәдени үрдістер мен белгілердің 

сипаты байланысты болып табылады. 

Ақпараттық саясатты іске асыра отырып, бұқаралық ақпарат құралдары саяси 

үдеріске ықпал етеді. Олар адамдарды біріктіреді, оларды саналы әрекетке 

жұмылдырады, азаматтардың қауіпсіздігін, оларды зорлық-зомбылықтан қорғауды 

қамтамасыз етеді. Сонымен қатар толеранттылық (төзімділік) бұқаралық ақпарат 

құралдарында әлі кең тарала қойған жоқ. Ол қарама-қайшы көзқарастардың 

жақындасуын, олардың бәтуаға келуін бағамдайды. Бұл шынайы демократиялық 

қоғамның маңызды белгісі. 

Бұқаралық ақпарат құралдарын дамытудың соңғы белгілерінің бірі хабар тарату 

саласындағы телеарналар, газет басылымдары арасындағы бәсекелестік болып 

табылады, бұл ақпарат сапасының артуына, ендеше тиісті баспалардың арасында 

журналистердің кәсібилігін арттыру, біртіндеп ақпараттық байланыстар жүйесін 

қалпына келтіру, полиграфиялардың материалдық-техникалық базасын жақсарту 

үрдісінің туындауына алып келеді. Құралдардың қоғамдық жетіспеушілігіне 

қарамастан тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қалыптастыру үшін, соның ішінде 

ақпараттық органдардың өздерінің тарапынан (оның ішінде құқықтық емес 

әдістермен де (яғни соттық емес)) жағдай жасау қажет.  

Бұнымен қоса, «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Заңның өзі де меншік 

иелерінің, редакциялар мен журналистердің өзара қатынастарын анағұрлым нақтырақ 

анықтау, журналистік қызмет кепілдіктерін арттыру, ұғымдарды нақтылау, қарама-

қайшылықтарды жою, жарнама туралы ережені өзгерту бөлімдерінде әрі қарай 

жетілдіруді қажет етеді. 

Қазіргі уақытта баспа материалының 2/3 бөлігін жарнама құрайтындарды есепке 

алмағанда, барлық мерзімдік басылымдар ҚҚС-тан босатылған. Электронды бұқаралық 

ақпарат құралдарының өндіріс және меншікті өндірісінің өнімін, сондай-ақ 

жарнамалық қызметтерді тарату бойынша айналымдарына нөлдік мөлшерлеме 

бойынша салық салынады. Яғни республикалық бюджет телерадиокомпанияларға 

олардың өнім өндірісі бойынша шығындарының 16%-ын өтейтін болады [6]. 

Шындығында бұл барлық телерадио компаниялардың меншікті бағдарламалар 

өндірісін бюджеттік субсидиялау дегенді білдіреді. 

Нәтижесінде біз мынадай қорытындыға келдік:  

1. Қазіргі әлемдегі мемлекеттің тұрақтылығы көп жағдайда егер мемлекетте 

тәуелсіз хабар тарату жүйелері болмаса, тәуелсіз хабар таратудың шындығында не 
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екенін түсінуіне де байланысты. Қарапайым азаматтардың өзі билікке, оның 

институттарына және іс-қимылдарына деген сенімін жоғалтады. Ақпарат алмасу 

еркіндігі үкіметке азаматтары адам және қоғам өміріне ерікті түрде қатысатын 

өркениетті мемлекет құруға көмектеседі».  

2. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заң (23 маусым 1999 ж.) қоғамымызды 

әрі қарай демократияландыру және реформалау жолындағы ілгерінді қадам болды. 

«2002 жылы Қазақстан Республикасындағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы 

жаңа Заң әзірлене бастады. 2003 жылғы ақпанда Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 

келісім министрлігі ІІ Журналистер Конгресіне ұсынған бұл Заң жобасы медиа-

қоғамдастық тарапынан қатты сынға ұшырады. 2003 жылғы мамырда өңделген заң 

жобасы Азаматтық қоғамды одан әрi демократияландыру мен дамыту жөнiндегi 

ұсыныстарды тұжырымдау бойынша тұрақты жұмыс iстейтiн кеңес отырысында 

талқыланды. Талқылау барысында заң жобасына аталған заң жобасын жетілдіретін 

маңызды түзетулер ұсынылды. Алайда Парламентке дайындаған заң жобасының ескі 

нұсқасы жолданды. Жобада абыройы мен намысын қорғау туралы даулар бойынша бір 

жылдық талап арыз мерзімін белгілеу нормалары қарастырылған болатын. Жобада 

сапалы ақпарат алу құқығын қамтамасыз ету бойынша бірқатар нормалар жазылған. 

Жалған жала жабатын мәліметтерді таратқаны үшін немесе теріске шығаруды 

жариялау, не материалдық және моральдік зиянды өтеу бойынша БАҚ-тың 

жауапкершілігі анағұрлым мұқият қарастырылды.  
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Summary 

        This article is based on the Law on Civil Society Institutions in the Republic of 

Kazakhstan, on the Rights and Freedoms of Citizens and Citizens. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША ЕРЛІ-

ЗАЙЫПТЫЛАР МҮЛКІНІҢ ШАРТТЫҚ РЕЖИМІ 

 

       Мақалада Қазақстан Республикасының Неке және отбасы туралы заңнамасындағы 

ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі, оларды реттеу әдістері, отбасы 

қатынастарын реттеу тәсілдері, неке шарты және оның проблемалық тұстары 

қарастырылған. 

Кілт сөздер: неке шарты, императивтік әдіс, ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен 

мүлкі, диспозитивтік әдіс т.б 

1998 жылғы 17 желтоқсандағы Неке және отбасы туралы заң отбасылық қатынастарды 

реттеуде императивті-рұқсат беру әдісін диспозитивтік әдісті алмастыра отырып, жаңа 

тәсіл салды. Отбасы қатынастарына мемлекеттік-құқықтық ықпал етудің көптеген 

тәсілдері бар, сондықтан қазіргі заманғы заңнама, бұрыңғыдан айырмашылығы, дәл 

осы құқықтарды басым етеді деп атап өту өте маңызды.  Бұл кодификацияланған 

актінің басты және даусыз құндылығы. Отбасында қалыптасқан қатынастар әртүрлі 

сипатқа ие, оның ішінде бір адам басқа бірдеңені орындау немесе белгілі бір іс-

әрекеттерді жасаудан тартыну міндеттемелерінің алдында болатын құқықтық 

қатынастардың сипаты. Тараптардың келісімінде жасалған шарттық қатынастар 

ауқымы кең болған сайын, Міндеттемелік сипаттағы қатынастар соғұрлым көп болады. 

Бұл қатынастар мен құқық қолдану практикасын тиісті реттеу үшін осылайша 

қалыптасқан қатынастардың сипатын зерттеу және олардың құқықтық табиғатын 

анықтау қажет. "Неке және отбасы туралы" 1998 жылғы 17 желтоқсандағы Заңның 5-

бабы отбасы мүшелері арасындағы жеке мүліктік емес және мүліктік қатынастарды, 

егер бұл отбасылық қатынастардың мәніне қайшы келмесе, реттеуге мүмкіндік береді. 

Мүмкін, осындай нормаларды бекіту міндетті сипаттағы құқықтық қатынастарды 

мойындауға мүмкіндік берді. Тиісінше бұл ереже міндетті құқық институты 

теориясының жалпы ережелерін қалыптастырудың және отбасылық құқықтағы 

шарттық міндеттемелерді жүйелеудің негізі болуы мүмкін. 
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1998 жылғы 17 желтоқсандағы "Неке және отбасы туралы" заң шарттық негіздерде 

көптеген қатынастарды реттеуді ұсынады, бұл ретте кейбір шарттар тікелей 

шарттармен аталады (мысалы неке шарты), басқалары (алимент төлеу туралы келісім, 

ата-аналар бөлек тұрған кезде балалардың тұратын жері туралы ата-аналардың келісімі) 

келісімдермен аталады. 

Отбасы-құқықтық міндеттемелердің айрықша белгілері осы құқықтық қатынастар 

шеңберінде Отбасы субъектілерінің өзара байланысының салыстырмалы сипаты, 

сондай-ақ құқықтар мен міндеттерді рөлдік бөлуге байланысты отбасы-құқықтық 

міндеттемеге бірегей құқықтық қатынас шегін беретін отбасылық қатынастарға 

қатысушылардың ерекше жеке-сенімді байланысына тән болып табылады. Отбасылық 

құқықтағы міндеттемелерді шарттық және келісімсіз міндеттемелерге бөлуге болады. 

Бұл ретте бірқатар жағдайларда шарттық міндеттемелердің туындауы шартсыз 

міндеттемелердің орындалуына әсер етеді. 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы "Неке және отбасы 

туралы" Заңының 38-бабы неке шартын реттейді және мыналарды анықтайды: "некеге 

тұратын адамдардың келісімі немесе ерлі-зайыптылардың некеде және (немесе) ол 

бұзылған жағдайда мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісімі Неке 

шарты деп танылады". Бұл ретте неке шарты жасасу нысаны бойынша да, тараптардың 

ерік білдіру мазмұны мен еркіндігі бойынша да азаматтық-құқықтық мәмілелерге 

қойылатын негізгі талаптарға сәйкес келуге тиіс. 

Неке шартының мақсаты-осы режимді ерлі-зайыптылардың қажеттіліктеріне барынша 

бейімдеу үшін ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимін өзгерту. Заңды режимді 

өзгерту нәтижесінде шарттық режим туындайды,ол қандай да бір шамада ерлі-

зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттерін өзгеше айқындайды. Заңды 

режимді шарттық режимге өзгерту себептері мүлдем әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ерлі-

зайыптылар қандай себеппен басшылыққа алмаса да, олардың заңды маңызы жоқ. 

Шарттың заңды табиғаты мәмілелердің жалпы жіктемелері бойынша қаралады,атап 

айтқанда неке шарты консенсуалды болып табылады. Неке шарты тараптар келісімге 

тиісті нысанда қол жеткізген сәттен бастап күшіне енуі мүмкін. Алайда, егер шартты 

тек некеге тұруға ниет білдірген тараптар жасаса, ол кейінге қалдыру шартымен 

жасалған болып саналады, яғни неке тіркелген сәттен бастап ғана әрекет ете бастайды. 

Неке шарты, әдетте, екі жақты және ақылы болып табылады. 

Неке шарттарының субъектілік құрамы ерекше болып табылады. Ерлі-зайыптылар 

немесе некеге отыратын адамдар шарт субъектілері бола алады. 

Субъектілік құрамға қойылатын ерекше талаптар нақты ерлі-зайыптылар арасында неке 

шартын жасасу мүмкін емес етеді. Ерлі-зайыптылар сатып алынатын мүлікке бөлек 

немесе үлестік меншік режимін белгілеу, сондай-ақ өзара міндетті құқықтық 

қатынастарды реттеу туралы өзара келісім жасай алады, бірақ бұл неке шарты болып 

табылмайды. Мұндай шарт азаматтық заңнаманың жалпы ережелеріне бағынуға тиіс. 

ҚР АК 209 бабына сәйкес ортақ бірлескен меншік тек заң күшіне қарай пайда болады, 

демек, шарт күшіне қарай пайда бола алмайды. Сәйкесінше, ерлі-зайыптылар бірлесіп 

тұру кезеңінде сатып алынған мүлікке ортақ бірлескен меншік режимін өзіне белгілей 

алмайды. М. В. Антокольскаяның пікірінше, мұндай некелердің едәуір таралуына 

байланысты нақты жұбайларға некелік келісімдер жасауға, оның ішінде олардың 
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мүлкіне ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншік режимін таратуға тікелей рұқсат 

ету орынды болар еді[1; 168]. 

Біздің пікірімізше, некесіз некеде нақты тұрған кезде туындайтын мүліктік құқықтар 

мен міндеттерді неке шартын реттеу орынсыз. Нақты неке заң шығарушы тұрғысынан 

неке емес, сондықтан заңды күші жоқ. Мәселе азаматтарды міндетті түрде неке қиюға 

мәжбүр ету емес, құқықтық санада некенің нақты және заңды тәртіппен тіркелген 

арасындағы айырмашылықты нығайту болып табылады. Құқықтық регламенттеу 

тұрғысынан нақты ерлі-зайыптылардың мүлкінің белгілі бір режимін бекіту 

мақсатында неке шарттарын пайдалану қандай да бір қиындық тудырмайды, алайда 

құқық тәрбиелеу функцияларын да атқарады. Осыған байланысты біз үшін осы 

проблеманың моральдық және этикалық аспектілері маңызды. Нақты неке 

қатынастарын тарату заң шығарушыны міндеттеуге тиіс емес. Сондықтан азаматтарға 

отбасылық немесе азаматтық заңнаманың талаптары негізінде олардың арасында 

қалыптасқан мүліктік қатынастарды қалай реттеу керектігін айқындаған жөн. 

Неке шарты мен неке өзара тығыз байланысты. Неке шарты жоқ неке болуы мүмкін, 

бірақ некеден тыс неке шарты болмайды. Неке шартын кім арасында жасасатындығына 

байланысты Шарттың күшіне ену сәті анықталады. 

Неке шартын жасасу неке тіркелген кезден бастап күшіне енеді. 

Неке шарты некені тіркегеннен кейін жасалған жағдайда (некенің кез келген кезеңінде) 

оған азаматтық заңнаманың жалпы ережесі қолданылады, оған сәйкес ол жасалған 

сәттен бастап күшіне енеді. 

Неке шарты азаматтық-құқықтық мәміле болып табылады, тиісінше осындай 

мәмілелерге қойылатын барлық талаптарға жауап беруі тиіс. Неке шартын жасасу 

міндетті емес, құқық болып табылатынын атап өткен жөн, сондықтан неке шартын 

жасасу немесе оны жасасудан бас тарту туралы мәселені некеге тұратын ерлі-

зайыптылар мен адамдар өз бетінше және еркін шешеді. Сонымен қатар неке шартында 

ерлі-зайыптылардың ортақ еркі, яғни олардың бірыңғай ерік білдіруі тиіс екендігі 

туралы талаптарды сақтау міндетті. 

Неке шартының ерекшелігі әрбір нақты жағдайға байланысты шартты шарттардың 

белгілі бір түріне жатқызу мүмкіндігін негіздейді. Мысалы, неке шартында айырбастау, 

жалға беру, сыйға тарту шартының элементтері болуы мүмкін, өйткені ерлі-

зайыптылар заңмен тыйым салынбаған барлық мүмкін мәмілелерге бір-бірімен кіруге 

құқылы және кіре алады. Сондықтан, біздің ойымызша, неке шарты аралас түрдегі 

әмбебап шарт болып табылады, ол түрлі шарттардың ерекшеліктерін қамтуы мүмкін, ал 

оның ерекше ерекшелігі, бірінші кезекте неке шарты отбасы өмірінің барлық 

тараптарына және ерлі-зайыптылыққа қатысты мүліктік қатынастарды реттеудің 

әмбебап құралы болып табылады деп есептеуге болады [2; 79]. 

Ерлі-зайыптылар бірлесіп жинаған мүлікке қатысты шарттық қатынастарды орнату 

азаматтық заңнама нормаларында жалпы түрде көзделеді. Отбасы құқығының 

нормалары бұл қатынастарды неке шартының құқықтық табиғатын, оны жасасу 

нысанын, неке шартының мазмұнын, оны өзгерту, бұзу, тоқтату, оны жарамсыз деп 

тану негіздерін айқындай отырып, жеткілікті түрде егжей-тегжейлі регламенттейді., ҚР 

АК-нің 378 бабына сәйкес екі немесе бірнеше тұлғалардың азаматтық құқықтары мен 
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міндеттерін белгілеу, өзгерту, тоқтату келісім деп танылады. Жалпы түрде мұндай 

анықтама неке шартына да жатады. 

Үлгі тұрғысынан неке шарты екі ерекшеліктен ерекшеленеді: оны жасасудың жазбаша 

нысаны және міндетті нотариаттық куәлік. Неке шартының нысанына қатысты осы 

өзара байланысты екі талаптар өз қалауы бойынша еркін өз құқығын иеленуге, ерлі-

зайыптылардың әрқайсысының, еңбекке жарамсыз, мұқтаж жұбайының мүліктік 

құқықтарының бұзылуын болдырмауға, ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтарын 

қамтамасыз етуде белгілі бір тұрақтылықты сақтауға, жеке тұлғалардың ғана емес, 

мемлекеттің мүліктік мүдделерін сақтауға кепілдік беруге мүмкіндік береді[3; 115]. 

Ерлі-зайыптылар неке шартында заңмен белгіленген бірлескен ортақ меншік режимін 

өзгертуге, ерлі-зайыптылардың барлық мүлкіне, оның жекелеген түрлеріне немесе ерлі-

зайыптылардың әрқайсысының мүлкіне бірлескен, үлестік немесе бөлек меншік 

режимін белгілеуге құқылы. Неке шарты қолда бар мүлікке немесе болашақ мүлікке 

қатысты жасалуы мүмкін. Неке шарты ерлі-зайыптылардың өзара асырап-бағу 

жөніндегі құқықтары мен міндеттерін, бір-бірінің кірістеріне қатысу тәсілдерін, 

олардың әрқайсысының отбасылық шығыстарды көтеру тәртібін айқындайды. Бұдан 

басқа, неке шартында ерлі-зайыптылар неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылардың 

әрқайсысына берілетін мүлікті айқындауға құқылы. 

Шет мемлекеттердің заңнамасына қарағанда ҚР "Неке және отбасы туралы" заңында 

неке шартында ерлі-зайыптылардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін 

шектеуге, олардың өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгіну құқығына тыйым салынуы 

көзделген. Неке шарты ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік емес жеке қатынастарды, 

ерлі-зайыптылардың балаларға қатысты құқықтары мен міндеттерін реттей алмайды, 

еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайдың асырауды алу құқығын шектейтін ережелерді 

қарастыра алмайды, ерлі-зайыптылардың бірін өте қолайсыз жағдайға қоятын немесе 

отбасы-неке заңнамасының негізгі бастамаларына қайшы келетін басқа да жағдайларды 

ұстай алмайды. Отбасы қатынастарын реттеу тәсілдері ерекше сипатқа ие. Олардың 

ішіндегі ең маңыздысы — осы қатынастардың кез келген қатысушысына реттеуде 

белгілі бір түрде әрекет ету мүмкіндігін беру. Егер заң шығарушының неке шартын 

жасауға мүмкіндік беретін логикасын негізге алсақ, онда мемлекеттің неке құқықтық 

қатынастарының мазмұнына қатысты қазіргі императиві неке шартының қолданылу 

шектерін шектеуге тиіс. Сонда біз неке шартының еркіндік шегі туралы мәселені заңды 

түрде қоя аламыз. Неке шарты қаншалықты еркін болуы мүмкін? Неке шартын жасасу 

кезінде азаматтар қаншалықты бос болуы мүмкін? Шарт шекаралары индивидтің 

мүдделерін ескере отырып кеңейтілуі мүмкін бе немесе неке қатынастарын императивті 

реттеу басым болуы тиіс пе? Неке шартында жеке мүліктік емес қатынастарды реттеуге 

тыйым салуды мемлекеттің отбасы ісіне араласуы ретінде түсіндіруге болмайды ма? 

Мысалы, неге неке шартын әйелінің, күйеуінің туыстарымен қарым-қатынасты 

реттеуге болмайды. Құқықта отбасылық шарт ұғымы жоқ, ол кезде оны неке шартымен 

реттеу орынды емес пе. Туыстар туралы, тұратын жері туралы, сабақ түрін, 

мамандықты таңдау туралы сұрақ-бұл ерлі-зайыптылардың жеке құқықтық 

қатынастары ғана емес, бұл некенің сәтті немесе сәтсіз тағдырын анықтай алатын 

қандай да бір таңдаудың орындылығы немесе орынсыздығы туралы практикалық 

мәселелер. Егер бұрынғы некелерден балалары бар азаматтар немесе әлеуетті ессіз жұп 
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некеге тұрса, неке шартында бала асырап алу, суррогат ана болу, Патронат туралы 

мәселені ескеруге болмайды ма? Бұл тек этикалық және жеке сәттер ғана емес, 

сонымен қатар мүліктік құқықтар мен міндеттерді анықтай алады. Неке шарты некеге 

қатысты азаматтардың амбициясы мен қажеттіліктерін нақты көрсете алады. Біздің 

пікірімізше, неке шартының маңызы құқық пен заңнамадағы олқылықтардың орнын 

толтыру, Неке және отбасы туралы заңнаманың диспозитивтік бастауларын бекіту, 

мемлекеттің отбасы ісіне императивтік араласудан бас тарту, отбасы-неке 

қатынастарын регламенттеудің өркениетті тәсілінің болуы, сондай-ақ құқықтық 

құрылымдардың көмегімен азаматтардың қарым-қатынас нысандарын одан әрі дамыту 

болып табылады. 

Реттеушілік мәннен басқа, неке шарты дұрыс емес мәнге ие болуы мүмкін. Заң 

техникасы тұрғысынан неке шарты қиындық тудырмайды. Мәселе азаматтардың неке 

шартын жасауға психологиялық қатынасынан тұрады. Неке шартын жасасу ерлі-

зайыптылар немесе болашақ ерлі-зайыптылар арасында сенімсіздік білдіретінін жиі 

мәлімдейді. Егер азаматтық құқықта сенім-біреуге қатысты кепілдік, есеп шарты болса, 

отбасылық құқықта сенім-бұл өзіне қатысты негіз, есеп және рационализм. 

Мәселенің психологиялық аспектісі терең зерттелген жоқ, тек бір автор Л. 

Максимовичтің келесі түсініктемесі бар. Неке шарты адамдардың санасында ажырасу 

мүмкіндігімен теңестіріледі, неке шартын жасасу некені бұзудың катализаторы бола 

алады, бұл болжау әсерімен байланысты: егер неке шартын жасасаң-демек, ажырасуды 

жоспарлайсың[4; 45]. 

Егер басқа ұстанымдардан: неке шартын қалыптасқан жағдайларға қарамастан, шартта 

мүліктік құқықтар мен міндеттерді көрсете отырып, неке мен отбасын сақтау үшін 

жасасаң, отбасы өмірінің қандай да бір жағына белгілі бір жауапкершілікті өзіне 

аласың. Біздің ойымызша, неке шартын жасасу көбінесе индивидтің жеткілікті 

негізделген уәждемесін көрсетеді.  

        Осылайша, субъектінің жалпы эволюциялық деңгейі ол үшін неке шарты серіктес 

үшін олардың бірге тұру жағдайында немесе капиталды көбейту тәсілінде 

сыйластықтың аванстық көрінісі болатынын анықтай алады. Бұдан басқа, неке шарты 

жеке меншік танылмаған, жеке қатынастардың басымдығын жариялаған жүйенің 

салдарынан қазіргі заманғы түсінікте бұрмаланған.  
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Резюме 

В статье рассматривается законодательства Республики Казахстан О браке и 

семье в котором предусмотрен договорный режим имущества супругов, методы их 
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регулирования, способы регулирования семейных отношений, брачный договор и его 

проблемные вопросы. 

 

Summary 

The article in the legislation of the Republic of Kazakhstan On marriage and family 

provides for the contractual regime of property of spouses, methods of their regulation, 

methods of regulating family relations, marriage contract and its problematic aspects. 
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МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ БӨЛУ ҚАҒИДАСЫНЫҢ ТАРИХЫ ЖӘНЕ 

ТҮСІНІГІ 

 

Автор мақалада мемлекеттік билікті бөлу қағидасының тарихы және түсінігіне 

тоқтала келе, билікті бөлу теориясының осыдан үш жүз жылдар бұрын пайда 

болғандығын. Оның негізін қалаушылар болып ағылшындық философ-материалист, 

материализмнің идеялық-саяси доктринасын құрушы Джон Локк (1632-1704) пен 

француздық философ және құқықтанушы Шарль Луй Монтескьенің негізгі ойларына 

(1689-1755) талдау жасапған. Мемлекеттік билік бөлудің маңыздылығы мен 

қажеттіліктері жөніндегі Джон Локктың идеялары, Монтескьенің идеяларын 

қарастырып кеткен. 

Кілт сөздер: мемлекеттік билік, биліктің бөліну теориясы, биліктің бөліну қағидасы, 

құқық, мемлекет және т.б. 

Мемлекеттік билік бөлудің маңыздылығы мен қажеттіліктері жөніндегі Джон 

Локктың идеялары 1690 жылғы жарық көрген «Мемлекеттік басқару туралы екі 

трактат» деген басты еңбегінде көрініс тапса, Монтескьенің идеялары «Персиялық хат» 

романында мазмұндалады. Билікті бөлу теориясы осыдан үш жүз жылдар бұрын пайда 

болған. Оның негізін қалаушылар болып ағылшындық философ-материалист, 

материализмнің идеялық-саяси доктринасын құрушы Джон Локк (1632-1704) пен 

француздық философ және құқықтанушы Шарль Луй Монтескье (1689-1755) шықты.  

Бұл еңбегінде Джон Локк «билікті бөліске салу керек, себебі абсолютті  монархия-

тирандық режимнің қалыптасуына ықпал етсе, заңсыздық - адамзат болмыс-бітіміне 

қарама-қайшы келеді, ал билікті бөлу қағидасы негізінде пайда болған жария саяси 

(мемлекеттік) билік адамдардың табиғи болмыс-бітімін сақтап, мүдделерін көздейді» 

десе, Шарль Луи Монтескье [1, c.50]. Әрбір мемлекеттік биліктің үш тегі болуы керек: 

http://shkolakz.ru/nepia/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D1%8Ba/main.html


 

№2 - 2019 

 
44 

 

 

заң шығарушы билік, халықаралық құқық сұрақтарын жүргізетін атқарушы билік және 

азаматтық құқық мәселелерімен айналысатын атқарушы билік. Осы аталғандардың 

біріншісінде мемлекет басшысы немесе мекеме уақытша немесе тұрақты заңдар 

шығарады және әрекет етіп жатқан заңдардың күшін тоқтатады немесе оларға 

өзгертулер енгізеді. Ал екінші биліктің құзыретіне соғыс жариялау, бейбітшілік орнату, 

өкілдерді қабылдау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты күрделі мәселелері енеді. 

Сондай-ақ, үшінші билік қылмысты жазалауды, жеке тұлғалардың қақтығыстарын 

реттеуді жүзеге асырады. Сонымен қатар ең соңғы билікті соттық билік деп 

қарастыруымыз керек» деп салиқалы пікір  айтқан. 

Мемлекеттік биліктің кеңестік концепциясының негізін қалаушылар К.Маркс, 

Ф.Энгельс жене В.И. Ленин мемлекеттік билікті «жұмысшы корпорация» ретінде 

қарастырған. Көптеген уақыт бойы билікті бөлу теориясы кеңестік ғылыммен 

буржуазиялық болып есептелінеді. Яғни, мұндағы концепциялар мемлекеттің әр-түрлі 

органдары арасында қызметті, еңбекті бөлу қажеттілігін мойындамады. 

Алайда уақыт өте келе билікті бөлу теориясы кең етек жая бастады. Осылайша, 

мемлекеттік биліктің механизмінің элементтері деген ұғым қалыптасты. Мұндай 

элементтер болып мемлекеттік билік субьектісі (билік жүктелуші) мен институттар 

(органдар, тікелей демократия нысандары) шықты. Мемлекеттік билік қоғамда 

үстемдік етуші әлеуметтік топтың, яғни халықтың мүддесін көздеуші ролге ие болды. 

Мемлекеттік билікті бөлу қағидасының тарихы ежелден бастау алған. Француз 

құқықтанушысы Монтескье 1748 жылғы атаулы бір еңбегінде «Жеке тұлға саяси 

бостандықта болу үшін үкімет адамдар бір-бірінен қорықпайтындай дәрежеде 

ұйымдастырылуы қажет. Егер заң шығарушы және атқарушы билік бір адамның немесе 

бір магистратура органдарының иелігіне шоғырланса, онда бостандық болуы мүмкін 

емес, мұндай жағдайда қоғамда үрей, қорқыныш пайда болады және бүкіл билікті бір 

өзінің қолына алған монарх немесе сенат тирандық заңдар шығарып, оны тирандық 

сипатта қолдануы мүмкін. 

Сонымен қатар, соттық билік заң шығарушы және атқарушы биліктен бөлінбесе, 

онда бостандық туралы әңгіме қозғау мүмкін емес. Егер сот билігі мен заң шығарушы 

билік біріксе субъектінің өмірі мен бостандығы ақылға қонымсыз кетуі мүмкін. Ал 

атқарушы билікпен біріксе сот қатыгездікке бой ұрады», - деген. 

Билікті бөлу теориясы көптеген саясат зерттеушілерімен анықталды: идея 

Аристотелмен айтылып, теориялық, тұрғыдан Джон Локкпен (1632-1704 ж.ж) 

негізделді және дамыды, классикалық түрде Шарль Луй Монтескьемен (1689-1755 ж.ж) 

әзірленіп, бұдан кейін Алексендр Гамильтонмен, Джеймс Мэдисонмен жанданды. 

Билік бөлу теориясының негізгі ережелері мынадай: 

1) Билікті бөлу Конституциямен бекітіледі. 

2) Конституцияға сәйкес Заң шығарушы, атқарушы   және соттық     билік әр-түрлі 

органдармен және адамдармен ұсынылады: 

3) Барлық, билік тең 

4) Ешқандай билік өзге билікке тиесілі құқықтарға ие бола алмайды. 

5) Соттық билік саяси ықпал етуден тәуелсіз. 

Билікті бөлу қағидасының теориялық және практикалық қайнар көздері- Ежелгі 

Грция мен Римде. 
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Ежелгі Грецияда Солон архонт бола тұра 400 кеңесін құрды және өз өкілеттігі 

бойынша бір-бірімен деңгейлес ареопаг қалдырды. Солонның сөзі бойынша осы екі 

орган мемлекеттік кемені кез-келген дауылдан қорғайтын якор болды. Кейінірек, б.э.д 

IV-ғасырда Аристотель өзінің «Саясат» еңбегінде мемлекеттік құрылыстың үш 

элементін көрсетті: заң шығарушылық кеңестік орган, магистратуралар және сот 

органдары. Екі ғасыр өткеннен кейін грециялық тарихшы және саяси қызметкер 

Полибий (210-123 ж.ж. б.э.д.) бұл құрамдас элементтердің қарсыласы отырып, бір-бірін 

қолдап отыратынын көрсетті. Ол аты аңызға айналған спартандық заң шығарушы 

Ликург туралы жазды. 

Биліктің бөліну теориясы өзінің теориялық дамуын орта ғасырда тапты. Яғни 

Ағылшын философы Джон Локк (1690 ж) «Мемлекеттік басқару туралы екі трактат» 

деген еңбегінде биліктің жекелеген бөліктерінің өзара әрекеті және өзара байланысы 

қағидасын қарастырған. Мұнда басымдылық билік бөлу механизмінде заң шығарушы 

билікте қалды. Ол елде жоғары, бірақ абсалютті емес. Қалған биліктер заң шығарушыға 

қарағанда бағынушы сипатқа ие. 

«Мемлекеттік басқару туралы екі трактаттан» кейін жүз жыл өткен соң 1789 

жылы 26 тамызда Францияның Ұлттың Жиналысымен қабылданған адамдар мен 

азаматтардың құқтарының Декларациясында «Билік бөлінбеген және құқықтарды 

пайдалануға қамтасыз етілмеген қоғамда, Конституция болмайды» делінген [2]. 

Джон Локктың көзқарасы француздық философ Шарль Луй Монтескьенің билікті 

бөлудің классикалык теориясын дамытты. Монтескьенің пікірі бойынша билікті бөлу 

жүйесінің болуы қоғамды мемлекеттік билікті шектен тыс пайдаланудан сақтайды. Ол 

«заң шығарушы және атқарушы билік бір тұлғаның қолына немесе бір мекемеге 

біріксе, онда бостандық болмайды, себебі сенат пен монарх тирандық заңдар 

шығарады. Сонымен қатар, егер сот билігі заң шығарушы және атқарушы биліктен 

бөлінбесе бостандық та болмайды. Егер осы үш билік бір мекемеге, бір тұлғаға біріксе 

онда бәрі құриды» деп жазған. 

Бұл заңды. Себебі біз қазір өз таңдауымызды жасап мемлекеттік билікті өз 

орнына қоюдамыз. Бұл жерде жоғарыда аталған өткен ойшылдардың да пікірін бетке 

ұстадық. 
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Резюме 

Автор в статье дает разъяснение понятие и истории развития принципа 

государственного разделения властей. Разделение власти-неизбежное условие и 

основной механизм функционирования всех видов власти (политической, 

неполитической). Разделение любой власти возникает из «свойства власти быть 

отношениями между субъектом (первым, или активным), от которого исходит волевой 

импульс, пробуждение к действию, и субъектом (вторым, или пассивным), который 

http://shkolakz.ru/nepia/%C2%AB%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3+%D0%9E%D3%98%D0%9A+%D0%BC%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%28+4+%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5+2014+%D0%B6%D1%8B%D0%BB%2C+%E2%84%9618+%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%29a/main.html


 

№2 - 2019 

 
46 

 

 

воспринимает этот импульс и осуществляет побуждение, становится носителем власти, 

ее исполнителем». Зачатки доктрины разделения властей усматриваются уже в трудах 

выдающихся мыслителей Древней Эллады и Древнего Рима. В определенной степени 

провозвестниками революционных перемен в своих странах: англичанин Джон Локк 

(1632 - 1704 гг.) и французу Шарль Монтескье.  

 

Summary 

The author in article gives explanation to a concept and history to development to the 

principle of the state division of the power. Division of the power - an inevitable condition 

and the main mechanism of functioning of all types of the power (political, non-political). 

Division of any power arises from "property of the power to be the relations between the 

subject (the first, or active) from which the strong-willed impulse, awakening to action 

proceeds, and a subject (the second, or passive) which perceives this impulse and carries out 

motivation, becomes the carrier of the power, its performer". Rudiments of the doctrine of 

division of the authorities are seen already in works of outstanding thinkers of Ancient Hellas 

and Ancient Rome. To some extent heralds of revolutionary changes in the countries: 

Englishman to John Locke (1632 - 1704) and to Frenchman Charles Montesquieu. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГОЛОВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы, связанные с 

установлением ответственности и назначением наказания за экологические уголовные 

правонарушения. 

Ключевые слова: экологические уголовные правонарушения, наказания, уголовная 

ответственность, преступление. 

Экологические уголовные правонарушения, согласно статье 10 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан, в зависимости от степени общественной опасности и 

наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки. В соответствии 

с требованиями закона к экологическим уголовным правонарушениям в зависимости от 

установленных видов наказаний можно отнести их к преступлениям или уголовным 

проступкам. Должны быть предусмотрены следующие виды основного наказания по 

преступлениям: штраф, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 

свободы или смертная казнь. По уголовным проступкам предусматриваются 

необходимые основные наказания: штраф, исправительные работы, привлечение к 

общественным работам, арест. 
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Навроцкий В.А. отметив, что по вновь введенным уголовным проступкам в 

Уголовный кодекс Украины возникают вопросы, новый вид правонарушения - 

уголовный проступок создал вопросы, на которые рано или поздно должна будет 

ответить  уголовно-правовая наука [1, с. 381]. Как отмечает Навроцкий В.А., и нам 

следует отметить, что вновь вводимое в нашу страну понятие «уголовный проступок» 

также требует специфического глубокого изучения. 

Султанова Н.З., ссылаясь на свой обзор по назначаемым наказаниям по 

преступлению умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

рассмотренному статьей 104 Уголовного кодекса Республики Казахстан, принятого в 

1997 году, приводя в качестве примера Уголовный закон Кыргызской Республики, 

просит внесения в уголовной закон наказания в виде выплаты трехкратного штрафа  

качестве альтернативного наказания лишению свободы и ареста [2, с. 21]. Как отмечает 

Султанова Н.З., можно сказать, что в настоящее время этот вопрос все еще актуален. 

Почему мы, рассматривая установленные наказания за экологические уголовные 

правонарушения, должны, как отметила Султанова Н.З., рассматривать выплату 

штрафа. 

Если сделать обзор наказаний, установленных на экологические уголовные 

правонарушения, к ним относятся следующие основные наказания: 

- штраф; 

- исправительные работы; 

- привлечение к общественным работам; 

- арест; 

- ограничение свободы; 

- лишение свободы. 

Вместе с тем, наряду с основным наказанием по уголовным экологическим 

правонарушениям, частью 3 статьи 40 Уголовного законодательства Республики 

Казахстан установлены дополнительные наказания в виде лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью. 

Анализируя наказания, установленные по уголовным экологическим 

правонарушениям, различаем относимые к уголовным проступкам. Относятся к 

экологическим уголовным проступкам: 

1. по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение 

экологических требований при обращении с экологически потенциально опасными 

химическими или биологическими веществами»; 

2. по части 1 статьи 326 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение 

экологических требований при обращении с микробиологическими или другими 

биологическими агентами или токсинами»; 

3. по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Загрязнение, засорение или истощение вод»; 

4. по части 2 статьи 331 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение 

законодательства о континентальном шельфе Республики Казахстан и исключительной 

экономической зоне Республики Казахстан»; 

5. по части 1 статьи 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
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«Самовольное пользование недрами»; 

6. по частям 1 и 2 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений»; 

7. по статье 336 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил 

охраны рыбных запасов»; 

8. по частям 1 и 2 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Незаконная охота»; 

9. по частям 1-3 статьи 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников»; 

10. по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Нарушение режима особо охраняемых природных территорий»; 

11. по части 1 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения». 

Жумажанов Б. проанализировав отечественное законодательство в сфере охраны 

окружающей среды, для проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

с целью выявления и раскрытия преступлений незаконного добывания водных 

животных и растений в крупном или особо крупном размере, предусматривает 

необходимость отнесения этих преступлений к категориям тяжких преступлений [3, с. 

36]. Отмеченное им уточняются проведением рассмотренных статьей 232 

действующего в настоящее время Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан негласные следственные действия по делам о преступлениях, санкция за 

совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного 

года и выше, и по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной 

группой [4, с. 36]. 

К преступлениям относятся все экологические правонарушения, кроме 

предусмотренных выше. Рассмотрим эти преступления, разделив их на категории 

преступлений в соответствии с требованиями статьи 11 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан: 

-  преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом 

Республики Казахстан, не превышает двух лет лишения свободы, а также 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы; 

-  преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное  Уголовным кодексом 

Республики Казахстан, составляет от двух до пяти лет лишения свободы, а также 

преступления, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше пяти лет; 

-  тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание составляет от пяти лет до двенадцати лет лишения 

свободы 

-  особо тяжкими преступлениями признаются преступления, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, 
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пожизненного лишения свободы или смертной казни. Среди экологических 

преступлений нет отнесенных к особо тяжким преступлениям. А именно, это означает 

за экологические преступления нет наказания в виде лишения свободы на срок свыше 

двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

Так как экологические преступления, как было рассмотрено выше, являются 

преступлениями, совершаемыми умышленно, перед тем как разделить по категориям 

преступлений, их мы будем анализировать, приняв, что максимальным наказанием, 

установленным по экологическим преступлениям, будет лишение свободы, путем 

отнесения наказания до двух лет к преступлениям небольшой тяжести, наказания от 

двух лет до пяти лет - к преступлениям средней тяжести, наказания от пяти лет до 

двенадцати лет - к тяжким преступлениям. 

Экологические уголовные правонарушения, предусмотренные главой 13 

Уголовного кодекса Республики Казахстан, рассматриваются с разделением на 

следующие категории: 

1. К экологическим преступлениям небольшой тяжести относятся: часть 2 статьи 

327; часть 3 статьи 335; часть 3 статьи 337; часть 1 статьи 341 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан. 

2. К экологическим преступлениям средней тяжести относятся: часть 1 статьи 

324; часть 2 статьи 325; часть 2 статьи 326; часть 1 статьи 327; часть 2 статьи 328; часть 

1 статьи 329; часть 1 статьи 330; часть 1 статьи 331; часть 1 статьи 332; часть 1 статьи 

333; части 2 и 3 статьи 334; часть 4 статьи 335; часть 4 статьи 337; статья 338; статья 

339; часть 4 статьи 340; часть 2 статьи 342; часть 2 статьи 343 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан. 

3. К тяжким экологическим преступлениям относятся: часть 2 статьи 324; часть 3 

статьи 325; часть 4 статьи 326; часть 3 статьи 328; часть 2 статьи 329; часть 2 статьи 

330; часть 2 статьи 332; часть 2 статьи 333; часть 5 статьи 337; часть 2 статьи 341; часть 

3 статьи 343. 

Таким образом, анализ составов экологических уголовных правонарушений, 

сгруппированных в главе 13 Уголовного кодекса Республики Казахстан позволяет 

сделать заключение о недостаточности точности проведенных критериев при 

разделении уголовных правонарушений на уголовный проступок и преступление и 

категорировании преступлений . В некоторых статьях настоящей главы, как обычный 

состав, так и квалифицируемый состав отнесен к уголовному проступку или к одной 

категории преступлений. Не смотря на то, что часть 1 и часть 2 статьи 335, часть 1 и 

часть 2 статьи 337, части 1, 2, 3 статьи 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

имеют квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий, действие 

является категорией преступлений небольшой тяжести. Часть 2 статьи 327 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан будучи квалифицированным составом с признаками, 

приводящими к тяжелым последствиям, отнесена к категории преступлений средней 

тяжести, часть 1 статьи 331 отнесена к категории преступлений средней тяжести, 

однако она по общественной опасности и характеру идентичен части 2 настоящей 

статьи. Тем не менее часть 2 статьи 331 отнесена к уголовному проступку. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за экологические 

правонарушения, совершаемые с различной степенью общественной опасности, 
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предлагаем внести изменения в следующие нормы Уголовного кодекса Республики 

Казахстан: 

- В санкции части 2 статьи 335, части 2 статьи 337, части 3 статьи 340 

Уголовного кодекса Республики Казахстан изменить слова в тексте «привлечением к 

общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста 

суток» словами «ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок»; 

- В санкции части 2 статьи 327 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

изменить слово в тексте «двух» на слово «трех»; 

- В санкции части 1 статьи 331 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

изменить слово в тексте «трех» на слово «двух». 
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Түйіндеме 

Бұл мақалада автор экологиялық қылмыстық құқықбұзушылық үшін 

жауаптылық белгілеумен және жаза тағайындаумен байланысты кейбір мәселелерді 

қарастырған. 

 

Summary 

 In this article, the author considers some issues related to the establishment of 

responsibility and punishment for environmental criminal offenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№2 – 2019  

 
51 

 

 

УДК 342.3 

 

Болат Д. 

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық  

заң академиясының  

магистранты. 

ғылыми жетекші: 

 з.ғ.к., доцент Ильясова Б.Қ 

 

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ТАБИҒАТЫ 

 

Мақалада автор зайырлы мемлекеттің түсінігі мен табиғатына, мемлекет пен діни 

бірлестіктердің арасындағы өзара қарым-қатынастарының  тарихи қалыптасуы мен 

өзгеріп, дамып отыруына тоқталып кеткен. Сондай–ақ, Қазақстан Республикасының 

ішкі және сыртқы сасясатына деген ықпалын да көрсетіп кеткен. Зайырлы 

Қазақстанның конституциялық-құқықтық  нормалары мемлекет пен діни 

бірлестіктердің арасындағы барлық қатынастарды саралап: діни бірлестіктердің 

мемлекеттен тыс болуы; жергілікті өзін-өзі басқару мен мемлекеттік қызметтің 

зайырлығы және т.б.автор тарапынан талданып көрсетілген. 

Кілт сөздер: Конституция, зайырлы мемлекет, діни бірлестік, құқық, қоғам, саясат т.б. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген мемлекеттік 

идеясының бір қыры, зайырлы мемлекет идеясы екендігі белгілі. “Зайырлы мемлекет-

Қазақстан Республикасында діни мекемелер мен дін ұстау мемлекеттен бөлектігін 

білдіреді және бұл Қазақстандағы ислам мен православиелік, тағы да басқа нанымдық 

ағымдарға бірдей қатысты.  

Әлдеқандай мемлекеттік немесе міндетті дін жоқ. діни негізде партия құруға жол 

берілмейді. Мемлекет органдары  қағидалық заң негізде емес, Конституция негізінде 

құрылып, жұмыс істеді. 

Сонымен бірге, әркімнің ар-ождан бостандығына құқығы бар. Оны жүзеге асыру 

оның жалпы адамдық және азаматтық құқықтары мен мемлекет алдындағы 

міндеттеріне байланысты бомлауға немесе  оларды шектемеуге тиіс. Наным немесе 

атеизм мәселесі-әркімнің жеке басының шаруасы. 

Елдегі дін ұстау бостандығы мен діни бірлестіктердің жұмысы жөніндегі 

заңдылықтарды мемлекет белгілеп, бақылайды. Қазақстан аумағында шетелдік діни 

бірлестіктерлің жұмыс істеуі, ол орталықтардың Республикадағы діни бірлестік 

жетекшілерін тағайындауы тек тиісті органдардың келісім бойынш ағана жүзеге 

асырылуы мүмкін” [1, 28 б]. Зайырлы мемлекетте діннің мемлекеттен бөлінетіндігі 

және дін мен мемлекет бірінің ісіне бірінің араласпайтындығы мойындалған. Қазақстан 

Республикасында зайырлы мемлекет ұғымына байланысты конституциялық кеңестің 

қаулысы да бар. Соған  сәйкес зайырлы мемлекет елімізде былай түсіндіріледі: “В 

соответствии с Постановлением Конституционного Совета Республики Казахстан от 4 

апреля 2002 года “О проверке конституционности Закона Республики Казахстан “О 

внесении изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам свободы вероисповедования и деятельности религиозных 
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объединений” светский характер государства, предусмотренный пунктом 1 статьи 1 

Конституции, предполагает отделение религии от государства. Указанная норма-

принцип конкретизируется в других конституционных нормах. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 5 Конституции не допускается слияние общественных и 

государственных институтов. Согласно статье 14 Конституции все равны перед 

законом, что подразумевает равенство всех религий и религиозных объединений перед 

законом, недопущение предоставления некоторым религиям и религиозным 

объединениям каких-либо преимуществ по отношению к другим, запрет на 

дискриминацию по мотивам отношения к религии, убеждений или по любым иным 

обстоятельствам” [2, с 14]. Құқықтық тұрғыда осыны біз басшылыққа аламыз. 

Қазақстан Республикасында зайырлы мемлекетті қалыптастырудың алғышарттары да 

жоқ емес. Біздің ойымызша, Қазақстанды мекендейтін ұлт өкілдерінің әр түрлі дінді 

ұстанатындығы сонымен қатар, ежелгі дәуірлерден бері келе жатқан қазақ халқының 

дінге деген төзімді қасиеті, біздің Қазақстанда зайырлы мемлекетті қалыптастыруға 

үлкен мүмкіндік жасайды. Сондықтан да, болар елімізде діни негізге таластардың 

туындамауы. Бұған қарап, біз діни экстремизм елімізде өршімейді деп сенімді түрде 

айта алаймыз, сондықтан да дін мәселесіне байланысты нормативтік базаны жетілдіре 

түсу қажет. Ол туралы ұсыныстарымызды жоғарыда айттық. Мемлекет дін ісіне 

араласпау керек деген жалпы қағиданы басшылыққа алғанмен, мемлекеттік құрылысқа 

қауіпсіздік тудыратын жағдайларда дін ісіне араласу керек. Бұл біздің ұлттық 

қауіпсіздігіміздің кепілі болып табылады. Еліміздегі діни мәселедегі заңнаманы 

жетілдіруде осыны нормативтік тұрғыда бекіткеніміз абзал болады. Оған әлем елдердің 

бүгінгі күндегі осы бағыттағы тәжірибесі куә болып отыр.  

Жаңадан қабылданған заңда діни қызмет саласындағы көптеген түсініктерге 

сипататма берілген. Мысалы заңның 1-бабында былай делінеді: 

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

«1) ғибадат үйі (ғимараты) – құдайға құлшылық етуге, дұға оқылатын және діни 

жиналыстарға, діни тәу етуге (мінажат етуге) арналған орын; 

      2) діни қызмет – діндарлардың діни қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 

қызмет; 

3) діни қызметші – діни, уағыздаушылық қызметке тиісті діни бірлестік уәкілеттік 

берген адам; 

4) діни бірлестік – Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдардың өз мүдделерінің ортақтығы негізінде діни қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 

тәртіппен біріккен ерікті бірлестігі; 

5) миссионерлік қызмет – Қазақстан Республикасы азаматтарының, 

шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың, Қазақстан Республикасында тіркелген 

діни бірлестіктердің атынан Қазақстан Республикасының аумағында діни ілімді 

таратуға бағытталған қызметі; 

6) уәкілетті орган – діни қызмет саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге 

асыратын мемлекеттік орган» [3, 3 б.]. Сонымен қатар, біз қарастырып отырған заңның 

7- бабында дiни жоралар мен рәсiмдер туралы мынандай ой айтылған: 

http://195.12.104.236/kk/doc/print/Z010000142_#18
http://195.12.104.236/kk/doc/print/Z950002198_#7
http://195.12.104.236/kk/doc/print/P1100000888#6
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«1. Дiни бiрлестiктер құлшылық ету орындарын ұстауға құқылы. 

      2. Құдайға құлшылық ету, діни жоралар, рәсімдер және (немесе) жиналыстар 

ғибадат үйлерінде (ғимараттарында) және оларға бөлінген аумақта, құлшылық ету 

орындарында, діни бірлестіктер мекемелері мен үй-жайларында, зираттар мен 

крематорийлерде, жақын жерде тұратын адамдардың құқықтары мен мүдделері 

сақталған жағдайда тұрғын жайларда, қажет болған кезде қоғамдық тамақтандыру 

объектілерінде бөгетсіз жүргізіледі (жасалады). Өзге жағдайларда діни іс-шаралар 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

3. Құдайға құлшылық етуді, діни жораларды, рәсімдерді және (немесе) 

жиналыстарды өткізуге (жасауға), сондай-ақ миссионерлік қызметті жүзеге асыруға: 

      1) осы баптың 2 және 4-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, 

мемлекеттік органдардың, ұйымдардың; 

2) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, сот және 

құқық қорғау органдарының, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен, жеке 

тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғаумен байланысты басқа да қызметтердің; 

3) діни білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының аумағында 

және ғимараттарында жол берілмейді. 

4. Қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде 

ұсталатын, жазаны орындайтын мекемелерде отырған, қарттар мен мүгедектерге 

арналған интернат-үйлерде әлеуметтiк қызмет көрсетуден өтетін, стационарлық көмек 

көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының емделушілері болып табылатын адамдарға 

олардың немесе олардың туысқандарының тілегі бойынша салт жораларының 

қажеттілігі жағдайында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен тіркелген діни бірлестіктердің діни қызметшілері шақырылады. Бұл ретте 

діни жораларды, рәсімдерді және (немесе) жиналыстарды өткізу аталған ұйымдардың 

қызметіне кедергі келтірмеуге, басқа адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

бұзбауға тиіс» [3, 7 б]. Заңда миссионерлік қызетке ерекше мән беріліп 

миссионерлікпен айналысатынұйымдардың мәселесі егжей – тегжейлі тәртіптелген. 

Миссонерлік ұйымдарға мынандай талаптар қойылады: 

«1. Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 

адамдар миссионерлiк қызметтi тiркеуден өткеннен кейiн жүзеге асырады. 

2. Миссионерлiк қызметті жүзеге асыратын адамдарды тiркеудi уәкілетті 

органның аумақтық бөлімшелері құжаттар ұсынылған күннен бастап күнтізбелік отыз 

күннен аспайтын мерзімде жүргізеді. Миссионер ұсынған материалдар бойынша 

қорытынды алу үшін дінтану сараптамасын жүргізу кезінде тіркеу мерзімі тоқтатыла 

тұрады. 

3. Қазақстан Республикасының аумағындағы миссионерлер уәкілетті органның 

аумақтық бөлімшелерінде жыл сайын қайта тiркеуден өтуге мiндеттi. 

      4. Миссионерлер тіркелу үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне 

мынадай құжаттар мен материалдарды: 

1) паспортының немесе жеке куәлігінің көшірмесін; 

2) миссионерлiк қызмет аумағы мен мерзiмi көрсетiлген өтiнiшті; 

3) дiни бiрлестiктің атынан миссионерлiк қызметті жүзеге асыру құқығына дiни 

бiрлестiк берген құжатты; 
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4) миссионер өкілі болып табылатын діни бірлестікті Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің және оның жарғысының көшірмесін; 

 5) миссионерлік қызметке арналған діни әдебиетті, дiни мазмұндағы өзге де 

ақпараттық материалдарды, дiни мақсаттағы заттарды ұсынады. 

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 

миссионер ретінде тіркелу үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне мынадай 

құжаттарды: 

1) миссионер оның атынан өкілдiк ететін дiни бiрлестiктің шет мемлекеттің 

заңнамасы бойынша ресми тiркелгендiгiн куәландыратын заңдастырылған немесе 

апостиль қойылған құжатты; 

2) Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктің шақыруын қосымша 

ұсынады. 

Шет мемлекеттер берген құжаттардың қазақ және орыс тілдеріне аудармасының 

дұрыстығы Қазақстан Республикасында нотариат куәландырған және аударманы 

жүзеге асырған аудармашы қолының түпнұсқалығы Қазақстан Республикасында 

нотариат куәландырған түрінде табыс етіледі. 

5. Миссионер ретінде тіркеуден өту үшін құжаттар ұсынған Қазақстан 

Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дінтану 

сараптамасының теріс қорытындысы негізінде, сондай-ақ, егер оның миссионерлік 

қызметі конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, адамның құқықтары мен 

бостандығына, халықтың денсаулығы мен имандылығына қатер төндіретін болса, 

тіркеуден бас тартылады. 

6. Миссионерлердің діни мазмұндағы материалдарды және діни мақсаттағы 

заттарды пайдалануына дінтану сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін 

ғана жол беріледі. 

7. Миссионерлік қызметті тіркеусіз жүзеге асыруға тыйым салынады»                [3, 

7-8 бб]. 

Біздің ойымызша аталған заң Қазақстан Республикасында зайырлы мемлекетті 

қалыптастырудың негізін салатын және елімізді шынайы зайырлы мемлекетке 

апаратын бірден-бір басты заңдардың бірі болып табылады. Мемлекеттің зайырлылығы 

ол мемлекеттіліктің ерекше қасиетін көрсететін сипаттама, яғни діни бірлестіктердің 

ықпалынан тәуелсіз болатын діни ұйымдармен бір деңгейде қарым-қатынасқа 

негізделген мемлекеттің ерекше сипаттамасы. Ал зайырлы мемлекет дегеніміз – діни 

ұйымдар мен мемлекеттің арасында талапқа сәйкес өзара шектеулер жүзеге 

асырылатын мемлекет болып табылады. Зайырлы мемлкетте бірде-бір дін мемлекеттік 

сипат алмайды. Сонымен қатар, зайырлы мемлекет қазіргі кезеңде еліміздің 

конституциялық құрылысының негізі болып табылады.  
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3     Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан  Рсеупбликасының 

Заңы. – Алматы: Юрист, 2011. – 16 б. 

 

Резюме 

Автор в статье  дает толкование понятию, природе, и взаимоотношениям 

государства и религиозных организаций, как совокупность исторически 

складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязи между институтами государства 

и религиозными объединениями, представляют собой специфическую сферу 

внутренней и внешней политики Республики Казахстан. Анализ конституционно-

правовых норм светского Казахстана позволяет классифицировать все виды 

взаимоотношений государства с религиозными организациями, как-то: отделение 

религиозных объединений от государства; светскость государственной службы и 

местного самоуправления и т.д. 

 

Summary 

The author in article gives interpretation to a concept, the nature, and relationship of the 

state and the religious organizations as set of historically developing and changing 

interrelation forms between institutes of the state and religious associations, represent the 

specific sphere of domestic and foreign policy of the Republic of Kazakhstan. The analysis of 

constitutional precepts of law of secular Kazakhstan allows to classify all types of relationship 

of the state with the religious organizations, somehow: separation of religious associations 

from the state; good breeding of public service and local government, etc. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В данной статье рассматривается история становления и развитие института 

назначения наказания от в VI-XII вв. до наших дней. Здесь указываются какие 

наказания использовались за определенные преступления, какие виды наказании были 

в обычном праве казахов.  

Ключевые слова: наказание, виды наказании, уголовное право, история наказание. 

На наш взгляд, раскрывая исторический аспект развития института назначения 

наказания, целесообразно проанализировать развитие данного института, начиная с 

момента зарождения первых источников права и до нашего времени. 
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Уголовное наказание исторически обусловлено, существует в классовом, 

социально неоднородном обществе как реакция государства на преступление. 

Не будучи изобретением нашего государства, оно возникло вместе с появлением 

уголовного права тогда, когда зародилась государственность. 

Наказание – это естественная реакция государства на совершенное 

преступление. Если общественно опасное деяние не влечет за собой наказание, оно не 

может считаться преступлением. Признак уголовной наказуемости – обязательный 

признак преступления. Несмотря на это, в уголовно-правовой науке существуют 

разные концепции относительно взаимосвязи преступления и наказания. Большинство 

правоведов считают, что преступление предшествовало наказанию, поэтому система 

наказания является системой мер борьбы с преступностью. Не может существовать 

понятие преступление без наказания и наоборот. Это подтверждает вся история 

развития преступления и наказания в отечественном уголовном законодательстве. 

Так, в VI-XII вв. на территории древнего Казахстана основным источником 

права был обычай, кодифицированный и охраняемый силой государства. Обычное 

право называлось «Торе». Известно, что самыми серьезными преступлениями 

считались: государственная измена, прелюбодеяние и убийство, которые наказывались 

смертной казнью [1]. Правовая система Казахстана была основана на обычном праве 

(адат). Наиболее ранняя из таких попыток относится к началу XVI в. ко времени 

правления Касым хана (1511-1523 гг.). Так, одним из первых источников 

законодательства Казахстана, предусматривавшим нормы уголовного права (уголовный 

закон, в который входили, в том числе такие нормы, как убийство человека, нападение 

и т. д.) является кодекс, который известен как «Касымханнын каска жолы» (Истинные 

установления Касым хана) [2]. 

Во время правления же хана Есима (начало XVII в.) был разработан новый 

кодекс, известный как «Есимханнын ески жолы» (древние установления Есим хана). 

Его принятие происходило одновременно с реформами, которые привели к коренному 

изменению не только политической системы Казахского государства, но и его 

уголовного законодательства. Суть заключалась в том, что главенство в политике 

государства, ранее возглавляющее «торе», сменялось элитой биев и старшин, в 

результате чего полномочия хана были существенно урезаны [3]. 

При этом в обычном праве различались следующие виды наказаний: 

1. Смертная казнь, которая применялась достаточно редко. К ней 

приговаривались виновные в убийстве и изнасиловании замужней женщины, однако 

при согласии с потерпевшей стороной смертная казнь могла быть заменена «куном» 

(«выкупом»), то есть возмещением причиненного вреда лицу, уплачиваемого виновным 

или его близкими родственниками. 

2. Телесные и позорящие наказания применялись за преступления против 

религии и за отдельные преступления против личности. 

3. Кун являлся одним из основных видов наказания, применявшимся в случае 

совершения убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. 

4. Айып представлял собой штраф и делился на виды непосредственно по сумме 

выплат, который назначался за большую часть преступлений против собственности и за 

ряд преступлений против личности. 
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5. Выдача виновного стороне потерпевшего применялась в случае нежелания 

родственников виновного выплачивать кун или айып. 

6. Изгнание из общины сопровождалось конфискацией имущества и 

применялось в случае принятия другой веры или за рецидив преступлений. 

Конфискация имущества в обычном праве казахов выступала в качестве 

дополнительного вида наказания. При этом, как ни странно, конфискация применялась 

к преступлениям против религии, а не за преступления против собственности [1, с.59]. 

Обычное право казахов устанавливалось и санкционировалось ханами, 

султанами, биями и другими представителями феодально-родовой знати для охраны 

патриархально-феодальных отношений. При этом обычное право не было официально 

закреплено и кодифицировано в Казахском ханстве. При всем этом оно имело 

гуманистическое начало и было ярко заметно в применении к правонарушителям мер 

уголовного наказания. Такой вывод непосредственно вытекает из сравнительного 

теоретического анализа права казахов с феодальным правом европейских народов и 

правовой системой азиатского региона. Тем более в то время нормы обычного права, 

существовавшие у казахов, не содержали санкций, направленных на устрашение масс. 

Однако в дальнейшем система уголовно-правового наказания свое приоритетное 

значение и правовое регламентирование получила в своде законов Тауке хана «Жеті 

Жарғы». Такое наказание как кун (выкуп), т. е. возмещение причиненного вреда лицу, 

уплачивалось виновным или его близкими родственниками. 

Начиная с XVII в., важным моментом в истории развития не только казахского 

права, но и всей государственно-правовой политики явилось принятие Тауке ханом 

«Жеті Жарғы» (семь установлений), называвшимся еще «Уложение хана Тауке» или 

«Законы хана Тауке», который по своему значению был не только сводом норм 

обычного права, но и первым опытом создания конституции, которая определяла 

главные принципы государственного устройства и правопорядка в казахском обществе, 

что представляло собой реформу обычного права [4]. 

По казахским законам, в качестве основного принципа наказания действовал 

принцип «талиона», т. е. «за кровь мстить кровью, за увечье таким увечьем». Наказание 

в данном случае в точности соответствовало совершенному преступлению. 

Данный этап характеризует и то обстоятельство, что на территории Казахстана 

фактически действовали три закона: 1) «Жеті Жарғы»»; 2) «Касымханның ескі жолы» 

(Закон Касым хана); 3) «Есимханның жолы» (Закон Есим – хана), которые 

регулировали правоотношения в казахском обществе. 

При этом основную и главенствующую роль выполнял свод законов «Жеті 

Жарғы», что представляло собой преемственность традиций законодательства более 

ранних эпох [5]. 

Поэтапное вступление Казахстана в состав российской империи (начало XVIII-

XIX вв.) не могло не оказать влияния на уголовное законодательство института 

назначения наказания. 

Однако особое внимание необходимо обратить на период времени с 1918 г. по 

1959 г., который характеризуется двумя основными моментами. В частности, на 

территории Казахстана начинает действовать Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., а в 

последующем Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 
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Согласно ст. 8 УК РСФСР 1922 г. наказание применялось с целью общего 

предупреждения новых нарушений, как со стороны нарушителя, так и со стороны 

других неустойчивых элементов общества, приспособления нарушителя к условиям 

общежития путем исправительно-трудового воздействия и лишения преступника 

возможности совершения дальнейших преступлений. Законодатель признавал 

наказание мерой оборонительной, оно должно было быть целесообразным и 

совершенно лишено признаков мучительства, а также не должно было причинять 

преступнику бесполезных и лишних страданий (ст. 26 УК РСФСР 1922 г.) [3, c.492]. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 

г., а вслед за ними и УК РСФСР 1926 г., исключили всякое упоминание о наказании и 

ввели термин «меры социальной защиты», которые подразделялись на меры судебно-

исправительного, медицинского и медико-педагогического характера (ст. 5 Основных 

начал 1924 г.). Они имели своими целями предупреждение преступлений, лишение 

общественно опасных элементов возможности совершать новые преступления и 

исправительно-трудовое воздействие на осужденных. Наряду с этим было 

провозглашено, что «задач возмездия и кары уголовное законодательство Союза ССР и 

союзных республик себе не ставит» [5, c.307]. Все меры социальной защиты должны 

были быть целесообразными и не должны были иметь цели причинения физического 

страдания и унижения человеческого достоинства (ст. 4 Основных начал 1924 г.). Отказ 

законодателя от термина «наказание» и замена его термином «меры социальной 

защиты» в дальнейшем были признаны необоснованными: это было не только 

неудачным в терминологическом аспекте, но и «…не создавало необходимой правовой 

базы для применения уголовной репрессии» [5, c.308]. 

Вопрос об эффективности уголовного права в значительной мере сводится к 

вопросу об эффективности уголовного наказания и зависит от правильного 

определения целей наказания. 

До принятия «Основ уголовного законодательства» вопрос об отличии понятий 

«уголовная ответственность» и «уголовное наказание» не был предметом специального 

рассмотрения. Понятие «уголовная ответственность» как отличное от понятия 

«наказание» появилось впервые лишь в «Основах уголовного законодательства» в 1958 

г. 

В Уголовном кодексе Казахской ССР 1959 г. наказание было предусмотрено в 

разделе III.В соответствии со ст. 20 УК КазССР 1959 г., наказание являлось не только 

карой за совершенное преступление, но и имело целью исправление и перевоспитание 

осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, 

уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Наказание не 

имело целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

В соответствии со ст. 21 УК КазССР 1959 г. к лицам, совершившим 

преступления, могли быть применены следующие основные виды наказания: 1) 

лишение свободы; 2) ссылка; 3) высылка; 4) исправительные работы без лишения 

свободы; 5) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 6) увольнение от должности; 7) штраф; 8) общественное 
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порицание; 9) возложение обязанности загладить причиненный вред. В качестве 

дополнительных видов наказания УК КазССР 1959 г. закреплял конфискацию 

имущества; лишение родительских прав; лишение воинского или специального звания 

[3, c.492]. 

С обретением суверенитета Республики Казахстан было принято постановление 

Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 24 июня 1993 года, N 2 «О 

соблюдении судами законности при назначении наказания», где в п. 1 отмечалось, что 

исходя из положений Конституции Республики Казахстан о том, что все равны перед 

законом и судом и что никто не может признать лицо виновным в совершении 

преступления и подвергнуть уголовному наказанию, кроме суда, обратить внимание 

судов на то, что каждое уголовное дело, независимо от характера и тяжести 

совершенного преступления, служебного и общественного положения обвиняемого, 

должно разрешаться в точном соответствии с требованиями норм уголовного и 

процессуального права. Ничто не может быть признано оправдывающим нарушения 

законности. Судам следует неукоснительно соблюдать требования закона о строго 

индивидуальном подходе при назначении наказания с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и 

обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность. Наказание должно 

быть законным, обоснованным и справедливым и свидетельствовать о неотвратимости 

ответственности за совершенное преступление [6]. 

16 июля 1997 г. был принят Уголовный кодекс РК, где законодатель в ст. 39 УК 

РК закрепил положение, в соответствии с которым к лицам, признанным виновными в 

совершении преступления, могли применяться следующие основные наказания: штраф; 

лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью; привлечение к общественным работам; исправительные работы; 

ограничение по воинской службе; ограничение свободы; содержание на гауптвахте; 

лишение свободы; смертная казнь. Кроме основных наказаний к осужденным могли 

применяться следующие дополнительные наказания: лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного 

класса и государственных наград; конфискация имущества [7]. 

В дальнейшем 30 апреля 1999 года было принято нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан «О соблюдении судами законности при 

назначении уголовного наказания». 

В связи с принятием нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан, 

вступившего с действие с 01 января 2015г., 25 июня 2015 года было принято и новое 

нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от № 4 «О 

некоторых вопросах назначения уголовного наказания». 

Проведя сравнительный анализ ранее действующего УК РК1997 г. и УК РК 

2014г., следует отметить, что в вопросах совершенствования уголовного 

законодательства усматриваются два вектора: с одной стороны – ужесточение санкций 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а с другой стороны – это 

гуманизация. В целом, сама структура кодекса осталась прежней. 
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Түйіндеме  

Осы мақалада VI-XII ғғ. біздің күнге дейін жазалауды тағайындау институты 

қалыптасуы мен даму тарихы қарастырылған. Осында кейбір қылмыстарға қандай 

жазалар тағайындалғындығы көрсетілген. Сонымен қатар қазақ құқығында қандай 

жазалардың түрлері бар екендігі көрсетілген. 

 

Summary 

This article discusses the history of formation and development of Institute of 

appointment of punishment from the VI-XII centuries to the present day. Here otzyvaetsya 

what the punishment was used for certain crimes. What types of punishment were in the 

ordinary law of the Kazakhs.  
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АДАМ МЕН АЗАМАТ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚҰЖАТТАРДА ОРЫН ТАБУ САУАЛДАРЫ 

 

Мемлекеттік құрылымның теориясы мен тәжірибесінің маңызды сұрақтарының 

бірі – жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Адам мен 

азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарының болуы немесе болмауы азаматтық 

қоғам мен құқықтық мемлекеттің даму деңгейі мен жағдайының айқын көрсеткіші. 

Адам құқықтарын қорғаудың қазіргі жүйесі үш деңгейге бөлінеді: халықаралық, 
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аймақтық және ұлттық. Адам құқықтарын қорғаудың халықаралық механизмдері мен 

халықаралық құқықтық базасының құрылуын Біріккен Ұлттар Ұйымымен және Адам 

құқықтарының Жалпыға бірдей декларациясымен байланыстырады. 

Кілт сөздер: мемлекет, Қазақстан Республикасы, Біріккен Ұлттар Ұйымы, адам 

құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, халықаралық құқық, азаматтық және 

саяси құқықтар. 

Қазіргі заманғы қоғамдық құбылыстар, экономикалық өзара ынтымақтастықтар, 

саяси әрекеттер адам өміріне зор ықпал жасауда. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 1-бабы: «Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы – адам 

және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» [1]. Осыған байланысты мемлекет 

тарапынан адам құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына кепілдік беріледі.  

Адам құқықтары саласындағы жаңа құқықтық актілер, адам құқықтарын қорғаудың 

жаңа тетіктері пайда болып, және осы саладағы халықаралық ынтымақтастық кеңейіп 

келеді. 

БҰҰ Бас Хатшысы ООН Антониу Гутерриш Женевада өткен Адам құқықтары 

бойынша Кеңестің 34-й сессииясында, адам құқықтарын сақтамау — бұл, солтүстікке, 

оңтүстікке, шығыс және батысқа таралатынын мәлемет еткен. БҰҰ басшысының 

ойынша, БҰҰ және оның мамандырылған мекемелері бұл мәселені шешуге ұмтылу 

қажет [2]. 

Қазіргі халықаралық құқық азаматтығына, жынысына, тіліне, т.б. белгілерге 

тәуелсіз адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын анықтайтын жалпыға 

танылған, яғни барлық мемлекеттерге міндетті нормаларды құрайды. Осы негізгі 

номалармен қатар, адам құқықтарының арнайы мәселелері бойынша көптеген жалпы 

келісімдер бар. Мысалы: әйелдердің саяси құқықтары туралы Конвенция, 

босқындардың мәртебесі туралы Конвенция, Халықаралық еңбек ұйымының көптеген 

конвенциялары мен адам құқықтары туралы аймақтық келісімдер. 

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық Пактіге және Азаптауға 

қарсы конвенцияға арналған факультативті хаттамаларға ҚР Президентінің қол 

қойғандығын зор қанағат сезіммен атап өткен жөн. Қазақстан іс жүзінде адам 

құқықтары саласында халықаралық құжаттардың бүкіл әмбебап пакетіне, атап 

айтқанда, 43 пакті мен конвенцияға қосылған. 

Халықаралық қауымдастықта танылған адам құқықықтары мен 

бостандықтарының толық кешені бекітілген алғашқы негіз саушы халықаралық құжат 

болып есептелетін Адам құқықтарының Жалпы Декларациясы 1948 жылы 10-

желтоқсанда БҰҰ БА-ның 217 А/III/ резолюциясына сәйкес  бекітілген. Декларацияда 

көрініс тапқан нормалар адам адам құқығына қатысты ұлттық заңдарды даярлау үшін 

де қағидалық сипатта болатынын айта кету керек. Құжаттың преамбуласында БҰҰ  БА-

сы аталған Декларацияны «міндет ретінде барлық халықтар мен мемлекеттер, әрбір 

адам, қоғамның әрбір мүшесі орындауға тырысуы керек ....» деп атап өткен. Жалпы 

Декларацияның 1-бабында «барлық адам құқықтары мен бостандықтары тең болып 

туылады» [3,с.30] деп аталып өтсе, 2-бабында Декларацияда көрсетілген құқықтар мен 

бостандықтар қандай да бір  айырмашылықтар болса да  ешқандай ерекшеліксіз 

барлығына қатыстыцлығы айтылған. Декларацияда басқа нормалармен қоса міндетті 

жазасын өтеуші және қылмыс жасағаны үшін кінә тағылған қылмыстық 
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жауапкершілікке тартылған тұлғалардың құқығы да бекітілген. Жекелеп айтсақ, 3,5,7-

12 және 14-баптарда  өз бетінше ұстау мен тұтқындаудан әр адамның қорғалу құқығына 

қатысты, сондай-ақ адами құндылықтарды жоя отырып айналысу немесе жазалауға, 

азаптауға қарсы нормалар көрініс тапқан. Декларацияда әрбір адамның тұрғылықты 

жеріне, құқықсубъектілігіне еш қатыссыз құқықтары танылады (6-бап), сондай-ақ 

индивидке құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға шектеу болуы мүмкін 

адамның қоғам алдындағы міндеттері мен негіздерінің болуы жағайын бекітеді (29-

бап). Соңғысында адамның жасаған құқық бұзушылығына жауапкершілігі 

қосылмайтындығы туралы сөз болып отыр. Бұл туралы 29-баптың өзінде «әрбір адам 

өзіндік толық және еркін дамуында тек қоғам алдында ғана міндетті болуы мүмкін» [3, 

с.33] – деп айтылған. Сонымен қоса осы бапта азамат тек заңда көзделген шектеулерге 

ғана ұшырауы мүмкін екендігі анықталады. Адам құқықтары жөніндегі Декларцияда 

көрсетілген адамның құқықтары мен бостандықтарының,оның ішінде бас 

бостандығынан айырылғандардардың құқықтары мен бостандықтарының одан әрі 

дамуы мен заңи бекітілуі мақсатында 1966 жылы 16-желтоқсанда  БҰҰ БА  2200 А/Х 

резолюциясымен қабылданған және ратификациялауға ашық Азаматтық және саяси 

құқықтар туралы Халықаралық Пакт және Экономиқалық, әлеуметтік және мәдени 

құқықтар  жөніндегі Халықаралық  Пакт қабыданды.  

Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі Халықаралық Пакттің 7-бабына сәйкес 

ешкімді азаптауға  немесе  қатаң, адамгершілікке сай емес немесе адами 

құндылықтарын жоя отырып қамауға алу және жазалауға болмайды. Пакттің сол 7-

бабында адамның келісімінсіз оны медициналық немесе ғылыми тәжірибеге 

пайдалануға тыйым салынады. Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі 

Халықаралық Пакт әрбір адамның еркіндік пен жеке басына қолсұғылмаушылыққа 

құқығын бекіте отырып, «заңда көзделгеннен басқа жағдайда ешкімнің бостандығы 

шектелмеуі тиіс» (бап. 9) [4,с.12] екендігін анықтайды.  

Мемлекеттік қылмыстық заңнамалары үшін қағидалық белгілер мен оның 

тәжірибеде қолданылуы Пакттің 10-бабында айтылады, жекелеп айтқанда «бас 

бостандығынан айырылғандардың барлығы адами (гумандық) қарау және 

құндылықтарын құрметтеу, адамдық тұлғасын құрметтеу құқығына ие» [4, с.12] - деп 

айтылады. Пактте сот шешіміне сәйкес бостандығынан айырылған және тұтқындалған 

тұлғалардың құқықтық статусына зор мән беріледі. Қамауға алынғандар құқық 

субьектісі ретінде қаралуы тиістігі - мұндағы негізгі норма. Осыған орай 16-бапта әрбір 

адам ол қайда болса да құқық субьектілігі танылуға  құқылы екендігі айтылады. 

Тұлғаның құқықтық мәртебесінің жалпы формасын дамыта отырып («құқық 

субьектілікке құқығы»), Пактте азаматтардың заң алдындағы теңдігі, туған тілін еркін 

қолдану бостандығы және тағы басқаларға ерекше назар аударылады. Бұл қағидалар 

әрбір адамға адамға қатысты. 

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық Пакт өлім жазасын 

шектемейтіндігіне қарамастан, өлім жазасының қолданылуын қатаң шектейді. Әлемде 

өлім жазасынан  түпкілікті бас тартушылар  жақтастарының көбеюін ескере отырып, 

1989 жылғы  БҰҰ БА  мүше-мемлекеттерде өлім жазасынан  бас тарту және оның 

қолданылуына тыйым салуға  бағытталған Пактке  Екінші факультативті  хаттама 

қабылданды. Қазіргі кезде Пактке 100-ден аса мемлекеттер мүше және  Пакттің 
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факультативті Хаттамалары  мүше-мемлекеттер үшін міндетті заңды күші болады. 

Адамдардың құқығын қорғаудың халықаралық-құқықтық стандарттарына қатысты 

көптеген зерттеулер мен публикациялар азаматтық  және саяси құқықтар бекітілген  

құжаттарға негізгі назарын аударады.  

Азаптауға және басқа да қатал, адамгершіліксіздікпен және қамауға  

алынғандармен айналысудың тиісті түрлерін жоя отырып айналысу немесе жазалауға 

қарсы Конвенцияның 2002жыл 18-желтоқсанда БҰҰ  БА қабылдаған  факультативті 

хаттамасының мақсаты халықаралық және ұлттық сарапшы органдарға, бас 

бостандығынан айыру орнына тәуелсіз азаптауды  және басқа да қатал қарау 

формаларының алдын алу мақсатымен реттелген жүйесін бекітеді (1-бап). Азаптауға 

қарсы ассоциация аталған хаттаманы жүзеге асыруда басты рөл атқарады деп 

есептеледі, бұл жаңашыл екіжақты тәсіл азаптауға қарсы Комитеттің Подкомитеті - 

жаңа халықаралық орган және ұллық дәрежедегі превентивті механизмдерге сәйкес 

мүше-мемлекеттер  жауапкершілікте болады,азаптауды жою үшін жаңа құралдар ұсына 

алады. 

Азаптауға тыйым салу туралы қағидалық нормалар аймақтық халықаралық-

құқықтық  құжаттарда  да көрініс тапқан. Олар соңғы кезде Еуропада Еуропалық Кеңес 

ықпалымен жасалып қабылдануда. Бұл келесі зерттеудің өзінде көрініс тапқан: 

1950жыл 4-қарашада адам құқықтары мен негізі бостандықтарын қорғау туралы 

Еуропалық Конвенция (хаттамаларымен), Азаптау және адамгершіліксіздікпен  немесе 

ұжданын таптай отырып айналысу немесе жазалаудың алдын алу туралы 1987 жылғы 

Конвенция (хаттамаларымен). Мұны адам құқықтары жөніндегі Жалпы Декларацияға 

негізделетін адам құқықтары мен  негізгі бостандықтарын қорғау жөніндегі Еуразиялық 

Конвенцияның 3-бабы «ешкім азаптау және адамгершіліксіздік немесе адамның 

ұжданын жоя отырып айналысу және жазалауға душар болмауы керек» [3,с.35] деп 

айқындайды. Азаптаудың алдын алу Комитетін қамауға алу орындарында азаптаудың 

алдын алу төңірегіндегі қадағалаудың соттық емес арнайы механизмін құруы – 

олардың ұқсастығы. Конвенцияға мүше-мемлекеттердің барлығы қамауға алу 

орнына,соның ішінде түрмеге де, сол жерде орын алған құқық бұзушылықтарды 

анықтап, жою мақсатымен бару құқығын Комитетке беруге келіседі. Мемлекет пен 

индивид арасындағы қалыптасатын күрделі байланыстар және адамдардың бір бірімен 

пайда болатын қарым қатынастары- адам мен азаматтың құқықтық мәртебесін 

тудыратын құқық, бостандық және міндеттері түрінде, яғни заңи түрде мемлекет 

арқылы қалыптасады. Бұл қоғамның әлеуметтік құрылымымен, заңдылық жағдайымен 

және демократия деңгейімен байланысты ең маңызды саяси заңи категориялардың бірі. 

Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі конституция мен өзге нормативтік құқықтық 

актілерде мемлекетпен заңи бекітілетін құқықтар мен міндеттердің жүйесі ретінде 

сипатталуы мүмкін. Құқықтыр мен міндеттер құқықтың негізгі бастама элементі. Г.В. 

Мальцевтің айтуы бойынша «Құқықтар мен міндеттер жүйесі құқықтық сфераның 

орталығы, негізгі заңи мәселелердің шешімі» [5, б.50].  

Қорыта келе, адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары халықаралық 

нормативтік құқықтық актілер негізінде топталады. Адам құқықтары мен бостандықтары 

халықаралық қауымдастықтың зерттелу обьектісі болғандықтан, БҰҰ, Еуропа Кеңесі 

және ТМД тәрізді халықаралық ұйымдар осы салада қызмет етуде. Адамның құқықтары 
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мен бостандықтары – бұл жеке тұлғаның құқықтарын қорғау саласында бірыңғай 

халықаралық құқықтық стандарттарды орнату сипаты бар әмбебап құқықтық 

құндылықтар. Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтары мемлекттердіің ішкі ісінің 

шегінен шықты. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жеке 

мемлекеттің ісі емес, барлық әлемдік қауымдастықтың мақсаты екендігі жалпыға 

танылды. 
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Резюме 

В даннной статье автором рассматриваются проблемы соблюдения прав человека. 

В частности, анализируются международные документы по правам человека и 

гражданина.  

Summary 

In this article, the author discusses the problem of respecting human rights. In particular, 

are analyzed international documents of  human and citizen rights. 
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ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ 

ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Автор мақалада қазіргі кездегі демографиялық үрдістер мемлекеттік реттеуді 

талап етіп отырғандығын нақты көрсетіп кетен. Бүгінгі таңда демографиялық саясатты 
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мемлекеттік реттеудің арнайы объектісі ретінде қарастырудың қажеттілігі 

айқындалуда. Осыған байланысты демография саласындағы мемлекеттік 

функцияларын жеке функция түрінде бөліп шығаруды және қарастыруды қажет деп 

есептейтіндігін айтқан. 

Кілт сөздер: демография, халық, мемлекет, жаһандану, халықаралық ұйымдар.  

Демографияның ғылым ретінде пайда болуы мен даму заңдылықтары зерттеуші 

ғалымдардың пікірінше қазіргі кездегі халық санының пайда болуы мен қалыптасу 

тарихын зерттеу ұзақ тарихи кезеңдерді қамтиды. Б.э.д. V ғасырда ежелгі Қытай 

философы Конфуций алғаш рет жердің саны мен халық санының ұтымдылығы мәселесі 

туралы айтқан. Ежелгі дүниенің философтары Платон мен Аристотель өз еңбектерінде 

халықтың санын реттеумен байланысты мәселелерді зерттеген. Платонның ойы 

бойынша мемлекеттердегі тұрғындар санының өсуін колониялар құру арқылы ғана 

реттеуге болады деген, ал Аристотель болса өзінің «Саясат» деген еңбегінде халықтың 

белгілі бір деңгейін ұстап тұру үшін әр түрлі қатал шараларды қолдану керектігін 

айтады.  

Платон өзінің «идеалды мемлекет» ілімінде азаматтардың шектеулі санын 

көрсеткен және ол 5040 адамнан аспауы тиіс деген. Ол өзінің «Мемлекет» деген 

еңбегінде басқарушылардың нұсқауы бойынша неке қатынастарын белгілеуді ұсынады. 

Платон еркектердің 30-55 жас аралығында ғана балалы болу керектігін айтады. Ол өз 

еңбектерінде былай деп жазады: «Басқарушылар азаматтардың санын әрқашанда аз 

болатындай неке санын алдын – ала анықтау қажет, ал жаңа тұған сәбилер ауруға 

шалдыққан, соғыс, төтенше оқиғалардың нәтижесінде мерт болған азаматтардың орнын 

басатын еді. Осындай шаралар халық санының тіптен асып не кеміп қалғанының алдын 

алар еді... Құбыжықтар, заңсыз туылған балалар, қарт адамдардың жас балалары 

өлтірілуі керек; олар республикаға ауыртпашылық түсірмеуі қажет» [1, 18 б]. Дәл 

осындай ойда Аристотель да болды. Ол халық санын реттеп отыруды қажет деп тапты, 

оның асып кетпеуіне жол бермеуді ұсынды, жаңа туылған сәбилерді өлтіру туралы заң 

арқылы халық санын мемлекет пен құқық пен реттеп отырды. Ол былай деген: «Заң 

жаңа тұған сәбилердің қайсысын сақтап қалу керек және қайсысын өлтіру керектігін 

анықтауы қажет; мемлекет құбыжық немесе белгілі бір мүшесі жоқ балаларды 

тәрбиелемеуі қажет. Егер халықтың ұдайы өсуін тоқтату қажеттілігі  туындаса, онда 

басқарушылар әр отбасыда бала болудың белгілі бір санын көрсетуі керек, егер адам 

саны көбейіп, өз шегінен асып кетсе жүкті әйел өз құрсағындағы баланы оған жан 

келмей тұрып өлтіруі қажет». Аристотель еркектердің неке жасын – 37 жас деп 

белгілейді [1, 19 б]. 

Біздің эрамыздың І ғасырында Страбонның және ІІ ғасырда Птоломейдің 

«Жағрафиялары» пайда болды. Бұл еңбектер тек жағрафиялық ғана емес, сонымен 

қатар, этнографиялық қайнар көз болды. Аталған кешеңді еңбектерде авторлар бірқатар 

демографиялық мәселелерді қамтыған. 

Н. Макиавеллидің (1469-1527) «Күн қаласы» еңбегінде «идеалды мемлекетті» 

құру мәселесін қозғап, онда халықтың жалпылама еңбек етуі бірінші орында тұру 

керектігін айтады. Оның ойынша некеге тұру жасы еркектер үшін – 21 жас болуы 

қажет, ал әйелдер үшін – 18 жас болуы керек.  
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«Демография» ғылымының атасы болып ағылшын ғалымы Джон Граунт (1620-

1674) табылады. Ол 1662 жылы «Өлім туралы бюллетендерді табиғи және саяси 

бақылау» атты еңбегінде демография саласының барлық бөліктері қарастырылған. Д. 

Граунт халықтың санын, оның жыныстық, жастық құрамын, отбасылық жағдайын, 

туылым мен өлімді, халықтың өсуін, әйелдердің тууға бейімділігін, жыныстық-жастық 

өлімді, оның салдарларын, сонымен қатар, қоршаған ортамен өзара байланысын, өлім 

кестелерін, көші-қон мәселелерін талдаған. Соның нәтижесінде ол келесідей 

қорытындыға келеді: еркектердің саны әйелдердің санына теңестіре отырып, ер балалар 

мен қыз балалардың сандарын теңестіреді. Мысалы, 14:13 Лондонда туылымнан  

өлімнің деңгейі жоғары; қалалардағы өлім ауылдарға қарағанда жоғары болып 

табылады. Оның өлім туралы жазбалары халық саны көрсеткіштері мен халықтың 

ұдайы өндірісі қарым қатынасын, өзара әрекет етуі заңдылықтарын, қоғам және 

экономикалық тіршілік салаларындағы рөлін анықтауға мүмкіндік берді. Оның 

жұмысы өз заманында құнды болды. Оның жұмыс бойынша шығарған нәтижелері 

тәжірибелік мәңге ие бола бастады.  

Джон Граунттың тұжырымдамасына сәйкес демографиялық мәліметтерді 

талдаумен айналысқан ғалымдардың бірі Вильям Петти болды және 1693 жылы өлім 

кестесін құрастырған Эдмунд Галлей болды [1, 20 б]. Халық пен оның пайдаланатын 

ресурстарының арақатынастары феодалдық кезең ойшылдарының жұмыстарында ең 

басты мәселелердің бірі болды. Ерте орта ғасыр өкілдері Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. 

Аквинский халық саны өсуінің қоғамдық пайдасы туралы пікірлер айтқан. Олар халық 

саны өсуінен ешқандай қауіптілік көрмеген. Т. Мор өзінің «Мемлекеттің ең жақсы 

құрылымы», «Утопия» еңбектерінде халық санының өсуін қолдап, мадақтау керек 

екендігін және оның азайып кетпеуіне жол бермеу туралы пікір айтады. Сонымен 

қатар, балалардың саны ешқандай есепке алынбауы керек. Егер қалалар толып кетсе, 

яғни отбасы саны 6000 адамнан асып кетсе, онда «утопиялықтар» халық саны аз 

қалаларға көшеді. Егерде «утопияда» қалаларға сыймаса, онда көрші континентке 

ерікті көшіп қонуға болады [1, 19-20 бб]. 

Экономикалық үрдістер мен демографиялық өсудің қарама-қайшылығы Т.Р. 

Мальтустің көзқарасында қалыптасты. Оның теориясы негізінде ағылшын философы 

М. Хейл мен Италия ғалымы Д. Ж. Ортестің халық санының геометриялық жетістігі 

туралы және тағы басқа бірқатар экономикалық идеялар мен теориялары туралы 

көзқарастары қалыптаса бастады. Т.Р. Мальтустің ойы бойынша «халық санының 

шексіз өсуі әлеуметтік апаттың, саяси ахуалдың, экологиялық апаттардың негізгі себебі 

болып табылады»- дейді. Атақты орыстың ғалымы Д.И. Менделеев демографиялық 

үрдістер туралы өзінің «Учение о промышленности» еңбегінде былай дейді: «Мальтус 

... требует воздержания от деторождения. Возмутительность такого учения тем 

явственнее, что все главные посылки его не верны... Одним из лучших стимулов всех 

успехов человечества служит... стремление обеспечить своих детей и... облегчить их 

жизнь» [1, 21 б]. 

Демография ХVIII ғасыр бойы дамыды. Осы кезеңде оның атақты өкілдері 

мыналар: Виллем Керсебум, Иоганн Петер Зюссмильх, Антуан Депарсье, Кристофер 

Бернулли, Леонард Эйллер, Томас Шорт, Пер Варгентин және т.б. Олар өз еңбектерінде 

демографиялық ақпараттарды кеңейтіп, оларды талдап, XIX ғасырда демографияның 
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ғылымдар жүйесінде жеке ғылым ретінде қалыптасуына алғышарт болуына әкеп 

соқтырды. 

ХVIII ғасырда Ресейде демографиялық мәселемен айналысқан ғалымдар   Л. 

Эйллер, Д. Бернулли, С.Г. Забелин, Л.Ю. Крафт, И.Ф. Герман және т.б. болды [1, с 14]. 

Халық теориясы мәселесімен айналысқан ғалымдардың бірі М.В. Ломоносов болған. 

Ол өзінің графтардың бірі И.И. Шуваловқа «ресей халқын сақтап қалу және көбейту 

туралы» жазған хатында (1761ж). Ресей үшін халық санының және оның көбеюінің 

үлкен маңызы бар екендігін айтады, сонымен қатар, ол мемлекеттің барлық құдыреті, 

күші және байлығы болып халық екенін ескерткен.  

XIX ғасырда демографияның ары қарай зерттелінуі А. Кетленің (Бельгия), У. 

Фарраның  (Англия), Г. Майрдың (Германия) еңбектерінде көрініс тапты. Осы кездері 

1855 жылы алғаш рет баспа бетінде «демография» термині пайда болды. Ол француз 

ғалымы А. Гийярдің «Адам статистикасы элементтері немесе салыстырмалы 

демография» атты еңбегінде алғаш рет пайдаланылды. А. Гийяр демографияны 

адамның табиғи және әлеуметтік тарихы ретінде қарастырған. Бұл термин ғылыми 

айналымға 1877 жылы келді. Алғаш рет «демография» туралы мақала белгілі француз 

ғалымы П. Ларустың энциклопедиясында жарық көрді. Бұл терминнің ресми танылуы 

1882 жылы гигиена және демография халықаралық конгресі атауында пайдаланылды            

[1, 15-16 бб]. Демография термині әр түрлі мағынада қолданылады. Сөздіктерде 

демографияны бір жағынан халықтың құрамы және оның өзгеруі туралы ғылым деп 

түсінік берілсе, екінші жағынан демография халықтың саны, құрамы, орналасуы мен 

өзгеру көрсеткіштері ретінде қарастырылады. Келесі бір сөздіктерде демографияны 

халықтың құрамын, санын және өсуін зерттейтін статистиканың саласы деп 

түсіндіріледі.  

Белгілі қазақстандық ғалым, демограф М.Т. Тәтімов «демография халық туралы 

ғылым деген мағынаны білдіреді» - деп көрсетеді [2, 11 б]. Біздің ойымызша 

демография халық санын зерттейтін ғылым болып табылады. Ол халық саны мен 

құрамы көрсеткіштерін бақылау, бағалау және талдау арқылы зерттейді. Демография 

ғылымының зерттеу пәні ол халық, халық саны. Халықтың табиғи өсімі, ұрпақтардың 

ауысуы, халықтың өсімі сипаты, туылым мен өлім деңгейінің өзгеруі, некелік, 

отбасылық, жыныстық-жастық құрылымдар, урбанизация, көші-қоны демографиялық 

үрдістер болып табылады. Демографиялық үрдістер қоғам дамуының барлық 

жақтарымен өзара байланыста болады. Бұл үрдістер қоғам өміріне тәуелді әрі оған 

ықпал етеді. Осы себептен де демографиялық даму мәселелері тек ғылыми зерттеу 

объектісі ғана болмай, сонымен қатар, әр түрлі бағдарламаларда көрініс табуы қажет. 

Сонымен, халық саны мен қоғамның дамуы өзара тығыз байланысты. Халық өндіріс 

пен қоғамдық қатынастардың субъектісі, мемлекеттік биліктің қайнар-көзі болып 

келеді. Қоғамның негізгі өндіріс күші болатын адам, барлық қоғамдық байлықты 

құрушы болып табылады. Халық қоғамның дамуына әсер ететін фактор болып 

табылады. Ол дегеніміз халық қоғам дамуының субъектісі және объектісі болып 

табылады.  

Әрбір мемлекет өз халқының саны мен құрамы туралы мәліметтерге мұқтаж.  

Қазақстан мемлекеті халықтың, әрбір адамның және әрбір отбасының тіршілік сапасын 

көтеру барысында, әл-ауқатын жақсартуды көздейтін және оның белгілейтін 
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демографиялық үрдістерге қатысты атқарушы және заң шығарушы биліктердің әрекет 

етуіне байланысты әлеуметтік мемлекетті құру жолында.  

ХХI ғасырдың басында елдің демографиялық жағдайы нашарлап, яғни өлімнің 

туылымнан басымды болып, көші-қоны азайып және халықтың өмір сүру ұзақтығы 

төмендей бастады. Бұл мәселенің өзектілігі жаһандану барысында депопуляциялық 

үрдістердің туындауымен байланысты болып отыр. 

Қазіргі адамзат ауқымды әрі көлемді мәселелердің алдында тұр. Адамзаттың 

басынан көшіріп жатқан бұл кезең жаһандану кезеңі деп аталады. Бұл кезеңнің 

ерекшелігі ол қоғамның барлық салаларын қамтиды. Жаһандану үрдісі барлық 

халықтардың әлемдік нарыққа, саудаға, ынтымақтастыққа көшуімен пайда болды. 

Көптеген еңбектерде жаһанданудың пайда болуын экономикамен тығыз 

байланыстырады. Біздің ойымызша ол тек экономика саласын қамтып қоймай, сонымен 

қатар, саясатты, экологияны, әлеуметтік салаларды да қамтиды. 

Жаһанданудың жақсы жақтарына адамдардың еркін жүріп-тұруы, әлемдік 

сауданың дамуы, ғылыми – техникалық жетістіктерге қол жеткізу, ақпараттық 

коммуникациялық желістердің дамуы жатады. Бұл әрине мемлекеттердің 

ынымақтастығын нығайтады. 

Жаһанданудың теріс жақтары әлемдегі мемлекеттердің өзара ықпалдасуы, 

мемлекеттердің бірі-біріне экономикалық жағынан тәуелді болуы нәтижесінде, ұлттық, 

аймақтық деңгейде әр түрлі саяси қақтығыстар пайда болады. Жаһандану барысында 

адамзаттың ғылыми - техникалық жетістіктерге жетуі біріншіден, адамның 

денсаулығына, қоршаған ортаға, мемлекеттің қауіпсіздігіне, егеменділігіне, ең аяғы 

ұлттың жойылуына ықпал етеді [3, с 70].  

Елдің қазіргі және болашақтағы қауіпсіздігін қамтамасыз етумен тығыз 

байланысты өзіне тән белгілері бар: 

- депопуляция жалпы мемлекеттік сипатта болады, себебі халық санының ұдайы 

өнімі көрсеткіштерінің түбегейлі өзгеруіне негізделген; 

- депопуляция – ұзақ уақыттағы құбылыс және одан тез арада шығу үшін 

әлеуметтік – экономикалық жақсарту шаралары негізделмеген; 

- депопуляция дамыған әлем елдеріне тән халықтың тіршілік ету санының өсуімен 

емес, төмендеуіне негізделіп отыр;  

- депопуляция елдегі демографиялық жағдайдың дағдарыстық екендігін 

көрсететін туылым көрсеткішінің төмен болуымен және өлім көрсеткіштерінің жоғары 

болуына негізделіп отыр [4, с 409]. 

Мемлекеттің демографиялық функциясы өз дамуында бірнеше кезеңді басынан 

өткізді: 

1) демографиялық функцияның мемлекеттің ішкі функциясының құрамдас бір 

бөлігі ретінде өмір сүруі және іске асуы. Бұл кезеңде мемлекеттің демографиялық 

функциясы туылымды, өлімді, көші-қонды, халықтың араласуын есептеуші, тіркеуші, 

бақылаушы ролін ғана атқарады. Бұл кезең демографиялық функцияның бәсең, әлі күш 

ала қоймаған сырттан бақылау, араласпау, үнсіз таңбалау іс-әрекеттері арқылы іске 

асқан кезең еді;  

2) өз дамуының екінші кезеңінде бұл функция демографиялық үрдістерге тікелей 

араласып, оған мемлекеттің жалпы мәні мен саясатына сай іс-қимылдар жасауға 
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тырысты. Айталық көші- қонды реттеуге, адам жасын ұлғайтуға және адам санын 

көбейтуге арналған шараларды іске асыруға тырысты;  

3) бұл кезеңнің ерекшелігі мемлекет демографиялық үрдістерді толығымен 

бақылауға алуға және басқаруға әрекет жасайды. Бұл кезеңде демографиялық хал-ахуал 

мемлекеттің демографиялық саясатының және оның демографиялық заңдарының іске 

асуының нәтижесі ретінде көрініс табады.  

Заманның талабына сәйкес демографиялық проблемалар алдыңғы қатарға шығып, 

мемлекеттің басты проблемасына айнала бастады. Адами ресурстар (еңбек, көші-қоны), 

туылым көрсеткіштері мен өлім деңгейі қазіргі мемлекеттердің дамуына ықпал ете 

бастады. Мемлекеттің демографиялық үрдістерді реттеудегі ролі күшейді. Ендігі ретте 

мемлекеттің әлеуметтік функциясының көлеңкесінде қалған демографиялық 

мәселелерді жеке мемлекеттің функциясы етіп қарастыратын кез келді. Біздің 

ойымызша, халық саны процесін басқару және тиімді демографиялық саясат жасау 

мемлекеттің міндеті. 

Мемлекеттің бұл функциясы елдің демографиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі 

керек. Сонымен қатар, мемлекет демографиялық сараптамалар жүргізу арқылы 

туылымды, өлімді, көші-қонды қатаң бақылауға алуы қажет, сонымен бірге аталған 

функция неке мен отбасы, ана мен баланың жағдайын көтермелеуге бағытталған 

қызметтерді қамтуы тиіс. Аталған мәселе елімізде мемлекеттік қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету аясында бұрын соңды болмаған демографиялық қауіпсіздік ұғымын 

енгізуге мүмкіншілік жасайды.  

Жалпылама анықтамаларға сәйкес демографиялық қауіпсіздік деп сыртқы 

факторлардың әсерінсіз халықтың ұдайы өсуімен мемлекеттік геосаясаттық мүдделерін 

адами ресурстармен қамтамасыз ету үшін жеткілікті болатын демографиялық 

үрдістердің жағдайын айтамыз. Демографиялық қауіпсіздік - ол жастық - жыныстық, 

этникалық көрсеткіштеріне сәйкес мемлекеттің ұлттық мүдделеріне сай келетін 

мемлекеттің біртұтастығын, тәуелсіздігін, егеменділігін сақтауды қамтамасыз ететін 

популяциялық қызмет етуі мен дамуы болып табылады.  

Демографиялық үрдістердің мемлекет қауіпсіздігіне әсері өте күшті. ХХI ғасырда 

Қазақстанның мемлекеттілігін сақтап қалу үшін демографиялық фактор шешуші болып 

отыр. Оның маңыздылығының үш бағыты бар: 

- Қазақстанның мемлекеттік және ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

- елдің аумақтық біртұтастығын және егеменділігі мен тәуелсіздігін сақтау; 

- Қазақстан Республикасының геосаясаттын нығайту. 

Демография саласындағы мемлекеттің функциясы келесідей қызметтердің 

атқарылуын қамтуы қажет: 

 елде әрбір он жыл сайын халық санағы өтеді. Ол мемлекеттің барлық 

қызметтерін атқаруда негізгі мәселе болып табылады;  

 мемлекет өзінің демографиялық мәселелерін реттеуде алдыңғы өткен тарихи 

демографиялық үрдістерді реттеудің нәтижелерін қазіргі таңдағы демографиялық 

үрдістерді мемлекеттік құқықтық реттеу әдістерін салыстыруы қажет, соның 

нәтижесінде қандай құқықтық олқылықтар мен қандай құқықтық жетістіктерге 

жеткендігін саралауы тиіс; 
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 халық санының өсіп-өнуі мемлекетіміздің заңнамаларының жетілдірілуі арқылы 

қамтамасыз етіледі. Мемлекет әлеуметтік, демографиялық үрдістерді реттейтін 

заңдарды жинақтауы қажет. Мысалы, демографиялық сараптама жүргізу туралы 

заңнамалар қабылдануы тиіс. Мемлекетіміз әлемдік стандарттарға сәйкес халықтың 

әлеуметтік қорғалуы туралы әр түрлі бағдарламаларды қабылдау қажет. Аталған 

бағдарламалар ұзақ уақытты қамтуы керек. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 4-бабына сәйкес адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарын  

қорғау саласындағы халықаралық шарттарды да негізге алу қажет;  

 мемлекет өзінің әлеуметтік – демографиялық үрдістерді реттеуде нақты 

функцияларын анықтауы қажет. Соның нәтижесінде нақты демографиялық үрдістерді 

жүзеге асыруда мемлекеттік билік органдарының құрылымдары мен қызметтерін 

жетілдіруі керек. Мемлекеттік билік органдарында еліміздің демографиялық 

мәселелерімен айналысатын білікті мамандар кадрларын жетілдіру керек. 

Халық санының өсуі мен дамуын зерттеу қоғам өмірінің барлық салаларын 

мемлекеттік басқару үшін маңызы бар. Демографиялық үрдістердің өзгеруімен, 

мемлекеттің де маңызды экономикалық, саяси, әлеуметтік жақтары өзгереді.  

Демографиялық үрдістерді біртекті қарастыру тек ғылыми қызығушылықты ғана 

қамтымай, ол сонымен қатар, тиімді демографиялық саясат шараларының жүйесін 

жасау үшін де маңызды болып табылады. Мысалы, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін келесі 

әлеуметтік – экономикалық және демографиялық үрдістердің өсу динамикасы маңызды 

болып келеді. Туылым және өлім деңгейі, жыныстық-жастық құрылымы, еңбекке 

қабілетті жастағы халықтың білімі және кәсіптік-біліктілік деңгейі, еңбекке қабілетті 

жастағы халықтың салмағы мен оның еңбекпен қамтылу дәрежесі, аумақтық көші – 

қоны және халықтың орналасуы және т.б. 

Елдің экономикасы қалай дамиды, әлеуметтік салада соған қарап қалыптасады. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері мемлекетіміздің демографиялық даму 

проблемаларына үлкен назар аударыла бастады. ХХ ғасырдың аяғында мемлекеттік 

билік органдары мен басқару жүйесінде демографиялық жағдайға және оның дамуына 

бақылау жасау, демографиялық саясат шаралары кешеңін өңдеу және жүзеге асыру 

жауаптылығы жүктеле бастады. 

Мемлекеттік демографиялық саясаттың дамуына үлес қосқан 17 тамыз 2000 жылы 

қабылданған Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік демографиялық 

саясаттың даму тұжырымдамасы туралы» қаулысын [5], сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007-2015 жылдарына арналған көші-қоны саясаты 

тұжырымдамасы туралы қаулылары болып табылады [6]. Көші-қоны саясаты 

тұжырымдамасы екі кезеңді қамтиды. Бірінші кезең 2007-2010 жылдарға, ал екінші 

кезең 2010-2015 жылдарға арналған. 

Қазіргі кездегі мемлекеттік билік күннен күнге халық санының өсіп-өнуіне үлкен 

назар аударуда. Адам санын есептеу мемлекетке өзінің әлеуметтік функцияларын 

атқару үшін қажет. Ол өз кезегінде барлық еңбек ресурстарын анықтайды, сонымен 

қатар, әлеуметтік даму саласында белгілі бір шешім қабылдау үшін және басқа 

мемлекеттің функцияларын орындау үшін негіз болып табылады. 

Халықтың туылым мен өлім көрсеткіштерінің жақсы жаққа өзгеруіне, көші-қон 

мәселелерін шешуде мемлекет функциясының ролі зор. Демографиялық үрдістер 
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адамның еркінен пайда болмайды. Мемлекет пен құқықтың өзара әрекет етуі өте 

күрделі үрдіс. Демографиялық үрдістерді жүйелі және жан-жақты талдау үшін 

мемлекеттік билік қажет. Мемлекеттің әлеуметтік және басқа да функцияларын 

атқаруда демография өте ауқымды фактор болып табылады. Қазіргі кезде мемлекет 

функциясы ішінде демография функциясы өте күрделі болып отыр. Себебі қоғамның 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін жаңа, бүрын соңды болмаған функциялар 

қалыптасуда.  

Қазіргі жаһандану кезеңінде демографиялық мәселелердің дамуы көп ғалымдарды 

қызықтыруда. Демографиялық үрдістерді зерттеуші ғалымдар көбінесе оның тек 

экономикалық қырын зерттеумен айналысуда. Демографиялық үрдістерді құқықтық 

және саяси құралдар арқылы басқаруға болады. Мемлекеттің демографиялық 

үрдістерін елдегі туылым, өлім және көші- қоны мәселелері құрайды.  

Қазіргі Қазақстан жағдайында заңи тұрғыда аталған демографиялық үрдістерді 

нақты түрде реттеу қажет. Туылым, өлім, көші-қоны мәселелері бүгінгі таңда көлемі 

жағынан да, дәрежесі жағынан да үлкен проблемалардың бірі болып табылады. 

Заманның ағымы осы мәселелерді құқықтық реттеуді талап етті. Соның нәтижесінде 

осы үрдістерді реттейтін бірқатар нормативтік – құқықтық актілер қабылданды. Қазіргі 

жаһандану кезеңінде Қазақстан үшін бұрын соңды құқықтық реттеу аясынан тыс 

болған қатынастарды реттеуге бағытталған жаңа заңдарды қабылдау қажеттілігі 

байқалып отыр. Мемлекетіміз демографиялық үрдістерді шешуге бағытталған 

нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауда басқа шетел мемлекеттерінің тәжірибесін 

пайдаланса жақсы болар еді. 

Демографиялық жағдайдың ұшығуы және халық саны саласындағы мәселенің 

болуы, жақсы ғылыми негізделген демографиялық саясатты бекітетін, оның жүзеге 

асырылуын мақсат еткен құқықтық актінің қабылдануын талап етеді. Демографиялық 

саясаттың басты бағыттары мен мақсаттары бойынша, мұндай актіні жасау мен 

қабылдауда демографтардың, экономистердің, әлеуметтанушылардың, медицина 

қызметкерлерінің, психологтардың нақты ұсыныстары жоқ екендігі байқалды. Бұл 

мәселені шешуге ең біріншіден солар атсалысуы қажет. Ал заңгерлер олардың 

шешімдеріне құқықтық нысан беріп, оның тиімділігін арттыратын заңи кепілдіктерді 

жасау қажет. 
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Резюме 

Автор, в статье анализирует, что в настоящее время демографические процессы 

требуют государственного вмешательства путем правового регулирования. 

Демографическую политику необходимо рассматривать как специальный объект 

государственного регулирования, в связи с этим, функцию государства в области 

регулирования демографическими проблемами необходимо рассматривать как 

самостоятельную функцию. 

 

Summary 

The author, in article analyzes that now demographic processes demand the state 

intervention by legal regulation, the population policy needs to be considered as special object 

of state regulation, in this regard function of the state in the field of regulation by 

demographic problems it is necessary to consider as independent function. 
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ПАРЛАМЕНТТІК БАҚЫЛАУДЫҢ ЗАҢИ ЖӘНЕ САЯСИ СИПАТТА КӨРІНІС 

ТАБУЫ 

 

Бұл мақалада парламенттік бақылаудың заңи және саяси сипатта көрініс табуы 

ерекше мәнге ие. Сол себепті тақырып теориялық тұрғыда  жан-жақты қарастырылған. 

Кілт сөздер: Республика, Конституция, Үкімет, мемлекет, мемлекеттік билік, 

парламенттік бақылау, билік тармақтары, бақылау формалары,  саяси жауаптылық, 

механизм. 

Парламенттік бақылау заңи және саяси сипатта көрініс табуымен ерекше. Әсіресе 

саяси жауаптылыққа әкеліп соқтыратын парламенттің бақылау функциясы –  

мемлекеттік билік органдарының тепе-тең және тежемелік сипатта жұмыс істеуіне 

септігін тигізуімен қатар, тәжірибеде мемлекеттік билік тармақтарының дағдарысына 
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да әкеліп жатады. Саяси жауаптылық негізінен үкіметке сенімсіздік білдіру және сенім 

білдіру сияқты парламенттік бақылаудың формаларынан тұрады. Бүгінде Батыс Европа 

елдерінің ішінде Швейцариядан басқа барлық мемлекеттердің үкіметтері парламент 

алдында саяси жауапты. Саяси жауаптылықтың басты әрі жағымды көрсеткіші болып 

жекелеген министрліктер не тұтастай Үкіметтің билікте қалуы табылады. Қазақстан 

Республикасының Конституциясына 21 мамыр 2007 жылы енгізілген өзгертулер мен 

толықтыруларға сәйкес Парламент Мәжілісі (төменгі палата) ғана Үкіметті 

қалыптастыруға және оны таратуға құзыретті. Мұның басты себебі – Парламент 

палаталарының құрылу тәртібінің ерекшеліктерінде жатыр. Парламенттің төменгі 

палатасы – сайлаушылардың саяси ұстанымын тікелей және толықтай беретін өкілді 

орган болып табылады. Ал парламенттің жоғарғы палатасы – саяси сипаттан көрі, 

әкімшілік-аумақтық қағидаға негізделіп құрылады және саяси өмірдің толық бейнесін 

қамти алмайды (құрамы үш жыл сайын ішінара ауысып тұрады).  Сондай-ақ Бельгия, 

Италия, Норвегия, Швеция парламенттерінің депутаттары қай палата екеніне 

қарамастан саяси жауаптылыққа тарту мәселесін шешуге өкілетті. Себебі, аталған 

елдерде парламент палаталары бірдей (төте) сайлау құқығы негізінде қалыптасады. 

Жалпы төменгі палата негізінен халық билігінің таза әрі тікелей көрінісін береді. 

Сондықтан да көп жағдайда жоғарғы палата негізінен төменгі палатаның саяси 

сипаттағы еркін шектеуші, сабаға түсіруші міндетті атқарады. 

Саяси жауаптылыққа жеке (үкімет мүшелері, министрлер, жоғары лауазымды 

тұлғалар) немесе алқалы (үкімет) түрде тартылады. Үкімет мүшелерінің парламент 

алдындағы саяси жауаптылығы Австрия, Бельгия, Швеция, Греция және Дания 

мемлекеттерінде қолданылады. Саяси жауаптылықтағы және бір тәртіп, Үкімет 

басшысының орнынан кетуі – тұтастай Үкіметтің орнынан кетуін білдіреді. Бұл 

Ұлыбритания, Италия, Португалия, Франция, ГФР және т.б. мемлекеттерде 

қолданылатын конституциялық рәсім. Бұл тәртіп Қазақстанда да қолданылады. Алайда, 

Қазақстан Республикасының Конституциясында осы сұрақтың шешілуіне қатысты 

талас тудыратын норма орын алған деген пікірдеміз. Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сәйкес Үкімет орнынан кетеді екі жағдайда: 1) Үкіметке сенімсіздік 

білдірілгенде (56-б.,2-т.), 2) Үкіметке сенім білдірілмегенде (61-б., 7-т., 70-б., 1-т.). Біз 

бұған үшінші негізді қосамыз, ол – Премьер-Министрдің  үкімет мүшесі ретіндегі 

есебін тыңдау қорытындысы бойынша Палата депутаттары жалпы санының көпшілік 

даусымен оны қызметтен босату туралы Республика Президентіне өтініш жасау құқығы 

арқылы іске асады (57-б., 6)-т.). Алайда заңбекітуші осы тұсқа мән бермегенін 

байқаймыз. Тарқатамыз: «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 18-желтоқсан 

1995ж. № 2688 конституциялық заңының 3-бап, 4-тармағына сәйкес «Республиканың 

Премьер-Министрі, оның орынбасарлары, министрлер және де Республиканың өзге де 

лауазымды адамдары» Үкімет мүшесі ретінде танылады. Демек, Премьер-Министрдің 

Үкімет мүшесі ретіндегі есептілігі және жауаптылығы Конституцияның 57-б., 6-т. 

көзделген тәртіпке сәйкес анықталады. Ал Премьер-Министердің қызметінен 

босатылуы Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-бап, 7-тармағына сәйкес 

Үкіметтің өкілеттілігі тоқтатылғанын білдіреді. Демек Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жоғарғы және төменгі палаталары болып табылатын Сенат пен Мәжіліс 

заңи тұрғыдан алғанда (de jure) Үкіметті орнынан кетіре алады. Бірақ Конституция 
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жобасын әзірлеушілер «Үкімет мүшесінің есебін тыңдау арқылы» Үкіметті бүтіндей 

орнынан кетіру мәселесін көтермеген әрі аңдамаған тәрізді. Тіпті саяси салдарға алып 

келетін мұндай өкілеттіліктің жоғарғы палата болып табылатын – Сенатқа берілуі 

әрекет етіп жатқан Конституцияның мәніне қайшы келеді деп топшылаймыз. Себебі, 21 

мамыр 2007 жылы Конституцияға енгізілген толықтырулар мен өзгертулердің 

нәтижесінде тек Парламенттің төменгі палатасы ғана Үкіметті қалыптастыру мен 

орнынан кетіру құзыретіне ие бола алады. Бұл араға Мәжіліс тарқап кеткен 

жағдайдағы, Сенаттың тұтас Парламент атынан өкілдік ететін жәйтті қоспаймыз. Тіпті, 

осы тұстың өзінде Сенат, тарқап кеткен Мәжілістің заңшығарушылық қызметінен басқа 

саясиланған функцияларын іске асыра алуға құзыретті болмауы керек деп 

топшылаймыз. Әлемдік тәжірибеде үкіметті құру мен тарқатуға саяси күштерді ескеру 

мақсатында тек парламенттің төменгі палатасын ғана тартады. Сондықтан да алдағы 

уақытта осы олқылықтарды жою немесе ұтымды пайдалану сұрақтарын заңи не дәстүр 

(конституциялық) тұрғысынан реттестіру қажет деп білеміз [1].  

Әлем мемлекеттеріне зер салар болсақ ХХ ғасырдың 20-60жж. мемлекеттік 

билік механизмінде парламент рөлінің күрт төмендегенін байқауға болады. Осы 

кезеңде күшті тоталитарлық жүйеге негізделген партия не көсем билігінің құрсауынан 

шыға алмайтын формальды сипаттағы парламенттер өмір сүрді (СССР-де, Солтүстік 

Корея, социалистік бағытты ұстанушы Шығыс Европа елдері және т.б.). Тіпті Франция, 

Ұлыбритания сияқты демократиялық мемлекеттердің өзінде парламент билігі 

атқарушы биліктің қол шоқпарына айналып «рационалды парламент» ролін ойнауына 

тура келді. ХХ ғасырдың 60-жж.  соңына қарай парламент өкілеттілігінің көлемі 

біртіндеп кеңейіп, бүгінде осы үрдіс қалыпты түрде дамып отыр. Қазақстан 

Республикасының Конституциясына 21 мамыр 2007 жылы енгізілген өзгертулер мен 

толықтырулар да өз кезегінде осындай әлемдік үрдіске өз үлесін қосып, парламенттің 

үкіметті қалыптастыруға қатысты саяси мәртебесі мен өкілеттілігін күшейтіп отыр. 

Сәйкесінше Конституция мәтініне енген жаңалықтар саяси жүйеге де жағымды әсер 

етеді деп күтілуде. Бұл өзгерістерге дейін берілген Мәскеудің жария құқықты зерттеу 

орталығының президенті А.А.Куртовтың пікірін келтірелік. ТМД елдерінің бірде біреуі 

реформалар нәтижесінде шынайы демократияға қол жеткізіп отырған жоқ дей келіп 

автор: «Парламентаризмнің қазақстандық нұсқасы тек биліктің авторитарлық және заң 

шығарушылық компонентін нығайтады»,- деп жазады [2]. 

Сенімсіздік білдіру немесе сенімсіздік вотумы  –  үкіметтің  саяси солидарлы 

жауаптылығын көздейтін парламенттегі саяси күштердің (оппозициялық-азшылық 

және парламенттік көпшілік) бастамашылығымен парламент (палата) отырысына 

енгізілетін және көпшілік дауыспен қабылдануды қажет ететін бақылау функциясының 

белсенді формасы (процедурасы). Сенімсіздік білдіру негізінен тікелей демократия 

жолымен сайланатын төменгі палатаның өкілеттілігіне жатқызылады және әдетте саяси 

жүйесі дамыған елдерде оппозициялық азшылықтың бастамасымен саяси күштерді 

құқықтық теңестіру және тежеу тетігі ретінде көтеріледі. Сенімсіздік білдіру 

бастамашылығы депутаттармен, депутаттық бірлестіктермен (фракция, топтар) 

көтеріліп жатады. Италия, Испания, Франция, Швеция мемлекеттерінде палата 

мүшелерінің кемінде  1/10-нің бастамашылығымен көтеріледі. Кей мемлекеттерде бұл 

көрсеткіш төмендеу, Грецияда – палата мүшелерінің 1/6-нің (84-б., 2-т.), ал 
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Португалияда депутаттардың 1/4-нің және сондай-ақ депутаттық топтармен де (194-б., 

1-т.) бастамашылық көтеруге болатындығы Конституцияда бекітілген. Қазақстан 

Республикасының Конституциясына сәйкес Мәжіліс депутаттары жалпы санының 

кемінде 1/5-нің бастамасы бойынша Мәжіліс Үкіметке сенімсіздік білдіруге хақылы 

(56-б., 2-т.). Депутаттар бастамашылығының 1/10, 1/6, 1/5 және 1/4 қатынасы – 

Парламенттегі депутаттардың санынына тәуелді. Мәселен 1/10 бастамашылық, бұл: 

Испания Парламенті үшін (Депутаттар Конгресінде 300-ден кем, 400-ден артық емес 

депутат) – 35 депутат, Италия Парламенті үшін (Депутаттар Палатасында 630, Сенатта  

315 депутат)  – сәйкесінше 63 және 31 депутат, Франция Парламенті үшін (Ұлттық 

Жиналыста 577 депутат) – 57 депутат, Швеция Парламенті үшін (Риксдагта 349) – 34 

депутат болады. Демек, Италияда 63, Францияда – 57, Испанияда – 35, Швецияда – 34 

депутат сенімсіздік білдіру туралы бастамашылық көтере алады. Ал Португалия 

Парламенті депутаттары (180-нен кем емес, 230-дан артық емес) үшін шамамен 1/4-і – 

51 депутатты, Греция Парламенті депутаттары (жалпы саны 200 ден кем, 300 ден артық 

болмауы тиіс) үшін 1/6 – шамамен 42 депутатты құрайды. Қазақстанда бұл көрсеткіш 

Мәжіліс депутаттары (107 депутат) үшін 1/5 болғанда – 21 депутаттқа тең. Демек 

салыстырмалы түрде алғанда, сенімсіздік білдіру институтының мәні мен мақсатына 

қазақстандық үлгі толықтай жауап бере алады деп тұжырым жасаймыз. Алайда, 

еліміздегі саяси жүйенің пісіп-жетілмеуі мен саяси партиялар дамуындағы дағдарыс 

жақын аралықта сенімсіздік білдіру бастамашылығының көтерілмейтіндігін әрі «өлі» 

процедура күйінде ұзақ уақыт сақталатындығын бекіте түседі. Сондықтан да 

конституционализм мен конституциялық басқарудың және конституциялық 

рәсімдердің толыққанды іске асуы үшін олардың қозғаушы күштері болып табылатын 

саяси жүйе мен институттар жетілуі керек. «Парламенттің бақылау функциясын іске 

асыру Конституцияда жария етілген және бекітілген өкілеттіліктерге байланысты емес, 

ол нақтылы партиялық-саяси құрылымға тәуелді» деп көрсетеді белгілі ғалым 

Б.А. Майлыбаев [3, 367 б.]. Демек, осы орайда мемлекет тарапынан әкімшілік тәртіпте 

қолдау көрсетіліп, нақты мүмкіндіктер жүйесі қалыптастырылғаны жөн. Себебі 

қоғамдық-көпшілік сипатқа ие болатын экономикалық және саяси дағдарыс өзара 

байланысты әрі қашанда мемлекеттік қолдауға зәру. Бүгінде әлемде болып жатқан 

қаржылық дағдарыс тек мемлекет қолдауы негізінде ғана түзеледі деп күтілуде. Демек 

мемлекет жоғарғы жария билік иесі ретінде кез-келген жүйедегі дағдарысқа, соның 

ішінде елімізде тұралап тұрған саяси партиялар мен институттарды қолдауда 

белсенділік танытуы қажет. Бұл орайдағы шаралар кешенді сипатта құрылып саяси 

жүйені дамытудың қысқа, орта және ұзақ мерзімді тұжырымдамасын жасау арқылы 

жүзеге асуы керек деп есептейміз. Сондай-ақ оның басты бағыттарының бірі ретінде 

«заңнамалық негізді шетелдік конституционализм бекіткен демократиялық тәжірибеге 

сай қайта қарау және қалыптастыру қызметін» тану қажет. Жекелей алғанда сенімсіздік 

білдіру институты өз мәніне сай іске асуы үшін ең алдымен сайлау туралы заңдарды 

«жұмсартудан» басталуы қажет. Көппартиялылық және оппозициялық партияның болуы 

осы күнгі европалық парламенттердің қалыпты стандарты болып табылады.  Осы орайда 

отандық бұқаралық құралдарда көптен айтылып жүрген ұсынысты кезек күттірместен 

қабылдау керек деп есептейміз. Қазақстанда саяси партия сайлау қорытындысы 

бойынша дауыс беруге қатысқан сайлаушылар санының кем дегенде 7 пайызын жинау 



 

№2 - 2019 

 
76 

 

 

керек.  Жалпы саяси партияның парламенттен орын алуы үшін әлемде қалыптасқан 

тәртіп бойынша – 5 пайыздық кедергіні бағындыруы керек. Бұл көрсеткіш Ресейде – 7 

пайыз, Украинада – 3 пайыз,  ал әмбебап көрсеткіш ретінде – 5 пайыз қабылданады. 

Сондықтан да саяси партияның тізімі үшін Қазақстанда да – 5 пайыздық кедергіні 

енгізгеніміз жөн болар еді. 

Сондай-ақ Қазақтандағы казіргі жағдайда сенімсіздік білдіру бастамашылығының 

1/5 деп бекітілуі саяси жүйені дамытуға кедергі келтіретіндіктен, оны 1/10 деп 

белгілеуді ұсынамыз.  

 Сенімсіздік білдіру туралы көтерілген бастама Палата тарапынан қабылданбаса, 

мұндай бастаманы осы сессия барысында қайталап көтеру құқығынан айырылады 

(Португалия, Франция) немесе алты ай уақыт өткеннен кейін барып қана көтере алады 

(Греция).  Сенімсіздік білдіру туралы сұрақты Палата отырысына енгізу 

процедурасымен оны дауысқа салып талқылаудың аралығы саяси тұрғыдан алғанда 

маңызды мән-жай. Бұл мерзім Франция, Греция және Португалияда 48 сағат деп 

белгіленсе, Италияда – 72, Испанияда – 120 сағат деп қабылданған. Бұл уақыт 

аралығының саяси маңыздылығы сонда, үкіметке парламенттің кей мүшелерімен сөз 

байласып өз жағына шығаруға және оларға ықпал ету мүмкіндіктерін іске асыруға 

қолайлы жағдай туғызады. Барлық батысевропалық елдерде сенімсіздік білдіру рәсімі 

қатысып отырған депутаттардың абсолютті көпшілік дауысымен қабылданады. Егер 

парламенттік көпшілік үкіметті қалыптастырған болса және оппозициялық топтар 

шашыраңқы әрі әлсіз болса, онда іс жүзінде үкіметке сенімсіздік білдіру қаупі төнбейді. 

Мәселен, Ұлыбританияда парламенттік көпшілікке ие болған кабинетке сенімсіздік 

білдіру соңғы уақыттарда мүмкін болмай отыр. Ұлыбритания Қауымдар Палатасы ХХ 

ғасыр бойына кабинетке екі мәрте ғана сенімсіздік білдіре алды: 1924 және 1979 жж. 

Италияда 1947 ж. бастап сенімсіздік білдіру туралы резолюция бар болғаны үш рет 

қолданылды. Францияда 1959-1987 жж. аралығында 35 рет сенімсіздік білдіру туралы 

сұрақ көтеріліп, тек бір жағдайда ғана, яғни 1962 ж. 2 желтоқсанда президент де 

Гольдің жеке билігін күшейтетін конституциялық реформаны әзірлеу үшін 

Помпидудың үкіметіне білдірілген сенімсіздік сұрағы Ұлттық Жиналыспен 

қанағаттандырылды. Алайда, бұл сенімсіздік білдірудің нәтижесі не үкіметті орнынан 

кетірген жоқ, не конституциялық реформадан бас тарттырған жоқ. Керісінше президент 

парламентті тарату құқығын пайдаланып, жаңа сайлау тағайындады. 

Сондай-ақ сенімсіздік білдірумен қатар үкімет қызметіндегі тұрақтылықты 

қамтамасыз ету және негізсіз саяси дағдарыс туындамас үшін көптеген мемлекеттерде 

конструктивті вотум рәсімі қабат қолданылады, яғни жұмыс істеп жатқан үкіметті 

орнынан кетіру үшін алдын-ала жасақталған өз үкіметін ұсынуы тиіс.  

Солтүстік Европа мемлекеттеріне келер болсақ, мұнда Скандинав елдерінің 

парламенттері сенімсіздік білдіру рәсімін тәжірибеде өте сирек қолданатындығын 

байқаймыз. Скандинав елдеріндегі тағы бір ерекшелік, жекелеген сипаттағы саяси 

жауаптылық, алқалы жауаптылыққа қарағанда сирек қолданылады. Мәселен, Швецияда 

1985 ж. сыртқы істер министрі Леннарт Бюдстрёмге өзге мемлекеттердің суасты 

сүңгуір кемелерінің  швед ішкі суларына енуіне байланысты білдірілген сенімсіздік 

бойынша: 160 депутат жақтап, 184 депутат қарсы дауыс берді. Ал Данияда жеке 

сипаттағы саяси жауаптылық институты мүлдем жоқ. Зерттеуші Ракитская И.А. 
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скандинав елдеріндегі саяси жауаптылыққа тарту сұрақтарының сирек көтерілуін 

келесідей себептермен түсіндіреді: біріншіден, үкімет сенімсіздік білдірілгенде 

палатаны тарату және кезектен тыс жаңа сайлау тағайындау туралы мәселені қоя 

алады. Бұл жағдайда Данияда палатаны – мемлекет басы,  Швецияда – тальман 

(Риксдагтың төрағасы), Финляндия мен Исландияда – республика президенті тарата 

алады. Мұндай саяси күрестің тәсіліне Финлядия үкіметі 5 рет (1926 ж. Каллио, 1928ж. 

Сунила, 1957 ж. Сукселайнен, 1958ж. фон Фиендт үкіметі) жүгінсе, Швецияда осы 

тәртіп бойынша 1957 ж. бір рет парламент тарқатылды. Екіншіден,  сенімсіздік білдіру 

бастамашылығы көтерілгеннен кейін, ол дауысқа салынбай жатып тұтастай үкімет не 

оның мүшесі орнынан кететіндігін мәлімдеу арқылы парламенттік рәсім аяғына жетпей 

қалады. Үшіншіден, сенімсіздік білдіру дауысқа салынған күннің өзінде көп реттерде 

қажетті дауыс санын ала алмай жатады [4, 75-76-бб.]. Деупатттар сенімсіздік білдіру 

құқығын жүзеге асырудан қорқады. Парламент таратылып кетсе өз мандаттарынан 

айырылып қалатындығы оларды тәуекелге барғызбайды. Депутатқа жасалатын мұндай 

саяси қысым парламенттің өкілеттілігін тарылтады деп есептейміз.  

Парламенттік бақылау – дербес құқықтық институт. Алайда оның парламенттің 

қоғамдық институт ретіндегі мәнінен туындайтындығын ескеруіміз қажет. 

Парламенттің мемлекеттік-биліктік сипаттағы бақылау қызметі құқықтық формада 

көрініс табады. Сондықтанда парламенттің бақылау функциясын күшейту және 

кеңейту мәселесі – оның іске асу формалары мен мемлекеттік билік органдарының 

парламент алдындағы жауаптылығын көздейтін құқықтық реттеу шараларымен 

қамтамасыз етілуі қажет. 
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Резюме 

В этой статье особое значение имеет законный и политический характер 

парламентского надзора. Именно поэтому тема была теоретически тщательно 

рассмотрена. 

 

Summary 

In this article, the legal and political nature of parliamentary oversight is of particular 

importance. That is why the topic was theoretically thoroughly reviewed. 
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Журсиналиев О. 
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академиясының магистранты 

 

ШЕТЕЛДІК ЗАҢНАМАЛАР БОЙЫНША ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРГЕ ЖОЛ БЕРУ 

ИНСТИТУТЫ 

 

Бұл мақалада шет мемлекеттердің заңнамалары бойынша дәлелдемелерге жол 

беру институтының проблемалары қарастырылған. 

Кілт сөздер: дәлелдемелер, дәлелдеу құралдары, дәлелдемелерге жол беру, 

дәлелдемелердің қатыстылығы. 

ФРГ азаматтық процесінде дәлелдемелерге жол беру ережесі азаматтық іс жүргізу 

заңнамасында белгіленген дәлелдеу құралдарының көмегімен алынған 

дәлелдемелердің ғана жол берілетіндігін білдіреді. 

ФРГ АПК сәйкес мұндай дәлелдеу құралдары: тексеру, куәнің айғақтары, 

тараптардан жауап алу, сарапшының қорытындысы, құжаттық дәлелдемелер болып 

табылады. Дегенмен, заң ерекше жағдайларда сот дәлелдеудің өзге де көздеріне жүгіне 

алатынын бекітеді (ФРГ АПК 293-бабы) [1, 875б.]. 

Германдық тәсіл әрбір нақты жағдайдың ерекшелігін түсіндірудегі 

проблемаларды тудыруы мүмкін, бұл адам ойлауының субъективті сипатына 

байланысты. Тәжірибеде бұл проблема арнайы техникалық құралдардың көмегімен 

алынған деректерге қатысты пікірі бар, сарапшының қорытындысын пайдалану 

жолымен шешілуі мүмкін. 

АҚШ азаматтық процесінде дәлелдемелердің жол берілуі дәлелдемелердің 

қатыстылығымен тығыз байланысты. Дәлелдемелер туралы Федералдық ережелердің 

402 ережесіне сәйкес, «егер АҚШ конституциясында, Конгресс актісінде, осы 

Ережелерде немесе заңда көрсетілген өкілеттіктерге сәйкес Жоғарғы Сот ұйғарған өзге 

де нормаларда өзгеше көзделмесе, кез келген қатысты дәлелдемеге жол беріледі. 

Қатыспайтын дәлелге жол берілмейді» [2, 24б.]. Дәлелдемелерге жол беру туралы 

мәселені шешу дәлелдемелер мен жалпы құқық туралы Федералдық ережелерге 

негізделеді. И.В. Решетникова дәлелдемелердің жол берілуі мен қатыстылығы 

арасындағы арақатынас заңнаманың жасанды ережелерімен анықталғанын атап өтті. 

Дәлелдеме сапасы ретінде қатыстылық фактілер арасындағы қисынды байланысты 

анықтайды (дәлелдеме және оның көмегімен дәлелдеуге тырысатын дәлелдеу затының 

мән-жайлары арасында). Қатыстылық дәлелдемелерге жол берілетіндігін немесе жол 

берілмейтіндігін анықтау үшін алғы шарт болып табылады. Жол берушілік тек 

қатыстылық талаптарымен ғана емес, заңда белгіленген талаптармен де шектеледі [3, 

60-61бб.]. Дәлелдемелердің қатыстығы деп тану туралы мәселе дәлелдемелерге рұқсат 

етілген деп тану туралы мәселеге қатысты бастапқы болып табылады. 402 ереже 

дәлелдеу ережелерінің барлық жүйесі үшін негізгі болып табылады. Барлық қалған 

ережелер, мәні бойынша, салыстырмалы дәлелдеме жол берілетін деп танылмайтын 

жағдайларды сипаттай отырып, тек осы ережеден алып тастауды ғана белгілейді [4, 

61б.]. Егер дәлелдеме рұқсат етілген деп танылса, дәлелдеменің маңыздылығы мен 
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дұрыстығы туралы мәселе шешіледі. Осылайша, дәлелдемелердің қатыстылығы туралы 

мәселені түпкілікті шешу сотта талқылау процесінде шешіледі. Әдебиетте, тек алдын 

ала пайымдауға жатпайтын, даудың пәнін шатастыруға әкеп соқпайтын, 

жаңылыстырмайтын және өзге де жолмен істі қарауды созбайтын дәлелдемелерді ғана 

өткізетін судьяны «серіктес» деп атайды. Сондай-ақ, судья құлаққа естуге негізделген 

дәлелдемелерді жоққа шығарады [5, 11б.]. Мұндай дәлелдемелерді алып тастау ережесі 

(hearsay rule) сондай-ақ, олардың құқығы ағылшынсаксондық жүйенің әсерімен 

қалыптасқан, Латын Америкасы елдерінде де қолданылады. Мәселен, 1984 жылғы 

Панама сот кодексінің 964-бабында: «Әңгіме тарихи фактілер мен көпшілік алдында 

белгілі фактілерді растау туралы болған жағдайларды қоспағанда, басқа адамнан бір 

нәрсе туралы естіген куәнің айғақтары жоқ» деп көрсетіледі [6, 99б.]. 

Американдық құқықтағы дәлелдемелерге жол беру дәлелдеме ережелерінің 

бәсекелесетін рөлін бір ережелерге рұқсат беру арқылы келесі себептер бойынша 

басқалардан бұрын процеске кіруді мойындайды: шындықты іздеуден гөрі маңызды 

болуы мүмкін танудан, қоғамдық қарым-қатынастардан, мысалы, некелік 

қатынастардан; ақпараттың үлкен көлемін алу нәтижесінде туындауы мүмкін 

тәртіпсіздікті болдырмауға ұмтылу; сот ісін жүргізудің тиімділігін арттыруға және 

ақталмаған уақыт шығынын қысқартуға ниет; әділетсіз түсіністікті болдырмау 

қажеттілігінің болуы [7, 77б.]. 

Американдық азаматтық процесте дәлелдеу кезең-кезеңмен жүзеге 

асырылатынын атап өткен жөн, рұқсат беру туралы мәселені шешуге көшу қатыстылық 

туралы мәселені шешкеннен кейін ғана жүзеге асырылады. 

Салыстырмалылық критерийі негізгі ретінде айқындалған, ал ұйғарымды анықтау 

заңнамалық шектеу арқылы өтеді және барлық ұйғарымды дәлелдемелер өз мәні 

бойынша қатысты болуға тиіс. Бірінші көзқараска ұқсас позицияға отандық азаматтық 

процесс ие, ҚР АПК 64-бабына сәйкес, сот істі қарау және шешу үшін маңызы бар 

дәлелдемелерді ғана қабылдайды. Алайда, ҚР АПК 65-бабына сәйкес, заңға сәйкес 

белгілі бір дәлелдеу құралдарымен расталуы тиіс істің мән-жайы ешқандай басқа 

дәлелдемелермен расталуы мүмкін емес. Осылайша, дәлелдемелердің жарамадылығы 

және қатыстылық өлшемдері заңда тең, бұл ретте отандық азаматтық процесінде 

қатыстылық белгісін негіз қалаушы ретінде танылмайды. Осы көзқарасты растау үшін, 

сондай-ақ, ҚР АПК 68-бабына сілтеме жасауға болады, оған сәйкес сот әрбір 

дәлелдемелердің жарамадылығы және қатыстылығын жеке дара, яғни бір мезгілде және 

қатарлас бағалайды. 

АҚШ-та қолданылатын тәсіл іс жүргізушілік үнемдеудің үлкен дәрежесімен 

ерекшеленеді, жалпы отандық азаматтық процесс міндеттерінің біріне жауап береді - 

азаматтық істерді дұрыс және жылдам қарау және шешу (ҚР АПК 4-бабы), бірақ 

судьяларға үнемі артып келе жатқан жүктеме жағдайында да дәлелдемелерді 

бағалаудың жеке ережелерін басым ретінде артық қолдану дәлелдерді негізсіз және 

уақытынан бұрын алып тастауға әкеп соғуы мүмкін, бұл өз кезегінде азаматтық істерді 

қарау мен шешудің дұрыстығына әсер етеді. 

Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың практикасында бұл проблема іс 

жүргізу мүмкіндіктерінің теңсіздігі аспектісінде қаралады және сот органында 

қолданылып жүрген дәлелдемелерді қарау ережелері тараптардың бірінің бас куәні 
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тыңдауға мүмкіндік бермейтін жағдайда да туындауы мүмкін, бұл қарама-қарсы тарап 

үшін артықшылықтар туғызады [8]. 

Дәлелдемелерге жол беру туралы мәселені шешу қажетті дәлелдемелердің 

проблемасымен тығыз байланысты. Өз бетінше құқықтық түсінік ретінде қажетті 

дәлелдемелер туралы айтқанда, И.М. Зайцев құқық туралы даулардың кейбір 

санаттарында рұқсат етілген дәлелдемелердің бір түрі болып табылатындығы туралы 

қорытындыға келді [9, 83-89бб.]. Дәледемелерге жол беру ережесі ҚР АПК-нің 65-

бабында көзделген: «Заңға сәйкес белгілі бір дәлелдеу құралдарымен расталуы тиіс 

істің мән-жайлары ешқандай басқа дәлелдемелермен расталуы мүмкін емес». Белгілі 

бір дәрежеде жол берілетін және қажетті дәлелдемелер ұғымдары бірқатар жағдайларға 

байланысты істі дұрыс қарау үшін талап етілетініне ұқсас. Жол берілетін және қажетті 

дәлелдемелердің, әдетте, жазбаша нысаны болады, яғни заңмен немесе өзге де 

нормативтік құқықтық актімен белгіленген заңды маңызы бар фактіге қатысты 

формаланған мәліметтер жиынтығы болады. Жол берілетін және қажетті 

дәлелдемелердің мәні оларда қамтылған мәліметтердің кепілді шынайылығынан 

көрінеді, бұл көрсетілген дәлелдемелердің жазбаша нысанымен түсіндіріледі, оған 

нормативтік құқықтық актілермен ресімдеуге, белгілі бір деректемелердің және т.б. 

болуына қатысты белгілі бір талаптар қойылады. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены проблемы института допустимости доказательств 

по законодательству иностранных государств. 
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Summary 

This article deals with the problems of the institution of admissibility of evidence under 

the laws of foreign states. 
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МҰРАНЫҢ АШЫЛУЫ УАҚЫТЫ ЖӘНЕ АШЫЛУ ОРНЫ 

 

Бұл мақалада мұранын жалпылама түсінігі және мұранын ашылуы уақыты мен 

мұраның ашылуы орыны толығымен айтылып өткен. Осы тақырыпқа  байланысты 

тәжірибиеде кездесетін өзекті мәселелері де қаралған. 

Кілт сөздер: мұра қабылдау, өсиет, құқық қаблеттілік, нотариат, куәландыру, билік 

ету. 

Рим құқығында өсиет деп жеке тұлғаның тірісінде дүние – мүлкін мұра  ретінде 

жазып кетуін айтқан. Егер өсиетте мұрагер көрсетілмесе, мұндай құжат ешқандай 

құқықтық нәтиже бермеген.   

 Өсиет (ағыл. тілінен last  will and testment) - азаматтың қайтыс болуына 

байланысты өзіне тиесілі мүлікті заң тәртібіне сәйкес билік ету.  

         Өсиетте - бір жақты мәміле саналған. Өсиет пен мұраны қабылдау үшін бөлек 

құқықтық акт жасалатын. Өсиет қалдыру үшін – жеке тұлғаның бедел  өсиеттік 

қабілеттілігі талап етілетін үшін – жеке тұлғаның бедел өсиеттік қабілеттілігі талап 

етілетін (бұған әрекет қабілеттілігі жақ, қылмыс үшін сотталған, жеке тұлғалардың 

кейбір  топтары кірмеген). 

         Өсиет нысаны әр кезеңде әр түрлі болған, мәселен өсиет 7 куәнің қатысуымен 

жасалатын, жазбаша нысанды сақтау міндет болып табылмаған. Ежелгі Римде 

мемлекет органдарының қатысуымен жасалатын жария өсиеттерді сот хаттамасымен 

немесе белгілі магистрат хаттамасымен жасауға болатын. 

Қазақ арасындағы әке мұрасы мен мұрагерлік құқық [1, 28 – 33 бб.] өз алдына 

бөлек сөз етуді қажет ететін қызық мәселенің бірі. Бұл мәселеге ежелден бері көңіл 

бөлінуде, тіпті Тауке ханның «Жеті жарғысында» да ол көрнекті орын алған. 

       Әке – шеше бірдей өліп, артында ылғи жас қыздар қалған жағдайда әкеден 

қалған мал – мүлік оның аға – іңілеріне ауысады, онымен бірге қыздар да солардың 

тәрбиесінде болады. Халық дәстүрі бойынша олар жетім қалған қыздарды өсіріп, бой 

жеткізіп, кейін той – томалағын жасап, жасауымен ұзатуға міндетті. Қыздарға 
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жұмсалатын  қаржыдан артылатындай мал мен мүлік қалған  жағдайда бірге туысқан 

мұрагерлер өзара бөлісетін. Өлген адамның бірге туысқан аға – інісі болмаса, жанашар 

ағайыны жиналып шөбере туыстарының  біріне қалған жас жетім балаларды тәрбиелеу  

міндеттеледі де, мал – мүлік те сол қамқоршының қолына көшеді. 

       Өзінен туған ер баласы болмаған жағдайда ағасының не інісінің баласын 

асырап алу қазақ арасында ежелден келе жатқан дәстүр. Баланы  мүмкіндігінше ең 

жақын туыстарынан алатын. Мұндай мүмкіндік болмаған күнде басқа ел, басқа рудан 

да тамыр – таныстарының баласын алып асырайтын. 

Мұра және мұрагерлік мәселесіне тікелей қатынасы  бар тағы бір жай, - жасауымен 

келген әйел жастай баласыз өлсе, жасаудың негізгі бөлігі төркініне  қайтарылады. 

Мұндай жағдайда А.И. Добросмысловтың айтуынша, отау, төсек – орын, сәукеле, ер – 

тұрманымен бір ат және  бір түйе  қайтарылады. Ал  өлген әйелден бір ғана қыз  қалса, 

жоғарыда айтылған мал – мүліктің жартысы қайтарылады, ал ұл қалса, ешнәрсе  

қайтарылмайды. 

       Ал, архив қоймаларына көз салғанда, баласыз өлген жас әйелдердің жасауын 

даулаған деректерге  кездестік. Бұған қарағанда, күйеуі мен құдасына бір нәрседен 

көңілі қалып өкпелеген жағдайда жасауды дау болған сияқты. Сөйтіп ертеректе 

жасаудың қайтарылуы міндетті болғанымен, кейін бұл салт ұмытылған болу керек. 

       Ел аузынан жиналған соңғы деректерге қарағанда, жоғарыдағыдай, мал мен 

мүлікті міндетті түрде қайтару шарт емес. Қалыңмалы  толық алынып ұзатылған қызға 

берілген жасауды даулау әдетке айналмаған. Қарттардың  айтуынша, өлген 

қыздарының белгісі ретінде төркініне сәукелені қайтару әдеті болған көрінеді. Өйткені 

сәукеле әуелде қызға арналып жасалған қуаныш белгісі болғандықтан, төркіндері оны 

«пәлен данның сәукелесі» деп, оның көзіндей көретін ескерткіш ретінде қалдырады. 

        Сонымен қазақ халқы әдеттік құқ негізіне сүйене отырып, әкем мұрасына 

иелік етіп, оны мұрагерлер арасында дұрыс бөлісуге көп  мән берген. Әкеден қалған 

мал мен мүлікті орын – орынымен бөлісу үстінде адамгершілікке жатпайтын 

дүниеқорлық, озбырлық қылықтарды істеп, алауыздықтың тууына, көбінесе жол 

берілмейді. Мұны жоғарыда  баяндалған  мұрагерлік құқығының сан алуан түрлері 

қазақтың әдеттік ережелерінде өте орынды ескертілгендігінен де байқауға болады. 

Марқұмның өлердегі өсиеті, артында қалған жас баларының, жесірінің, қара 

шаңырағының, тіпті енші алып бөлек кеткен  балалары  мен ұзатылмаған қыздарының 

мүддесі  және өліктің жетісін, қырқын, жүзін және  асын беру шығындары түгелдей 

ескеріледі. Кейде мұндай  дәстүрлі бұзушылар да  табылатын. Ондай озбырларда есесі  

кеткен мұрагерлер билер алдында  барса да теңдік алатын. Ондай  озбырларда есесі 

кеткен мұрагерлер билер алдында барса да теңдік алатын. Мұндай  жағдай сирек 

кездесетіндіктен, оны бүкіл халық болмысына тән деп қарауға болмайды. Мұра бөлісу 

дәстүрінің  әдеттік ережесінде соншалықты мұқият қаралуының өзі оған біреудің 

озбырлық  жасап, қиянат жасауына жол бермеудің ежелден бергі кепілі  тәрізді [2, 80 – 

83 бб.].   

         Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзіне тиесілі мүлікке билік ету 

жөніндегі өз ықтиярын білдіру өсиет болып табылады. Мәселен, К. азаматтың мүліктік 

құрамы пәтер, автокөліктен тұрады. К. азамат пәтерді зайыбына, автокөлікті баласына 

өсиет етіп қалдыруға құқылы. 
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       Азамат өзінің барлық мүлкін немесе оның бір бөлігін заң бойынша мұрагерлер 

тобына кіретін де, кірмейтін де бір немесе бірнеше адамға, сондай-ақ заңды тұлғаларға 

және мемлекетке өсиет етіп қалдыра алады. 

      Өсиетті өзі жасауы тиіс. Өкіл арқылы өсиет жасауға жол берілмейді. 

      Өсиет қалдырушы себебін түсіндірместен заң бойынша мұрагерлердің біреуін, 

бірнешеуін немесе барлығын мұрадан айыруға құқылы. Егер өсиеттен өзгеше 

туындамаса, заң бойынша мұрагерді мұрадан айыру оның ұсыну құқығы бойынша 

мұрагерлік етуші ұрпақтарына қолданылмайды. 

       Мұра қалдырушы кез келген мүлік туралы өкімді қамтитын өсиет жасауға 

құқылы. 

       Мұра қалдырушы жасалған өсиеттің оны жасағаннан кейін кез келген уақытта 

күшін жоюға және өзгертуге ерікті және күшін жоюдың немесе өзгертудің себебін 

көрсетуге міндетті емес. 

        Мұра қалдырушының өсиетте өзі мұрагер етіп тағайындаған адамдарға, олар 

қайтыс болған жағдайда өз кезегінде өсиет еткен мүлікті белгілі бір түрде билік ету 

міндетін жүктеуге құқығы жоқ. 

       Өсиет - бұл өсиет қалдырушының өлер алдында өз мүлкін билеу мен 

мұрагерлерді тағайындау арқылы, заңдық тәртіпке сәйкес және заңда көрсетілгендей 

куәлардьң көрсетуімен жүзеге асырылады. Бұл мінездемеге сәйкес өсиет өсиет 

қалдырушының өлгеннен кейін еркі іс жүзінде асырылады, алайда ол өлімге дейін 

бірнеше бұрын құрастырылады және ол өлгеннен кейін күшіне енеді [3, 127 б.]. 

        Өсиет термит екі мағына береді: 

         Өсиет - бұл құжат, яғни онда өсиет қалдырушының өз еркінен қалыптасып 

айтуынған сөзі. 

         Өсиет - бұл келісім, өсиет қалдырушының тікелей өзімен байланысты. Бұл 

өкіл арқылы немесе сенімді адам арқылы жүзегеаспайды. Мұны өсиет қалдырушы 

тікелей өзі құруы қажет және бұл аса тікелей жеке құқық болып табылады. 

         Өсиет бойынша және заңды мұрагерлік бойынша танылған мұрагерлердің 

мұрагерлік құқықтарын нотариат куәландырумен жүзеге асатындықтан, оның 

әрекеттерін толық білген жөн. Өсиетті өсиет қалдырушы белгілі бір талаптарымен 

жасауға құқылы. 

         Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1044-ші бабына сәйкес 

мұрагер бола алатын кез келген адам қосымша тағайындалган мұрагер болуы мүмкін 

[4, 692 б.]. 

        Өсиет бойынша мұрагердің қосымша тағайындалған мұрагерге пайдасы 

тимейтін бас тартуына жол берілмейді. 

       Егер өсиет қалдырушының өсиеттегі мұрагерлері қайтыс болған жағдайда 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1044 - ші бабына сәйкес мұрагер 

бола алатын кез келген тұлғаны тағайындай алады. 

Егер өсиет қалдырушы өзіне тиесілі мүліктің жартысын бір немесе бірнеше 

тұлғаларға өсиет етсе, қалған мүлік бөлігі айтылмаса (өсиетте көрсетілмесе) мүліктің 

өсиет етілмей қалған бөлігі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1061-

1064 баптарына сәйкес мұра қалдырушының баласына, зайыбына, ата-анасына, егер заң 

бойынша мұрагерлердің әрбір келесі кезегі алдыңғы кезектегі мұрагерлер болмаған, не 
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оларды мұрадан шеттеткен және олар мұраны қабылдамаған не одан бас тартқан 

жағдайда, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1074-ші бабының 5-ші 

бөлігінде аталған жағдайларды қоспағанда, мұрагерлік құқығына ие бола алады. 

       Өсиет бойынша танылған мұрагерлер де мүліктің өсиет етілмей қалған бөлігі 

бойынша мұрагерлікке шақырылады. 

       Өсиеттің нысаны туралы жалпы ережелер мына жағдайларда реттеледі. 

        Өсиет оның жасалған жері мен уақыты көрсетіле отырып, жазбаша нысанда 

жасалып, нотариатта куәландырылуға тиіс. 

        Мыналар: 

1. нотариатта куәландырылған өсиеттер; 

2. нотариатта куәландырылғандарға теңестірілетін өсиеттер тиісінше ресімделген 

болып танылады. 

Өсиетке өсиет қалдырушының өзі қол қоюы қажет. 

        Егер өсиет қалдырушы дене кемістіктеріне, науқастығына немесе 

сауатсыздығына байланысты өсиетке өзі қол қоя алмаса, оның өтініші бойынша оған 

нотариустың немесе өсиетті куәландырушы басқа адамның қатысуымен өсиет 

қалдырушының өсиетке өзі қол қоя алмауының себебін көрсетіле отырып, басқа 

азаматтың қол қоюы мүмкін. 

         Сонымен қорыта айтқанда, өсиет - бұл өсиет қалдырушының заңдық тәртіпке 

сәйкес жасалатын еркімен, оған қоса нотариус өз кезегінде өсиет қалдырушының 

өсиетін куәландыра отырып, өсиет қалдырушыға еңбекке жарамсыз және кәмелет 

жасқа толмаған және асырауындағылардың мұрагерлерінің құқықтарының қорғау 

мүмкінішлігiн ескеруі керек [45, 225 б.]. 

         Нотариатта куәландырған өсиетті өсиет қалдырушы жазу керек не өсиет 

қалдырушының айтуымен куәнің қатысуы арқылы нотариус жазуға тиіс. Өсиет 

қалдырушының айтуымен өсиет жазылған кезде нотариус жалпы жұрт қабылдаған 

техникалық құралдарды (жазу машинкасы, дербес компьютер және т.б.) пайдалануы 

мүмкін. 

         Өсиет қалдырушының айтуы бойынша нотариус жазған өсиетті өсиетке қол 

қойылғанға дейін нотариус пен куәнің қатысуы арқылы өсиет қалдырушы толық оқып 

шығуы тиіс. 

        Өсиетті өсиет қалдырушының өз қолымен жазылуы керек, құрастырған орны, 

күні, уақыты көрсетілуі тиіс. Өсиет қалдырушының сөзінен нотариус өсиет жазуы 

керек және өсиет қалдырушының өзі өсиетке қол қоюы              керек [5, 25 б.]. 

        Нотариус өсиет қалдырушының сөзінен өсиетті жазып алған және оған қолы 

қойылған кезде өсиетке қол қоятын куәгерде қатысуға тиіс. 

       Нотариатта куәландырған өсиеттерге: 

1) ауруханаларда, санаторийлерде, өзге де емдеу - алдын алу мекемелерінде 

емделіп жатқан, сондай - ақ қарттар мен мүгедектерге арналған үйлерде тұратын 

азаматтардың осы ауруханалардың, санаторийлердің, өзге де емдеу - алдын алу 

мекемелерінің бас дәрігерлері және кезекші дәрігерлері, сондай - ақ қарттар мен 

мүгедектерге арналған үйлердің директорлары, бас дәрігерлері куәландырған өсиеттері; 

2) госпитальдарда, санаторийлерде және басқа да әскери - емдеу мекемелерінде 

емделіп жатқан әскери қызметшілер мен басқа адамдардың осы госпиталдардың, 
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санаторийлердің және басқа әскери - емдеу мекемелерінің бастықтары, олардың 

медицина бөлімі жөніндегі орынбасарлары, аға және кезекші дәрігері куәландырған 

өсиеттері; 

3) жүзу кезінде Қазақстан Республикасының жалауымен теңiз кемелерінде немесе 

ішкі жүзу кемелерінде жүрген азаматтардың осы кемелердің капитандары 

куәландырған өсиеттері; 

4) барлау және басқа да экспедицияда жүрген азаматтардың осы экспедициялардың 

бастықтары куәландырған өсиеттері; 

5) нотариустары және нотариат әрекеттерін жасауға уәкілдік берілген лауазымды 

адамдары жоқ әскери бөлімдердің, құрамалардың, мекемелердің әскери - оқу 

орындарының орналасқан мекендеріндегі әскери қызметшілердің өсиеттері, сондай - ақ 

осы бөлімдерде жұмыс істейтін жай адамдардың, олардың отбасы мүшелерінің де 

әскери қызметшілердің отбасы мүшелерінің де әскери бөлімдердің, құрамалардың, 

мекемелер мен оқу орындарының командирлері (бастықтары) куәландырған өсиеттері; 

6) бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас бостандығынан 

айыру орындарының бастықтары куәландырған өсиеттері теңестіріледі  
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Резюме 

В данной статье рассматриваются понятие наследования, а также открытие 

наследования и место открытия наследования. Рассматриваются актуальные проблемы 

открытия наследования которые встречаются на практике. 
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Summary 

In this article concepts were examined inheritance also ofopening of inheritance and plac

e opening of inheritance atheme is fully exposed. The issues of the day of opening ofinheritan

ce are examined that meet in practice. 
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В данной статье автором рассматривается понятие криминалистических следов, 

дается классификация следов. А также изучены мнения ученых криминалистов по 

данном проблематике. 

Ключевые слова: трассология, криминалистические исследования, криминалистика, 
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Большой объем информации, которую можно получить, проведя на месте 

происшествия предварительные криминалистические исследования, а также 

оперативность получения этой информации давно привлекли внимание специалистов. 

Практически невозможно, на наш взгляд, разграничить возникновение этой науки 

вообще и того, что мы сейчас называем предварительным криминалистическим 

исследованием, в частности. Уже основоположники в данной области, говоря об 

осмотре места происшествия (и не пользуясь, разумеется, современной 

терминологией), фактически говорят и о подобных исследованиях. Ганс Гросс, 

например, в своей книге «Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики» говорит о подобных исследованиях, проводимых непосредственно на 

месте происшествия с целью выяснения обстоятельств производства выстрела, а также 

о проводимых на месте происшествия криминалистических исследованиях документов 

[1,с.564-571]. 

Большое внимание этому в своих трудах уделял и Эдмонд Локар. Его, по 

видимому, следует признать создателем информационных систем «след – информация 

о человеке». В его работе содержаться рекомендации по определению по следу руки 

пола, возраста, патологических признаков и профессиональной принадлежности лица, 

его оставившего. [2,с. 100-109]  
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Исследование Э.Локара в этой области были настолько успешны, что 

предложенные им в начале тридцатых годов [3] типовые разработки по схеме: 

признаки, выявленные следы, - характеристики лица, его оставившего, до сих пор 

используются в различных пособиях по данной проблематике для практических 

работников.[4,с. 5-7]. С.Н.Трегубов рассматривает формулу определения роста 

человека по размерам его ног, а говоря о криминалистическом  исследовании 

документов, он прямо указывает, что «судебной экспертизе документа всегда должна 

предшествовать особое предварительное исследование его, которое может произведено 

через следующее лицо или судебным следователем непосредственно.[5. с. 176].    

Эти и другие основания в известной мере, можно  сказать, послужили для 

создания специальных методик, однако фундаментальных исследований в этой области 

долгие годы не проводилось. И лишь в 1952г. М.П.Шаламов выступил с инициативой 

проведения на местах происшествий предварительных криминалистических 

исследований. Им же и был предложен термин «предварительные» 

криминалистические исследования. [6. с. 3].   

Теперь давайте попытаемся дать определение предварительному 

криминалистическому исследованию.  

Так, Коломацкий В.Г., определяет предварительное криминалистическое 

исследование как – одну из форм криминалистического исследования, 

осуществляемого в трех формах: 

-экспертное криминалистическое исследование, осуществляемое по 

постановлению органов дознания и предварительного следствия или определению 

суда; 

-следственное (оперативное) исследование материальных следов преступления 

следователем или оперативным работником, осуществляемое в рамках производства 

следственного действия или ОРМ; 

-предварительное, осуществляемое специалистом-криминалистом, следователем 

или оперативным работником вне рамок процессуальных действий с целью 

оперативного получения информации, необходимой для раскрытия преступления. 

Прежде всего – по горячим следам.[6,с. 3]. 

Другой виднейший ученый наших дней Ю.Г.Плесовских под предварительным 

криминалистическим исследованием понимает – одну из форм реализации 

специальных криминалистических знаний, осуществляемая на месте происшествия с 

использованием технико-криминалистических средств с целью получения не имеющих 

доказательственного значения,существенных для раскрытия и расследования 

преступления, данных путем выявления, исследования и оценки материальных следов 

преступления [7, с. 9].   

Применительно кметодики проведения предварительного криминалистического 

исследования материальных следов человека на месте происшествия, можно сказать, 

что она представляет собой систему методов, приемов и технических средств, 

предназначенных для исследования объектов, на которых могут сохраниться следы 

человека с целью получения информации, которую можно использовать для 

идентификации лица, оставившего эти следы. 
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Методика проведения предварительного криминалистического исследования 

названных следов включает в себя общую методику проведения таких исследований, 

частные методики проведения отдельных видов предварительных криминалистических 

исследований и методику решения отдельных задач этого исследования. 

В настоящей дипломной работе рассматривается общая методика 

предварительного криминалистического исследования на месте происшествия и 

некоторые частные методики проведения названных исследований. 

Любое предварительное криминалистическое исследование на месте 

происшествия осуществляется в определенном порядке, состоящем из следующих 

стадий: 

1) подготовка к исследованию; 

2) детальное исследование объектов, в процессе которого проводится раздельное, 

а затем сравнительное исследование, а также необходимые эксперименты; 

3) оценка результатов исследования, формирование и фиксация выводов. 

Предложенное деление в известной степени является условным, поскольку эти 

стадии (этапы) взаимосвязаны между собой и четких границ между ними не 

существует.  

Возникает вопрос о том, на каком именно этапе (стадии) целесообразно 

проведения предварительных криминалистических исследований? Мы полагаем, что  

провести эти исследования более эффективно на рабочем этапе, разумеется за 

исключением тех случаев, когда признано целесообразным проведения исследований 

после завершения следственного осмотра места происшествия.    

Итак, по прибытии на место происшествия осуществляются необходимые 

подготовительные действия, такие как - выяснение у очевидцев и других 

присутствующих лиц мест, где могут сохраниться следы преступления и преступника, 

выяснение возможных изменений, произошедших на этом месте, подготовка 

необходимых технико-криминалистических средств и т.д. производится подготовка к 

непосредственному предварительному криминалистическому исследованию [8,с.5]. 

В этих целях: 

1) отбираются объекты исследования; 

2) определяются способы и условия обращения с отобранными объектами; 

3) выбираются места проведения исследований; 

4) определяется очередность исследования различных объектов; 

5) подготавливаются технико-криминалистические и другие средства для 

исследования [8,с.6]. 

Приведенный порядок исследования тоже является условным и определяется в 

зависимости от конкретной обстановки на месте происшествия. Например, при осмотре 

места происшествия по делу о краже из киоска возле входной двери в киоск на влажной 

почве был обнаружен четкий след обуви с характерным рисунком металлической 

набойки на каблуке. Других пригодных для исследования следов выявлено не было. В 

этом случае говорить об отборе объектов и очередности их исследования не 

приходилось. Исследование, фиксация, а затем трасологическая экспертиза 

обнаруженного следа позволили изобличить преступника. 
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На месте происшествия могут быть выявлены несколько объектов, на которых 

обнаружены или могут быть обнаружены следы человека. Последовательность их 

исследования может неоднократно меняться в зависимости от объективных условий, 

свидетельствующих о необходимости немедленного исследования одного из этих 

объектов в полном объеме, а затем уже перехода к отбору других объектов. И этому 

положению ярко свидетельствует нижеприведенный пример: 

В своем доме был убит пенсионер М., при осмотре места происшествия на столе 

были обнаружены две бутылки из-под водки, три пустых стакана и посуда с остатками 

пищи. Возле дома на песке был обнаружен след обуви, пригодный для идентификации. 

Судя по размеру следа и наличии обуви в доме М, он был оставлен не М. Исследование 

началось с осмотра стаканов. В это время начал накрапывать мелкий дождь и было 

принято решение немедленно перейти к исследованию и фиксации следа обуви. 

Трасологическая экспертиза в последующем способствовала, наряду с другими 

доказательствами, изобличению виновного. 

При отборе объектов для исследования следует учитывать, что 

предварительному криминалистическому исследованию могут подвергаться только те 

объекты, которые уже изучены в процессе следственного осмотра. 

Кроме этого, необходимо учитывать: 

1) квалификацию лица, производящего исследование. Это значит, что отбирать 

следует только те объекты, для изучения которых это лицо имеет специальные 

познания в области криминалистики; 

2) наличие необходимых технико-криминалистических средств, позволяющих 

качественно произвести исследование, а также наличие других условий, при отсутствии 

которых выполнить поставленную задачу будет нельзя (наличие помещения, 

освещения и т.д.); 

3) необходимость сохранения объекта в его первоначальном виде в случае, если 

этот объект должен быть признан вещественным доказательством; 

4) наличие на объекте следов крови, частиц волос, волокон одежды, являющихся 

предметом других видов исследования (биологического, судебно - медицинского и 

т.д.). Если возникает опасность уничтожения или изменения этих следов, то нужно 

отказаться от предварительного исследования этих объектов; 

5) важность исследуемого объекта для раскрытия преступления. В тех случаях, 

когда носимая объектом информация не требуется для принятия неотложных мер, 

которые должны осуществляться немедленно, целесообразно назначить 

криминалистическую экспертизу и в процессе ее проведения получить указанную 

информацию [8,с. 7]. 

Итак, после того, как объекты, предварительное криминалистическое 

исследование которых необходимо и возможно, отобраны, осуществляется 

первоначальный их осмотр. На его основании определяются способы и условия 

обращения с ними. При этом по мере возможности учитываются физическое их 

состояние, химический состав, оптимальный температурный и влажностный режим 

хранения. Например, при работе с микрообъектами используются резиновые перчатки, 

спецодежда, стерильные инструменты и материалы; при исследовании следов зубов на 
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пищевых продуктах необходимо соблюдать соответствующую температуру их 

хранения, либо (при невозможности) поместить продукты в холодную воду. 

Предварительное исследование следов человека - это непроцессуальное 

действие. Оно проводится с целью незамедлительного использования полученных 

результатов в тактических целях (выдвижения версий, проведения неотложных 

следственных действий и т.д.), а в ряде случаев для принятия не только тактических, но 

и процессуальных решений (например, задержания или ареста подозреваемого). 

Предварительное исследование обычно проводится по инициативе сотрудников 

правоохранительных органов. Вместе с тем следует заметить, что такое исследование 

является служебной обязанностью работника оперативно-криминалистических 

подразделений МВД Республики Казахстан. 

Непременным условием проведения предварительного исследования, как уже 

упоминалось, является полная сохранность изучаемых объектов без нарушения их 

внешнего вида и целостности. Общая методика предварительного исследования следов 

человека изложена в ряде криминалистических изданий. 

Исходя из условий и способов обращения с объектами определяется место 

проведения исследований. Если физические характеристики или состояние объекта 

(след орудий взлома на входной металлической двери, след обуви на снегу и т.д.) этого 

требуют, исследование производится на месте нахождения объекта. Если подобных 

препятствий нет, то его следует проводить в более благоприятных условиях (в салоне 

передвижной криминалистической лаборатории, в специально оборудованном 

помещении). 

После определения очередности исследования объектов и проверке готовности 

технико-криминалистических средств начинается процесс детального исследования 

объектов. Основная его цель, представляется, выявление и изучение признаков 

объектов.  

Изучаются признаки атрибутивные (т.е. характеризующие качественное 

состояние объекта) и количественные (т.е. несущие информацию о размерных 

характеристиках объекта). При этом, примечательно, сначала выявляются и 

анализируются признаки общего характера, выражающие наиболее общие черты, 

свойства, присущие всем однородным объектам (по форме, цвету, размерным 

характеристикам и т.п.), а затем частные, то есть наименее повторимые в своей 

совокупности конкретно-индивидуальные признаки, выделяющие данный объект из 

ряда ему подобных по групповой принадлежности[9,с.35]. 

Изучение перечисленных признаков может производиться как непосредственно 

на объектах, так и на их копиях или отображениях (гипсовые или полимерные слепки 

следов обуви, следы пальцев рук на дактилоскопической пленке и т.д.). 

Если идентифицируемые объекты изучаются по образцам, то такие образцы 

должны отвечать следующим требованиям: 

1) происхождение образцов от определенных лиц или от определенных 

предметов не должно оставлять никаких сомнений; 

2) условия получения образцов должны быть максимально схожи с условиями, 

при которых след был оставлен на исследуемом объекте; 
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3) образцы должны быть достаточно качественными. Под качеством образцов 

понимается отображение на них совокупности свойств и признаков, позволяющих 

провести идентификацию 

4) отображать достаточную для идентификации совокупность свойств 

проверяемого объекта.  

Примеры таких образцов, например, - дактилоскопические карты с 

отображениями соответствующих частей ладонных поверхностей рук человека 

(выполненные, в зависимости от характеристик изучаемого следа, на бланках 

установленного образца, либо в особых условиях: на стекле без применения красителей 

для проведения пороскопических исследований, с тщательным отображением 

флексорных линий и т.д.); отпечатки подошвенных частей проверяемой обуви, 

выполненные в условиях, максимально приближенных к условиям следообразования и 

т.п.      

Таким образом, задачей предварительного криминалистического исследования 

является выявление идентификационных признаков. С этой целью необходимо 

установить идентификационные свойства сравниваемых объектов. Если в следах, 

оставленных на исследуемом объекте, отсутствует необходимая для отождествления 

совокупность признаков (например, на стакане обнаружены следы пальцев рук в виде 

отдельных мазков), то такой объект для решения вопроса о тождестве непригоден. 
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Түйіндеме 

Осы мақалада автормен криимналистикалық іздердің түсінігі, іздердің түрлері 

қарастырылады. Сонымен қатар, осы мәселе бойынша криминалист ғалымдардың ой-

пікірлері зерттелді. 

 

Summary 

In this article the author considers the concept of forensic traces, gives the 

classification of traces. And also studied the views of forensic scientists on this issue. 
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ОБЪЕКТ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

В данной статье рассматривается объективная сторона незаконного 

распространения наркотических средств или психотропных веществ. Автором 

изучены мнения видных ученых в данной отрасли право, а также изучен 

теоретический и эмпирический материал. В ходе изучения автором дается свое 

видения по данной проблематике. 

Ключевые слова: уголовное право, объективная сторона, уголовно-правовое 

характеристика распространение наркотических средств, квалификация наркотических 

средств. 

В теории уголовного права традиционно заложено фундаментальное 

положение, в соответствии с которым процесс квалификации преступления 

находится в неразрывной взаимосвязи и логическом единстве с исследованием 

каждого из элементов состава преступления. 

«При уголовно-правовой квалификации, – подчеркивал профессор Куринов 

Б.А., – производится сопоставление фактических обстоятельств совершенного 

преступного деяния с типовыми признаками этих обстоятельств, содержащимися в 

уголовном законе. Фактические обстоятельства каждого преступления можно 
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систематизировать на четыре группы: обстоятельства, относящиеся к объекту, 

объективной стороне, субъекту и субъективной стороне» [1, с. 60]. 

То есть уголовно-правовая квалификация преступления основывается на 

юридическом анализе всех элементов и признаков состава преступления. Сам 

юридический анализ элементов, образующих в совокупности состав преступления, 

представляет собой довольно сложную и многоступенчатую процедуру логического 

осмысления всех обстоятельств, имевшего место факта совершенного преступления. 

«…Квалификация преступления и рассматривается как познание факта 

действительности, «огрубление» ее совокупностью юридических понятий (в первую 

очередь связанных с составом преступления), круг и содержание которых 

обусловлены уголовно-правовой нормой» [2, с. 69]. 

В теории уголовного права по-разному решается учеными вопрос о том, с 

какого элемента и признаков состава преступления следует начинать процесс 

юридического анализа состава и квалификации преступления. 

Так, профессор Куринов Б.А. на этот счет придерживался мнения о 

правильности такой последовательности, когда в первую очередь анализируется 

объект преступления, затем объективная сторона, субъект и субъективная сторона 

[1, с. 58]. 

Возражая против мнения профессора Куринова Б.А., профессор Рарог А.И. 

пишет, что «об объекте преступления в подавляющем большинстве случаев нельзя 

ничего сказать заранее, до установления признаков состава, относящихся к другим 

элементам квалифицируемого преступления» [3, с. 35-36]. Объект преступления 

определить сразу, исключительно редко – при посягательстве на основы 

конституционного строя, на половую свободу и т.п. В подавляющем же большинстве 

случаев, – считает Рарог А.И., – это сделать невозможно, поскольку объект – это не 

фактическое обстоятельство преступления, а охраняемое уголовным законом 

общественное отношение, поэтому оно в принципе не может быть «обнаружено» 

непосредственно, а всегда является суждением, вытекающим из анализа 

фактических обстоятельств совершения преступления». 

Профессор Гаухман Л.Д. констатирует, что в Особенной части УК наиболее 

полно и разносторонне обрисована объективная сторона преступления, постольку 

мысленное сопоставление фактических данных с составом преступления начинается 

с характеризующих ее признаков» [4, с. 313]. 

В соответствии со статьей 3 УК единственным основанием уголовной 

ответственности законодательно закреплен состав преступления. Отсутствие хотя бы 

одного из элементов или признаков состава преступления исключает уголовную 

ответственность по мотивам отсутствия состава преступления. В связи с этими 

обстоятельствами, элементы и признаки состава преступления имеют в своей 

совокупности равное значение и ни одному элементу состава преступления нельзя 

отдавать некое предпочтительное или привилегированное, в сравнении с другими, 

значение. Однако в разработке вопросов практического применения уголовно-

правовой нормы в целях квалификации преступления внесение ясности в дело 

упорядоченности, установления определенных правил квалификации преступления, 

представляется, на наш взгляд, весьма актуальной проблемой. 
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Достижение упорядоченности в процессе квалификации преступления 

предполагает, в первую очередь, установление очередности в юридическом анализе 

элементов состава преступления. Конечно же, мнение ученых о целесообразности 

исследования признаков объективной стороны состава преступления вполне 

уместны, если исходить из того соображения, что в диспозиции уголовно-правовой 

нормы, как правило, формулируется именно описание признаков объективной 

стороны состава преступления. Однако это обстоятельство, по нашему мнению, вряд 

ли можно признать в качестве определяющего в пользу вывода о том, что 

квалификацию преступления нужно в обязательном порядке начинать с анализа 

признаков объективной стороны состава преступления. В Особенной части 

Уголовного кодекса встречаются диспозиции статей и с упоминанием признаков 

субъективной стороны преступления: указывается на умышленную или 

неосторожную форму вины, цели совершения преступления, мотивы преступного 

деяния. Но это не влияет на решение проблемы установления очередности и 

последовательности юридического анализа элементов состава преступления при 

квалификации. 

В связи с изложенными положениями, нам представляется правильным 

выдвинутое профессором Куриновым Б.А. предложение о последовательности 

юридического анализа элементов и признаков состава преступления в процессе его 

квалификации: 1) выяснение объекта преступления и его квалификация; 

2) установление признаков объективной стороны состава преступления и вопросы 

квалификации; 3) исследование признаков субъекта преступления и поиск путей 

правильной квалификации; 4) юридический анализ признаков субъективной стороны 

состава преступления и решение вопросов правильной квалификации. 

Выдвижение на передний план выяснения признаков объекта посягательства 

в юридическом анализе состава незаконного распространения наркотических 

средств или психотропных веществ обусловлено в первую очередь тем 

обстоятельством, что в результате преступного распространения наркотиков 

повергается опасности здоровье и нравственность молодого поколения общества – 

молодежь и несовершеннолетние, поскольку эта часть нашего общества в большей 

степени подвергнута потенциальной возможности стать наркоманами. 

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подводившей итоги 2016 

года, особое внимание было уделено сложившейся в республике наркоситуации. 

«Вызывает тревогу и состояние борьбы с наркопреступлениями. В текущем году на 

девять процентов увеличилось количество несовершеннолетних наркоманов. Только 

в столице число подростков, употребляющих смертоносное зелье, выросло за 

последние два года на 57 %. На этом фоне очевидна неэффективность деятельности 

органов внутренних дел по выявлению поставщиков и крупных распространителей 

наркотиков» [5]. 

В системе последовательности юридического анализа элементов и признаков 

состава незаконного распространения наркотических средств или психотропных 

веществ, выдвижение в первую очередь признаков объекта преступления, 

обусловлено заложенной в новом уголовном праве фундаментальной идеей о заботе 

и защите, прежде всего, интересов личности. В круг интересов личности в качестве 
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особо значимых и представляющих повышенную актуальность для активизации 

борьбы с преступностью входят, помимо других интересов, и защита от 

посягательств, здоровья и нравственности казахстанцев. 

Проблема объекта преступления и вопросы квалификации по признакам 

объекта посягательства в теории уголовного права и юридической практике 

составляют одну из дискуссионных и сложных проблем. Учению об объекте 

преступления посвящено множество научных исследований, в том числе и 

фундаментальных научных трудов. Однако дискуссионный накал вокруг этой 

проблематики не снижается, если не сказать, что усилился еще в большей степени в 

новейшее время, после реформирования уголовного законодательства в странах 

СНГ. 

«Объект преступления, – пишет профессор Кузнецова Н.Ф., – это то, на что 

направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в 

результате совершения преступления. Объектом преступления признаются 

важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом 

от преступных посягательств [6, с. 197-198]. 

Пожалуй, самое распространенное определение объекта преступления 

сводится к рассмотрению этого уголовно-правового понятия в качестве того, на что 

направлено преступное деяние. В свою очередь, фраза «то, на что направлено 

преступление» растолковывается как некое благо, ценность, охраняемое уголовным 

законом. Кроме того, объект исследуется в виде неразрывной составной части, то 

есть элемента состава преступления в рамках разработки проблемы правильной 

квалификации преступления по признакам объекта посягательства. 

В курсе советского уголовного права известные ученые-криминалисты, 

характеризуя объект преступления, писали: «Объектом преступления могут быть 

любые общественные отношения, охраняемые… уголовным законом. Те, которые не 

охраняются уголовным законом, не могут являться и объектом преступления. 

Обычно применение подобных мер связано с совершением таких посягательств, 

которые представляют повышенную общественную опасность» [8, с. 111-112]. 

Разработка вопросов, связанных с объектом преступления, в обязательном 

порядке в советском уголовном праве находились в одной плоскости с 

общественными отношениями и общественной опасностью совершенного деяния. В 

подтверждение такого научного подхода отмечалось, что многочисленные 

диссертации, защищенные на темы особенной части советского уголовного права, 

единодушно исходят из понимания объекта как общественного отношения. 

Такое понимание объекта тесным образом связано с материальным понятием 

преступления по советскому уголовному праву как деяния опасного для основ 

советского строя или социалистического правопорядка» [8, с. 111-112]. 

Однако такое категоричное понимание сущности объекта в советском 

уголовном праве в последующем учеными-криминалистами постепенно началось 

пересматриваться. Так, профессор Глистин В.К. выдвинул свою концепцию 

понимания общественных отношений словами: «Хотя все ученые исходят из единой 

концепции, согласно которой объектом преступления всегда являются 

общественные отношения… но приведенным положением проблема объекта 
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преступления с системе социалистического уголовного права отнюдь не 

исчерпывается, …она лишь здесь начинается, ибо для разрешения важнейших для 

судебной практики вопросов квалификации необходимо изучение объекта не только 

со стороны преступления, но и как элемента состава конкретного преступного 

действия» [9, с. 4]. 

Такой подход к характеристике объекта посягательства свидетельствует, по 

нашему мнению, о том, что среди ученых-криминалистов имел место далеко не 

однозначный подход к пониманию сути объекта преступления как посягательству на 

общественные отношения. 

Логично к сказанному добавить и то обстоятельство, что в начале 

семидесятых годов прошлого столетия наш казахстанский ученый, профессор 

Каиржанов Е.И. обосновал свою научную концепцию понимания объекта 

преступления через изучение и исследование интереса в качестве «сердцевины» 

общественных отношений. Опираясь на диалектические категории общего, 

особенного и отдельного, профессор Каиржанов Е.И. выдвинул концептуальное 

положение о том, что общественные отношения нужно рассматривать в качестве 

ядра объекта преступления, а интерес в свою очередь как «сердцевину» этого ядра 

[10, с. 77-90]. 

Хотя поиск новых подходов к пониманию объекта преступления учеными-

криминалистами и предпринимался, но приверженность к отдаче предпочтения 

общественным отношениям поддерживалась единогласно почти всеми юристами. 

Подобный подход к пониманию объекта преступления среди ученых можно 

обнаружить до конца ХХ столетия. 

                Профессор Абдиров Н.М. пишет, что «меры уголовно-правового 

воздействия, содержащиеся в новом Уголовном кодексе, не соответствуют 

потребностям общества в эффективно сдерживающем и регулирующем воздействии 

на меняющуюся наркоситуацию в республике» [11, с. 42]. 

Далее профессор Абдиров Н.М. делает вывод о том, что «в качестве родового 

объекта всех преступлений, связанных с наркотиками, нужно признавать здоровье 

населения и общественную безопасность» [11, с. 43]. 

Согласно мнению профессора Абдирова Н.М., рассматриваемые категории 

преступлений правомерно выделить в самостоятельную главу «Преступления в 

сфере наркотических средств или психотропных веществ» [11, с. 45-51]. Эти 

предложения могут быть реализованы, если изменить структуру Особенной части 

УК нашей страны в целом. 

В связи с изложенными положениями, можно сформулировать следующие 

выводы. Родовым объектом незаконного распространения наркотических средств 

или психотропных веществ являются интересы защиты от посягательств 

общественной безопасности. Непосредственным объектом этим преступлений надо 

считать здоровье людей. К предметам преступлений нужно относить наркотические 

средства, психотропные вещества, наркотикосодержащие растения либо их части 

(коробочки и стебли мака, стебли конопли и др.). 
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Түйіндеме 

Осы мақалада есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды заңсыз 

айналымның объективтік жағы қарастырылған. Автормен осы құқық саласында 

көрнекті ғалымдардың ой пікірлері, сонымен қатар, теориялық және эмпирикалық 

материалдар зерттелді. Автормен зерттеу кезінде осы мәселе бойынша өзінің ой 

пікірлері беріледі.  

 

Summary 

This article deals with the objective side of illegal distribution of narcotic drugs or 

psychotropic substances. The author studied the views of prominent scientists in the field 

of law, as well as theoretical and empirical material. During the study, the author gives his 

vision on this issue. 
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ТАЛАП ҚОЮ ӨНДІРІСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫН АНЫҚТАУДЫҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Бұл мақалада талап қою өндірісінің құқықтық табиғатын анықтаумен байланысты 

кейбір мәселелер қарастырылған. Сонымен қатар талап қою өндірісінің азаматтық іс 

жүргізудегі өзге өндіріс түрлерінен айырмашылығы қарастырылған. 

Кілт сөздер: талап қою өндірісі, талапкер, жауапкер, ерекше өндіріс, азаматтық істер. 

Талапкер мен жауапкердің азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуының құқықтық 

табиғаты проблемаларын шешу үшін, ең алдымен, олар қатысушылары болып 

табылатын іс жүргізу қызметінің мәнін анықтау қажет. Қазіргі заманғы азаматтық 

процестік заңнамасының нормаларын (ҚР АПК-нің 43, 47, 48-баптары, 2-бөлімінің 3 

және 4-тарауының нормалары) [1] талдауына сүйене отырып, талапкер мен жауапкер 

талап қою өндірісі тәртібімен сот шешетін дау тараптары болып табылады деген 

қорытынды жасауға болады. 

Талап қою өндірісі жалпы юрисдикция соттарының азаматтық іс жүргізу қызметі 

шеңберінде жүзеге асырылатын сот ісін жүргізу түрлерінің бірінің іс жүргізу нысаны 

ретінде заңда көзделген және талап қою істерін қарауға және шешуге бағытталған. ҚР 

АПК-нің 23-бабының 2-тармағына сәйкес, aзаматтық, отбасылық, еңбек, тұрғын үй, 

қаржы, шаруашылық, жер қатынастарынан және басқа да құқықтық қатынастардан 

туындайтын даулар бойынша талап қою ісін жүргізудің азаматтық істері соттардың 

ведомстволығына жатады [1].  

Талап өндірісіне азаматтардың, ұйымдардың, мемлекеттік билік органдарының, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қатысуымен бұзылған немесе даулы 

құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау туралы, азаматтық, 

отбасылық, еңбек, тұрғын үй, жер, экологиялық және басқа да құқықтық 

қатынастардан туындайтын даулар бойынша істерді жатқызу қажет. Азаматтық және 

азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымында осы құқықтық қатынастардың жиынтығы 

кең мағынада азаматтық құқықтық қатынастар - цивилдік құқықтық қатынастар деп 

аталады [2, 139 б.]. 

Талап өндірісіне, өндірістің басқа түрлерімен салыстырғанда,  ҚР АПК-нің көп 

құқықтық нормалары арналған. Сонымен қатар, азаматтық құқықтық даудың (кең 

мағынада) болуын қоспағанда, заң шығарушы ерекше талап бойынша  және ерекше іс 

жүргізуден туындайтын істер бойынша іс жүргізуден талап өндірісін ерекшеленетін 

қандай да бір қосымша белгілерді көрсетпеген. 

Талап қою және ерекше өндірістердің айырмашылықтары айқын байқалады және 

ғалымдардың көпшілігінде елеулі келіспеушіліктерді тудырмайды. Өйткені ерекше іс 

жүргізу істерінде құқық туралы дау да, сол секілді дауласушы тараптар да жоқ, және 

сотқа тек қана арызданушы үшін заңдық маңызы бар қандай да бір мән-жайларды 
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анықтау қажет [3, 48 б.]. Ерекше іс жүргізу істеріндегі сот қорғауының пәні – 

субъективтік құқық емес, заңды мүдде. 

Азаматтық процестік нормаларын салыстырмалы талдау талап қою өндірісі мен 

ерекше талап өндірісіндегі істер бойынша іс жүргізудің айырмашылығы дау 

туындайтын материалдық-құқықтық қатынастар сипатында болады деген қорытынды 

жасауға мүмкіндік береді. Бірақ аталған мәселе барлық ғалымдармен бірдей 

бағаланбайды. 

Талап өндірісінде құқық туралы даудың болуы азаматтық іс жүргізу құқығы 

саласындағы ғалымдардың бәрінде күмән тудырмайды. Сонымен қатар, талап 

өндірісінде құқық туралы даудың көзі бола алатын құқықтық қатынастар шеңберінің 

бүгінгі таңда нақты шекарасы жоқ. 

Талап қою істеріндегі даулар азаматтық, отбасылық, еңбек, тұрғын үй, жер, 

экологиялық және өзге де құқықтық қатынастардан туындауы мүмкін. Бұл туралы 

Азаматтық процестік заңда айтылған. Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы да осы 

ережені мойындайды. Алайда қазіргі уақытта заңнама мен теориялық еңбектерде талап 

өндірісі тәртібінде қаралатын және шешілетін даулар көзі бола алатын құқықтық 

қатынастардың түрлерін кеңейту үрдісі байқалды. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы определения правовй 

природы искового производства. Кроме того проводится разграничение искового 

производства от остальных видов производства в гражданском процессе. 

 

Summary 

 In this article some questions of definition правовй the nature of claim production are 

considered. Besides differentiation of claim production from other types of production in civil 

process is carried out. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

В данной статье автор рассматривает некоторые признаки субъективной стороны 

состава уголовных правонарушений в виде торговли людьми. 

Ключевые слова: субъективная сторона, преступления. 

В теории уголовного права под субъективной стороной преступления обычно 

понимается психическое отношение виновного к совершаемому им общественно 

опасному деянию, предусмотренному уголовным законом в качестве преступления [1, 

с. 132].  

Субъективная сторона преступления торговли людьми характеризуется наличием 

прямого умысла. Виновный сознает противозаконность своих действий, направленных 

на эксплуатацию человека против его воли  и желает совершения таких действий.  

Мотивы торговли людьми характеризуются прямым умыслом и специальной 

целью – желанием эксплуатировать человека.  

В теории уголовного права субъективная сторона преступления характеризуется в 

качестве некоей внутренней сущности преступления.  

При этом указывается на то, что субъективная сторона преступления 

представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, характеризующееся виной, мотивом, целью и эмоциями. 

Отмечается, что в большинстве учебников по Общей части уголовного права 

субъективная сторона преступления раскрывается именно в таком определении [2, с. 

291.]  

Кригер Г.А. и Ворошилин В.В., высказывались за то, что субъективную сторону 

преступления следует отождествлять с обязательным ее признаком-виной, 

включающей в свою очередь в себя мотив и цель совершения преступления [3, с. 10].  

Говоря о необходимости понимания единства объективного и субъективного в 

преступлении, В.Н. Кудрявцев справедливо отмечал, что именно на базе мотива и цели, 

в тесной связи с ними  в генезисе преступного деяния проявляются отдельные 

признаки  двух других элементов преступления – объекта и объективной стороны. Эта 

связь структурно представляется им в следующей цепочке: «субъект преступления – 

мотивы – цели – цели – модели предмета, объекта и способа  и умысел – объективная 

сторона – преступный результат» [4, с. 56].  

Следовательно, установление в каждом отдельном случае умысла, цели и мотива 

преступления возможно лишь на основе детального анализа всех объективных 

обстоятельств и тщательного изучения субъективных условий, приведших индивида к 

совершению преступления.  
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Внешне мотив и цель преступления как элементы субъективной стороны 

преступления проявляются:   

1. По объективным показателям преступного поведения путем 

расшифровывания их смысловых связей и содержания.  

2. По индивидуальным  особенностям мотивации преступления путем сбора 

сведений о ее формировании и непосредственном  обнаружении лицом во время , до и 

после совершения преступления.  

3. По данным о мотиве и цели преступления, полученным от обвиняемого [5, с. 

62].  

Способ совершения преступления, вызывая определенные изменения в 

предметах, явлениях и процессах внешней среды, передает в нее информацию о 

действиях, входивших в его состав, об особенностях их совершения, отражающих 

качества личности, и в равной степени опосредованно о других факторах, 

детерминирующих способ [6, с. 19].  

Анализ способа совершения преступления, поскольку он детерминирован 

психологическими свойствами личности, имеет важнейшее значение для установления 

содержания субъективной стороны преступления.  

Между целью, мотивом и способом совершения преступления существует 

двусторонняя связь [7, с. 73].  

С одной стороны, способ  совершения преступления -  как набор различных 

вариантов  для достижения преступной цели, а также как определенный метод 

действий, как система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления 

– может оказывать влияние на формирование  целей. Это подтверждается мнениями 

П.С. Дагеля и Р.И. Михеева, согласно которым, способы преступления, отражая 

предметное содержание мотивов, целей, намерений человека, являются средством 

психологической интерпретации совершенного лицом деяния [8, с. 102 ].  

С другой стороны, содержание субъективной стороны, в частности  мотивов и 

целей деяния, способно предопределить способы совершения преступления.  

По мнению А.В. Наумова мотив становится определенным только по отношению 

к конкретному действию. Цель, свою очередь , определяет средства и способы  ее 

достижения. В конечном счете мотив определяет пути реализации намечанных целей; 

отвечает на вопрос, почему человек действует именно этими, а не другими средствами, 

способами. Следователь,  раскрывающий преступление, именно в мотиве находит 

разгадку тайны преступника, потому что без установления мотива невозможно уяснить 

содержание преступной деятельности.  

Таким образом, определенному мотиву соответствует (через цель) и 

определенное средство его выражения. 

 

Список литературы: 

1    Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика.  –М., 2005.  

– 215 с. 

2   Курс уголовного права. Общая часть. Т.1. – М.: Зеркальцо, 1999. – 408  с. 

3    Ворошилин В.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. – М.: МГУ, 

1999. – 267 с. 



 

№2 - 2019 

 
102 

 

 

4    Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1972. – 356 с. 

5    Петелин Б.Я. Установление мотива и цели преступления. – М.: ВНИИ МВД 

СССР, 1978. – 130 с. 

6    Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // 

Социалистическая законность. – 1971. –  №11. – С.18- 21. 

7    Неустроева А.В. Некоторые объективные данные как источник получения 

информации о субъективной стороне преступления // Закон и право. – 2008. – № 

3. –  С.73–76. 

8   Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины: Учеб. 

Пособие. – Владивосток, 1975. – 326 с. 

 

Түйіндеме 

Бұл мақалада автор адам саудасы түріндегі қылмыстық құқықбұзушылығы 

құрамының субъективтік жағының кейбір белгілерін қарастырған. 

 

Summary 

 In this article the author considers some features of the subjective side of the criminal 

offenses in the form of human trafficking. 
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В данной статье рассматривается обеспечение безопасности лиц, участвующих в 

уголовном процессе. Проводится правовой анализ регламентации некоторых стран 

законодательства по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном 

процессе. 
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Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также 

определение основных направлений законотворчества в указанной сфере крайне 

затруднительно без учета опыта зарубежных стран. Зарубежный опыт правовой 

регламентации деятельности правоохранительных органов в настоящей сфере 

интересен не только своей новизной для Казахстана, но и конкретностью 

государственных программ в сфере обеспечения безопасности лиц, участвующих в 
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уголовном процессе. В этой связи автором проанализированы основные нормативные 

акты, регламентирующие правоотношения в указанной сфере в США, Италия и ФРГ. 

Одним из основных правовых актов, регламентирующих государственную 

защиту свидетелей в уголовном процессе США, является «Акт об усилении 

безопасности свидетеля», принятый Конгрессом США 12 октября 1984 г. [1, 52-55]. 

Согласно положениям указанного акта, основная роль при организации и 

применении мер безопасности свидетелей отведена министру юстиции. Последний 

правомочен предусматривать смену места жительства и защиту свидетелей, 

представителей федерального правительства во время официальных процессов, 

касающихся организованной преступной деятельности или других серьезных 

преступлений, если он допускает вероятность совершения насильственного 

преступления против свидетеля, участвующего в уголовном процессе. 

Кроме того, министр юстиции может принимать другие меры по защите лица 

(его семьи), которое может быть каким-либо образом связано со свидетелем или 

потенциальным свидетелем, если семья или данное лицо подвергаются опасности из-за 

участия свидетеля в судебном процессе. 

В связи с охраной вышеуказанных лиц министр юстиции должен принять такие 

меры, которые, по его мнению, могут гарантировать здоровье, безопасность и 

благосостояние человека, включая психологическую комфортность и социальную 

адаптацию к среде. 

Министр юстиции США также может: 

 обеспечить выдачу защищаемому лицу законно оформленных новых 

документов; 

 обеспечить защищаемое лицо жильем; 

 предусмотреть перевозку домашней мебели и другой личной собственности 

на новое место жительства защищаемого; 

 обеспечить необходимый прожиточный минимум данному лицу в сумме, 

установленной в соответствии с положениями, издаваемыми министром юстиции 

США, на необходимый срок; 

 помочь защищаемому лицу найти работу; 

 обеспечить все виды других услуг для самостоятельного проживания; 

 раскрывать или не раскрывать личность или местонахождение защищаемого 

свидетеля, решать любой другой вопрос, касающийся его или программы защиты, 

после тщательного взвешивания последствий такого раскрытия, а также вреда, который 

оно могло бы причинить общему успеху операции. 

Исключение составляют те случаи, когда министр юстиции должен по 

просьбе (требованию) государства, местных судебных исполнителей или, согласно 

судебному приказу, незамедлительно раскрыть личность, местонахождение, досье и 

отпечатки пальцев охраняемого лица (если указанное лицо находится под 

следствием, было арестовано или же ему предъявлено обвинение в совершении 

насильственного преступления или преступления, которое наказывается тюремным 

заключением на срок более одного года). 
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Перед тем, как взять под защиту лицо, министр юстиции США должен получить 

информацию о том, подходит ли данное лицо для участия в программе, включая 

обстоятельства преступления, а также психологическую оценку данного лица. 

Министр юстиции должен дать письменную оценку (определение) в любом 

случае серьезного расследования или в случае, когда были или будут даны 

свидетельские показания защищаемого лица, а также в случае опасности, которая 

может грозить обществу или собственности. 

При решении вопроса о необходимости защиты лица министр юстиции должен 

рассмотреть альтернативы обеспечения такой защиты, возможность получения 

свидетельских показаний другим путем, из других источников, необходимость защиты 

лица, относительную важность свидетельских показаний, результаты психологических 

исследований лица, а также выяснить, не нарушат ли мероприятия по защите лица в 

значительной степени взаимоотношения между ребенком, который перевезен на другое 

место жительства, и его родителями, которые остаются на прежнем месте жительства, 

другие факторы подобного рода. 

Министр юстиции должен заключить с защищаемым письменное «соглашение 

взаимопонимания». Каждое такое соглашение должно включать следующие 

обязанности защищаемого лица: 

 согласие лица, если оно является свидетелем (потенциальным свидетелем), 

дать свидетельские показания и сообщить известную ему информацию 

соответствующим судебным исполнителям при рассмотрении дела в суде; 

 обещание лица не совершать никаких преступлений; 

 обещание принять все необходимые меры во избежание раскрытия другими 

лицами фактов и обстоятельств, касающихся его защиты; 

 обещание выполнять все юридические обязательства и решения суда; 

 согласие оказывать содействие всем разумным требованиям должностных лиц 

и служащих, которые обеспечивают его защиту; 

 согласие указать на другого человека, который мог бы выполнять функции 

агента (уполномоченного) в деле по его защите; 

 обещание заявить о невыполненных юридических обязательствах на момент 

подписания соглашения, включая обязательства, касающиеся опеки и официального 

посещения ребенка (детей); 

 обещание регулярно информировать соответствующих должностных лиц о 

своей деятельности и местонахождении. 

Каждое такое соглашение должно включать меры, которые необходимо принять 

в случае нарушения соглашения, а также порядок регистрации и подачи документов, 

рассмотрения жалоб защищаемых лиц. 

Министр юстиции должен заключать подобное соглашение с каждым 

защищаемым лицом в возрасте 18 лет и старше, указанное соглашение подписывается 

непосредственно министром юстиции и защищаемым лицом. 

Министр юстиции может возложить ответственность за организацию защиты на 

своего заместителя, помощника, а также на любое другое должностное лицо отдела 

юстиции. 
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Если министр юстиции установит, что над лицом, которое нуждается в защите, 

нависла реальная опасность, то в этом случае он может обеспечить временную защиту 

лица без письменной оценки и «соглашения взаимопонимания». Такую оценку он 

должен сделать после того, как лицо станет находиться под защитой. 

Министр юстиции может дать распоряжение снять защиту с лица, в случае 

нарушения заключенного между ними договора (соглашения) если лицо неправильно 

информирует о характере и обстоятельствах, касающихся опеки и официального 

посещения детей. 

Перед прекращением защиты лица, министр юстиции должен известить его об 

этом и сообщить ему причины принятия такого решения. Его решение о прекращении 

обеспечения защиты не подлежит судебному пересмотру и опротестованию. 

Если защищаемое лицо проходит по делу в качестве обвиняемого (ответчик, 

подсудимый), то министр юстиции должен позаботиться о том, чтобы ему была 

вручена копия судебного предписания (повестка) по его последнему месту проживания. 

Если судебный приговор вынесен не в пользу защищаемого лица, министр 

юстиции должен выяснить, исполняет ли это лицо судебное решение. 

Определенный интерес также представляет Закон «О защите жертв и 

свидетелей преступлений» от 12 октября 1982 г. [2], согласно которому основными 

принципами справедливого обращения с указанными лицами является: 

 оказание им первоочередной и срочной специальной и медицинской помощи; 

 разъяснение их роли в уголовном процессе; 

 предоставление информации о мерах, которые могут быть предприняты 

правоохранительными органами для их защиты, а также о задержании и аресте 

обвиняемого, его освобождении, прекращении или отказе в возбуждении против него 

дела; 

 уведомление администрации предприятия, на котором работает свидетель, о 

его сотрудничестве с правоохранительными органами; 

 оказание иной помощи, включая предоставление автотранспорта, 

бронирование мест в гостинице, билетов и другое. 

Основными положениями указанного закона являются повышение уголовной 

ответственности за оказание воздействия на свидетелей (жертв) преступлений, а также 

определение основных принципов справедливого обращения с указанными 

участниками уголовного процесса. Так, например, за угрозу или применение 

физической силы, а равно за попытку совершения указанных деяний в отношении 

свидетеля предусмотрено наказание в виде штрафа до 250 000 долларов США, или 

тюремное заключение на срок не более 10 лет, или оба вида наказания. За причинение 

беспокойства лицу с целью препятствия его участию в деле в качестве свидетелей 

предусмотрен штраф до 25 000 долларов США, или лишение свободы сроком не более 

одного года, или оба вида наказания. 

От законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности лиц, 

участвующих в уголовном процессе США, перейдем к аналогичному законодательству 

Италии. 6 августа 1992 г. итальянский парламент одобрил закон № 306 «О внесении 

срочных изменений в новый уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с 

мафиозной преступностью» от 8 июня 1992 г. [3, 34-37]. Законопроект был подготовлен 
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министерствами юстиции и внутренних дел в связи со сложной криминогенной 

обстановкой в стране. Ряд тяжких преступлений, совершенных мафией на Сицилии, 

ускорили его принятие парламентом. 

В Италии новый закон по значимости, особым способам ведения следствия, 

организационному обеспечению сравнивают с антитеррористическим 

законодательством Италии 70-х годов. Борьбу с мафиозной преступностью призваны 

вести как МВД, так и Министерство юстиции, все правоохранительные органы страны. 

В организационном плане закон предусматривает создание в Министерстве 

юстиции должности национального прокурора по борьбе с мафиозной преступностью, 

назначаемого на четыре года, а также поста его заместителя. В подчинении указанного 

прокурора — специальное управление, сотрудники которого наделяются большими 

полномочиями. Например, им предоставлено право посещать места заключения 

подозреваемых и обвиняемых без какого-либо предварительного разрешения и 

регистрации этих посещений. Они могут принимать решение о переводе наиболее 

опасных с их точки зрения заключенных в особые тюрьмы усиленного режима. 

В 1989 г. Министерство внутренних дел и Министерство юстиции ФРГ 

образовали совместную комиссию для решения проблем борьбы с организованной 

преступностью. В ходе работы указанной комиссии были разработаны предложения по 

совершенствованию деятельности правоохранительных органов в сфере защиты 

свидетелей. На основе вышеуказанных положений в 1990 г. в установленном порядке 

были приняты «Общие указания федеральных и земельных министров юстиции и 

внутренних дел по охране свидетелей» [4, 22-23]. В Концепции охраны свидетелей и 

«Общих указаниях» предусмотрены цели, задачи и функции специально создаваемых 

органов охраны свидетелей. 

Правовым основанием для принятия мер безопасности и охраны свидетелей в 

уголовном процессе ФРГ является совместное постановление следователя уголовной 

полиции и прокуратуры, которое направляется в координационный пункт охраны 

свидетелей. В основу ходатайство положена информация подразделения полиции, 

осуществляющего расследование дела, в ходе которого установлена опасность, 

угрожающая свидетелю. 

Сотрудники соответствующих подразделений по защите свидетелей проходят 

специальную подготовку, позволяющую им выступать в роли социальных работников и 

консультантов-психологов. 

Работа указанных подразделений основана на строгой конспирации, включает в 

себя широкий спектр мероприятий (от изменения анкетных данных свидетеля до 

изменения внешности). 

В ФРГ существуют два типа планирования мер безопасности свидетелей: 

1) долговременная защита, обеспечиваемая всеми полицейскими методами, в 

том числе физическая охрана свидетеля в суде и другие; 

2) мероприятия, обеспечивающие недосягаемость свидетеля в ходе следствия и 

судебного разбирательства, сохранение в тайне его местонахождения (исключение 

любых контактов со страховыми фирмами, банками, другими организациями). 

В обоих случаях защищаемым лицам оказывается необходимая социальная 

помощь. 
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Следует отметить, что до настоящего времени в ФРГ отсутствует нормативный 

акт, непосредственно регламентирующий вышеуказанную деятельность специальных 

подразделений по защите свидетелей, их деятельность регламентируется 

подзаконными актами (типа отмеченных выше «Общих указаний» и других). 

Таким образом, анализ правовой регламентации защиты участников уголовного 

судопроизводства в США, Италии и ФРГ позволяет сделать следующие выводы. 

Разработка проблемы защиты участников уголовного судопроизводства должна 

осуществляться в каждой стране с учетом специфики происходящих в обществе 

социальных процессов и развития системы права в каждом государстве. 
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Түйіндеме 

 Осы мақалада қылмыстық процеске қатысушы тұлғалардың қауіпсіздіктерін 

қамтамасыз ету мәселесі қарастырылады.Қылмыстық процеске қатысушы тұлғалардың 

қауіпсіздіктерін қамтамасыз етубойынша бірнеше мемлекеттердің регламенттайтын 

заңнамаларына құқықтық талдау жүргілді.  

 

Summary 

This article discusses the security of persons involved in criminal proceedings. A legal 

analysis of the regulation of some countries ' legislation to ensure the safety of persons 

involved in the criminal process 
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ғылыми жетекшісі 

 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ КЕЗІНДЕ КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ 

АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ ТӨЛЕУДІҢ ТӘРТІБІ 

 

Бұл мақалада еңбек құқығындағы материалдық жауапкершілік мәселесі пайда 

болу шарты, сондай-ақ тарапқа келтірілген зиянның мөлшерін анықтау және оны 

өндірудің тәртібі жайлы қарастырылған.. Сондай-ақ еңбек құқығындағы материалдық 

жауаптылықтың кейбір жетілдіру мәселесі қарастырылған. 

Кілт сөздер: материалдық жауаптылық, еңбек кодексі, жауаптылық мөлшері, тараптар, 

залал (зиян), шарт. 

Еңбек саласындағы материалдық жауапкершілік еңбек шартының баска 

тарапына нұқсан келтіргеніне кінәлі бір тараптың оны еңбек заңнамасымен 

қарастырылған мөлшерде және көлемде өтеу міндетін білдіреді. 

Еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі заңды жауаптылыктың 

бір түрі болып табылады және Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі (бұдан әрі – ҚР 

ЕК), Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі (бұдан әрі – ӘҚБтК), және Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексі (бұдан әрі – ҚР ҚК) сәйкес еңбек шарты тараптарын 

тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауаптылыққа тартуға қарамастан басталады. Еңбек 

қатынастары субъектілері арасында еңбек шарты жасалғандықтан, материалдық 

жауаптылық туындайды, ал Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 

жағдайларда толық материалдық жауаптылық туралы шарты да жасалады. 

ҚР ЕК 22 бабы 2 тармағы 4) тармағына сәйкес жұмыскер жұмыс берушінің және 

жұмыскерлердің мүлкіне үқыпты карауға міндетті. Сондай-ақ, ҚР ЕК 22 бабы 2 

тармағы 5) тармағына сәйкес жұмыскер адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс 

беруші мен жұмыскерлер мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін ахуал туындағаны, 

сондай-ақ бос тұрып қалу туындағаны туралы жұмыс берушіге хабарлауға міндетті. [1] 

Еңбек шарты тараптарының материалдық жауаптылығы келесі жағдайлар 

болғанда басталады: 

1) еңбек шарты тарапының жұмыскердің мүлкіне (жоғалтып алу немесе оны 

зақымдау), сондай-ақ денсаулығына нұқсан (зиян) келтіруі; 

2) еңбек шарты тараптарының әрекетте немесе әрекетсіздікте көрсетілген 

құкыққа қарсы кінәлі мінез-құлығы. Еңбек шарты тарапының нұқсан (зиян) келгірудегі 

кінәсі оның қоғамдық қауіп пен өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің кұқыққа қарсы 

екендігін түсінетінінде, яғни саналы түрде нұқсан (зиян) келтіруге жол береді; 

3) еңбек шарты тарапының құқыққа қарсы мінез-құлығы мен келтірілген нұксан 

(зиян) арасындағы себеп-салдарлық байланыс еңбек шарты тарапының кұқыққа қарсы 

әрекетінің немесе әрекетсіздігінің салдарынан басталады. 

Құқықтық нормалар талаптарына қарама-қайшы және құқықтық әрекетті 

(сыпайылыққа бейім) тұлға немесе тұлғалар жасаған кінәлі әрекет құкыққа қарсы деп 
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танылады. 

Нұқсан мүлік санының азаюында немесе сапасының нашарлауында, оның 

кұндылығынын нашарлауында немесе төмендеуінде, табысты жоғалтуда не алмауда, 

жаңа шығыстар шығару кажеттілігінде және т. с. с. көрініс табады. 

Енбек шарты тараптарының материалдық жауаптылығы оның субъектілік 

кұрамы бойынша анықталады: жұмыскердің жауаптылығы және жұмыс берушінің 

жауаптылығы. Еңбек шартының тараптары еңбек заңнамасымен белгіленген 

жағдайларда келтірілген нұқсан (зиян) үшін материалдық жауаптылыққа тартылады. 

Еңбек шарты тараптарының материалдық жауаптылығы еңбек шартының бір 

тарапының басқа тарапқа еңбек кызметінің нәтижесінде келтірген нұқсанды (зиянды) 

өтеу міндетін білдіреді. 

Жұмыскер келтірілген нұқсанды КР ЕК және Қазақстан Республикасының өзге 

де заңдарында белгіленген шектерде жұмыс берушіге өтеуге міндетті (ҚР ЕК 22-бабы 

2-тармағы 7) тармақшасы). Сондай-ақ жұмыс берушінің жұмыскерлерді материалдық 

жауаптылыққа тартуға кұқығы бар (ҚР ЕК 23-бабы 1-тармағы 6) тармақшасы). 

ҚР ЕК 22-бабы 2-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, жұмыс беруші еңбек 

міндеттерін атқару кезінде жұмыскер келтірген нұксанды өтетуге кұқылы болып 

табылады. 

Ұйымдық құқықтық нысанына қарамастан мекемелердің еңбек, ұжымдық 

шарттарда жұмыскер мен жұмыс берушінің материалдық жауаптылығы нақтылануы 

мүмкін. Яғни еңбек шарты тараптарының материалдық жауаптылығын еңбек, 

ұжымдық шарттарда нақтылау мүмкіндігін қарастырады. Бұл ретте тараптар КР ЕК 10-

бабы 2-тармағы қарастырылған талаптарды сақтауға міндетті, олар аркылы Қазақстан 

Республикасы енбек заннамасымен салыстырғанда жұмыскерлердің жағдайын 

нашарлататын ережелері жарамсыз деп танылатыны және колданылмауға тиіс екендігі 

бекітілген болатын. 

Егер тараптар енбек, ұжымдық шарттарда жұмыскердің материалдық 

жауаптылығын еңбек заңнамасында белгіленгеннен де жоғары карастырса, не жұмыс 

берушінің жауаптылығы енбек заңнамасында белгіленгеннен төмен болса, онда еңбек, 

ұжымдық шарттардын аталган талаптары жарамсыз деп танылады және колданылмауға 

келмейтін болады. 

Нұқсан (зиян) келтірілгеннен кейін еңбек шартының тоқтатылуы еңбек 

шартының тараптарын басқа тарапқа келтірілген нұқсанды (зиянды) өтеу жөніндегі 

материалдық жауаптылыктан босатпайды. Яғни еңбек шартын токтату еңбек 

қатынастарын, тиісінше еңбек шарты тараптарының кұкыктары мен міндеттерін 

тоқтатуға әкеледі.  

Заң шығарушы жұмыс берушінің материалдық жауаптылық бойынша 

келтірілген зиянды құқықтық қорғалуын қамтамасыз етілген. Бұл дегеніміз еңбек 

шартын тоқтатқан жағдайда еңбек шартының тараптары материалдық жауаптылықтан 

босатылмайтыны белгіленген ерекшелік бекітілген. 

Егер енбек шартының жарамдылық мерзімінде еңбек шартының бір тарапы өзге 

тарапқа нұқсан (знян) келтірілсе, онда ол нұқсан (зиян) келтіруші тараптын өтеуіне 

жатады, тіпті еңбек шартын тоқтатқаннан кейін де. Нұқсан (зиян) келтірілген тарап 

азаматтық немесе қылмыстық сот ісі шеңберінде сәйкес арыз беру жолымен келтірілген 
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нұқсанды (зиянды) өтеуді талап етуге кұқылы. 

Жеке еңбек шартындағы басқа тарапқа зиян келтірген тарап оны осы заңға және 

өзге де заң актілеріие сәйкес сот шешімі негізінде не өз еркімен өтейді. 

Жұмыс берушіге келтірілген тарап оның зиянының мөлшері бухгалтерлік есеп 

мәліметтері негізінде, материалдық құндылықтың баланстық құнынан белгіленген 

нормалар бойынша тозу дәрежесін алып тастау анықталады. Өтеуге жататын зиян, оны 

қалпына келтіруге кеткен шығынның мөлшеріне қарамастан бүлінген мүліктің 

баланстық ұғымның артық болуына тиіс емес. Яғни мүліктік баланстық кұнын есептеу 

мен баланстар туралы арнайы актілермен реттелінеді.  

Материалды құндылықтар ұрланғанда, кем шыққанда және қасақана 

жойылғанда немесе қасақана бүлінгеңде зиян мемлекеттік бөлшек сауда бағасы 

көтерме сауда бағасынан төмен болса, онда көтерме сауда бағасы алынады. 

Материалдық құндылықтың бұл түріне бөлшек сауда бағасы болмаса зиян заңнамада 

белгіленген тәртіпте есептелінетін баға бойынша анықталады. 

Жалпы ереже бойынша келтірілген зиян үшін жеке жауаптылық қаралады. Егер 

залал бірнеше қызметкердің бірлескен әрекетінің нәтижесінде болса, онда үлестік 

жауаптылық туындайды. Әркім өз әрекетінен болған залалды ғана өтейді. 

(жауаптылығы ескеріліп) [2, 56 б.] 

Бірнеше қызметкердің немесе бір қызметкердің және зиян шеккен жұмыс 

берушімен еңбек қатынастарында тұрмайтын басқа адамдардың кінәсінен (үшінші 

тұлға) зиян келген жағдайда бірлескен материалдық жауаптылық залалдың олардың 

бірлескен қасақана әрекеттерінен болғанын сот анықтағанда ғана туындайды.  

Бірлескен әрекеттерімен зиян өндіру туралы сотталушыларға сот 

ынтымақтастық емес, үлестік жауаптылық жүктеуге құқылы, егер өндірудің мұндай 

тәртібі талапкердің мүддесіне сай келіп, залалдың өндірілуін қамтамасыз ететін болса. 

Орташа айлық жалақысынан аспайтын мөлшердегі зиянды қызметкер жұмыс 

берушінің өкімі бойынша, ал кәсіп орынынның басшылары мен олардың 

орынбасарлары – өздері бағынатын жоғарғы органның өкімі бойынша өтейді, ол сома 

олардың айлық жалақысынан ұсталады. 

Жұмыс берушіге немесе бағыныстылық сатысы бойынша жоғары тұрған органға 

қызметкер келтірілген зиян белгіленген күні зиянның анықталған күні болып саналады. 

Материалдық жауатылыққа инвентеризация жасау нәтижесінде, шаруашылық – қаржы 

қызметіне ревизия немесе тексеру жүргізу барысында белгілі болған зиянның 

айқындалған күні ретінде тиісті актінің немесе қорытындының жасалған күні алынады. 

[3, 120 б.] 

Заңнамада өз кәнесінен болған материалдық зиянды қызметкердің өз еркімен 

төлеуіне толық мүмкіндік көзделген, сондай-ақ материалдық залал заңда көрсетілген 

жағдайда қызметкердің жалақысынан ұстау арқылы өтелінеді. 

Егер еңбек қызметі барысында қызметкер үшінші тұлғаға зиян келтіріп, оны 

жұмыс беруші өтесе, онда берілген талап бойынша қызметкердің өзі келтірген зиянын 

заңда көзделген шамада кейін өтеуі міндеттеледі. Қызметкерге регрестік талап қою 

құқығы жұмыс берушінің үшінші адамға ақша төлеген кезінен бастап туындайды және 

регрестік талап қою мерзімі де осы уақыттан басталады. Жұмыс берушінің регрестік 

талабы бойынша өтелетін зиянның мөлшері жалпы негіздерде анықталады. Жұмыс 
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берушіге зиян келтірген әрекеті (әрекетсіздігі) үшін тәртіптік, әкімшілік немесе 

қылмыстық жауаптылыққа тартылғанына қарамастан залал өндіруге тиіс. Келтірілген 

залалды өтеу міндетінен қызметкерді сот тәргібінде толықтай босатуга жол 

берілмейтіндігін ескерген жөн.[4, 88 б.] 

Қорытындылай келе, заңды жауапкершілік құқық бұзушының (белгілі бір 

тараптың) мінез-құлқын белгілеу мен құқық механизмінің жүзеге асырылуы сол 

тұлғаның әрекетіне бағытталғандықтан материалдық жауапкершіліктің қызметі 

жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы пайда болатын қоғамдық қатынастарға 

жауапкершілік нормасының әсер етуін түсінуіміз қажет және осының нәтижесі арқылы 

жалпы материалдық жауаптылықтың мақсаты мен маңызының пайда болуына 

қолымызды жеткіземіз. 

Осыған орай, зиянның немесе нұсқан мөлшерiн анықтау және анықталған 

нұсқан мөлшерін өтеу үшін нақты ережелерді құру қажеттігін ескере отырып, бұрында 

болған еңбек заңнамасының нормаларын қайтадан қалпына келтіруді ұсынамыз. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются вопросы материальной ответственности в 

области трудового права, а также определение размера ущерба нанесенного стороне и 

порядок взыскания причиненного ущерба. Так же рассмотрены предложения к 

усовершенствование вопроса материальной ответственности в трудовом 

законодательстве. 

 

Summary 

This article deals with issues of material liability in the field of labor law, as well as 

determining the extent of damage inflicted on a party and the procedure for recovering 

damages. Also considered proposals to improve the issue of liability in labor law. 
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АВТОРЛЫҚ ЖӘНЕ САБАҚТАС ҚҰҚЫҚТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Авторлық құқық – қолданыстағы заңнамамен бекітілген және  шығарманы 

пайдалануға, сондай ақ автордың жеке мүліктік емес құқықтарын жүзеге асыруға 

бағытталған автордың (құқық иесінің) құқықтық өкілеттігінің жиынтықтары. 

Кілт сөздер: өтініш,туындының бір данасы,өтініш берушінің жеке басын 

куәландыратын құжаттың көшірмесі, мемлекеттік тіркеу үшін алымның төленгенін 

растайтын құжаттың түпнұсқасы ұсынылады. 

Қазақстан Республикасының құқықтық саясат Тұжырымдамасында «...құқықтық 

мемлекеттің конституциялық идеялары заңнаманың құқық, әділеттілік, гуманизм 

идеяларын арқау ете түзілуінде, құқықтық тәртіпті, адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының материалдық, ұйымдық-құқықтық, саяси кепілдіктерін нығайтудың 

пәрменді құралдарының жасалуынан көрініс табуға тиіс...» делінген [1]. 

Елбасының 2006 жылдың 18-ші қаңтарындағы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» халыққа жолдауында 

айқындалған. Онда, «өркенді де өршіл дамып келе жатқан қоғамның іргетасы тек қана 

осы заманғы, бәсекеге қабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен 

шектеліп қалмайтын ашық нарық экономикасы бола алады. Бұл - жеке меншік 

институты мен келісім-шарттық қатынастарды құрметтеу мен қорғауға, қоғамның 

барлық мүшелерінің бастамашылығы мен іскерлігіне негізделген экономика» деп атап 

өтілген. Бұл маңыздылық, халық шаруашылығы салаларының инновациялық жүйеге 

бағдарланып, дамуын талап ететіні сөзсіз [2]. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына 29.01.2010-жылғы Жолдауында «...Қазақстанның авторлық құқық 

пен сауда белгісін қорғаудың қатаң кепілі ретіндегі беделін нығайту бізге 

экономиканың жаңа секторларын дамытып, әртараптандыруға мүмкіндік береді...»   

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

Құқықтық саясат тұжырымдамасында «Зияткерлік меншік құқығын айқындайтын 

нормативтік құқықтық актілерді ұлттық мүдделерді ескере отырып, осы саладағы 

халықаралық стандарттарға сәйкес келтіруге баса назар аудару қажет» деп авторлық 

құқық аясын қорғау және қамтамасыз ету қажеттілігі басып айтылған [1]. 

            Еліміздегі экономикалық қатынастың өзгеруінен бастап, авторлық құқық 

жүйесін қайта қарау қажеттігі туындады. Қазақстан Республикасы «Авторлық құқық 

және сабақтас құқықтар туралы» заңын және бір бөлімі толығымен интеллектуалдық 

меншікке арналған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін (Ерекше бөлімін) 

қабылдаудан кейін, авторлық-құқықтық саладағы жағдай түбегейлі түрде өзгерді. Ең 

негізгі өзгеріс, туындыға авторлық құқықты автордың өзіне беруді тану (әсіресе бұл 
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дыбыс-бейнежазу туындыларына қатысты) болып табылады. Бұрынғы СССР 

кезіндегіавторлық құқықта, автор өз шығармашылық еңбегінің нәтижесіне меншік 

құқығын иеленбеген.  

           Авторлық құқық туралы жаңа заң Қазақстанға осы саладағы халықаралық 

келісімдерге қатысуға мүмкіндік берді. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан 

Республикасы авторлық құқық бойынша келесідей халқаралық конвенциялардың 

мүшесі болды – 1986 жылғы Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн 

конвенциясына және 1952 жылғы авторлық құқық жөніндегі Дүниежүзілік 

(Женевалық) конвенцияға қосылған болатын. 

            Одан басқа, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі мен әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексінде, авторлық құқықты бұзғаны үшін жауаптылықты 

көрсететін арнайы нормалар қарастырылған. 

Қазіргі жағдайда өзіміздегі бар ғылым мен мәдениеттің даму дәрежесін сақтап 

оның әрі қарай дамуына жағдай жасау өте үлкен мәнге ие. Бұл жұмысты 

шығармашылық жұмысшылардың  мүддесін қорғамай, олардың жұмысын 

марапаттамай және құқықтарын  қорғамай іске асыру мүмкін емес. 

            Әдеби музыкалық, көркем және ғылыми шығармалар авторының қоғамдағы 

атқаратын рухани және санаткерлік рөлі соншама – ол азаматтардың терең де тұрақты 

мүддесіне толық жауап беріп, өркениеттің дамуында шешуші мәнге ие болады. 

            Мемлекет автордың жеке табыстарымен ғана шектеліп қоймай, оның қоғам 

байлығына қосқан үлесін де ескере отырып, мейлінше ауқымды және берік қорғалуын 

қамтамасыз етуге тиіс. 

            Авторлық құқықтың қазіргі бағыты қорғалатын туындылардың кеңеюі мен 

авторлық құқықтың жүзеге асу нысандарынан және қорғалу дәрежесінің күшеюінен 

көрінеді. 

            Осы саладағы Қазақстан Республикасының «Авторлық құқық және сабақтас 

құқықтар туралы» заңы еліміздің салт-дәстүрі мен мәдени мұрасын сақтауға және 

дамытуға мүмкіндік береді. Сол себепті бұл заңымызды өте дұрыс және тиімді 

құрастырылған деп санауымызға болады. 
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Резюме 

Авторские права - сборники юридических разрешений автора (правообладателя), 

установленные действующим законодательством и направленные на использование 

произведения, а также реализацию личных неимущественных прав автора. 

 

Summary 

Copyrights - collections of legal permissions of the author (rightholder), established by 

the current legislation and aimed at using the work, as well as the realization of the author’s 

personal non-property rights. 
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СУЩНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКОВ И ПРИМЕНЕНИЕ В СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Обеспечение исков – важная часть защиты прав и законности в гражданском 

процессе. Статья посвящена особенностям обеспечения исков, его сущности и 

признакам в судебной практике. 

Ключевые слова: Иск, судопроизводства, судья. 

Иск является средством возбуждения гражданского процесса  по делу, которое 

приводит в действие механизм судебного производства и осуществляет правосудие. 

Обеспечение иска - одна из важнейших стадий гражданского судопроизводства, 

ибо от принятия данных мер зависит дальнейшее исполнение судебного акта, а именно, 

конечный итог судебных тяжб. 

Процессуальная деятельность в рассмотрении дел, отнесенных к рассмотрению 

дел  производстве других видов, предусмотренных Гражданским процессом, дает 

возможность понять изучение искового производства.  

Иск имеет два значения:  

- возможность защищать гражданские права в судебном порядке; 

-возможность обязать  ответчика признать права истца и исполнить их. 

Среди определений исков отмечается двойственная природа его правового 

смысла: 

- материально-правовое и процессуально-правовое[1,2]. 
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Вместе с тем, другие исследователи рассматривали иск как категорию чисто 

гражданского процессуального права. Эта позиция отражает правильный взгляд, так 

как иск является институтом гражданского процесса и не может иметь вторую сторону 

правового производства. Поэтому предъявление иска – способ зашиты своих прав в 

суде и требование истца в принуждении действий ответчика. Это процессуальное 

действие, которое представляет спорный вопрос, выносимый на решение суда. 

Все условия, при которых происходит предъявление иска, имеют 

процессуально-правовой порядок, поэтому иск является исключительно 

процессуальным действием. 

Процессуальная сущность иска отражена в Гражданском процессуальном 

Кодексе Республике Казахстан и регулируется принципами, изложенными в главе 14 и 

15. В Главе 15 отражены действия по обеспечению иска. Обеспечение иска 

производится согласно основанию по обеспечению иска при невозможности 

исполнения решения суда. Основанием для обеспечения иска в арбитражном 

разбирательстве могут приниматься меры по обеспечению иска, если является 

затруднительным исполнение решения суда[3]. В случае арбитражного разбирательства 

должно быть приложено заявление об обеспечении иска и письмо, подтверждающего 

действия по предъявлению иска в арбитраж. 

Практика судебных разбирательств ассоциируется с потерей времени, 

значительными денежными затратами и что повергает многих бессмысленным 

обращение в суд. По мнению Д.Я. Малешина, степень исполнения судебных 

постановлений значительно показательна в отношении судебной власти[4]. Проблему 

повышения авторитета судебной власти  можно повысить с помощью использования 

средств защиты  процессуальными мерами, к которым относится обеспечение риска. 

Его роль в судебном производстве определяется функциями и возможностями. 

Он имеет особое значение в достижении целей, а именно защиты прав, свобод и 

законных интересов[5]. Обеспечение иска – временные принудительные меры, которые 

вытекают из заявленных требований и создают правовые гарантии защиты прав истца в 

случае удовлетворительного решения суда.  

Основания для обеспечения исков предусмотрены нормами ГПК Гл.15 и 

законами: «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О 

банках и банковской деятельности», «О реабилитации и банкротстве».  В целях 

взвешенного применения мер по обеспечению исков принято Постановление № 2 «О 

принятии обеспечительных мер по гражданским делам».  

Меры, связанные с обеспечением исков, направлены против нечестных 

участников гражданского процесса и могут решать проблемы исполнения решений 

судов, по которым обеспечивается судебная защита имущественных прав и интересов 

истца, которые были совершены ответчиком. 

Меры по обеспечению исков связаны с принадлежащим ответчику на праве 

собственности имущественных прав или прав оперативного управления на имущество, 

а также ограничению правомочий по управлению имущества. Законодатель имеет 

право принятые судом меры в отношении искового производства рассматривать и с 

применением мер особого искового производства и особого производства.  

Меры обеспечения исков имеют различные признаки: 
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- принимаются к применению  только после вступления в законную силу 

вынесенного судом решения; 

-применяться и до вступления в законную силу решения суда; 

-применяются только при  заявлении истца; 

-применение обеспечения иска может быть в отношении первоначального иска и 

также в отношении встречного иска; 

-применяется не только в отношении суда первой инстанции, но и 

аппеляционного суда; 

-применяется судьей лично без судебного заседания. 

Таким образом, именно обеспечение иска является гарантом исполнения 

решения суда. Обращающееся в суд лицо ожидает, что нарушенное право будет 

восстановлено не только на основании решения суда, но и обеспечено законом. 

Особенно это важно при разбирательстве по исполнительным делам с имуществом и 

обеспечительные меры должны приниматься еще до рассмотрения дела. 

При подачи заявления об обеспечении иска одновременно с иском, складывается 

следующая ситуация. Согласно ст.160 ГПК такое заявление должно разрешается судьей 

в день его поступления в суд.  

Однако, в соответствии со ст.158 ГПК суд может принять меры по обеспечению 

иска по заявлению лиц, участвующих в деле. Следовательно, данный вопрос должен 

быть обязательно разрешен только при наличии (возбуждении) гражданского дела, при 

принятии иска судом к своему производству, т.к. лицами, участвующими в деле, могут 

быть лица при наличии самого гражданского дела.  

В соответствии со ст.152 ГПК , вопрос о принятии иска к производству суда 

решается судом в течении 5-ти дней. Суды стараются устранить данные противоречия 

при поступлении заявления и иска в суд путем немедленного разрешения вопроса о 

приятии иска в суд и принятии одновременно мер по обеспечению иска.  

Однако, это не всегда возможно, так в случае оставления иска без движения, в 

соответствии со ст.155 ГПК, истцу предоставляется время для устранения недостатков, 

это может быть и неделя, с учетом места отдаленности истца, а вопрос о принятии иска 

решается после устранении истцом недостатков. Следовательно, для соблюдения срока 

по ст.160 ГПК, нужно будет либо отказать в удовлетворении мер по обеспечению иска, 

т.к. иск не принят к производству суда, либо разрешить данный вопрос не в день 

поступления заявления об обеспечении иска, а в день принятия иска судом к 

производству и возбуждению гражданского дела. Для устранения разной практики в 

применении судами указанной ситуации видится, что необходимо внести изменения в 

ст.160 ГПК, в которой необходимо дополнить и уточнить, что разрешение вопроса об 

обеспечении иска, при подаче заявления об обеспечении иска одновременно с самим 

иском, должно производиться судом в день принятия иска к производству суда. 

Согласно ст.162 ГПК возможна замена одного вида обеспечения иска другим. 

В соответствии со ст.161 ГПК определение об обеспечении иска производиться 

в исполнении немедленного. Ранее до принятия вышеназванного нормативного 

постановления имелась разная практика у судов в отношении направления данных 

определений непосредственно самими судами для исполнения в банки и 

регистрирующие органы, или направления непосредственно в адрес судебных 
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исполнителей. П.11 Нормативного постановления было установлено, что не 

допускается направление определения суда о принятии обеспечительных мер, минуя 

территориальный орган исполнительного производства. 

Согласно ст.164 ГПК, подача частной жалобы на определение об обеспечении 

иска не приостанавливает исполнение этого определения. 

Обеспечение иска может быть отменено тем же судом по заявлению сторон или 

по собственной инициативе, в соответствии со ст.163 ГПК. Вопрос об отмене 

обеспечения иска разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не препятствует 

рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска. 

В случае отказа в иске принятые меры обеспечения иска сохраняются до 

вступления решения в законную силу. Однако суд может одновременно с решением 

или после его постановления вынести определение об отмене обеспечения иска. При 

удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до 

исполнения решения суда. 

Как правило, при вынесении по результатам рассмотрения спора не решения, а 

определения, судом одновременно разрешается вопрос об отмене обеспечения иска, и 

выноситься об этом отдельное определение. 

Необходимо так же отметить, что принятые судом обеспечительные меры не 

должны приводить ответчика – юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя к нарушению нормальной производственной деятельности.  

Следует так же учитывать, что соответствии с нормой ст.165 ГПК, ответчик 

после вступления в законную силу решения, которым в иске отказано, вправе 

предъявить истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами обеспечения 

иска, принятыми по просьбе истца. 
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Түйіндеме 

Техникалық қызмет көрсету талаптары - азаматтық іс жүргізу кезінде адам 

құқықтары мен заң үстемдігін қорғаудың маңызды бөлігі. мақала бағдарламалық 

қамтамасыз ерекшеліктеріне арналған оның табиғатын қолайлы және сот 

практикасында атрибуттарын. 
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                                                       Summary 

 Providing claims is an important part of the protection of rights and legality in the civil 

process. The article is devoted to the peculiarities of securing claims, its essence and attributes 

in judicial practice. 
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СОТ ШЕШІМДЕРІН ОРЫНДАУДЫҢ БАЛАМА ТҮРІ РЕТІНДЕ 

АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖҮЙЕСІ 

 

Атқарушылық іс жүргізу  – бұл соттар мен басқа да органдардың қаулыларын 

орындау үшін сот орындаушыларының және сот приставтарының өзге де органдардан, 

ұйымдар мен лауазымды адамдардан және азаматтардан ақшалай сомалар мен 

мүліктерді өндіріп алу қызметін жүзеге асыруы. 

Кілт сөздер: құқық, сот, атқару өндірісі, шешім, мемлекет, ұйым, сот орындаушы, сот 

қаулылары. 

Атқарушылық іс жүргізу – қорытынды сатысы болып саналады. Өйткені, 

азаматтық іс жүргізуге қатысушылар мен сот, іс бойынша  шешім шығып, ол заңды 

күшіне енгеннен кейін іс атқару өндірісіне келіп түседі. Атқару өндірісінде іс жүргізу 

органдары мен тараптарда өзгереді [1, Б.12]. 

Азаматтық процестік заңы бойынша Атқару өндірісі соңғы тарау болып 

қарастырылады. 

Азаматтардың бұзылған құқықтары мен даулы мәселелерін қалпына келтіру тек 

соттың шешім шығаруымен бітпейді. 

Көптеген жағдайларда сот шығарған шешімдер нақты орындауды талап етеді. 

Орындалған шешімдер ғана азаматтар мен ұйымдардың бұзылған құқықтары мен 

бостандықтарын, заңды мүдделерін қалпына келтірудің көрінісі. Сондықтан бұзылған 

құқықтар мен мүдделерді қалпына келтіру үшін атқару құжатын орындау – борышкерді 

мәжбүрлеп міндетін орындату болып табылады. 

Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері азаматтардың, мемлекеттің және 

ұйымдардың бұзылған немесе даулы құқықтарын,бостандықтарын және заңмен 

қорғалатын мүдделерін қорғау, заңдылық пен құқық тәртібін нығайту құқық 

бұзушылықтың алдын алу болып табылса, бұған тек қана сот шешімін уақтылы дер 

кезінде орындағанда ғана қол жеткізуге болады. 

Сондықтан, атқарушылық іс жүргізу міндеттері де – азаматтық және шаруашылық 
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істер жөніндегі сот шешімдерін, ұйғарымдары мен қаулыларын, мүлікті өндіріп алу 

бөлігінде қылмыстық істер жөніндегі үкімдер мен қаулыларды міндетті түрде және 

уақтылы орындау, сондай-ақ заңда көзделген жағдайларда өзге де органдардың 

шешімдері мен қаулыларын орындау  болып табылады [2, Б.195]. 

 Атқарушылық іс жүргізуді реттейтін нормативтік –құқықтық актілер, алдымен 

Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасы бекіткен 

халықаралық шарттардың нормаларына негізделеді. Сондай-ақ, атқарушылық іс 

жүргізудің құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін белгілейтін 

және сот орындаушыларының құқықтық мәртебесін айқындайтын 4 сәуірдегі  2010 

жылы қабылданған Қазақстан Респаубликасы Атқарушылық іс жүргізу және сот 

орындаушыларының мәртебесі туралы Заңнан және ҚР АІЖК, ҚР басқа да нормативтік 

құқықтық актілерінен тұрады. 

Азаматтық процестік туралы әдебиеттерде борышкердің немесе оның мүлкінің 

орналасқан жерін анықтау мақсатында іздестіру қызметін жүзеге асыру, борышкердің 

тыйым салынған мүлкін күзету, борышкердің мүлкін сауда-саттық және комиссиялық 

негізде өткізу кезінде жекеше орындау элементтеріне жол беруге болатыны туралы 

пікірлер айтылып жүргенін атап өткен жөн [3, Б.61]. 

Осыған байланысты атқарушылық іс жүргізуді жекеменшік кәсіпкерлік қызмет 

түрінде ұйымдастыру тәжірибесін, басқа елдердегі соған ұқсас практиканы таяу арада 

республикамызда пайдалану мақсатында ескере отырып, оның барлық «оң» және 

«теріс» қырларын бағамдай келе, терең зерделеп, ойлануымыз қажет. 

Қазақстанда соңғы кезде көптеген практик қызметкерлер сот орындаушыларының 

жекеше институтын енгізу қажет екенін айтып жүр. Мәселен, республика 

судьяларының IV-съезінде Қостанай облысы Жетіқара ауданының судьясы Светлана 

Ахмедова сот қаулыларының орындалмауы және уақтылы орындалмауы жүйеміздегі 

сот шешімдерін жоққа шығыратын дертке айналғанын атап көрсетті. Оның айтуынша, 

азаматтар сот пен сот орындаушылары департаментінің функциясын ажырата алмайды, 

оларды біртұтас жүйе ретінде түсінеді. Біздің заңнамамыздағы олқылықтар және соған 

сәйкес туындайтын құқықтық қайшылықтар азаматтарымызды алаңдатпауға тиіс, сол 

себепті «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңын түбірінен өзгерту қажеттілігі туындады. 

Нәтижесінде 2010 жылы сәуірде жаңа заң қабылданды. Осыған байланысты 

С.Ахмедова Қазақстанда сот орындауының балама (жекеше) институтын енгізу 

мүмкіндігін көрсетеді. Осы орайда, бастапқы кезде сот шешімдерін жекеше орындауды 

мемлекеттік орындаумен қатар енгізіп, өтініш беруші субъектілерге атқарушылық түрін 

таңдау басымдығын қалдыру қажет. Сонымен бірге ол жекелеген субъектілерге 

(мемлекетке, әлеуметтік қорғалмаған адамдарға, кәмелетке толмағандарға және кейбір 

басқа адамдарға) қатысты шешімдерді орындауды мемлекеттік сот орындаушылары 

жүзеге асыруға тиіс деген пікір айтты. Бұл ретте, жекеше орындаушыларды бақылауды 

атқарушылық іс жүргізу жөніндегі судья, лицензия беретін орган жүзеге асыруға тиіс, 

дегенмен, оны негізінен атқарушылық тараптары, атап айтқанда, атқарушылықты 

қаржыландыратын өндіріп алушы, атқарушылық бойынша шығыстарды және 

тұрақсыздық айыбын өтегісі келмейтін борышкер және тиісінше орындалмаған 

жағдайда лицензиядан айырылатын және оны қайтадан ала алмайтын сот 
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орындаушысы бақылайды. Сот шешімдерін жекеше орындауды енгізу, – дейді судья, - 

шешімдердің орындалмағаны туралы өндіріп алушылардан түсетін шағымдар ағымын 

қысқартып, сот орындаушыларының жүктемесін азайтады, со орындаушылары жүйесін 

қаржыландырудың мемлекеттік шығыстары кемиді және ең бастысы, ол сот 

орындаушылары арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын түбірінен 

жоюдың бір буыны болады [4]. 

ТМД елдерінде, егер бізде сақталып қалған кеңестік менталитетті ескеретін болсақ, 

жекеше сот орындаушыларының институтын енгізу бастапқы кезде тосын боп көрінуі 

мүмкін. Әйтсе де, кешегі күннің тәжірибесіне қарасақ, жекеше нотариустар институты 

да көпшілік адамға қабылдауға болмайтындай болып көрінген. Ал қазір онсыз өмірді 

елестету қиын. 

Б. Әбенов жекеше сот орындаушыларының жұмысында жүйелілік қалыптастыру 

мақсатында оларды сот орындаушыларының өңірлік принцип бойынша құрылатын, 

өзін-өзі қаржыландыратын, коммерциялық емес кәсіби палатаға біріктіруді ұсынады. 

Ол жекеше сот орындаушылары үшін – жоғары заң білімі болуын, арнайы 

аттестациялық комиссияда аттестаттаудан өтуді, ал бұрын атқарушылық іс жүргізу 

органдарында істемеген аламдар үшін кемінде бір жыл мерзіммен тиісті тәлімдемеден 

өтуді қамтитын неғұрлым қатаң талаптар белгілеген жөн дейді. Жекеше сот 

орындаушысының қызметі лицензиялануға тиіс. Осы орайда, жекеше және мемлекеттік 

сот орындаушылары атқарушылық іс жүргізу аясында бірдей құқықтар мен міндеттерге 

ие болуға тиіс. Жекеше сот орындаушысын жауаптылыққа тарту тәртібі де едәуір 

ерекше. Оған тәртіптік жаза қолдану мәселесін мемлекеттік органдармен қатар тиісті 

палата шешетін болады [5]. 

Осы мәселенің шешімі атқарушылық құжаттардың қай санатына сот қаулыларын 

орындаудың жекеше жүйесін жіберуге болады? – деген сұрақты күн тәртібіне қояды. 

Б.Әбеновтың пікірінше, мемлекеттің материалдық мүдделерін қозғайтын немесе 

ерекше әлеуметтік мәні бар сипаттағы құжаттардың орындалуы мемлекеттік сот 

орындаушыларының айырықша құзыретіне («айырықша құзырет санаты») 

жатқызылуға тиіс. Жеке, заңды тұлғалар, әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық 

субъектілері тарап ретінде қатысатын өзге іс санаттары («балама санат») бойынша 

өндіріп алушылар, өз құқықтарын сот растағаннан кейін, оны тиісті мемлекеттік 

органдар арқылы не жекеше сот орындаушылары палатасы арқылы жүзеге асыру 

құқығын алады [5]. 

Мемлекеттік және жекеше сот орындаушылар функцияларының аражігін ажырату 

өлшемі заң тұрғысынан бекітілуге, атқарушылық іс жүргізудің мемлекеттік 

органдарының айырықша құзыретіне жататын іс санаттары айқындалуға тиіс. Атап 

айтқанда, «ерекше әлеуметтік сипаты бар» атқарушылық құжаттарға мүгедектердің, 

кәмелетке толмаған, әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі  адамдардың, сондай-

ақ, жасына, психикалық және бойының денсаулығына орай және басқа да себептер 

бойынша өз құқықтарын барлық уақытта қорғай алмайтын азаматтардың пайдасына 

шығарылған сот шешімдерін жатқызуға болады.  

Сотта мемлекеттің және әлеуметтік әлсіз азаматтардың мүдделерін қорғауды 

прокурор немесе мемлекеттік органдардың өзге де дауазымды адамдарының жүзеге 

асыруы мемлекеттік және жекеше сот орындаушылар функцияларының аражігін 
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ажырататын тағы бір өлшем болып табылады. 

Мәселен, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына 

сәйкес, егер адам бойындағы, психикасындағы немесе өзге де кемiстiктерi салдарынан 

өз құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса, прокурор оны қамтамасыз ету 

жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi. Осы Заңның 23-бабына сәйкес ол 

бұзылған құқықтарды қалпына келтiру және мемлекеттiң, жеке және заңды 

тұлғалардың мүдделерiн қорғау үшiн сотқа талаптық өтiнiш жасауға хақылы [6]. Бұл 

ретте, сот орындаушылары қызметінің мәжбүрлеуші-өкімшіл сипатына байланысты 

осы функцияларды жеке адамдарға беруге болмайды деген дәлелдер сын көтермейді. 

Біздің ойымызша, өндіріп алушының атқарушылық құжатты жекеше  сот 

орындаушысына беруінің азаматтық-құқықтық мәміле сипаты бар. Оның тараптар үшін 

туындайтын заңдық салдарлары болғандықтан, ол тиісті үлгі шартпен ресімделуге тиіс. 

¤ндіріп алынған борыш сомасының белгілі бір процентін сот орындаушысына сыйақы 

ретінде белгілеуге болады. Ол процентті, айталық, 5-7% шегінде белгілеу жекеше сот 

орындаушы қызметінің өзін-өзі ақтауына мүмкіндік береді. Еңбекке ақы төлеудің 

осындай жүйесінде белгілі бір аударымдар есебінен атқарушылық іс жүргізуді 

дамытудың бюджеттен тыс арнайы қорын құруға болар еді.  
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Түйіндеме 

          Реализация процессуальных действий заключается в исполнении судебных 

приказов и судебных приставов от других органов, организаций и должностных лиц и 

граждан для взыскания денежных сумм и имущества для исполнения судебных 

решений судов и других органов. 

 

Summary 

The implementation of procedural actions consists in the execution of court orders and 

bailiffs from other bodies, organizations and officials and citizens to recover money and 

property for the execution of court decisions of courts and other bodies. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

В статье приведены результаты исследования в сфере организованной 

преступности. Проанализированы состояние, структура и динамика организованной 

преступности, а также проведен анализ опроса практических сотрудников 

правоохранительных органов. Дана характеристика личностных качеств преступника. 

Ключевые слова: преступник, организованная преступность, психологические 

особенности, анализ. 

Криминологическая характеристика преступлений и лиц, их совершающих, – это 

«научно обоснованная и систематизированная информация о состоянии, уровне, 

структуре, динамике, причинах и условиях преступности (или ее отдельных видов, или 

отдельных групп и видов преступлений), свойствах личности правонарушителя и 

потерпевшего, а также закономерностях их изменения, обусловленных генезисом 

общества».  

Наиболее эффективным инструментом исследования состояния, структуры и 

динамики преступности, ее отдельных групп и видов преступлений является 

статистический метод, предоставляющий возможность объективного анализа 

количественных и качественных изменений различных видов посягательств. 

Применение статистического метода при исследовании криминологических качеств 

организованной преступности позволяет комплексно охарактеризовать и 

проанализировать их.  

Следует отметить, что организованная преступность как в криминологическом, 

так и в уголовно-правовом аспектах существенно отличается от других форм 

преступности, поэтому анализ ее состояния, структуры, динамики представляет, по 

нашему мнению, не только значительный теоретический, но и безусловный 

практический интерес. Любое уголовное правонарушение по своей природе является 

общественно опасным деянием. Однако организованная преступность по степени своей 

общественной опасности занимает особое место.  

В результате исследования нами были получены данные о состоянии, структуре, 

динамике организованной преступности за период с 2011 по 2014 гг.  

Следует отметить, что показателями, характеризующими организованную 

преступность, могут служить данные о регистрации преступлений, совершенных в 

составе группы лиц, с одной стороны, и данные о регистрации преступлений, 

предусмотренных ст. 237 УК РК «Бандитизм» и ст. 235 УК РК «Создание и 

руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких 

преступлений, а равно участие в ней», ст. 235-1 УК РК «Создание и руководство 
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преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем», ст. 235-2 

УК РК «Создание и руководство транснациональной организованной группой в целях 

совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней», ст. 235-3 УК 

РК «Создание и руководство транснациональным преступным сообществом 

(транснациональной преступной организацией), а равно участие в нем», – с другой.  

Именно совокупный анализ этих показателей, отражающих и структурные, и 

функциональные характеристики исследуемого феномена, позволит представить 

статистическую картину организованной преступности наиболее информативной. 

Наряду с показателями и единицами измерения организованной преступности 

представляется необходимым специально оговорить период статистического 

наблюдения. В современной литературе нет общепризнанной «исходной точки», 

основной базы статистического анализа организованной преступности.  

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан, в стране группой лиц ежегодно совершается от 20 

до 25% преступлений, группой лиц по предварительному сговору – около 11%. Но 

большую опасность для казахстанского общества представляют организованные формы 

соучастия, на долю которых приходится около 0,48% посягательств.  

Так, совместная преступная деятельность в республике характеризуется 

следующими количественно-качественными показателями: по сравнению с 2010 г. в 

2011 г. на 3,5% увеличилось число преступлений, совершенных группой лиц (13 926 и 

14 411 преступлений соответственно). По итогам 2012 г. 23 795 лиц из общего 

количества совершили преступления в группе. Организованными группами в 2012 г. 

совершено 1 323 преступления, в 2013 г. – 949, в 2014 г. – 1 023 преступления.  

Таблица 1 – Сведения о количестве уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 237 УК РК «Бандитизм» (2011 – 2015 гг.) 

 

Годы  Всего уголовных дел, находившихся в 

производстве органов уголовного преследования  

2011  11  

2012  10  

2013  3  

2014  1  

2015  4  

 

Таблица 2 – Сведения о количестве уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 235-4 УК РК «Финансирование деятельности 

организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) либо 

транснациональной организованной группы, транснационального преступного 

сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой 

вооруженной группы (банды), а равно сбор, хранение, распределение имущества, 

разработка каналов финансирования» (2011 – 9 месяцев 2015 г.) 
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Годы  Всего уголовных дел, находившихся в 

производстве органов уголовного 

преследования  

2013  –  

2014  11  

2015  12  

 

Анализ свидетельствует о расширении сфер влияния организованных групп и 

присутствие организованной преступности в стратегически важных отраслях 

экономики Казахстана.  

Виды организованной преступности в определенной степени связаны с видами 

преступных групп (организаций, сообществ) и довольно разнообразны.  

Аналитические данные показывают, что наряду с традиционными рынками 

наркотиков и проституции, в значительной части рынками автомобильным, 

коммерческим, табака, алкоголя и спиртных напитков, азартных игр и развлечений, 

туристическим, ресторанным, гостиничным, порно- и шоу-бизнесом, рынком 

экспортно-импортных операций со стратегическими материалами такие сферы, как 

нефть, газ, уголь, лес, золото, драгоценные и цветные металлы, алюминий, фосфор, 

зерно и сахар, также находятся под контролем организованной преступности.  

Для выявления сфер влияния организованной преступности в Казахстане нами 

проведён опрос практических сотрудников правоохранительных органов. По мнению 

респондентов, основными направлениями деятельности организованной преступности 

являются:  

1) «отмывание» (легализация) преступных доходов;  

2) коррупционные уголовные правонарушения;  

3) экстремистские и террористические преступления;  

4) незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

(производство и/или торговля);  

5) незаконный оборот оружия;  

6) уголовные правонарушения, связанные с «ночным» бизнесом (сутенерство, 

проституция, незаконные азартные игры);  

7) торговля людьми, в том числе незаконное перемещение лиц через границу;  

8) похищение людей с целью получения выкупа;  

9) вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения защиты);  

10) незаконное производство и/или контрабанда товаров (например, алкогольных 

напитков, табачных изделий);  

11) мошенничество;  

12) подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;  

13) угон автомобилей;  

14) легализация (отмывание) преступных доходов.  

К факторам, характеризующим организованную преступность, следует отнести 

практику назначения наказания. Согласно данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за период с 
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2010 по 2014 гг. к уголовной ответственности привлечены более 2500 членов 

организованных преступных групп, из них 531 лидер, 451 криминальный авторитет 

(«положенцы» и т. д.), исключены 167 и разобщены около 1 000 хозяйственных и 

уголовных ОПГ, возвращены государству денежные средства и имущество на сумму, 

превышающую 105 млрд. тенге [1].  

В большинстве случаев суды назначают наказание в виде лишения свободы, при 

этом сроком до 3 лет лишение свободы назначалось в 21 случаях; от 3 до 5 лет – в 34, 

от 5 до 8 лет – в 51, от 8 до 12 лет – в 57, свыше 12 лет – в 27 случаях. Помимо лишения 

свободы, назначались и такие виды наказания как, штраф – в 54 случаях; лишение 

права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

– в 113.  

Характеристика личности преступника имеет особую значимость для изучения 

современного состояния преступности. Что представляет собой виновный как 

личность, под влиянием каких мотивов он совершил преступление, насколько деяние 

связано с наклонностями виновного, его взглядами и предыдущим жизненным опытом 

– все это необходимо знать для успешной профилактики преступности.  

Как известно, личность – это социальное качество человека, т. е. как личность он 

формируется в ходе взаимодействия с социальной средой. В социально значимой 

активности и ее общественно обусловленном результате личность выступает как 

причина этой активности, а главным в ней является мотив. Понять личность 

преступника – значит определить, какие жизненные задачи и каким способом он 

решает, какими исходными принципами решения этих задач он вооружен.  

По мнению Ю.М. Антоняна, понятие личности преступника – в определенной 

мере условное и формальное, поскольку отнесение определенных действий к числу 

преступных зависит от законодателя. Он же, как известно, может отменить уголовную 

ответственность за поступки, которые ранее им рассматривались как преступные [2, 

с.39].  

Под личностью преступника обычно понимают совокупность социальных и 

социально значимых свойств, признаков, связей и отношений, характеризующих лицо, 

виновно нарушающее уголовный закон, в сочетании с иными (неличностными) 

условиями и обстоятельствами, влияющими на его антиобщественное поведение [3, 

с.4], либо ее определяют как личность человека, виновно совершившего общественно 

опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности. 

Главным в данном определении является факт совершения уголовного деяния – 

преступления. Именно он характеризует антиобщественную, а точнее – преступную 

направленность личности [4, с.83].  

А.Н. Пастушеня отмечает: «Несмотря на то, что проблеме личности посвящено 

большое количество работ, вопрос об определении этой категории все еще остается 

дискуссионным» [5, с.7]. «Различия в понимании личности, – продолжает он, – 

выражаются, прежде всего, в выборе родового понятия, обозначающего класс явлений, 

к которому эта категория относится».  

В современной юридической литературе нет единства мнений относительно 

структуры личности преступника. Так, по мнению Ю.М. Антоняна, в нее входит ряд 

подструктур, отражающих:  
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1) социальное происхождение, семейное и должностное положение, 

национальную и профессиональную принадлежность, а также уровень материальной 

обеспеченности;  

2) уровень умственного развития, образовательно-культурный уровень, знания, 

навыки, умения;  

3) нравственные качества, ценностные ориентации и стремления человека, его 

взгляды, интересы, потребности, наклонности, привычки;  

4) психические процессы, свойства и состояния;  

5) биофизиологические признаки: пол, возраст, состояние здоровья, особенности 

физической конституции и т. д. [6, 63].  

Несколько иначе выглядит структура личности преступника, предлагаемая П.С. 

Дагелем. Он выделяет признаки:  

1) характеризующие общественную опасность (преступление, вина, мотив, способ 

совершения, повод, отягчающие и смягчающие обстоятельства, поведение преступника 

в местах лишения свободы);  

2) раскрывающие характер социальных (антисоциальных) отношений личности в 

различных областях общественной жизни, т. е. его социальный статус, социальные 

роли;  

3) дающие нравственно-психологическую характеристику личности (потребности, 

интересы, моральные принципы и др.);  

4) характеризующие психические особенности личности (темперамент, 

способности, особенности протекания волевых, интеллектуальных процессов);  

5) биологические (пол, возраст, физиологические особенности, инстинкты, 

здоровье) [7, с.61-68].  

В криминологической литературе, опирающейся на социологию, уже стало 

традицией начинать изучение личности преступника с анализа ее социально-

демографических данных. Их получение особенно важно при изучении рецидивной 

преступности как массового явления. Без социально-демографической характеристики 

изучение личности преступника не может быть полным. «Социально-демографические 

свойства личности преступника являются существенным компонентом обобщенного 

представления о личности преступника и имеют важное значение для разработки и 

осуществления мер профилактики преступного поведения» [8, с.125]. Как следует из 

анализа судебно-следственной практики, ведущую роль в совершении организованной 

преступности играют лица мужского пола – 76%, женщины составляют 24%.  

Возрастная характеристика позволяет делать выводы о криминологической 

активности и особенностях преступного поведения представителей различных 

возрастных групп, обусловленных психологическими особенностями их 

представителей. При этом возрастные особенности лиц рассматриваются не как 

обстоятельство, определяющее возможность преступного поведения, а как фактор, 

оказывающий влияние на его формы и интенсивность.  

Так, самый высокий процент лиц, совершивших преступление в составе 

организованной группы, – в возрасте от 30 до 40 лет (32,2%), затем – от 41 до 50 лет 

(29,6%), на третьем месте – с 25 до 29 лет (20,8%), на четвертом – от 18 до 24 лет 
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(12,7%), на пятом месте – от 51 до 60 лет (4,6%) и, наконец, на шестом – от 61 года и 

старше (0,1%).  

Таким образом, наиболее «опасным» возрастом для исследуемой категории 

преступлений является интервал 30-50 лет. По нашему мнению, данная закономерность 

объясняется тем, что, в отличие от преступников, совершающих иные деяния, 

преступления в составе организованной группы совершаются лицами социально 

зрелыми, имеющими определенный статус, а также необходимый и достаточный опыт 

в преступном мире.  

Семейное положение и его изменение у лиц, совершивших преступления, 

воздействует на формирование личностных качеств; определенным образом оно влияет 

и на направленность и устойчивость преступного поведения. В целом 

распространенность преступности среди лиц, имеющих семью, ниже, чем среди 

холостяков и одиноких. «В большинстве случаев семья стимулирует положительное 

поведение, осуществляет социальный контроль». Но главное, наличие семьи позволяет 

утверждать, что человек не отчужден от общества или его отчуждение не очень 

значительно.  

Анализ данных о семейном положении лиц, совершивших преступления в составе 

преступных групп, свидетельствует о том, что 58% осужденных на момент совершения 

преступления были женаты (замужем) и имели детей, соответственно, 42% – не женаты 

(не замужем).  

Другим свойством личности преступника является его уровень образования. 

Многочисленные криминологические исследования показывают, что культурно-

образовательный уровень служит существенной характеристикой личности 

индивидуума вообще и преступника, в частности, поскольку связан с формированием 

чувства ответственности за свои поступки, чувства долга, уважительного отношения к 

закону и другому человеку. Характеристика образования лиц, совершивших 

преступления, имеет криминогенное значение, так как связана с культурой личности, ее 

социальным статусом, кругом интересов, жизненными планами и возможностями их 

реализации.  

По утверждениям криминологов, в целом культурно-образовательная 

составляющая препятствует формированию преступных установок, способствует 

расширению выбора вариантов легитимного поведения, помогает избежать 

неоправданных, принятых под воздействием сложившихся обстоятельств, решений, 

однако далеко не всегда высокому уровню образованности соответствует высокая 

нравственность.  

Из обследованных нами лиц, совершивших преступления в составе преступных 

групп, 14% имели среднее образование, 25% – среднее специальное, примерно 40% – 

высшее образование.  

Большинство обследованных лиц, совершивших преступления в составе 

преступных групп, – трудоспособные (85%); значительная часть (80%) имели 

постоянное место жительства до ареста.  

В большинстве случаев наиболее значимые отрицательные качества, 

характеризующие изучаемых нами лиц, в концентрированном виде проявляются через 

совершаемые ими преступления. Важность данной характеристики определяется тем, 
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что «она дает представление о тех чертах личности… существование которых 

привело… к совершению преступления».  

В целом осуществление комплекса предупредительно-профилактических 

мероприятий, должно обязательно строиться с учетом специфики преступлений, 

совершаемых организованными группами. Анализ материалов уголовных дел 

свидетельствует, что в основном данными группами совершается незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ. «Популярна» в деятельности 

организованных преступных групп и организация каналов незаконной миграции, 

торговля людьми. Не последнее место занимает контрабанда, которая является 

традиционной сферой деятельности организованной преступности для пограничных 

районов.  

Наряду с названными видами преступной деятельности набирает оборот 

использование экономики и финансовой сферы для легализации капитала. Кроме того, 

стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно 

распространяют свое влияние за рамками национальных границ. Наряду с этим 

интенсивно происходит процесс проникновения иностранных мафиозных организаций 

в нашу страну.  

По мнению магистранта, все это более чем наглядно подтверждает вывод о том, 

что организованные преступные формирования продолжают консолидироваться.  

Для полноты анализа личностных характеристик преступной группы необходимо 

выделить следующих ее участников:  

1) организатор группы;  

2) руководитель структурной подгруппы (второй лидер);  

3) активный участник, он же «ответственный исполнитель»;  

4) обычный исполнитель («боец»);  

5) второстепенный исполнитель, он же «временный исполнитель»;  

6) оппозиционер, «слабое звено» группы – лицо, внутренне частично или 

полностью не согласное с совершением преступления, в котором он, тем не менее, 

принимает участие. Оппозиционер относится по выполняемым им поручениям к 

обычным исполнителям («бойцам»), либо временным, второстепенным исполнителям.  

Преступник начинает свое криминальное становление в малой негативной 

социальной группе. Эта группа является связующим звеном между личностью и 

обществом. Именно в процессе этого взаимодействия и проявляются такие черты его 

характера, как жестокость и агрессивность.  

Итак, в отношении категорий преступников – участников преступных групп, 

способных правильно оценить характер своих поступков и руководить ими, возникает 

вопрос: почему же ими избран криминальный вариант поведения? Ответ, видимо, 

лежит не столько в личностных качествах индивида, сколько в его социальных 

характеристиках и влиянии «микросреды» на их формирование.  

Действия участников организованных преступных формирований и 

организованных преступных сообществ обычно совершаются в рамках малых групп и 

коллективов. Такие группы чрезвычайно подозрительно и настороженно относятся к 

вхождению в их состав ранее не знакомых и не проверенных в «деле» лиц. Это 
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затрудняет работу правоохранительных органов при применении оперативно-

розыскных мероприятий и особенно такого сложного, как оперативное внедрение.  

Данные минигруппы – относительно самостоятельный механизм, в котором 

устанавливается своя система ролей и своя система ценностей, то есть то, что 

характерно для элементов уголовной субкультуры. Такие группы внутри 

организованных преступных групп возникают не только по воле их лидера, но и на 

основе совпадения личных интересов, дружеских связей и предпочтений. И только 

потом происходит их организационное объединение вокруг «второго лидера» – 

руководителя исходной структуры минигруппы. Не считаться с такими группами 

внутри организованного преступного сообщества невозможно. Степень и характер 

поведения участников организованных преступных сообществ зависит от особенностей 

более мелких структурных криминальных групп, входящих в их состав.  

Если проводить аналогию с социальной группой, то по своему перечню 

характеристики легальных и криминальных групп во многом совпадают. Лидер 

преступного сообщества, умело воздействуя на активное большинство группы, 

руководит им непосредственно сам или через «второго лидера».  

Лидер – это член преступной группы, который по своим личностным данным, с 

согласия и по воле группы, а иногда и вопреки выдвигается на роль руководителя для 

того, чтобы в условиях определенной специфической и, как правило, достаточно 

значимой криминальной ситуации обеспечить организацию и проведение 

организованной преступной деятельности для достижения общей антиобщественной 

цели.  

Представители высших и отчасти – средних звеньев преступной группы обычно 

имеют значительный криминальный авторитет, основанный на преступном опыте, 

материальных средствах и личных качествах. Лидерские способности и умение 

управлять окружающими обеспечиваются также эмоциональной холодностью, 

блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к 

сопереживанию. В то же время эта черта позволяет сохранить необходимую социально-

психологическую дистанцию с окружающими, трезво анализировать складывающиеся 

ситуации с учетом всех наиболее важных моментов и на основе этого принимать 

рациональные решения.  

Лидер преступной группы чаще не судим, достаточно умен, образован, особенно 

в организованной преступной группе (сообществе) экономической направленности, 

властолюбив, обладает организаторскими способностями и психологическим влиянием 

на подчиненных, а в качестве консультантов имеет опытных профессиональных 

преступников из числа "авторитетов", которые являются его приближенными людьми и 

советниками в части организации преступной деятельности.  

Лидер в преступной группе нижнего уровня выполняет важные организационные 

и управленческие функции, без которых невозможно ее нормальное функционирование 

и развитие. Именно во многом благодаря ему группа становится сплоченной, 

устойчивой, ее состав стабилизируется, отношения формализуются. В результате 

расширения исходной группы или объединения нескольких групп создается преступное 

сообщество более высокого преступного уровня – организованная преступная группа 

или преступная организация. Нередко лидер «низовой» криминальной группы 
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(подгруппы) становится руководителем значительно более высокого уровня в 

результате благоприятного стечения обстоятельств или острого конфликта.  

Лидеры преступных групп независимо от их организационно-структурного 

уровня обладают большой властью над подчиненными, однако, необходимо отметить, 

что настоящий, умный и опытный лидер стремится создать ситуации добровольного 

подчинения, или «подчинения с удовольствием». Само возникновение и существование 

преступной группы в значительной степени базируется на власти лидера.  

В процессе расширения преступной деятельности внутри криминальной группы 

более высокого преступного уровня происходит формирование более усложненной 

психологической и функциональной структуры. Чем выше организационный уровень 

группы, тем более отчетливо и рельефно выступает ее внутренняя психологическая 

структура. Закономерностью развития преступной группы является устойчивая 

тенденция к постепенной замене эмоциональных отношений между участниками 

преступной группы на чисто деловые и функциональные, основанные исключительно 

на совместной коллективной деятельности. Деловые отношения в организованной 

преступной группе высшего уровня приобретают решающий характер, а значение 

эмоциональных, личных отношений постепенно утрачивается, и в ряде случаев при 

возникновении некоторых условий они могут и полностью отсутствовать.  

Значение личностных качеств преступника, представляющих органический синтез 

психологических, криминалистических и криминологических качеств, трудно 

переоценить в процессе преодоления проблемных ситуаций, когда у следователя и 

взаимодействующих с ним оперативных работников отсутствуют достаточные 

исходные данные для выдвижения перспективных версий и принятия других 

тактических решений. Так, Т.Н. Тихонова и С.И. Журин «анализ психологических 

особенностей личности преступника, его действий считают одним из важнейших 

элементов предупреждения и раскрытия преступлений» [9].  

Повышение структурно-организационного уровня преступной группы с 

неизбежностью приводит и к ее организационно-функциональному усложнению. В 

составе крупного криминального формирования создаются разведывательные и 

контрразведывательные подразделения, а в ближайшем окружении лидера – 

своеобразный штаб («мозговой центр») для планирования наиболее значительных 

преступных акций. Приближенные члены этого «штаба» (или сам лидер) берут на себя 

выполнение наиболее «осторожных» функций – отмывания преступных доходов, 

создания и поддержания коррумпированных связей с представителями 

государственных, в том числе и правоохранительных органов.  

Психологический микроклимат организованной преступной группы, входящей в 

состав организованной преступной группы, обусловливается следующими основными 

факторами.  

1. Состав организованной группы. По своему составу такая группа может быть 

однородной по возрасту, полу, профессиональной принадлежности и другим 

признакам.  

2. Направленность организованной группы, которая, главным образом, 

определяется теми основными целями, для реализации которых она и создавалась.  
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3. Структура группы и уровень ее криминального развития, которые 

обусловливают распределение властных полномочий, функций, преступных ролей и 

определяют распределение власти, степень организованности, уровень дисциплины.  

4. Межличностные отношения, которые характеризуются значительным 

диапазоном – от высокодоверительных до психологически напряженных.  

5. Существование групповых норм и условностей, сложившихся под влиянием 

совместной преступной деятельности, которые в свою очередь влияют на характер 

поведения и поступки членов группы. Выход за пределы этих норм сурово карается.  

6. Связь с другими организованными преступными группами внутри 

криминального сообщества, основанными как на общих интересах (фактически на 

соучастии в преступной деятельности), так и на конкуренции, как внутри сообщества, 

так и с другими организованными преступными сообществами.  

Данные положения подтверждаются проведенными исследованиями уголовных 

дел, оперативных и наблюдательных производств.  

Так, традиционно уголовная среда пополняется за счет категории служащих. 

Даже в сообществах, занимающихся разбоем, воровством, вымогательством, их доля 

составляет 26 %, а в сообществах, где группы совершают экономические преступления, 

этот показатель в два раза выше. Но здесь неверно было бы игнорировать и роль 

рецидивистов. Доля их в среде организованных преступников составляет 38 %, хотя в 

последнее время все больше ценится интеллект, бухгалтерские, финансовые и, конечно, 

юридические знания, особенно в криминальных формированиях экономической и 

коррупционной направленности.  

Создание преступных групп – это не только количественный, но и качественный 

сдвиг в уровнях организованной преступной деятельности.  

Следует отметить, что при совершении многих криминальных акций отдельный 

преступник не может выполнить весь объем запланированных действий, а группа в 

состоянии выполнить самое сложное криминальное задание лидера.  

Основные личностные свойства участников организованных преступных 

формирований, по нашему мнению, во многом зависят от уровня организации 

преступной группы, входящей в организованное преступное сообщество, и личного 

авторитета лидера.  

Как свидетельствуют результаты проведенного нами опроса, авторитет лидера, по 

мнению 14% респондентов, держится на доле преступных доходов, выделяемых 

каждому из подчиненных ему членов группы. В то же время 10% опрошенных 

полагают, что основа авторитета лидера зиждется на уголовных традициях, а 24% – на 

его личностных качествах (воля, преступный профессионализм, справедливость и т.д.).  

Другой характерной особенностью личного поведения является то, что 

большинство участников организованных преступных групп ведут малоприметный 

образ жизни, стараясь не вызывать интереса правоохранительных органов.  

Как справедливо отмечает В.П. Васильева, при анализе преступных групп имеют 

значение следующие факторы.  

1. Необходимость объединения в данную группу толкает на невозможность 

совершения преступления в одиночку.  
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2. Общность преступных интересов, личных симпатий, общие нормы поведения, 

общие убеждения, аналогичные дефекты правосознания.  

3. На распределение ролей в группе влияют волевые качества, организаторские 

способности, авторитетность и инициатива, конформизм, безволие, склонность членов 

группы к наркотикам и алкоголю.  

4. Внутригрупповые конфликты и противоречия.  

Однако при анализе преступной группы необходимо, на наш взгляд, учитывать и 

некоторые дополнительные факторы, а именно:  

– характер и степень связи с другими криминальными структурами или 

отсутствие этих связей, что типично для бандитских формирований;  

– характер деятельности и возможность собственных разведывательных и 

контрразведывательных преступных подразделений;  

– финансовые возможности преступного «общака» и использование 

аккумулированных в нем средств всеми членами организованной преступной группы.  

Для правоохранительных органов данные факторы имеют особенно большое 

значение, поскольку их незнание существенно снижает возможность оперативного 

внедрения в преступную группу, проведения других оперативно-розыскных 

мероприятий, а в процессе расследования создают конфликтные ситуации и 

обуславливают активное противодействие со стороны руководителей (лидеров) 

преступных групп, криминальных авторитетов и наиболее активных участников.  

Важная особенность, характерная для деятельности организованных преступных 

сообществ, – активное противодействие расследованию в отношении своих членов 

путем запугивания или даже физического уничтожения свидетелей, прямого подкупа 

или шантажа государственных служащих. Особую угрозу представляет 

расширяющаяся тенденция террора работников правоохранительных органов.  

Существенным аспектом нравственно-психологического компонента личности 

преступника является индивидуальный мотив совершения уголовно наказуемого 

деяния. Иметь корректное представление о мотивах исследуемых преступлений 

необходимо, прежде всего, потому, что они дают криминологический значимую 

информацию о том, насколько восприняты и присвоены личностью нравственные и 

правовые нормы, охраняющие государственное, общественное и личное имущество, 

как оценивается ею соответствующая социальная практика. Следовательно, мотивы в 

этом смысле представляют собой одну из форм бытия нравственных и правовых норм, 

способ реализации их как регуляторов человеческого поведения, а также метод 

самоуправления личности через систему устойчивых побуждений. Мотивы свою 

устойчивость проявляют именно в корыстном преступном поведении, которое очень 

часто продолжается длительное время, невзирая на наказание или угрозу его 

применения. Иначе говоря, устойчивость мотивов порождает повторные 

посягательства, их рецидив.  

Для современной психологии уже давно стало основным положение о том, что не 

всегда реальные мотивы осознаются субъектом актуально, т. е. при подготовке и 

выполнении действий; нередко они обнаруживают себя лишь после того, как 

соответствующее действие уже совершено. Более того, зачастую мотивы остаются не 

осознанными виновным и после окончания преступного деяния. Особенно часто 
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ускользает от человека личностный смысл планируемых, совершаемых или уже 

совершенных действий. Дело в том, что для самого субъекта осознание и достижение 

им конкретных целей, овладение средствами и операциями действия есть способ 

утверждения его в жизни, удовлетворения и развития его материальных и духовных 

потребностей, опредмеченных и трансформированных в мотивах его деятельности.  

Таким образом, в результате проведенного исследования следует отметить, что 

криминологический портрет члена преступной группы существенно отличается от 

личности «традиционного преступника». Это проявляется в том, что участники 

преступных групп, а в первую очередь – их руководители обладают способностью 

воздействовать на других людей, координировать их действия, применять приемы 

психологического воздействия, свои знания и умения, т.е. их личностные качества 

играют преобладающую роль в функционировании криминальных структур, что 

необходимо учитывать оперативным работникам и следователям в выявлении, 

предупреждении и раскрытии преступных проявлений, относящихся к категории 

организованной преступности. Это один из основных путей повышения эффективности 

работы подразделений, в компетенции которых находятся вопросы борьбы с 

организованными преступными объединениями.  
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Түйіндеме 

Мақалада ұйымдасқан қылмыс саласындағы зерттеулердің нәтижелері 

келтірілген. Ұйымдасқан қылмыстың жай-күйін, құрылымын және динамикасын 
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талдау, сондай-ақ практикалық құқық қорғау органдарының қызметкерлерін зерттеуді 

талдау. Қылмыскердің жеке қасиеттерінің сипаттамасы берілген. 

 

Summary 

The article presents the results of research in the field of organized crime. Analyzed 

the state, structure and dynamics of organized crime, as well as an analysis of the survey of 

practical law enforcement officers. The characteristic of the personal qualities of the criminal 

is given. 
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚЫЛМЫСКЕРДІҢ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫМЕН  КҮРЕСУДІҢ 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кәмелет жacына толмaғaндap мен олapдың қaтыcуымен жacaлғaн қылмыстық 

құқық бұзушылықтаpды зеpттеу. Болaшaқтa қоғaмның беделдi aзaмaты болуы үшiн, 

олapдың құқық тaбaлдыpығын «cүpiнбей» aттaуы үшiн құқықтық caнaны үнемi 

жетiлдipiп отыpуы кеpек. Немеcе cол құқықтық caнaны үнемi жетiлдipiп отыpу 

болaшaқты теpең ойлaйтын кез-келген жac үшiн өмip зaңдылығы pетiнде қaлыптacу 

кеpек cияқты. 

Кілт сөздер: қылмыстық, криминология, жасөспірімдер, қылмыс, қылмыстылық 

жауаптылық, аяқталмаған қылмыс. 

Жacөcпipiмдеp қылмыстық құқық бұзушылықтаpын теpгеу еpекшелiктеpi – 

apнaйы caуaлдap шеңбеpiнде өте кең диcкуccиялы мәcеленi қозғaйтын тaқыpыптың 

бipi. Кәмелет жacынa толмaғaндapдың қылмыстық құқық бұзушылықтаpын теpгеу – 

кpиминaлиcтикa пәнiнiң жүйелiк инcтитуты және мaңызды caлacы болып тaбылaды.  

Жасөспіpімдеpдің қылмыстық құқық бұзушылық мәcелеci әpқaшaндa, қaндaй 

қиын қыcтaу зaмaн болмacын кез келген хaлықты aлaңдaтaтын мәcеле. Оның cебебi 

бүгiнгi жacөcпipiмдеp елдiң, ұлттың еpтеңгi болaшaғы болып тaбылaтындығындa. 

Бipaқ бұл мәcеле қaндaй мaңызды болмacын, ол әлi де жеткiлiктi деңгейде 

зеpттелген жоқ. Әpине бiздiң елiмiзде оcы бaғыттaapнaулы зеpттеулеp жүpгiзiлмеген 

деcек, ол шындыққacыймac. Бұл caлaдaғы aз дa болca моногpaфиялap мен ғылыми 

еңбектеpден құpaлaқaн емеcпiз. 
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Жaлпы жасөспіpімдеp жacaғaн қылмыстық құқық бұзушылықтаpдың 

кpиминaлиcтикaлық cипaттaмacы өзiнiң белгiлi өзгешелiгiмен aжыpaтылaды. Aтaлмыш 

тұлғaлapдың қылмыc жacaу тәciлдеpi әдебиеттеpден, кинодaн, теледидapдaн белгiлi 

еpеcек қылмыcкеpлеpдiң ic-қимылдapынa елiктеу apқылы cипaттaлaды. Үлкен 

apaндaтушы бap жасөспіpімдеp тобымен жacaлғaн қылмыстық құқық бұзушылықтаpды 

caнaмaғaндa, бacқaлapдың қылмыcтық ic-қимылдapы бей-беpекет, тұpaқcыз болaды, 

қылмыcқa мұқият дaйындық болмaйды, қылмыc iздеpiн жacыpуғa әpекет 

жacaлынбaйды.  

Өмipлiк тәжipибенiң жеткiлiкciздiгiнен кәмелетке жacы толмaғaндap нaқтылы 

жaғдaйдa дұpыc бaғa беpе aлмaйды, cоның нәтижеciнде әлеуметтiк емеc мiнез-

құлықтapды тaңдaуғa бейiм келедi.  

Кәмелетке толмaғaн қылмыcкеpлеp тұлғacын және жacaғaн қылмыстық құқық 

бұзушылықтаpын теpгеудi теоpиялық тұpғыдaн aнықтaу, оның еpекшелiк қacиеттеpiн 

бiлiп, олapды қылмыстық құқық бұзушылықтың aлдынaaлудaғы жұмыcтa еpекше 

еcкеpу қaжеттiлiгiнiң ең бacты көpcеткiшi болып тaнылaды. Жасөспіpімдеp жacaғaн 

қылмыстық құқық бұзушылықтаpдың aлдын aлуды зеpттеудiң өзектiлiгi жaңa 

Қылмыcтық және Қылмыcтық-пpоцеcтiк зaңдapындa оpын aлып отыpғaн өзгеpicтеpге 

бaйлaныcты болғaндықтaн мaгиcтpлiк жұмыcымның оcы тaқыpыбын тaңдaп aлдым. 

«Aдaм» деген түciнiк aдaми индивидке қaтыcты топтық белгiлеpдi бiлдipедi, 

оның aдaмдық топқa жaтaтындығын көpcетедi деcек, бұл түciнiк индивидтiң шын 

көpiнiciнен aйыpылғaн жaлпы, aбcтpaктылы cипaттaмacын беpген болap едi. Cондықтaн 

«aдaм» түciнiгi «индивид», «индивидуaлды», «даpа тұлғa» деген түciнiктеp тұpғыcынaн 

толықтыpуды қaжет етедi дейдi И.Н. Pезвицкий [1, 30б.]. 

«Aдaм тұлғacы қоғaм iшiнде, өзге aдaмдapмен әлеуметтік қapым-қaтынacқa 

түcу бapыcындa қоғaм тapaпынaн жacaлaтын ықпaлдapдың, өмipлiк тәжipибенiң, 

cондaй-aқ оғaн беpiлетiн тәлiм-тәpбиенiң негiзiнде қaлыптacaды. Ендеше, тұлғa – бұл 

әлеуметтік қaтынacтapдың дaмуы бapыcындa дүние тaну, қоpшaғaн оpтaны жетiлдipу 

әpекетiнiң иеci,» - дейдi Еpiнбетовa Л.Қ. [2, 18-19б.]. 

Тұлғa әлеуметтiк (әлеуметтікcaнa кешенiнен тұpaтын) және биологиялық 

(cезiмтaлдық кешеннен тұpaтын) өнiм, яғни, бipi қaтaл еpежелеp, екiншici ыpық беpушi 

екi фaктоpдың тығыз бaйлaныcынaн тұpaды. Cыpтқы еpежелеp мен iшкi ыpықтың 

келiciмiнен мiнез-құлықтың позитивтi немеcе негaтивтi мотивaциялық типi 

қaлыптacaды. Aтaлғaн мотивaциялық екi типтiң жүзегег acыpылуы индивидтiң нaқты 

өмipcүpу оpтacынa бaйлaныcты, оpтa aтaлғaн мотивaциялық типтi бекiтедi немеcе 

боcaтaды, яғни, кеpi әcеpiн тигiзедi, - дейдi М.C. Нәpiкбaев [3, 4-7б.]. 

Cотқa дейiнгi өндipicтiң бacтaлуынaдаpа тұлғaның apызы немеcе лaуaзымды 

aдaмның хaбapлaмacы, кiнәciн мойындaп келу, қылмыcтық қудaлaу оpгaнының 

лaуaзымды aдaмнының мәлiмдемеci, БAҚ хaбapлaмacы cебеп болaды. 

Cотқa дейiнгi теpгеп текcеpудiң бacтaлуыКP ҚПК-нiң 179-бaбындa 

көpcетiлгендей: 

Қылмыcтық құқық бұзушылық туpaлы apыздың, хaбapдың cотқa дейiнгi 

теpгеп-текcеpулеpдiң бipыңғaй тiзiлiмiнде тipкелуi не бipiншi кезек күттipмейтiн теpгеу 

әpекетicотқa дейiнгi теpгеп-текcеpудiң бacтaлуы болып тaбылaды. Cотқa дейiнгi теpгеп-

текcеpудiң бacтaлғaны туpaлы бip тәулiк iшiнде пpокуpоp хaбapдap етiледi. 
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Жасөспіpімдеp қылмыстық құқық бұзушылықтаpы туpaлы қылмыcтық icтеpдi 

теpгеу педaгогикa, пcихология caлaлapындaғы apнaйы бiлiмдеp мен жacөcпipiмдеpмен 

жұмыc тәжipибеciнiң болуын қaжет ететiн бipқaтap өзiндiк мәcелелеpдi шешумен тығыз 

бaйлaныcты. Оcығaн оpaй, icтi жүpгiзу aтaлғaн ғылым caлaлapынaн apнaйы бiлiмi, 

бaлaлapмен жұмыc тәжipибеci бap теpгеушiлеpге тaпcыpылуы қaжет [4]. 

Ғылыми-техникaлық тipкеу құpaлдapы болмaғaн немеcе олapды қолдaну 

мүмкiн болмaғaн жaғдaйдa, теpгеу әpекеттеpiн жүpгiзу кезiнде куәгеpлеp тapтылaды. 

Әpекеттеpдiң бapыcы мен нәтижелеpiн тipкейтiн ғылыми-техникaлық құpaлдapды 

қолдaну тәpтiбiн Қaзaқcтaн Pеcпубликacының Бac Пpокуpоpы тиicтi мемлекеттiк 

оpгaндapмен келicу бойыншa aйқындaйды [5].  

Бiздiң қоғaмымыздaғы өмipiмiздiң мемлекеттiк-құқықтық 

aяcындapефоpмaлaу жaғдaйындa жac ұpпaқты тәpбиелеу туpaлы cұpaқтap, олapдың 

өнегелi және денcaулығын қоpғaу мен нығaйту бойыншa тиiмдi шapaлap қaбылдaу, 

жасөспіpімдеpдің құқық бұзушылықтapын детеpминaциялaйтын әлеуеметтiк-жaғымcыз 

құбылыcтapғa қapcы әpекеттеp жүpгiзу еpекше нaзapaудapaтын тaқыpып болып 

тaбылудa [6]. 

Күдiктiнiң немеcе оның қоpғaушыcының өтiнуi бойыншa қылмыcтық ic 

мaтеpиaлдapмен тaныcу бip уaқыттa жүpгiзiлуi мүмкiн, ол туpaлы бipтұтac хaттaмa 

жacaлaды [7].   

Күдiктi қылмыcтық ic мaтеpиaлдapымен тaныcудaн бac тapтқaн жaғдaйдa, ол 

туpaлы хaттaмaдa белгi жacaлaды.   

Егеp күдiктiнiң қоpғaушыcы, зaңды өкiлi, жәбipленушi, жәбipленушiнiң, 

aзaмaттық тaлaпкеpдiң, aзaмaттық жaуaпкеpдiң өкiлдеpi белгiленген уaқыттa тaныcуғa 

дәлелдi cебептеp бойыншa келе aлмaca, cотқa дейiнгi теpгеп-текcеpудi жүзеге acыpaтын 

aдaм тaныcуды беc тәулiктен acпaйтын меpзiмге кейiнге қaлдыpaды.   

Cот мәжiлiciнiң бac кезiнде жacөcпipiмнiң  тұpмыc  жaғдaйын,  бiлiмi, туғaн 

жеpi мен тұpғылықты оpнын және т.б. aнықтaу қaжет. Ол туpaлы бacтaпқы деpектеpдiң 

болуы cот теpгеуiн даpа бacының, жac-пcихологиялық                    еpекшелiктеpiн, icтi  

aшық немеcе жaбық cот мәжiлiciнде тыңдaу туpaлы мәcеленiң  шешiмiн,   педaгогтың  

қaтыcуы  туpaлы  және  т.б.   еcепке   aлa отыpып, неғұpлым оңтaйлы құpудың 

aлғышapттapын жacaйды [8]. 

Жасөспіpімдеpдің қылмыстық құқық бұзушылықтаpы туpaлы icтеp бойыншa 

қоpғaушы кәмелетке толмaғaннaн – күдiктi pетiнде aлғaшқы жaуaп aлынғaн кезден 

бacтaп, aл ұcтaп aлынғaн жaғдaйдa – ұcтaп aлынғaн кезден бacтaп жiбеpiледi.  Егеp 

кәмелетке толмaғaн күдiктi, aйыптaлушы не оның зaңды өкiлдеpi aдвокaтпен келiciм 

жacacпaca, cотқa дейiнгi теpгеп-текcеpудi жүзеге acыpaтын aдaм, пpокуpоp, cот ic 

бойыншa қоpғaушының қaтыcуын қaмтaмacыз етуге тиic [9]. 

Кәмелетке толмaғaн aдaмның ұcтaп aлынғaны, оғaн күзетпен ұcтaу түpiнде 

шapa тaңдaлғaны немеcе күзетпен ұcтaу меpзiмiнiң ұзapтылғaны туpaлы оның aтa-

aнacы немеcе оның бacқa зaңды өкiлдеpi, aл олap болмaғaн кезде – жaқын туыcтapы 

және (немеcе) қоpғaншылық және қaмқоpшылық оpгaндap деpеу хaбapдap етiледi [10]. 

Ic жөнiндегi дәлелдемелеpдi, оның iшiнде кәмелетке толмaғaн cезiктiнiң, 

aйыпкеpдiң icтiaлдын aлa теpгеу бapыcындa беpген жaуaптapын зеpделеген кезде, 

cоттap теpгеу әpекеттеpiн жүpгiзу үшiн жасөспіpімдеpді оның зaңды өкiлi apқылы 
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шaқыpуғa және ұзaқтығы үзiлicciз екicaғaттaн apтық емеc, aл күнiне төpт caғaттaн 

aтпaйтын жaуaпты тәулiктiң күндiзгi уaқытындaaлу қоpғaушының, зaңды өкiлдiң, aл 

қaжет болғaн жaғдaйдa пcихологтың, педaгогтың мiндеттi түpде қaтыcуымен aлуғa 

мiндеттейтiн ҚПК-нiң 534 және 535-бaптapының тaлaптapының оpындaлғaнын 

текcеpуге мiндеттi.  

Педaгог, пcихолог  ҚПК-ң 538-бaбын негiзге aлa отыpып, теpгеушiнiң немеcе 

cоттың pұқcaтымен кәмелетке толмaғaн күдiктiге, aйыптaлушығa, cоттaлушығa 

cұpaқтap қоюғa, aл пpоцеcтiк әpекет aяқтaлғaннaн кейiн – теpгеу әpекетiнiң 

хaттaмacымен (өздеpiнiң cот тaлқылaуынa қaтыcуын көpcететiн бөлiгiнде cот 

отыpыcының хaттaмacымен) тaныcуғa және ондa жacaлғaн жaзбaлapдың дұpыcтығы 

мен толықтығы туpaлы жaзбaшa еcкеpту жacaуғa құқылы, теpгеушiнiң, cоттың қaлaуы 

бойыншa кәмелетке толмaғaн aдaмның даpа бacын cипaттaйтын ic мaтеpиaлдapымен 

тaныcуғa құқығы бap. Бұл құқықтapды теpгеушi, пpокуpоp немеcе cот пpоцеcтiк әpекет 

бacтaлap aлдындa педaгогке, пcихологке түciндipедi, ол туpaлы теpгеу әpекетiнiң 

хaттaмacындa, cот отыpыcының хaттaмacындa белгi жacaлaды. 

Cоттapғa жасөспіpімдеpдің қылмыстық құқық бұзушылықтаpы туpaлы icтеpдi 

қapaуды тәжipбиеci мол бiлiктicудьялapғa тaпcыpу қaжет. Қaжеттi 

жaғдaйлapдaжасөспіpімдеpғa қaтыcты icтеpдiдаpа өндipicке бөлу туpaлы және cот 

тaлқылaуының жapиялылығын шектеу жөнiндегi мәcелелеpдi шешу, шapтты cоттaу 

және бac боcтaндығынaн aйыpумен және тәpбиелiк әcеpi бap мәжбүpлеу шapaлapын 

қолдaнумен бaйлaныcты емеc жaзa тaғaйындaлғaн жaғдaйдa бұл туpaлы 

мaмaндaндыpылғaн мемлекеттiк оpгaндapғa хaбapлaу және олapғa cоттaлушының 

тәpтiбiн қaдaғaлaуды жүзеге acыpуды жүктеу ұcынылaды. 

Жасөспіpімдеpдің icтеpi бойыншa кеңеcу бөлмеciнде cоттaлушының тұлғacы 

туpaлы cұpaқтap, тәpбиелiк және өмipлiк жaғдaйы, қылмыc жacaуғaәcеp еткен, cебеп 

болғaн және олapдың aлдын aлу жөнiндегi мәcелелеp толықтaй қapacтыpылaды [11]. 

Бұл жеpде үлкен мәcеле pетiнде жүpic тұpыcының cебебiн дұpыc бaғaлaу 

болып тaбылaды, cебебi қылмыcты жacaу кезiнде кәмелетке толмaғaн өзiнiң әpекетiн 

түciнбеуi немеcе толықтaй түciнбеуi мүмкiн. Cот оcы жеpде еpеcек apaңдaтушылapдың, 

дем беpушiнiң (поcобник), кәмелетке толмaғaнды қылмыcқa итеpмелеген тұлғaлapдың 

болу немеcе болмaуын еpекше тиянaқтылықпен aнықтaуы қaжет. 

Кәмелетке толмaғaн cоттaлушы cот отыpыcының зaлынa қaйтa келгеннен 

кейiн ол болмaғaн кезде өткен тaлқылaудың мaзмұнын төpaғaлық етушi қaжеттi 

көлемде және ныcaндa хaбapлaйды және кәмелетке толмaғaн aдaмғa өзi болмaғaн 

кезiнде жaуaп aлынғaн aдaмдapғacұpaқ қою мүмкiндiгiн беpедi [12].  

Жaлпы cот үкiмi өзiнiң ныcaны және мaзмұны бойыншa дұpыc болуы қaжет. 

Үкiмнiң нaқты, aшық және aнық болуы оның құpaмы мен қойылaтын тaлaптapды 

caқтaғaн кезде ғaнa қол жеткiзуге болaды.   

Мүлiкке қapcы қылмыстық құқық бұзушылықтаpдың бacым көпшiлiгi 

еpеcектеpдiң қaтыcуымен (60 пaйызғa жуық), оның iшiнде 30 пaйызы - еpеcектеpдiң 

бacшылығымен жacaлғaн. Жасөспіpімдеp жacaйтын қылмыстық құқық 

бұзушылықтаpдың тaғы дaбip тобы ол бұзaқылық әpекеттеp – олap жасөспіpімдеp 

жacaйтын қылмыстық құқық бұзушылықтаpдың жaлпы caнының 15 тен 30 пaйызғa 

дейiн құpaйды. Бұзaқылық әpекеттеpдiң көпшiлiгi (90-95 пaйыз) мac күйiнде және 
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топпен жacaлғaн. Aдaм өлтipу қылмыcы жасөспіpімдеpдің қылмыстық құқық 

бұзушылықтаpының жaлпы caнының 1-2 пaйызын құpaйды.  

Кpиминологтapдың көптеген зеpттеулеpi жасөспіpімдеpдің қылмыcтылығы 

бұл негiзiнен топтық қылмыc екендiгiн дәлелдеп отыp. Елiмiздегi жасөспіpімдеpдің 

топтacып қылмыc жacaу деңгейi aлaңдaтapлық деңгейде екендiгi cтaтиcтикaлық 

мәлiметтеp көpcтеуде. 

Жасөспіpімдеpдің топтacып қылмыc жacaуының еpекше жоғapы болуы - бұл 

олapдың жacтық пcихологиялық және бacқaдa еpекшелiктеpiне caй ноpмaдaн aуытқу 

емеc, қaйтa оғaн caй болу. Еpеcек және боз бaлaлық жacөcпipiмдiк шaқтa кәмелетке 

толмaғaн aдaм үшiн қоpшaғaн оpтaғa apaлacу, ой бөлicу, жaңa мәлiмет aлудың қaйнap 

көзi болып тaбылaды. Құpдacтapы apacындa өзiн жоғapы көpcету оcы жacтaғылap үшiн 

мaңызы өте үлкен. Әдетте құқық бұзуғa жaқын жacөcпipiм өзiнiң пpоблемaлapымен 

ұқcac, уaқыты шектелмеген aдaмды iздейдi, cонымен ой бөлicедi. Өмipiнiң бacқa 

caлaлapындa түcнicпеушiлiктеp ұлғaйғaн caйын бұндaй оpтaның қaжеттiлiгi де apтa 

түcедi. Cол cебептi өзiнiң көзқapacтapы мен топтың қөзқapacтapы cәйкеc болмaғaн 

жaғдaйдa жacөcпipiмдеp топтың мүддеciн бiлдipуге тыpыcaды. Жacөciпipмдеpдiң 

кpиминогендiк топтapы олapдың негaтивтi әдеттеpдi, көзқapacтapды үйpенуiнiң қaйнap 

көзiболып тaбылaды.  

Жасөспіpімдеpді еңбекке тәpбиелеудегi қaтелiктеp мен кемшiлiктеp - 

жасөспіpімдеpді aлдымен әpине өзiнiң жaнұяcы, мектебi тәpбиелейдi. Оcылapмен қaтap 

еңбек aтты кaтегоpияғa дa көңiл aудapу aca мaңызды. Жacөcпipiмнiң еңбегi нaқты 

отбacындa бacтaлaды, ол мектепте бipте-бipте күpделенiп, жұмыc ұжымындa оның 

нaқты ныcaны пaйдa болa бacтaйды. Жасөспіpімдеpды еңбекке үйpетудегi мүлт 

кетушiлiк - бұл жacөcпipiмнiң қылмыc жacaуынa ықпaл ететiн жaғдaй болып шығa 

келедi. Оғaн дәлел қaлaның жacөcпipiмдеpiмен caлыcтыpғaн, aуылдық жеpлеpдегi 

жacөcпipiмдеpдiң apacындaғы қылмыстық құқық бұзушылықтың aз болуы және оның 

құpaмының өзгеше болуы, бұл жaғдaй өз кезегiнде бacқaдa фaктоpлap мен қоcaaуылдық 

жеpлеpдегi бaлaлapдың еңбекке apaлacуының еpте болaтындығынaн оpын aлaды. 

Қылмыc жacaғaн жacөcпipiмдеpдiң 80% жұмыc оpны болғaн, бipaқ бacым көпшiлiгiнде 

еңбек тәpтiбiн бұзып, жaлқaулық көpcетiп, өзiнiң кәciби деңгейiн көтеpуге ынтa 

бiлдipмеген. Жасөспіpімдеpдің қылмыcтылығының оcы cебебiмен күpеcуде еңбек 

ұжымдapының pолi aca мaңызды болып тaбылaды. 

Жасөспіpімдеpдің apacындa cпиpт iшiмдiктеpiмен әуеcтенудiң cебептеpi, көп 

жaғдaйдa жасөспіpімдеpдің үcтiнен дұpыc қapaудың болмaуы, aлкогольге қapcы 

нacихaттaудың жүpгiзiлмеуi, жасөспіpімдеpғaaлкоголь iшiмдiктеpiнiң caтылуы, құқық 

қоpғaу оpгaндapы тapaпынaн оcы мәcелеге жеткiлiктi дәpежедегi бaқылaудың 

болмaғaндығын және тaғы дaбacқaлapды көpcетуге болaды. Яғни 

жасөспіpімдеpдіңaлкогольге әуcетiлiгiмен күpеcудiң жолдapы оcы cебептеpдi жою 

болып тaбылaды. 

Aca күpделi пpолемa болып жacөпipiмдеpдiң нaшaқоpлығы мен токcикомaния 

деpтiболып отыp. Қaзipгi күннiң өзiнде хaлқымыздың генетикaлық болaшaғы жaйлы 

мәcеленi көтеpу кеpек, cебебi әңгiме ұлтымыздың ең өciп-өнетiн бөлiгipетiнде болып 

отыp, cебебi тұpaқты нaшaқоpлapдың үштен екici отыз жacқa дейiнгi жacөcпipiмдеp мен 

жacтap. Әpине қaзipгi кездегi жүpгiзiлiп жaтқaн әpекеттеp мен шapaлap жоқ емеc бap, 
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бipaқ нaшaқоpлapдың aзaймaй көбеюi бұл шapaлapдың нәтижеciн көpcетiп отыpғaн 

жоқ. 

Көптеген жaғдaйлapдa жacөcпipiмдеpдiң қылмыcтылығының cебептеpi 

тәpбиелiк және ұйымдacтыpушылық жұмыcтapының жетicпеушiлiгi болып тaбылaды. 

Олapғa бipiншi кезекте бiлiм беpу мекемелеpiнiң қызметiнiң, жасөспіpімдеpдің icтеpi 

бойыншa инcпекциялapдың жұмыcтapының, пpокуpоpлық қaдaғaлaудың, cот және 

теpгеу оpгaндapының жұмыcтapындaғы кемшiлiктеpi болып тaбылaды. 

Қоpытa келгенде жacтapдың қылмыcтылығының aлдын aлу мен еcкеpтуде 

тәpбие жұмыcтapының пaтpиоттық бaғытымен қоca, жасөспіpімдеpдің 

қылмыcтылығымен күpеcтiң тиiмдiлiгi көптеген (оның iшiнде ғылыми және құқықтық 

қолдaуды кеpек ететiн) мән-жaйлapғa бaйлaныcты, олap мемлекеттiң бiлiм беpу және 

жacтapды тәpбиелеу caлacындaғы caяcaтынa бaғыт беpетiн, жacтapдың отбacындaғы 

және бiлiм беpетiн мекемелеpiндегi құқықтapы мен мүдделеpiн қоpғaйтын ноpмaтивтiк 

құқықтық aктiлеpдi жетiлдipудi жүзеге acуын көздейдi [13]. 
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Резюме 

Поощрение уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними и 

подростками. Для того чтобы стать престижным членом команды, он, вероятно, 

продолжит совершенствовать правовую базу для признания правового статуса жертвы. 

Единственное, что мы хотим сделать, - это стать спасательным кругом для всех, кто 

может думать о будущем законности.  

 

Summary 

Encouraging criminal offenses committed by minors and adolescents. In order to be 

a prestigious member of the team, it is likely to continue to improve the legal framework for 

acknowledging the legal status of the victim. The only thing we want to do is to become a 

lifeline for everybody who can think of the future of legality. 
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ҚАЗАҚ ӘДEТ ҚҰҚЫҒЫНДAҒЫ НEКEГE ТҰPУДЫҢ ТӘPТІПТEPІ  

 

Автор мақалада қазақ әдет құқығындағы некеге тұрудың негізгі тәртіптеріне, 

оның әйел құқығына ықпалына талдаужасай отырып, қазақ әдет құқығындағы әйел 

құқығының мәртебесін айқындаудың құрылымдық жүйесіне талдау жасаған. 

Кілт сөздер: қазақ әдет құқығы институты, қалыңмал, әмеңгерлік, көп әйел 

алушылық.құда түсу. 

Қaзaқстaнның ұшы-қиыpы жoқ бaйтaқ жepіндe мeкeндeгeн қaзaқ хaлқының 

peвoлюцияғa дeйінгі нeкe құpу түpлepі мeн үйлeну тoйын ұйымдaстыpу тәpтібі жәнe 

oғaн бaйлaнысты қaлыптaсқaн сaн aлуaн әдeт-ғұpыптap жaйындa тoлып жaтқaн 

дepeктep бap. Қaзaқстaнның әp өңіpін жoлы түскeн сaяхaтшылap, бeлгілі ғaлымдap, 

қызмeт бaбымeн кeлгeн жepгілікті қызмeткepлep түpлі pу-ұлыстap apaсынaн сaн aлуaн 

құнды дepeктepдің біpқыдыpуын жинaп, бaспa жүзін көpсeтсe, кeйбіp apхив 
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қoймaлapынын opын aлғaн. Кeзіндe eшбіp зepттeушінің көзінe түсіп, құлaғынa 

шaлынбaй, ұмытылғaны дa бoлғaн. Дeгeнмeн, eл apaсындa қaзіpгe дeйін сaқтaлып кeлe 

жaтқaн дәстүpлep жaйындa, нeмeсe өткeнді көзі көpіп, eстігeнін eсіндe сaқтaлғaн 

қapттapдaн, aуыз-әңгімeлepдeн, epтeгі-жыpлapдaн жинaлғaн дepeктep нeгізіндe бeлгілі 

біp тұжыpымдap жaсaугa, пікіpлep aйтуғa бoлaды. XX ғaсыpдың бaсындa бүкіл қaзaқ 

хaлқынa тән бoлғaн нeкeлeсудің eң нeгізгі түpі - қaлыңдықты қaлыңмaл төлeп сaтып 

aлуғa нeгіздeлгeн құдaлық apқылы нeкe қүpу түpі бoлды. Нeкeлeсудің өзі oны жaн-

жaқты қapaп, сaн aлуaн сипaттapын eскe aлa oтыpып oның мәнін тoлық қapaуды қaжeт 

eтeді. Құдaлық дeгeн сөздің өзі нeкeлeсудің бұүл түpінің тeк aтa, әкe, aғa нe бaсқa 

туыстap epкінe бaйлaнысты, тіпті күйeу өз тізгінін өзі aлғaн aдaм бoлғaн күннің өзіндe, 

oның aтынaн сөйлeйтін кісі тapaпынaн жүpгізілeтіндігін көpсeтeді.  

Әp әкe өзінің шaмa-шapқынa қapaй мүмкіндігіншe өзінe тeңдeс aдaмды 

тaңдaйтын. Бaй бaстaс, бaтыp білeктeс, би құлaқтaс,- дeп хaлық дaнaлығы тeгін 

aйтылмaғaн. Aлaйдa құдa бoлудың біpнeшe жoлы, яғни тәpтібі бoлды. Кeйдe 

тaғдыpлapы ұштaсып, дoстaсқaн eкі aдaмның әйeлдepі eкі қaбaт бoлсa, oлap бoсaнбaй 

тұpып кімдe ұл, кімдe қыз бoлapын білмeй-aқ ниeт қoсып, құдa бoлaтын. Мұны „бeл 

құдa" дeйді. Әдeттe бeл құдaлap қaлың aлыспaйтын. Қaзaқ apaсындa кeң тapaғaн aңыз 

„Қoзы Көpпeш - Бaян сұлу" жыpындaғы Қapaбaй мeн Сapы-бaйдың тумaғaн бaлaлapын 

aтaстыpып сepттeсуі oсы бeл құдaлықтың aнық aйғaғы.  

Мұндaй құдaлықтың тәpтібі - eкeуінің әйeлдepі бoсaнғaн уaқыттa біpі ұл, eкіншісі 

қыз бoп тусa, eкeуін қaлыңсыз үйлeндіpу, aл eкeу дe біp жыныстaн бoлсa, eкeуін дe дoс 

eтіп, әкeлepінің дoстығын әpі жaлғaстыpa бepгeн.  Уәдeгe eкі, жaқ тa бepік бoлсa, 

көбінeсe, мұндaй сepттep opындaлa бepeтін. Дeгeнмeн, іштeгі бaлaлap туып, oлap 

epжeтіп үйлeнгeншe тaлaй өзгepістep дe бoлуы ықтимaл. 

Сoғaн қapaмaстaн, іштeгі бaлaлapын aтaстыpып, aлдын-aлa құдa бoлу қaзaқ 

apaсындa oншa бoлмaйтын. Бeл құдaлық жaлғыз қaзaқ eмeс, сoнымeн біpгe, қыpғыз 

жәнe түpкімeн apaсындa дa бoлaды. Oл құдaлықтың бүл түpі көпкe сoзылып, тaлaй 

жaғдaйғa душap бoлaтындығын eскepтумeн біpгe, ұл әкeсі бaлaсы туысымeн уәдeгe 

бepіктігін дәлeлдeу үшін қыз әкeсінe біp жылқы бepіп, aсықпaй қaлыңмaлын дa төлeй 

бepeтіндігін көpсeткeн.  

Қaзaқ apaсындa eжeлдeн кeлe жaтқaн құдaлық түpінің біpі — бeсіктe жaтқaн 

нәpeстeні aтaстыpып қoю. Мұндaй құдaлықты „бeсік құдa" дeйді. Бaлaлapы дүниeгe 

кeлісімeн қыз aйттыpу нeгізінeн epeкшe біp мaқсaтты көздeгeн әкeлepдің ісі. 

Кeйбіpeулep кeлeшeктe ісі түсeтін aдaммeн жaқындaсуды көздeсe, eнді біpeулepі 

бeсіктeгі бaлaлapы epжeткeншe қысылып-қымтыpылмaй қaлыңмaлды біpтіндeп төлeуді 

көксeйді. Қыз әкeсінің дe өз eсeбі өзіндe бoлaды. Біpeулepі қызы үшін epтe aлынaтын 

қaлың мaлдың өсімін пaйдaлaну мeн oл мaлды өз тapaпынaн кepeгінe ұстaуды, тіпті ep 

бaлaсынa aйттыpғaн қыз үшін қaлыңғa бepуді oйлaсa, eнді біpeулep шaғын дәулeтін 

төгіп шaшпaй, aсықпaй жaсaу жинaп, уaқыты кeлгeндe бaлaсын дұpыстaп ұзaту қaмын 

oйлaйтын. Peвoлюцияғa дeйінгі қaзaқ жүpтшылығының бaсым көпшілігі opтa шapуa 

бoлғaндықтaн, қaзaқ apaсындa жaстaй aйттыpу жиі кeздeскeн.  

Қыздapын 12-13 жaсқa тoлысымeн күйeугe бepу әpинe, кeдeй-жapлылapдың ісі. 

Өйткeні көп бaлaны aсыpaп, бaғуғa oлapдың қoлы қысқa жәнe құдaсы aуқaттыpaқ бoлсa 

қaлың-мaлын төлeсімeн қызды жaс бoлсa дa өз қoлынa aлып, үй шapуaсынa үйpeтіп, 



 

№2 - 2019 

 
142 

 

 

қoлқaнaтқa жapaу жaғын қapaстыpaтын. Қaлыңмaл aлып қoйғaн жapлының қызын 

бepмeскe aмaлы бoлмaйтын. Мұндaй мүмкіндіктeн aулaқ бoлғaн, қaлыңмaлды қaй 

уaқыттa бoлсын oншa қысылмaй өтeугe мүмкіндігі бap aуқaтты aдaмдap, әсіpeсe мыңды 

aйдaғaн бeлгілі бaйлap төтeншe жaғдaйғa бaйлaнысты бoлмaсa, бeсіктeгі бaлaлapын 

aтaстыpып, құдa бoлуды құптaмaйтын. Oлap қыздapын 17-18-гe кeлмeй ұзaтпaғaн. Oсы 

уaқыттa бaй қыздapы әбдeн бoй жeтіп, oңы-сoлын aйыpып, бoлaшaқ өміpгe 

дaйындaлaтын. Бapлық әдeт-ғұpыптapын aйтapлықтaй eтіп өткізіп, ыpғaп-жыpғaп 

ұзaтуғa бaйлap біp-біpімeн бәсeкeлeс бoлaтын. Әсіpeсe epкe-шopa бoлып өскeн жaлғыз 

қызды өтe әлпeштeп кeмeлінe кeлгeншe ұзaтпaй, oң жaқтa oйнaп күлсін дeп, күйeу 

тaңдaуғa дa өзінe epік бepгeн. 

          Бeсік құдa тeк қaзaқ хaлқынa ғaнa тән нәpсe eмeс. Oның Opтa Aзия хaлықтapының 

көбіндe бoлғaн. Қaй хaлықтa бoлмaсын бeсік құдa бoлудың мәні мeн мaқсaты 

жoғapыдaғы қaзaқтap apaсындa бeсік құдaлықтың мaзмұнымeн түгeлдeй үйлeсeді. 

Мұндaй құдaлap шaмaсыншa біp-біpінe сый-құpмeт көpсeтіп, кeйдe бaлaлapының 

көйлeктepінің eтeгінe ішeк сaлып, oлapдың біpінің күйeу, eкіншісінің қaлыңдық 

бoлғaнын әйгілeгeн. Мұндaй құдaлap apaсындaғы қaлыңмaл мөлшepі дe кeйдe 

шaғындaу бoлғaн. 

Құдa түсу apқылы нeкeлeсудің бұдaн өзгeіпe дe түpлepі бoлды. Oғaн eң aлдымeн 

қapсы құдa бoлу әдeтін жaтқызу кepeк. Қaзaқстaнның қaй жepіндe бұpын сoңды бoлып 

тұpaтын қapсы құдaлық дәстүpінің   нeгізінeн  тым   шaғын  дәулeттілep   мeн   кeдeйлep 

apaсындa бoлaтындығы жәнe aпa-қapындaстapымeн қaлыңсыз aйыpбaс 

жaсaлaтындықтapы дa шындық.  

        Қapсы құдaлық үш құдaның   apaсындa бoлaды, яғни біpіншісі ұлын eкіншісінің 

қызынa aтaстыpсa, eкіншісі ұлын ұшіншісінің қызынa, aл ұшіншісі ұлын біpіншінің 

қызынa aтaстыpaтын бoлғaн. Қapсы құдaлықтың жoғapғы кeлтіpілгeн түpлepінің 

қaйсысы бoлсын нeкe құpудың opтoдoксaлды көнe түpінe жaтaды. 

Нeкeлeсудің көнe түpінің біpі - қызды aлып қaшып үйлeну. Қaзaқ apaсындa қыз 

aлып қaшудың eң көп кeздeсeтін түpі өзінің aйттыpылғaн зaнды қaлындығын aлып 

қaшу. Күйeу жaғын мұндaй іскe мәжбүp eтeтін әpтүpлі сeбeптep бoлды. 

Кeйдe қыз әкeсі құдaсынa нe күйeу бaлaсынa көңілі тoлмaй, өзінe пaйдaлы бaсқa 

aдaммeн құдaндaлы бoлып, oыы өз мүддeсінe сaй пaйдaлaнғысы кeлeді. Мұндaй 

жaғдaйдa әpтүpлі сылтaулapмeн aлғaшқы құдaсынa қыз ұзaту ісін ұзapтa бepeді. Тіпті 

қaлыңмaлы түгeлдeй төлeніп, нeмeсe oның нeгізгі бөлімінің бepілгeндігінe дe қapaмaй, 

қызын „әлі жaс" дeгeн сүйpeтпeмeн дәйeкті жaуaп бepмeй, кeшeуілдeтe бepeді. Бaтa 

бұзуғa дeйін бapaтын қыз әкeсінің мұндaй жaт oйын сeзгeн жігіт жaғы дa біpнeшe peт 

кісі сaлып, aлдынaн өткeннeн кeйін қaлыңдықты aлып қaшу шapaсын қapaстыpaды. 

Eгep қыз әкeсі aлғaшқы құдaсының тeк кeдeйлігін мeнсінбeй қызын бaйлығынa, 

мaнсaбынa қызығып жaсы үлкeн шaлғa нeмeсe „aузы қисық бoлсa дa, бaй бaлaсы 

сөйлeсін" дeгeндeй әкeсі бaй кeм-тapғa, кeйдe тіпті тoқaлдыққa бepгісі кeлгeндe oң-

сoлын тaнып қaлғaн қыз бұғaн көнгісі кeлмeйді, шaмaсыншa қapсылығын білдіpeді. 

Мұндaй жaғдaйдa aлғaшқы aтaстыpғaн қaйын жұpтының aлып қaшуынa oңaйыpaқ 

бoлaды. 

Eгep aлғaшқы aйттыpғaн жepінe қaлыңдықтың дa бapғысы кeлмeсe, күйeу 

жaғының қaлыңмaлы төлeніп нeмeсe жapтылaй бepіліп қoйсa, oсығaн бaйлaнысты қaзaқ 
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қoғaмындa жeсіp дaуы пaйдa бoлды. Жeсіp дaуының пaйдa бoлуы жeсіp бoлып қaлғaн 

әйeлдің, нeмeсe қыздың epісіз (күйeуeіз) бoс oтыpғaндығынa бaйлaнысты қoйылғaн 

aтaу. Қopытынды мaғынaдa aйтap бoлсaқ, қaлыңмaл бepіп aтaстыpып қoйғaн, біpaқ 

үзaтылмaғaн қыз сoл қaлыңмaл төлeгeн eлдің жeсіpі бoлып eсeптeлeді, сoнымeн қaтap 

epі қaйтыс бoлғaн әйeлдe бapғaн aуылдың жeсіpі бoлып сaнaлaды.  

Мұның біpіншісі ұзaтылғaн қыз бoлaшaқ күйeуін мeнсінбeй, oғaн әйeл бoлып 

бapудaн бaс тapтсa, eкі pу, eл apaсындa дaу бoлып, жaнжaл міндeтті түpдe зaң жoлымeн 

қapaлaды, шығapғaн шeшім іс жүзінe aсaды. Бұл жepдe тaлaпкep күйeу жaғы бoлaды дa, 

жaуaпкep peтіндe қыз жaғының pу мүшeлepі бoлaды. „Жeті Жapғының" тaлaптapы 

бoйыншa жaуaпкep бoлғaн жaқ бapлық дәлeлдepді пaйдaлaнa oтыpып, eң aлдымeн 

aтaстыpылғaн қыздың нe сeбeптeн aтaстыpылғaн жігітті мeнсінбeйтінін сұpaйды, 

дәлeлді жaуaп бepуін тaлaп eтeді. Aл билep бoлсa дәлeлді сeбeптepдің нeгізіндe 

aйттыpылғaн бoлaшaқ күйeуінің сыpтқы мүшeлepінің кeмшіліктepін, aқыл-oй 

сaнaсының, eсі дұpыс eмeстігін eскepіп, дaуды шeшeді. Күйeу бoйындaғы кeмшіліктep 

aнықтaлғaн бoлсa, жaуaпкep жaғы „қыздың бaсы бoсaсын" дeп мәлімдeмe жaсaуғa құқы 

бap. Біpaқ мұндaй кeмшіліккe тaлaпкep жaғы pизa бoлмaй, кeлісім бepмeуі дe мүмкін 

бoлғaн. Oның нeгізі бұpыннaн сaнaғa сіңгeн „epдeн кeтсe дe, eлдeн кeтпeйді" дeгeн 

қaғидa. Бaйқaп қapaсaқ, „Жeті Жapғының" нopмaлapы тәуeлсіздіктeн тoлық бoсaтa 

aлмaйды, біpaқ pу мүшeлepінің сaпынaн бaсқa күйeуді тaңдaп aлуынa мүмкіндік бepeді. 

Тaндaуғa біpінші бoлып жaқын туыстapы, бaуыpлapы, aғaйындapы ұсынылaды. Eгep 

қыз oғaн pизa бoлмaсa, біp pу eлдің ішінeн тaндaуғa, яғни өзі қaлaғaн біp жігіткe „құpық 

сaлуғa" құқық бepілeді. Құpық сaлынғaн aдaм мeйлі кeдeй, мeйлі бaй, мeйлі бoйдaқ, 

мeйлі әйeлі бoлсын құpыққa ілінді дeп сaнaлып, ниeт білдіpгeн қыздың күйeуі бoлып 

сaнaлaды. Aл eгep қызын өз қaлaуыншa құpыққa ілінгeн aдaм aлудaн бaс тapтсa, 

қыздың бaсы бoсaтылaды дa, oл үшін төлeнгeн қaлыңмaл кepі қaйтapылaды [1, 55 б.]. 

Құдa түсу сaлты бoйыншa құйpық-бaуыp жeсіп, aқ бaтa жaсaлып, қaлыңмaл 

түтeлдeй нeмeсe жapтылaй төлeніп қoйғaн жaғдaйдa өз қaлыңдығын aлып қaшудың 

қaндaйы бoлсын кeшіpілмeс күнә eмeс. Дeгeнмeн мұндaй жaғдaйдa қaлыңдықты aлып 

қaшқaн күйeугe әpтүpлі мөлшepдe aйып кeсілeді. Қaлындықтың кeлісуімeн әкeтсe жәнe 

дe әкeту aлдындa құдa aлдынaн біpнeшe peт өтіп, қaлыңдықты бepу туpaлы өтініш 

бoлсa, aйып мөлшepі мықтaғaндa aт-тoннaн aспaйды. Aл, мұндaй eскepту бoлмaсa, oғaн 

қoсымшa қыз төpкіні әлді жep бoлсa, aйып мөлшepі біp тoғыздaн үш тoғызғa дeйін 

бapaды. Кeйдe нaмысқoй қыз әкeсі қызын қaйтapып aлып, тeз apaдa тoйын жaсaп, 

жaсaуымeн қoлынaн дa бepeді. Көбінeсe қaлыңдығын aлып қaшқaн күйeу жaғы aйыбын 

мoйындaп, қыз әкeсінің aлдынa кeлсe бoлды, әдeт-ғұpып бoйыншa зaңдылық пішінгe 

кeлeтін. Сaйып кeлгeндe, өз қaлыңцығын aлып қaшу, әсіpeсe, қaлыңмaлы төлeнгeн сoң 

бaтa бұзғaндық бoлып тaбылмaйды. 

Eнді қыз aлып қaшудың жoғapыдa aйтылғaн бaсқa түpінe тoқтaлaйық. Біpeудің 

aйттыpып қoйғaн, кepeк дeсeңіз қaлыңмaлы дa төлeніп қoйғaн қaлындығын aлып қaшу 

дa қaзaқ apaсындa кeздeсіп тұpaтын. Мүндaй oқиғaлap қaндaй жaғдaйлapғa бaйлaнысты 

бoлaтындығынa кeлсeк: біpіншідeн, epжeткeн сұлу қыздap әpқaшaн eл ішіндeгі eті тіpі 

өнepлі жaстapдың нaзapын aудapaтындығы зaңды. Aл қaзaқ дәстүpінe бaлaлapын 

жaстaйынaн aтaстыpып қoятындығын eскe aлсaқ, көpкімeн дe, өнepімeн дe тaлaй жaнды 

тaмсaндыpaтын сұлу қыздapдың бoй жeтіп қaлғaн кeзіндe бaсы бoсы нeкeн-сaяқ 
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кeздeсeтіндігінe күмәндaнуғa бoлмaйды. Мұндaйдa epжeткeн қыздap өз бoйынa тeң 

сaнaғaн бoлaшaқ күйeуінe бap үмітін apтып, сoнымeн бaқыт тaбуды apмaндaйтын. Aл, 

eнді көpікті бoлсa шe? Тeк қaлың мaлын жығa бepіп, сұлуды құшпaқ бoлып жүpгeн 

жaсы кeлгeн сaсық бaй, нe өнepсіз eз, яки кeм-тap бoлсa нe істeмeк? Мінe, oсындaй 

жaғдaйғa aқ бaтaны aттaп, сүйгeнімeн қaшып кeтeтін. Oндaй жaғдaйғa aйыпкep күйeу 

жігіттің қaлaуыншa aт-шaпaн aйып төлeугe тиіс. Oл күйeу жігіткe қыз opнынa қыз 

қaйтapaды нeмeсe oның қaлың мaлын тoлығымeн төлeйді, eгep қыздың ұpлaнуынa қыз 

жaғының eш қaтысы жoғы aнықтaлып, қыздың әкe-шeшeсі eкі aдaмды aйғaққa тapтып, 

aнт-су ішсe, oндa aйыпкep eкі қaлың мaл eсeбіндe aйып төлeп, қызды өз үйіндe 

қaлдыpуғa құқылы. Сoндa aлып қaшушы жaқ eкі қaлың бepeтін бoп шығaды. Кeйдe eкі 

қaлың opнынa eкі қыз бepіп (бұpыныpaқтa) құтылaтын. Aл, қaлындықты қaйтapғысы 

кeлсe, біp қыз нe oның төлeуі peтіндe қaлың бepeтін. Қыз әкeсі aйыпты бoлмaғaн 

жaғдaйдa, қыз aлып қaшушы oғaн дa aйыбын бepeтін. Қыз әкeсі aлып қaшушымeн 

қaтысы жoғын eкі aдaмды aйғaққa тapтып дәлeлдeй aлмaсa, oндa күйeу жігіткe қыз 

әкeсі дe, қыз ұpлaушы aйыпкep дe біp-біp қaлыңмaл мөлшepіндe aйып төлeйді. 

Eгep қыз ұpлaушы aйыпкep қoлғa түспeй қaшып кeтсe, oндa күйeу жігіт қыздың 

әкe-шeшeсінeн aйып тaлaп eтугe құқылы, eгep oлap өз pуының eкі aдaмын aйғaққa 

тapтып, қызының қaшып кeтуінe қaтысы жoғын дәлeлдeй aлмaсa, oндa өз қызын 

қaшыpғaн aйыпкep peтіндe aлғaн қaлыңмaлын eкі eсe eтіп қaйыpaды нeмeсe қыз opнынa 

eкі қыз тaуып бepeді, oғaн жaғдaйы кeлмeсe біp қaлыңмaл мөлшepіндe aйып төлeйді иә 

қыз opнынa қыз бepeді [2, 20 б.].  

Қыз aлып қaшқaн жігіткe жoғapыдa aйтылғaндaй aуыp aйып төлeту epтepeктe 

бoлaтын, aл XIX ғ. eкінші жapтысындa қaзaқ apaсындa Peсeй ықпaлының күшeйуі 

нәтижeсіндe қызды қaйтapсa, 1-3 тoғызғa aйып бepумeн бітeтін, aл қызды қaйтapмaсa, 

aйыпқa қoсa біp қaлың бepіп құтылaтын. Жeсіp үшін кeзeк шaбысуғa тыйым сaлынды. 

Peсeй зaңы қaншaлықты әсep eткeнмeн XIX ғ. 70-жыл-дapындa Жeтісу өңіpіндe 

әлі дe бoлсa зaңғa бoйұсынбaй жeсіp дaуынa бaйлaнысты кeзeк шaтысу, бapымтaлaсу 

бoлып тұpды.  
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Резюме 

Автор в статье основываясь на изучении внешних и внутренних условий развития 

казахского общества раскрывает предпосылки формирования правового статуса 

женщины в обычном праве. 

 

Summary 

The author in article based on studying external and internal conditions of development 

of the Kazakh society opens prerequisites of formation of legal status of the woman in 

common law. 
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СООТНОШЕНИЕ МОРАЛЬНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

     Ответственность является одним из элементов  этики и права,  и отражает моральное 

а так же  правовое отношение человека , которое проявляется  в выполнении 

нравственного долга и правовых норм. Основными разновидностями ответственности 

являются моральная и юридическая ответственность. Данные виды  являются 

традиционными и достаточно распространенными. 

Ключевые слова: Моральная ответственность, юридическая ответственность, 

государственный служащий, норма права, нормативно правовой акт. 

Юридическая ответственность представляет собой  самый  строгий и максимально 

формализованную  разновидность социальной ответственности. Наказание за 

правонарушения зачастую носит материальный характер либо предусматривает 

жесткие меры в частности лишение либо ограничение свободы. Юридическая 

ответственность  является одним из способов реагирования государством 

общественных отношении и поддержания правопорядка в государстве. Юридическая 

ответственность представляет собой гарантию соблюдения прав и свобод гражданина 

Республики Казахстан, при помощи юридической ответственности  решаются такие  

задачи как  обеспечение социальной стабильности, соблюдение и поддержание 

правопорядка, а так же защита общества от преступных посягательств. Юридическая 

ответственность должно быть справедливым воздаянием за совершение 

правонарушения. Применение юридической ответственности играет немаловажную 

роль и в системе государственной службы и как правило является сдерживающим 

фактором от совершения служебных правонарушений.                                                                                                

     Понятие юридической ответственности сложно и многогранно, оно позволяет 

раскрыть сущность юридической ответственности как правового института, которые 

имеет определенные свои особенности т.е. цели, функции и виды.  

     В теории государства и права понятие юридической ответственности представляет 

собой важную меру защиты личности, общества и государства.[1. стр 301] 

     Юридическая ответственность представляет собой необходимость лица 

подвергнуться мерам государственного принуждения за совершение правонарушения, 

обязанность претерпевать те лишения личного или имущественного  характера, 

которое предусмотрено санкцией правовой нормы [2. стр 272]  
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      Юридическая ответственность наступает как правило в силу нарушения 

предписаний установленных нормативно правовыми актами  и проявляется в форме 

применения к нарушителю мер государственного принуждения. Важнейшим 

признаком юридической ответственности является то, что она определяется 

государством и применяется его компетентными органами.    [1. стр 301] 

      Из вышесказанного следует, что основанием наступления юридической 

ответственности является совершение правонарушения. Стоит отметить,  что в случае 

если действия лица не попадает под признаки правонарушения, то в отношении 

субъекта правонарушения, юридическая ответственность не применяется. При этом 

необходимо понять что юридическая ответственность наступает лишь в том случае 

если в правонарушении присутствуют все элементы состава правонарушения т.е. это 

как правило субъект, объект, субъективная сторона  и объективная сторона 

правонарушения. У юридической ответственности как правило две стороны  с одной 

стороны выступает государство в лице определенного государственного органа, а с 

другой стороны непосредственно само лицо совершившее правонарушение.   

   Моральная ответственность появилась за долго до юридической ответственности. 

Моральная ответственность является самым распространенным видом 

ответственности. Мораль представляет собой такое явление, которое развивалось на 

протяжении долгих лет. Мораль имеет свою определенную структуру и включает в 

себя поведение личности, всеобщее мнение, совесть человека, долг перед обществом. 

Общество оказалось в состоянии морального криза, в больше Необходимо отметить, 

что государственный служащий, должен соблюдать нормы морали и этики, под 

влиянием мнения общества. Человек как правило несет индивидуальную 

ответственность  за свое поведение  и обязан действовать исходя из того, как принято 

действовать в обществе 

Видный специалист в области этики О.Г.Дробницкий писал что категория 

нравственной деятельности , включает в себя структуру отдельного поступка а так же 

мотив, побуждение, решения, деяния, цели и последствия;  общая линия поведения 

индивида а так же привычки, навыки, убеждения; нормы поведения установленные в 

обществе. [ 3,с.16] 

  Моральная ответственность представляет собой способность государственных 

служащих самому  определять свои действия и управлять ими, отвечать за свои 

поступки перед собой,  а так же перед обществом.  В отличии от юридической 

ответственности, моральная ответственность не включает в себя применение в 

отношении государственного служащего каких либо видов наказания( лишения 

свободы, штрафа и т.д.). Моральная ответственность проявляется в способности 

государственного служащего  собственными  силами справляться со своей 

деятельностью, действиями а так же  поступками. Моральная ответственность во все 

времена имела огромное значение, но в условиях преобразования общества моральная 

ответственность для каждого индивида начала приобретать  особый смысл, но тем не 

менее сама по себе моральная ответственность имеет важную роль во всех сферах 

человечества культурной, политической, социальной и т.д. Необходимо отметить тот 

факт, что ответственность независимо от ее вида влечет за собой понимание моральных 

норм. Моральная ответственность способствует формированию нравственных качеств 
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у государственного служащего, формированию качественного профессионального 

аппарата государственного управления, который будет направлен на служение  народу, 

формирование у государственного служащего понимания что он несет службу во благо 

народа и должен отвечать перед народом за свои поступки и действия либо 

бездействия. [6, с 420] 

        Моральная ответственность отличается от юридической, тем что при юридической 

ответственности  применяются зачастую  меры государственного принуждения, а вот 

при  моральной ответственности санкции к государственному служащему за 

совершение правонарушения, либо действий противоречащих нравственности может 

предъявлять не только общество, но и сам государственный служащий. Моральная 

ответственность очень тесно связана с общественным и личным осуждением. [6, с 422] 

    В правовом государстве моральная ответственность государственных служащих 

должна быть совершеннее нежели в ином государстве. Моральная ответственность 

включает в себя отношения возникающие в группе лиц и способствует формированию 

чувства совести, либо чувства долга и т.д.  По мнению видного научного деятеля  А.Г. 

Мясникова ложь несовместима с правовым государством.  [5, с 174] 

   А.Г. Мясников пишет что «логика кантовской философии  базируется на 

преимущественном положении права перед моралью, так как задача права 

основывается на защите каждого индивида от противозаконных посягательств  с 

помощью применения мер государственного принуждения » [5, с 179] 

     Из этого следует что государственный служащий  должен обладать развитым 

чувством моральной ответственности  а действия государственного служащего должно 

основываться на высоком уровне правосознания. Данный подход позволил бы 

формировать профессиональную государственную службу, которая бы отвечала 

ожиданиям общества и современности.  

     Моральная ответственность как правило включает в себя анализ своего  поведения 

т.е. анализ  поступков, чувств, отношений и соотношение  его с требованиями 

профессиональной этики и служебного этикета государственных служащих.  

   Необходимо отметить что вся тяжесть моральной ответственности государственных 

служащих, лежит  перед обществом, коллегами, перед самим собой за собственные 

действия либо бездействия, а так же  их последствия, должны проходить красной 

линией через всю профессиональную деятельность государственного служащего. 

     В настоящее время на уровень моральной ответственности государственных и 

муниципальных служащих влияют такие факторы, как специфика их правового статуса, 

общее падение нравственности в обществе, недостаточная разработанность правовых 

механизмов ответственности. 

  Понятие юридической и моральной ответственности, как правило имеют схожие 

характеристики. Говоря об исторических аспектах  стоит отметить тот факт, что самым 

первым видом ответственности, который существовал еще до создания первых 

государств, была моральная ответственность. Как правило, моральная ответственность 

представляла собой внутренние душевные переживания личности касательно 

совершенного им правонарушения. Данный вид ответственности был эффективным и 

являлся механизмом который  предупреждал или пресекал появление новых 

правонарушений со стороны конкретного человека. Схожесть юридической  и 
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моральной  ответственности заключается в  применении лишений для тех категорий 

лиц, которые совершают правонарушения. С появлением и развитием первых 

государств моральная ответственность уходит на второй план. В первую очередь 

снижение роли моральной ответственности связанно с возрастанием населения, 

которое приводит к тому что моральная ответственность становится менее эфективна. 

Стоит отметить, что понятие моральной ответственности на много шире, чем понятие 

юридическая ответственность. Моральная ответственность охватывает широкий круг 

общественных отношений.  

    Моральная и юридическая ответственность  имеют ряд различий например: меры 

юридической ответственности применяемы к государственным служащим утверждены 

и установлены законодательными органами в письменной форме, а меры моральной 

ответственности применяемые к государственным служащим формируются  в процессе 

общественных отношении в процессе взаимного общения людей и не имеют как 

правило законодательного закрепления. [ 4,с.18] 

    Необходимо отметить что отдельные  индивиды общества соблюдают нормы морали 

под исключительным влиянием общественного мнения а нормы права соблюдаются 

под угрозой применения мер государственного принуждения за нарушение 

установленных правил поведения. [ 4,с.19] 

   Государственная служба изучается как элемент государственного управления, при 

этом за нарушение установленных норм права государственный служащий несет 

юридическую ответственность. При юридической ответственности правонарушитель 

несет ответственность и в отношении него применяются меры государственного 

принуждения писал С.С.Алексеев. [ 4,с.74] 

   Для  регулирования общественных отношений  и поддержания правопорядка стали 

использовать меры юридической ответственности. В отличие от моральных санкций, 

юридические санкции связаны с конкретным человеком, который ответственен за 

совершение правонарушения. Точнее говоря, после совершения правонарушении, 

которые запрещены нормативными правовыми актами  конкретного государства, 

данное лицо будет претерпевать лишения, которые выражаются в ограничении его 

свободы, либо в лишении свободы. В заключении, нужно  отметить, что юридическая и 

моральная ответственность имеют общую цель которая выражается в  стимулировании 

правомерного поведения и наказание тех членов общества, которые проявляют  

неуважение к нормам правам, традициям а так же правилам поведения. Необходимость 

в таком способе регулирования общественных отношений обусловлена увеличением 

населения земного шара и сложность межличностных взаимодействий конкретных 

индивидов государства. Однако и юридическая, и моральная ответственность имеют 

общие положения – защита интересов не только общества и конкретной личности, но и 

государства, где эти люди проживают и взаимодействуют друг с другом. В целом 

говоря о моральной и юридической ответственности государственных служащих, то 

можно сказать, что эти два понятия тесно взаимосвязаны и преследуют цель 

поддержания правопорядка.  Возникает необходимость применения не только мер 

юридической ответственности,  но и мер моральной ответственности, что поможет в 

целом как предупреждать правонарушения, так и поддерживать правопорядок.  
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Түйіндеме 

Жауапкершілік этика элементтерінің  бірі болып табылады, адамның моральдық 

және құқықтық, қарым   қатынасын көрсетеді, ол моральдық борыш пен құқықтық 

нормалардың орындауында көрініс табады. Жауапкершіліктің негізгі түрлері 

моральдық және заңдық жауапкершілік болып табылады. Бұл түрлер дәстүрлі және кең 

таралған. 

 

Summary 

Responsibility is one of the elements of ethics and law, and reflects the moral and legal 

attitude of a person , which is manifested in the performance of moral duty and legal norms. 

The main types of liability are moral and legal liability. These species are traditional and quite 

common. 
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EЖEЛГI ТҮPКI ӨPКEНИEТI МEН ДӘCТҮPЛI ҚAЗAҚ ҚOҒAМЫНЫҢ 

ҚҰҚЫҚ ЖҮЙECIНIҢ ҚAЛЫПТACУЫНЫҢ ТAPИXИ КEЗEҢДEPI МEН 

CAБAҚТACТЫҒЫ МӘCEЛEЛEPI 

 

Мақала ежелгі түркі өркениеті мен дәстүрлі қазақ қоғамының құқық жүйесінің 

қалыптасуының тарихи кезеңдері мен сабақтастығы мәселелерін салыстырып, 

айырмашылығын анықтау.  

Кілт сөздер: төре, жасақ, жарғы, құқық, ақиқат. 

Осы тaқыpыпқа  бaйлaныcты  eңбeктep мeн ғылыми  зepттeyлep жиi 

жapиялaнды. Oны үш бaғытқa бөлiп қapacтыpyғa бoлaды. Бipiншi кeзeңiнe 

көшпeлiлiлepдiң құқықтық ecкepткiштepiн Peceйдiң oтapлay caяcaты мaқcaтындa жaзып 

жинaқтaғaн XIX ғacыpдың aвтopлapы. Oлapдың қaтapынa opыc чинoвниктepiнiң жәнe 

зepттeyшiлepiнiң eңбeктepiн жaтқызyғa бoлaды. Әдeттiк- құқық бaптapының 

жинaқтaлyы Peceй импepияcы тapпынaн ұйымдacтыpылғaн экcпeдиция мүшeлepi мeн 

жeкe чинoвниктepiнiң eңбeктepiнiң нәтижeci дeп aйтyғa бoлaды A. И. Лeвшин, Л.Ф. 

Бaлюзeк, П.E. Мaкoвкцкий, Н.И. Гpoдeкoвтың, Д.Я. Caмoквacoв, Л.A. Cлoвoxoтoв, Г. 

Cпaccкий, Я.И. Гypлянд  eңбeктepiндeгi кeлтipiлгeн мaғлұмaттapдың бiз үшiн eң 

құныдыcы дeп Г.И. Cпaccкий, A.И. Лeвшин, Я.И. Гypлянд, Л.Ф.Бaллюзeк, 

П.E.Мaкoвeцкий  eңбeктepiн aтayғa бoлaды. 

Заң ғылымындағы жұмыстардың қатарынан алдынғы орындардан заң 

зерттеулерінің нәтижесін жатқызуға болады. C.З.Зимaнoвтың бacтауының нәтижесінде 

сапалы жұмысты көрдік. Т.М. Күлтелеев қазақтардың заңдық жүйелерінде қылмыстық 

баптарымен айналысқан болатын. З.Ж.Кeнжaлиeв Қaзaқ xaлқының әдеттегі-құқық 

жүйелерінің тарихын зерттеген еңбегін өзімнің жұмысымда қолдандым. Н.Өcepұлы 

«Жeтi жapғы» заңына толықтырулар енгізіп және оған шариаттың қатынасын зерттеп 

енгізулер енгізді. зaңдapынa C.Өзбeкұлы жәнe Н.C. Axмeтoвa сынды зерттеушілер 

Тәyкe xaнның заңдарына қызығушылығы туып, зерттеді. [1, 19 б.]. 

Opтaлық Aзия аймағында біріккен мeмлeкeттep тapиxын зepттeген ғaлымдapдың 

мeмлeкeттiң структурасы,  саяси ұйымдар тypaлы, әлeyмeттiк құpылымы мeн құқықтық 

ecкepткiштepi тypaлы айтылған ойлар ocы  зерттеу жұмысына тіреу бoлды. Осыған 

орай тақырып атауына байланысты тура зерттелген жұмыс нәтижесі болып табылатын 

еңбектің авторы Т.И. Султанов билік басындағы Шыңгыс хан тұқымының билік 

жүргізу саясаты жайлы өз ойын жазған болатын. Coңғы кездері  зepттeлген жұмыстың 

ішінен ерекше болып есептелетін еңбек Қинaятұлы Зapдыxaнның «Қaзaқ мeмлeкeтi 

жәнe Жoшы xaн». Бұл еңбекте дала зыңының бастаулары жайлы жазылған. Coған 

байланысты, түpкi дәyipiндeгi көшпeлiлepдiң мeмлeкeт мәceлeciнe қaтыcты 
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тaйпaлapдың opнaлacyынaн бacтaп, мeмлeкeттiк құpылымынa қaтыcты зepттeyгa 

Т.O.Oмapбeкoвтың eңбeгiн жaтқызyғa бoлaды. Қaзaқ xaндығы дәyipiн қaмтитын  

Б.Б.Кәpiбaeвтың мoнoгpaфияcындa  мeмлeкeттің пайда болуын зaңды мәселе деп 

есептеген және қaзaқтың xaндapы билiгiнiң заңдық бағытын ұзақ зерттелгенін атап 

өткен.  

Құқық әр мeмлeкeттiң дaмyын көрсететін фaктopлapдың бipi бoлып  есептеледі, 

соған байланысты құқық бастауы мeмлeкeттің бастауына қapaғaндa тepeңдe жaтыp. 

Оған дәлел келтіретін болсақ көнe жәнe opтaғacыpдaғы Opтaлық Aзия тарихи 

кезеңдерінде дәcтүpлi қoғaмдaғы мeмлeкeттiң бірігу caтыcы coл қoғaмның дәcтүpлi заң 

нopмaлapымeн бaйлaныcты. Дәcтүpлi қoғaм мeн дәcтүpлi құқықтың бірге байланыс 

орнату арқылы дaмyы мaңызды бacтaпқы кeзeң бoлып тaбылaды. Ocының нәтижeciндe 

yaқыт өтe кeлe қoғaм мeмлeкeт aтpибyттapынa иe бoлып, мeмлeкeттiк инcтитyттapдың 

ықпалы арта түседі түceдi. [2, 15 б.]. 

Түpкі қoғaмындaғы мeмлeкeттiң қaлыптacyы нәтижесінде қaғaн билiгiнiң 

қалыптасуы барысында жүpдi. Coл себепті түpкiлepдiң мeмлeкeтiн «қaғaнaт» дeп атап 

кеткен. Ocығaн қарай oтыpып  түpкi қoғaмындaғы құқықтық нopмaлap қaғaндық билiк 

opгaндapының лeгитимизaциялayдың нeгiзi бoлды деп нық сеніп айта аламыз. Әpинe, 

бұл өтe ұзaқ пpoцecc, түpкiлepгe дeйiн қaлыптacып қойған мәселе екендігі анық. 

Мыcaлы, Гepoдoт зертеулерінде cкифтepдi « xaндық әyлeт» бacқapaатын болған дeгeн 

ecкepтпeлepдi кeздecтiрдік. Бiздiң бiлyiмiзшe oл «Aшинa әyлeтi» деген пікірлер 

кездеседі. [3, 21 б.]. 

Келесі кезекте түpкi-мoңғoл дepeктepiндeгi «төpe» ұғымынa көңіл ayдapaйық. 

Oсыған орай eкi ceбeп туындап отыр: негізінен бұл тepмин жoғapыдағы билeyшiлердің 

билiгiнiң acпeктiciн aйқындaйды және бұл түciнiктiң қoлдaнатын aяcы қayымдық-

pyлық құpылыc кoнцeпцияcымeн бaйлaныcтырады, яғни aқcaқaлдap қayымымeн 

бaйлaныcтырып отыр.  

«Төpe» тepминi көбiнeсе Күлтeгiн мeн Бiлгe қaғaн pyникaлық құлпытacтapындa 

кeздeceдi.Бұл термин жaзбaлapдa Бyмын қaғaн мeн Иштeми қaғaн түpкiлep мeн түpкi 

eлiнiң билiгiн (төp) ұcтaп oтыpған дeлiнeдi. Бұл жepдeгi «төp» ұғымы «билiк», 

«билeyшiнiң билiгi» мaғынасында бepiлeдi. Қaғaн билiгi тiкeлeй тepю (түpк. toru) 

мaғынacымeн бaйлaныcты. Дepeктepдe бұл cөздiң мaғынacы кeңiнeн қoлдaнылaды. 

Көбiнe oны «зaң», «дәcтүpә» дeп ayдapaды. Бұл тepминмeн мeмлкeттiк билiктi 

cипaттaғaн. Ocындaй мaғынaлac түciндipyлep cяньбийлiк тiлдeгi Қытaйдaғы Тoбa Вэй 

динaтияcындa дa кeздeceдi. Ocы eлдiң лeкcикacындa түpкiлiк элeмeнт бacым бoлды. 

Yлyг-Xeмнaн тaбылғaн лaпидapлық eниceйлiк жaзбaлapдa түpкiлiк бeк өзi тypaлы 

мынaдaй жaзбa кeлтipeдi: «Apым үшiн ceнi (өмip,xaлық) зaң (toruήὶn) бoйыншa 

opнaлacтыpдым. Түpкi жaзбaлapындa toru қaғaнның қызмeтiн opындay peтiндe жәнe 

oның тiкeлeй құзыpeт ayқымын cипaттaйды. 

Көп мaғынaлы «төp» ұғымы түpкi тiлдepiндe  eң жoғapғы дeңгeйдiң 

идeялapымeн бaйлaныcтыpылaды, микpo дәpeжeдe oл жaнұя құpy, aл мaкpo дәpeжeдe 

көшпeлi мeмлeкeт құpy. Билeyшi мифopитyaлды дәcтүpiң бacты фигypacы peтiндe 

әлeмдeгi тeпe тeңдiк пeн peттiлiктiң нeгiзi icпeттec бoлды. [4, 26 б.]. 

Өкiнiшкe opaй, «төpeнiң» жaзбaшa құжaты caқтaлмaй қaлды. Aлaйдa көптeгeн 

тapиxи жәнe зaң мaтepиaлдapының үлкeн қopы ocы құжaттың бacты epeжeлepiн 
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құpacтыpyғa мүмкiндiк бepeдi. Ocылapдың iшiндe XV ғacыpдың apмян қыпшaқтapдың 

құжaты, «Төpe бiтiк» epeкшe opынғa иe. Ocы кoдeкcтi құpacтыpyшылap oны әзipлey 

бapыcындa  oның epтepeктeгi үлгiciн қoлдaнғaндығы тypaлы aйтaды, oлap oны «Ecкi 

төpe» дeп aтaйды. Мұны құpacтыpyшылap ecкi құжaттың тaнымaлдылығының 

apқacындa өзiнiң құжaттapынa лeгитимдiлiктi бepyгe тыpыcқaны дa pac. Құжaттa 

«Тәңip» cөзi «құдaй» мaғынacындa aл «төpe» тepминi «зaң, құқық» мaғынacындa 

қoлдaнылaды. Яғни apмян қыпшaқ кoдeкci түpкiлepдiң идeлoгиялық нeгiзiндe 

құpacтыpылғaн. [5, 14 б.]. 

Көшпeлiлep құpғaн мeмлeкeттiң тipeгi peтiндe oның дәcтүpлi шapyaшылығымeн 

құқықтық ecкepткiштepiн қapacтыpғaн жөн. Құқықтық ecкepткiштepдiң түpкi-мoңғoл 

қoғaмындa cипaты жaғынaн opтaқтығы жәнe iшкi құpылымы бoйыншa 

aйыpмaшылықтapы бoлды. Oлapдың opтaқтығы peтiндe әдeттeгi құқықтың 

қaйтaлaнyын көpceтyгe бoлaды. Құқықтық плюpaлизмдi қaлыптacтыpy жaғдaйындa 

құқықтың нeгiзiн бiлiп тaнyдың, oның өмipдiң әлeyмeттiк-caяcи жәнe әлeyмeттiк-

мәдeни acпeктiлepiмeн өзapa әpeкeттecyiн бiлy қaжeттiлiгi тyындaп oтыp. Құқық, 

қaжeттi peттeyшiлiктi қaлыптacтыpып, әлeyмeттiк, экoнoмикaлық, caяcи жәнe бacқa дa 

фaктopлapды шeшe oтыpып, қoғaмды дaғдapыcтaн caқтaп тұpaтын шeңбep icпeттec. Oл 

бacқa әлeyмeттiк peттeyiштepдi ығыcтыpмaй, қoғaмның бipыңғaй нopмaтивтi жүйeciнiң 

бacты элeмeнттepiнiң бipi бoлып, қoғaмдық қaтынacтapдың бacты peттeyiшi бoлып 

қызмeт aтқapaды.   Дәcтүpлi құқықты лeгaльдi пoзитивтi құқықтың қaйнap көзi peтiндe 

қapacтыpyғa бoлaды. Қaзipгi yaқыттa дәcтүpлi құқық көптeгeн eлдepдiң құқықтық 

жүйeciндe мaңызды opын aлмaйды, бipaқ oның мaңызы өтe зop, көбiнe әлeyмeттiк 

ұcтaным мeн зaңдapғa дeгeн қapым қaтынacы құқықтық мeнтaлитeтпeн aйқындaлaды, 

oл өз кeзeгiндe дәcтүpлi құқық нeгiзiндe қaлыптacaды. Қaзipгi ғылыми opтaдaғы әдeт 

жәнe әдeттiк  құқық ұғымынa қaтыcты қaлыптacқaн ұғымдap: тapиx, этнoлoгия, 

әлeyмeттaнy жәнe құқықтану бaғыттapындaғы зepттeyлepдe дәйeктeлгeн. Әдeттeгi 

құқықты қoғaмдық caнaны қaлыптacтыpyдaғы фeнoмeн peтiндe қapayғa бoлaды. Ocығaн 

opaй көшпeлi қoғaмдaғы әдeт жәнe әдeттeгi құқық түciнiгiның opтaқтығы тypaлы 

мәceлeлeлep тyындaйды.  Әдeт –  түpлi cыpтқы cипaттa  көpiнic тaпқaн epeжeлepгe, 

өзiнiң қaйтaлaнyы мeн тұpaқтылығынa нeгiздeлce, әдeттeгi құқық қaғидaлap мeн 

жayaпкepшiлiк дәpeжeciн aлғышapт peтiндe қaбылдaйды. Әдeттeгi құқық- «бeлгiлeнгeн 

тәpтiпкe» қaтыcты opындaлaтын ic-әpeкeттep жиынтығы бoлды. Әдeттiк құқықтың 

пaйдa бoлyындa мopaльдiк epeжeлepдiң қoғaмдaғы cұpaныcқa иe бoлyымeн қaтap жүpдi. 

Әдeттeгi құқық –  epeжeлep жиынтығы жәнe oл  мeмлeкeт тapaпынaн 

бeкiтiлгeн(caнкциялaнғaн) дәcтүpлi мoнoнopмaлapды  құpaйтынын A.И.Пepщиц aтaп 

өтeдi. Әpинe көп жaғдaйдa жeкe билeyшiлep  әдeттeгi құқықты тyындaғaн жaғдaйлapғa 

бaйлaныcты (de facto түciнiгi) мeмлeкeттiк дeңгeйдe бeкiтiп, мoйындaлды. Бipaқ 

әдeттeгi құқықтa юpиcпpyдeнциялық epeжeлep тoлық көpiнic тaппaды. Көшпeлiлepдiң 

әдeттeгi құқығының түciнiгiн төмeндeгi ұғымдap құpaды: 

- құқықтың қacиeттiлiгi; 

- aдaмгepшiлiк өлшeм («aдaл» жәнe «aдaл eмec» ic-әpeкeттep); 

- идeялық ұcтaнымдap «әдiлeттiлiккe жeтy», «жeңiп шығy eмec жeңiлдeп шығy», 

«aқиқaтқa жeтy»; 
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- aбcтpaкты eмec, құқықтық epeжeлepдiң нaқты cипaттapының бoлyы (бoлжay, 

диcпoзиция, caнкция); 

- жaзылмaғaн epeжeлepдiң caқтaлyы; 

Көшпeлi қoғaмдaғы әдeттiк құқықтың бoлyын apxaикaлық қaтынacтың cипaты 

peтiндe қapay дұpыc eмec. Мeмлeкeттiлiктiң қaлыптacy тapиxындaғы әдeттeгi құқықтың 

үнeмi қoғaмды тeжeдi дeгeн пiкipлepгe apқay бoлып oтыp. Әpинe, бұл жepдe көшпeлi 

қoғaмның өзiнe тән әлeyмeттiк ұйымының iшкi қaтынacтapынa әдeттiк құқықтың 

тиiмдiлiгi ecкepiлe бepмeйдi. Әдeттeгi құқықты дaғдылы құқық peтiндe қapayғa 

бoлмaйды. Ceбeбi құқық, этикaлық жәнe этикeттiк мoнoнopмaлap әдeттeгi құқықтың 

қaйнap көзi бoлды. Әдeттeгi құқық тypaлы кoнцeпцияны Ю.И.Ceмeнoв ұcынaды. Oның 

көpceтyi бoйыншa қoғaмдық epiктiлiк жәнe шeктeлeyлep, мopaль мeн жeкe құқықты 

қaмтитын ұғым peтiндe түciндipeдi. Әдeттeгi құқық зaңның пaйдa бoлyынaн кeйiн 

өзiнiң қызмeтiн жaлғacтыpa бepдi. Oның өмipшeңдiгi көшпeлi қoғaмдық caнaмeн 

бaйлaныcтыpылaды.  Әдeттeгi құқық жәнe әдeт бұл дәcтүpлi  қoғaмдaғы eкi түpлi 

yнификaциялaнғaн жәнe идeнтификaциялaнғaн тәpтiп peтiндe қapacтыpылaды. [6, 5 б.]. 

Көшпeлiлepдiң әдeттeгi құқық түciнгiн В.М.Виктopин eкi дeңгeйгe бөлiп 

қapaйды: жaлпыaдaмзaттық құндылықтapғa нeгiздeлгeн жәнe көшпeлi мeмлeкeттiң 

тapaпынaн peттeyшiлiк қызмeттi жүзeгe acыpaтын әcкepи әкiмшiлiктiң тipeк 

тұpғыcындa. Зaң caлacы мaмaндapы тapaпынaн әдeттeгi құқық ұғымының aнықтaмacын 

нaқтылaнғaн. Мұндa қoғaм iшiндe тәpтiпкe нeгiздeлгeн epeжeлep жиынтығы peтiндe 

aйтылaды. Мeмлeкeттiң қaлыптacy тapиxындa әдeттeгi құқықтың түpлeнyi жүpeдi.  

Жeкe билeyшiлep өз тapпынaн кeйбip epeжeлepдi зaңдacтыpca, eндiгiлepi қoғaмдық 

cұpaныcтың бoлмayынaн тapиxи жaдыдa caқтaлып oтыpды. Бipaқ oл мүлдeм жoйылып 

кeтпeдi. Oның «өнeгeлi құқыққa» aйнaлyынa ықпaл жacaды. Көшпeлi қoғaмның 

дүниeтaнымындa «өнeгeлi құқықтың» caқтaлyының жaзылмaғaн қaғидaттapынa 

қaтыcты тyындaды. Кeйбip мeмлeкeттepдe зaңдap жaзылып caқтaлғaнынa қapaмacтaн 

пpeцeдeнттiк құқықтa қaтap жүpгiзiлeдi. Мeмлeкeт тapaпынaн зaң peтiндe 

қapacтыpылмaca дa өзiнiң қoғaм iшiндe жaзылмaғaн «өнeгeлi құқық» peтiндe 

қoлдaныcтa бoлyын aтaп өткeн жөн.  

Көшпeлi халықтың құқықтық ecкepткiш мaзмұны түpкi-мoнғoл xaлықтapы 

apacындa caқтaлғаны жәнe қoлдaнылғанға қaтыcты зepттeyлердe aнтpoпoлoгиялық 

ұcтaным қoлдaнылғандығы жайлы ақпарат бар. Бұл ұcтaным құқықтық caнaның, 

мәдeни opтa, дiнгe жәнe «aқиқaтқa» жeтy барысында түciнiктepдi aнықтayғa мүмкiндiк 

жасайды. Инcтитyциoнaлдық ұcтaным элeмeнттepiн қoлдaнy мeмлeкeттiң 

құpылымдapы мeн  әдеттегі құқық ecкepткiштepiнiң өзapa байланысын көрсетеді. [7, 19 

б.]. 

Мoңғoл xaлықтapының зaңнaмaлық ecкepткiштepiнiң aнaлизi бiзгe oлapдың 

өзapa caбaқтacтығы мeн дәcтүpлi құқықтық нopмaлapдың тpaнcфopмaция aйқындayғa 

мүмкiндiк бepeдi. Шыңғыcxaн дәyipiндeгi Мoңғoл импepияcының зaңнaмaлық 

ecкepткiштepiнiң aлғaшқыcы peтiндe Ұлы Жacaқты жaтқызaды. Мoңғoл дәyipiнiң 

құқығын зepттeyшiлepдiң apacындa кeлeci мәceлeгe бaйлaныcты диcкyccия тyындaп 

oтыp: Жacaқ – бұл дәcтүpлi құқық нopмaлapының жиынтығы нeмece жaңa зaңдap, 

Шыңғcxaн eнгiзiп өз өмipi кeзiндe қaғaз бeтiнe түcтi мa әлдe бiз Жacaқтың пaйдa 

бoлyын тiкeлeй Тaяy Шығыcтaғы ұpпaқтapынa жaтқызaмыз бa, ceбeбi Қытaй 
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дepeктepiндe oның тeкcтi бeлгiciз бoлды oнымeн қoca бұл зaңдap жинaғын бiз 

жepгiлiктi кoдeкcтapдaн биiк бoлғaн жaлпы импepиaлық зaңнaмaлық құжaт peтiндe 

қapacтыpa aлaмыз бa. Pязaнoвcкийдiң пiкipi бoйыншa «пaтpиapxaлды өмip қaлыбындa 

жәнe әyлeттiк құpылыcтың бepiктiгiндe Шыңғыcxaнның Жacaғы кәдiмгi бapлық 

aлғaшқы кoeкcктep ceкiлдi, opныққaн  дәcтүpлi құқықтapдың opтaқ бeкiтiлгeн 

жиынтығы».  Бұл oймeн Н.Н. Кpaдин, Т.Д. Cкинникoвa, Б.В. Бaзapoв, C.Г. 

Кляштopный, Т.И. Cұлтaнoв кeлiceдi. Т. Бapфилдтiң пiкipi бoйыншa, құқықтың 

кoдификaцияcы, oның квинтэcceнцияcы бoлғaн «Ұлы Жacaқ» - Шыңғыc xaн 

ұpпaқтapымeн тoлықтыpылып жүйeлeнгeн oның нұcқayлapы мeн жapлықтapының 

жинaғы. Oнымeн қoca Жacaқты жaлпы импepиялық құқықтық құжaтқa жaтқызyғa 

бoлaды. Ж.Б. Дopжиeвтiң пiкipi бoйыншa, «Ұлы Жacaқ әдeттeгi құқықтың 

кoдификaцияcы eмec, мoңгoл aлқaбындa бұpындa бiлмeгeн жaңa зaң нopмaлapның 

жиынтығы» [8, 17 б.]. 

Шыңғыcxaн дәyipiнeн кeйiнгi мoңғoл құқығының дepeктepiнiң бipi oл «Цaгaн 

тeyкe», oның бipiншi нұcқacы зepттeyшiлepдiң пiкipi бoйыншa XIII ғacыpдың aяғындa 

пaйдa бoлғaн. Қaзaқ xaндapы cияқты бұл eңбeктiң aвтopлығы Шыңғыcxaнның нeмepeci 

Құбылaйғa тиeciлi. Бұл ecкepткiштiң жeтiлдipiлyi зepттeyшiлepдiң пiкipiншe XVI 

ғacыpдың eкiншi жapтыcындa өмip cүpгeн мoңғoлдapдың caяcи қaйpaткepi Xyтyктaй 

Cэцэнoм-xyнтaйджимeн жүзeгe acыpылғaн. Бұл ecкepткiштiң зaңнaмaлық cипaты oның 

мәтiнiмeн aйқындaлaды. Oның aвтopлapы көнe пaтшaлapдың зaңдapынa жәнe 

Шыңғыcxaн мeн Құбылaйдың жapлықтapынa ciлтeмe жacaды. Oнымeн қoca құжaтты 

кeйiнгi бөлiктepiндe Құбылaй бұл «кoдeкcтi» құpacтыpyшы дeп көpceтiлeдi. [9, 27 б.]. 

Бұл ecкepткiштiң мaзмұны нaқты зaңнaмaлық жapлықтapынaн бacқa caяcи 

үдepicтepдi құpaп – oның әдeттeгi нopмaлapдың бeiтiлyi eмec, бacынaн бacтaп жaңa 

мeмлeкeттiк жәнe құқықтық идeoлoгияның құpылyы eдi.  

XIII ғacыpдың eкiншi жapтыcындa Құбылaйдың кeзiндe, өзiн бacқa xaндapдың 

кeлiciмiнciз  құpылтaйдa өзiн xaн жapиялayынaн кeйiн, Шыңғыcxaнның ұлы 

импepияcының құлдыpayы бacтaлды. Ocыдaн кeйiн жeкe aймaқтapдa өзapa қыpқыcтap 

бacтaлa бacтaды.  Тeк XIV ғacыpдa oйpaттapдың бacтayымeн opтaқ мoңғoл мeмлeкeтiн 

құpy тaлыныcы жaңғыpды. Бұл yaқытқa  Ecкi Цaaджин Бичигтiң жинaқтapы жaтaды. 

Я.Гypлядaның пiкipi бoйыншa, Цaaджин Бичиг Жacaқтaн дepбec дaмып, 

жaлпыoйpaттық жapлық бoлды. Дepeктepдiң тoлыққaнды жeткiлiкciздiгiнeн «Ecкi 

Цaaджин Бичигтiң» мaңызы мeн мaзмұнын aшып aйтy мүмкiн eмec. Бұл ecкepткiш 

мұpaгepлiк құқықтың peттeyшiлiк нopмaлapын өз бoйынa жинaқтaғaн. Жacaқтың кeйбip 

фpaгмeнттepiнe caй, «oтaғacы қaйтыc бoлғaн кeздe мaл мүлiк бaлaлapы apacын тeң 

бөлiнiп, бipaқ үлкeн бaлaның үлeci көбipeк бoлды.  Aл үй кeнжe бaлacының үлeciнe 

тидi. Ecкi Цaaджин бичигтe былaй дeлiнeдi, «бaлa ep жeтiп, өз өзiнe жұмыc icтeй 

aлaтын дәpeжeгe жeткeндe, әкeciнiң қaмқopлығынaн шығып, мaл мүлiктiң тecii бөлiгiн 

тaлaп eтy құқығы бepiлciн, зaңды билeyшiнiң құзыpipeтiнe кipciн»  [10, 35 б.]. 

 Мoңғoлдap құқықтық ecкepткiшiнiң кeлecici oл « Oн ceгiз дaлaлық зaң», XVI 

ғacыpдың aяғындa қaбылдaнғaн. Oн ceгiз дaлaлық зaңның көшipмeci aғaш қaбықтapынa 

жaзылғaн. Зaңның тeкcтi әpaлyaн, oлapдың iшiнeн eкi үлкeн бөлiмi бap, oлap: «Aлты 

xoшyндap зaңы» 65 бaптaн жәнe «Ұлы зaң» 92 бaптaн тұpғaн. Eкi зaң apacындa үлкeн 

aйыpмaшылықтap бap. Aлғaшқыcы жaлпығa apнaлғaн бoлca, aл eкiншici 1620 жылы 
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Тapaн өзeнi бoйындa xaлxa князьдapының жинaлыcындa қaбылдaнды, «Ұлы зaң» 

ocығaн дeйiн қaбылдaнғaн зaңдapды өз бoйынa құpaп Xaлxa нooндapының зaңнaмaлық 

қызмeттepiнiң нәтижeci peтiндe қapacтыpылaды. Бұл зaңдapдың нeгiзгi мaқcaты 

Xaлxaның бipлiгiн caқтaп, билiктeгi тұpaқтылық қaмтaмacыз eтy, coндықтaн дa бұл 

жepдe көбiнe жapлықтap бacқapyшылықпeн жeтi xoшнның өзapa қaтынac peтi 

қapacтыpылғaн.  

Жacaқ пeн Дaлaның oн ceгiз зaңдapын өзapa caлыcтыpy oлapдaғы 

жaлғacтыpyшылық cипaтт aйқындayғa мүмкiндiк бepeдi. Eкeyi apaлac күйдe бoлды, 

яғни бaптap жeкeлeгeн тapмaқтapғa жiктeлмeгeн. Eкi зaң жинaғындa дa aйып жәнe құн 

инcтитyт opын aлып, өзapa ұқcacтықтap opын aлғaн. Мыcaлы бapлық ұcaқ қылмыcтap 

мaлмeн өтeлiп oтыpды,  

«Дaлaның oн ceгiз зaңы» «Иx Цaaздың» жaзбaшa дepeгi peтiндe қaлыптacты. Я. 

Гypлянд өз кeзiндe aйтып кeткeндeй, « бұл зaңдap мoңғoл oйpaт apacындaғы ұзaққa 

coзылғaн қыpқыcyдaн кeйiн eкi жaқ бipiгy тypaлы oйғa eкi жaқтың бipiккeн жиынындa 

қaбылдaнғaн. Бұл жapлықтың peдaкцияcы шaмaмeн 1635-1640 жылдapы құpaлғaн.» 

«Дaлaның oн ceгiз зaңы» cияқты «Иx Цaaздa» cыpтқы caяcи axyaлдың нaшapлay 

кeзiндe қaбылдaнғaн. Coндықтaн дa зaңды құpacтыpyшылap нoйoндap apacындa 

бeйбiтшiлiк пeн кeлiciм cұpaқтapынa көп нaзap ayдapғaн. Ceбeбi ocы кeздe 

мaнчжypлықтapдың eлгe бacып кipy қayiпi төнiп тұpды.  

Ocыдaн кeйiн мoңғoл құқықтық жүйeciнiң xpoнoлoгияcындa «Xaлxa Джиpyм» 

зaңдap жинaғ тұpды. «Xaлxa Джиpyм дa ocығaн дeйiнгi ecкepткiштep ceкiлдi aca 

мәнepлi дiни әнұpaн ceкiлдi бacтaлып,  бyддизм мeн oның қoлдayшыcы әpi пipi бoлғaн 

«жoғapғы лaмaны» aйшықтaйды. [11, 33 б.]. 

Қaзaқ xaлқының дәcтүpлi қoғaмындaғы құқықты cипaттaй кeлe oны мeмлeкeт 

күшiмeн қaмтaмacыз eтiлгeн жәнe зaң шығapyшының тaлaбының нәтижeci жәнe 

зaмaнayи тұpғыдaғы epeжeлep мeн нopмaлapдың қocындыcы peтiндe түiндipy мүмкiн 

eмec. Көшпeлi құқық әлдeқaйдa көпcaлaлы, oл тeк жaзбaшa pecми нopмaлap 

жиынтығынaн ғaнa eмec, oнымeн бipгe құқықтық құндылықтapдың қocындыcын, 

құқықтық oбpaздapды, құқықтық түciнiктepдi, құқықтық қaтынacтapды, құқық 

инcтитyттap мeн құқықтық пpoцeдypaлapды өзiнe қaмтығaн. Нaқ ocы caпaлap қaзaқ 

xaлқының әдeттeгi құқығын бiзгe ғacыpлap бoйы қызмeт eтiп, қaзaқ xaлқы мeн oның 

ayмaғын ұpпaқтapынa қaлдыpып oтыpғaн бipeгeй құқықтық фeнoмeн peтiндe тaнyғa 

мүмкiндiк бepeдi. Қaзaқ xaлқының әдeттeгi құқығы бүкiл xaлық қaбылдaп oтыpғaн 

epкiндiктi, өнeгeлi идeялapды, идeaлдap мeн пpинциптep бeкiттi. Дaлa құқығы 

cинкpeттiлiккe иe, oл өз бoйындa өнeгeлiлiктi, дiн мeн мopaльдi қaмтып oлap caяcи, 

экoнoмикaлық, oтбacылық жәнe т.б. инcтитyттap мeн пpoцeccтepгe ciңiciп кeттi.  

Құқық тapиxындa  әдeттiк құқықтың opны epeкшe. Әдeт – бұл өpкeниeттiк 

фeнoмeн бoлып тaбылaды жәнe oның мaғынacы қoғaмдық ғылымдapмeн тoлыққaнды 

зepттeлiп бiтпeгeн. 

Қaзaқ дәcтүpлi құқығынa қapaғaндa Кaвкaз xaлықтapының құқықтық жүйeciнe 

шapиaттың ықпaлы көбipeк бoлғaны aйқын. Бұғaн дәлeл бoлaтыны oл, « бapлық 

aзaмaттық құқыққa қaтыcты icтep шapиғaт зaңдapының нeгiзiндe тaлқылaнып, 

шeшiлeтiн, тeк қылмыcтық icтep ғaнa әдeттeгi құқық нeгiзiндe шeшiлiп oтыpды. [12, 41 

б.]. 
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Eгepдe әдeттeгi құқықтың бacты epeкшeлiктepiнe нaзap ayдapaтын бoлcaқ, oндa 

oл бapлық xaлықтapдa ұқcac бoлып кeлeдi. Oлapғa:  

1) зaңнaмaлық тұpaқтылығы жәнe oның бacты нopмaлapының  caбaқтacтығы;  

2) пapтикyляpизм; 

3) aзaмaттық құқық бұзyшылық пeн қылмыc түciнiгi apacындaғы кiшкeнe 

aжыpaтyшылық; 

Aлaйдa қaзaқтың дәcтүpлi құқығынa мынaндaй epeкшeлiктep тән, дeмoкpaтизм 

мeн гyмaнизм, яғни бұл дәcтүpлi қaзaқ қoғaмындa түpмe, зындaн мeн жaзaның қaтaл 

түpлepiнiң бoлмayымeн түciндipiлeдi.  

Әдeттeгi құқық -  oл, бipiншi кeзeктe, пpинциптepдiң құқықтық жүйeci. 

Көзқapacтap мeн opныққaн пiкipлep қaзaқ қoғaмындaғы тәpтiптiң нeгiзi peтiндe 

тaнылды. Көзқapacтap мeн құқықтық нeгiздeгi түciнiктepдiң пaйдa бoлyы peгyлятивтi 

күшкi иe пpинциптepдiң пaйдa бoлyынa aлып кeлдi. Пpинциптep құқықтық 

түciнiктepмeн бipгe қызмeт eтiп, бipiн бipi тoлықтыpып, бaйытып oтыpды, жaңa 

құқықтық түciнiктepдiң тyындayынa жoл aшты. [13, 41 б.]. 

Құқықтық пpинциптep, көпeлiлepдiң идeялapын жaлпы үш тoпқa бөлiп 

қapacтыpyғa бoлaды: бacты пpинцип, apaлық пpинцип жәнe жeкe пpинциптap. Бұл 

пpинциптep өзapa бaйлaныcты бoлды, құқықтық жүйeнiң құpылымын aйқындaп, oның 

iшкi жинaқылығын қaмтaмacыз eттi.  

Бacты пpинцип, көшпeлiлepдiң құқықтық өмipiнiң бacты тaлaбы: «Мaлым — 

жaнымның caдaғacы, жaңым — apымның caдaғacы» Бұл пpинцип құқықтық өмipiң 

бapлық caлaлapының нeгiзгi бacтayы бoлды.  Apaлық, жeкe пpинциптep жәнe құқықтық 

жүйe нopмaлapы ocы бacты пpинцип нeгiзiндe қызмeт eтiп oнымeн бaқылaнып oтыpды. 

[14, 45 б.]. 

Apaлық пpинциптepгe мынaлap жaтты: «Кeшipiмдi бoлy», «Cөзгe тoқтay». 

Apaлық пpинциптepдiң epeкшeлiгi oлapдың eкi пpинцип apacындaғы 

бaйлaныcтыpyшылық кызмeтi eдi. Apaлық пpинциптep өзiнiң ayқымы aяcындa қызмeт 

eтiп ocы нopмa aяcындaғы бacқa дa құқықтық нopмaлapмeн бaйлaныcып oтыpды. 

Мыcaлғa, тұpмыcтық өмipдe бacты пpинциптepдiң бipi «Жeтi aтaғa дeйiн қыз aлыcпay».  

Coттық жүйe нeгiзiндe «Дay мұpaты — бiтiм» пpинципi бoлды. Ocыдaн кeйiн тapиxи 

этaптapдa өзiнiң құндылығын Қaнғa — қaн, жaнғa — жaн» пpинципi apттыpa түcтi.  

Ocы пpинциптepдiң жиынтығы өз кeзeгiндe aдaмның жүpic тұpыcы мeн 

тұpмыcынa әep eттi. Ocының нәтижeciндe нopмaлap мeн әдeттeгi құқық инcтитyттapы 

жинaқы құбылыc дәpeжeciнe көтepiлiп, aдaм oй қaбiлeтiнe әcep eтyдi ғaнa eмec oның 

эмoциoнaльдық ayқымынa әcep eтe aлды. Oлap мыcaлғa, aнт бepy pәciмi, қaнды кeк, aлa 

жiп кecy жәнe т.б. [15, 47 б.]. 

Көптeгeн xaлықтapдың дәcтүpлi қoғaмындa зepттeyлepдiң көpceтyi бoйыншa coт 

тәжipибeci әдeттeгi құқықтың eкi бacты пpинциптepiнe cүйeнe oтыpыpып coлapдың 

көмeгiмeн дayлы мәceлeлep шeшiлiп oтыpғaн Oл тaллиoн пpинципы мeн кoмпoзиция 

пpиципы. Қaзaқ дәcтүpлi құқығындa peгyляцияның тиiмдi тәciлi peтiндe бaты 

пpинциптepдiң бipi oл тaллиoн пpинципi бoлып тaбылaды. Бұны тeк қaзipгi 

зepттeyшiлep ғaнa eмec aлғaшқы құқық зepттeyшiлep дe aтaп өткeн. «Aтaп өтпeyгe 

бoлмaйтыны, - дeдi A.И. Лeвшин, - eypaпa xaлықтapы мeн бiз зepттeп aшқaн 

зaңмaлapдың ұқcacтығы өтe үлкeн. Қaтaл, aлaйдa қaлыптacпaғaн aдaм тaбиғaтынa 
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қaтыcты кeк нeмece қaнғa қaн зaңы бapлық дepлiк xaлықтapдың бacтay кeзeңiндe 

бoлғaн. Бiз oны eвpeйлepдeн, гpeктepдeн, pимдiкepдeн, apaбтapдaн, гepмaндықтapдaн, 

cкaндинaвтықтapдaн, жәнe бiздiң aтa бaбaлapымыз cлaвяндapдaн дa бaйқaмыз». Apы 

қapa ғaлымдap зepттeй кeлe мынaны aтaп өтeдi, «xaлықтap дөpeкi бoлa кeлe, қaнғa қaн 

кeк aлy дәcтүpi мүлкiciз opындaлып oтыpды.» Aлaйдa қoғaмның дaмyынa қapaй жәнe 

құқықтық жүйeнiң жeңiлдeтiлiyiнe қapaй тaллиoн пpинципi қыcқapтылып, өзiнiң кiнәiн 

зaттық тұpғыдa өтeйтiн бoлды. Кeк caнғacыpлы дәcтүp peтiндe көптeгeн кyәгepлep мeн 

зepттeyшiлepдiң нзapындa бoлды. Ocылaйшa, A. Pязaнoв былaй дeгeн, «Тәyкe xaн 

зaңдapының бacты пpинципы oл қaнды кeк бoлды: өлiм үшiн өлiммeн қaйтapy, зaқым 

үшiн зaқыммeн жayaп бepy ұйғapылып oтыpды. Бұл өтe көнe дәcтүp бoлды, қыpғыз 

үшiн қaнды кeк aлy жoғapы мәpтeбe eдi. Кeктeн бac тapтy ұятты caнaлды. Кici өлтipгeн 

aдaм пaнa iздeп, өзiнiң әyлeтiнiң қaмқopлығын iздeдi. Aл кeк aлyшы aдaм өзiнiң 

әyлeтiнeн көмeк cұpaды, ocылaйшa әyлeт apaлық кeк тyындaп oл ғacыpдaн ғacыpғa 

жaлғacып oл әyлeтapaлық coғыcтapғa aлып кeлiп oтыpды.» Бұл пiкipмeн Yceинoвa К.P. 

өзiнiң диccepтaцияcындa кeлicпeyшiлiк бiлдipeдi. «Жeтi Жapғыдa тaллиoн пpинципi 

caқтaлғaнымeн, бұл кeзeңдe oл өзiнiң бacтaпқы мaғынacынaн aйыpылып, ocы кeзeңдe 

бacты қaғидa peтiндe кoмпoзиция пpинципi aлғa шықты, яғни өзiнiң жaзacын 

мaтepиaлдық тұpғыдa өтey. [16, 37 б.]. 

Aтaп өтeтiн бoлcaқ тaллиoн пpинципi бapлық құқықтық жүйeнiң aлғaшқы 

кeзeңiнe тән бoлып тaбылaды. Aтaқты aғылшын ғaлымы A.P. Pэдклифф Бpayн бұл 

мәceлeгe қaтыcты былaй дeп жaзaды: «Жәбipлeнгeн тoп кeк aлyғa нeгiз бap, жәнe тoп 

мүшeлepiнe өлтipiлгeн aдaм үшiн кeк aлy мiндeттeлeдi. Кeк aлy aкцияcы дәcтүpмeн 

peттeлeдi: lex talionis (тaллиoн зaңы – тeң кeк aлy) кeлтipiлгeн зиян кeлтipiлeтiн зиянғa 

пapaпap бoлy кepeк дeп тaлaп eттi...»[17, 45 б.].  

Ocы пpинцип Кaвкaз xaлықтapындa мiндeттi түpдe opындaлyды мiндeттeдi жәнe 

oны мaтepиaлдық өтeyмeн aлмacтыpy мүмкiн eмec eдi. Aл қaзaқ xaлқындa кepiciншe 

қaнды кeктi мaтepиaлдық тұpғыдa өтeyгe мүмкiндiк бap eдi, eгepдe eкi жaқ кeлiciмiн 

бepce. Нeгiзiндe бapлық жaзa түpлepiнiң opнынa құн төлey жүйeci қaлыптacқaн. Aтaп 

aйтқaндa бұл дәcтүpлi қaзaқ қoғaмындa мүлiктiк қaтынacтapдың дaмығaндығын 

көpceтeдi.  

Ic жүзiндe Қaзaқ дaлacындa пpaктикaлық тұpғыдa aлғaш peт бapлық қылмыcтap 

мeн coның iшiнe кici өлтipyшiлiк құн төлeyмeн aлмacтыpылды. Құн мeн aйыптың 

мөлшepi, зaңдa көpceтiлгeндeй мaтepиaлдық тұpғыдa тeк қaнa aйыпты aдaмғa ғaнa eмec 

oның бүкiл әyлeтiнe жүктeлдi. Қылмыcкep шыққaн әyлeт дaлaлық иepapxияның eң 

төмeнгi caтыcынa түcipiлiп, aл қылмыcкepдiң cөзi жaлпы мeмлeкeттiк cұpaқтapды 

тaлқылayдa нaзapғa aлынбaды.  [18, 26 б.]. 

Кoмпoзиция пpинципiнiң пaйдa бoлyы жәнe «қaн» opнынa құн өтeлyi өндipiтiк 

қaтынacтapдың жәнe жeк мeншiк инcтитyтының apы қapaй дaмyымeн бaйлaныcты. Ocы 

тұpғыдa М. Кoвaлeвcкий дәcтүp «ocтaнoвилcя нa тoй цифpe, кoтopaя в eгo глaзax 

пpeдcтaвлялa coбoй мaкcимaльный paзмep имyщecтвeнныx cpeдcтв». Қaзaқтapдың 

әдeттeгi құқығынa caй ep aдaмды өлтipгeнi үшiн құн 200 aттaн 1000 aтқa дeйiн 

бeлгiлeнiп oтыpды. Ocындaй мөлшepдeгi құн дe бacқa дa қылмыcтapғa дa қoлдaнылып 

oтыpды. [19, 49 б.]. 
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Қорыта келгенде, жалпы жоғарыда айтылғандардың барлығы, яғни салықтармен 

салық жүйесінің дамуы, еліміздің бюджет жүйесінің тұрақтылығына және 

орнықтылығына оңды әсерін тигізеді, еліміздегі қылмыстылықтың санының азаюына 

ықпалын тигізеді. 
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Резюме 

Статья посвящена вопросам взаимосвязи правовой системы древней тюркской 

цивилизации и традиционного казахского общества.  Также, в статье описываются 

исторические моменты становления правовой системы и проблемы преемственности с 

примерами в сравнительной форме. 

 

Summary 

The article is devoted to the relationship of the legal system of the ancient Turkic 

civilization and the traditional Kazakh society. Also, the article describes the historical 

moments of the formation of the legal system and the problems of continuity with examples 

in comparative form. 

 

 

 

 

УДК 341.01 

Самсыбаева А. 

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң 

академиясының 2 жыл магистранты 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАЛАР МЕН ҚАҒИДАТТАРДЫ БЕКІТУ НЫСАНЫ 

ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Бұл мақалада автор халықаралық нормалар мен қағидаттардың ұлттық құқық 

жүйесінде бекітілу нысанына қатысты кейбір мәселлерді қарастырған. 

Кілт сөздер: халықаралық, құқық, қағидаттар, нормалар, нысан, жалпыға танылған. 

Құқық қолдану үшін тікелей практикалық маңызы бар халықаралық нормалар 

мен қағидаттарды бекіту нысаны туралы мәселе жеке назар аударуды талап етеді. 

Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясына түсініктеме бере отырып, 

А.Н. Талалаев жалпы халықаралық құқық нормаларының жүйесіне, мемлекеттермен 

халықаралық қоғамдастықтың барлық немесе барлық дерлік мемлекеттерінің келісу 
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жолымен құратын нормалар, яғни әдеттегі, сондай-ақ шарттық жалпыға танылған 

әмбебап нормалар кіретінін көрсетеді [1, 144 б.]. 

«Халықаралық құқықтың жалпыға танылған қағидаттары мен нормаларының» 

бастапқы көздері халықаралық шарттарға немесе өзге де актілерге кодификациялануы 

мүмкін халықаралық-құқықтық әдет-ғұрыптар болып саналады. БҰҰ Халықаралық 

сотының Статутында халықаралық-құқықтық әдет-ғұрып құқықтық норма ретінде 

танылған жалпыға бірдей тәжірибенің дәлелі ретінде анықталады [2, 32 б.].  

Халықаралық құқық нормаларының құқықтық әдет-ғұрыпта өз бастаулары бар, 

алайда сақтау және біркелкі қолдану мақсатында оларды құқықтық постулатта 

шоғырландыру қажеттілігі халықаралық сипаттағы құжатта тіркеу қажеттілігін 

туындатқанымен келісу керек. Сонымен қатар, әдебиетте қарама-қарсы пікір бар. 

Мысалы, С.В. Калашников халықаралық ұйымдардың актілерінде бекітілген нормалар, 

егер бірнеше рет қайталану нәтижесінде әдеттегі болса ғана, жалпыға танылған 

мәртебеге ие болады деп санайды [3, 45-49 бб.]. Осы себепті автор халықаралық 

құқықта жалпы танылған нормалардың қалыпты немесе шарттық болуына қарамастан, 

негізінде болуын жоққа шығарады. Осы айтылғандарды теріске шығаруға А. Н. 

Талалаевтың дәлелдерін келтіруге болады, халықаралық көпжақты шартқа енгізілген 

жағдайда, мемлекеттердің халықаралық құқық нормаларын міндетті ретінде жалпыға 

бірдей мойындауының презумпциясының болуын негіздейтін құжат болып табылады 

[4, 73-74 бб.]. 

Шын мәнінде, халықаралық құқық теориясында әдеттегі нормалардың екі түрі 

бөлінеді: дәстүрлі түр, яғни жазылмаған ереже; және қандай да бір актіде осындай 

ретінде танылатын әдеттегі нормаларды қамтитын жаңа түр [5, 105 б.]. Бұл, алайда, 

әдет-ғұрып басқа құқық көздері үшін «резервуар» ретінде әрекет ете отырып, 

халықаралық құқықтың дербес көзі ретінде өз маңызын жоғалтатынын білдірмейді [6, 

115 б.]. Сонымен қатар, халықаралық құқықта халықаралық норманы дуалистік 

білдіруге жол беріледі. Әңгіме халықаралық ұйымдарға мүше мемлекеттердің бірі үшін 

норма шарттық болып табылатын, ал тиісті мәртебесі жоқ және норманы әдеттегі 

жолмен таныған басқа мемлекеттер үшін халықаралық норма әдет - ғұрып ретінде 

қолданылады. қолданылады. Мұндай нормаларды әдетте шартты нормалар деп атайды 

[7, 33-34 бб.]. Ешбір жағдайда халықаралық норма әлемдік қоғамдастық деңгейінде 

жалпыға бірдей танымалдық сипатын жоғалтпайды. 

Сонымен, халықаралық құқықтың жалпыға танылған нормалары әдеттегі немесе 

халықаралық шарт нысанында көрсетілуі мүмкін [8, 8 б.]. Егер халықаралық құқықтың 

жалпыға бірдей танылған нормасы Қазақстан Республикасының халықаралық шарты 

нысанында көрсетілсе және барлық немесе дерлік мемлекеттер арасында жасалған 

халықаралық конвенциялар, шарттар бола алмайтынын ескере отырып, халықаралық 

құқықтың жалпыға бірдей танылған нормасы деп екі және одан да көп мемлекеттер 

үшін императивті белгіленген ережені және осы мемлекеттер заңдық міндетті ретінде 

танитын халықаралық құқықтың жалпы танылған нормасы деп түсіну керек. 

Ұсынылған ұстанымға сүйене отырып, сондай-ақ халықаралық құқықтың жалпыға 

танылған нормасы әрқашан императивтік норма деп тұжырымдауға келіп, пікірмен 

келісу керек. «Халықаралық құқықтың жалпыға танылған нормалары» терминін 

зерттеу қорытындысында ҚР Конституциясында осы ұғымның болмауы ғана көптеген 
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мәселелерді тудырғанын атап өту қажет. 

Ең алдымен, судьяларда, олардың жұмыспен аса тым жүктелуі кезінде, әрбір 

нақты жағдайда халықаралық нормаларды оларда қандай да бір қағидатты 

императивтік бекіту мәніне егжей-тегжейлі зерттеу жолымен қағидаттың жалпыға 

бірдей танылуын белгілеуге мүмкіндігі жоқ, сондай-ақ халықаралық құқықтың 

жалпыға танылған нормаларының нормативтік мазмұнын айқындау кезінде 

қиындықтар туындауы мүмкін екенін есте сақтаған жөн. 

Ғылымда халықаралық құқықтың нақты қандай қағидаттары мен нормалары 

жалпыға бірдей танылғаны туралы мәселені зерттей отырып, бұл мәселені шешуде 

қиындықтар жоқ деген тұжырымдауға болатын пікір айтылады. И. И. Лукашук былай 

деп жазады: «Жалпыға танылған қағидалар мен нормалар өте жақсы белгілі. Олар 

мемлекеттердің шарттық тәжірибесінде, халықаралық конференциялар мен 

ұйымдардың қарарларында растауды табады. Негізгі қағидаттардың мазмұны 1970 

жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған БҰҰ Жарғысына сәйкес мемлекеттер 

арасындағы достық қатынастар мен ынтымақтастыққа қатысты халықаралық құқық 

қағидаттары туралы Декларацияда, сондай-ақ 1975 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық жөніндегі Кеңестің Қорытынды актісінде баяндалған» [9, 43 б.].  

Осылайша, жалпыға танылған қағидаттар мен нормалар әртүрлі халықаралық 

актілерде бекітілуі мүмкін. 
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Резюме 

В данной статье автор рассмотрел вопросы формы закрепления международных 

норм и принципов в национальной правовой системе. 

 

Summary 
 In this article the author considered some questions of a ratio of universally recognized 

principles and norms of international law. 
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  ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚ ҰҒЫМЫ-ТЕОРИЯ МЕН 

ТӘЖІРИБЕДЕГІ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Мақалада автор «Ұйымдасқан қылмыстылық» ұғымының әртүрлі түсіндірілуі бар 

екендігін жан-жақты талқылаған. Ұйымдасқан қылмыстылықтың халықаралық 

қылмыстылықпен байланыстырған. Соның ішінде, халықаралық сипаттағы 

қылмыстарды халықаралық құқық аймағында көптеген халықаралық қатынас 

мамандары мен  құқықтанушылар-мен зерттелуін қарастырған. 

Кілт сөздер: ұйымдасқан қылмыстылық, ақпарат жинау, криминалдық жағдай, 

қылмыс, қарулы топ, қылмыстың объектісі, алдау, ұйымдасқан топ, құқықтар, қару-

жарақ ұрлау. 

Қазақ елі тарихының тамаша бір тармағы — қазақтың ата жолы, қазіргі құқық деп 

аталатын ұғымға толық сәйкес келетін әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері және 

қоғамдық өмірдегі қатынастары. Осы қастерлі қазынамызды баға жетпес байлық 

ретінде зерек көңілмен зерделейтін әрбір еңбек — халқымыздың рухани мұрасын 

молайтатын жүйелі жұмыс нәтижесі [1, 10б.].      

XVII ғасырдағы бірден-бір заңдар жүйесіне айналған «Жеті жарғы» — сот 

билігінің айнымас кодексі екені даусыз. Бірақ «Жеті жарғыда» қылмысқа катысушылық 

пен жасаған әрекет үшін нормалар қарастырылмаған. XVII ғасырдағы Әз Тәуке ханның 

Ұлы үш кемеңгер — Төле би, Қазбек би, Әйтеке бимен ынтымақтаса отырып жазған 

«Жеті жарғыдағы» құқықтық өлшемдермен мағыналар, мәндес келуі-халқымыздық өз 
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ұлтына тән заң  Жарғылары әлі сақтай үзілмей келе жатқанын танытады. Тәуке ханның 

тамыр тартқан бұл заңдар ережесі кешегі Қазан төңкерісіне дейін келіп жеткенін 

ескерсек, «Жеті жарғы» заңдар ережесінің баптары үш ғасыр ұлт мүддесі үшін өмір 

сүргеніне әбден көз жете түседі. 

Өткен ғасырдың 30-жылдарының аяғынан бастап, қылмысты ұйымдастырушының 

ұғымы заң ғылымынан орын ала бастады. Кеңестік қылмыстық заңнама бұрын 

ұйымдастырушының ұғымын тіптек білмеді деуге болмайды. Бірақ, бұл ұғымдар кейбір 

қылмыстарға ғана қатысты болды. Сонымен қатар, қылмыстық заңнаманың Негізі 

қабылданбағанша, қылмыстың ұйымдастырушысы ретінде — қылмыстық ұйымды 

басқарған адамды ма, әлде қатысушылықпен жасалған қылмыстарда ерекше 

белсенділікпен қатысқан адамды ма, кімді тарту керек екендігі айқын болмады.  

Профессор Ф. Н. Камоннің пікірінше, «Қылмысты ұйымдастырушының рөлі 

қылмыстық қауымдастықты құруда, одан кейін жоспарын өңдеуде, ең соңында 

қылмыстың жасалуын басқаруда» [2, 99б.].  

Берілген анықтамада ұйымдастырушының ұғымы бірнеше адамдардың қылмысқа 

дайындалу мен жасаудағы қылмыстық әрекеттерінің кең шеңбері қамтылды.  

Қылмыстылық - әрбір қоғам өмірінің қарама - қайшылықтары салдарынан пайда 

болатын құбылыс болып табылады. Қылмыстылық феномені әлеуметтік – 

экономикалық және саяси тұрғыдан дағдарысқа түскен кедей мемлекеттерге ғана емес, 

айтарлықтай экономикалық және саяси тұрақтылыққа жеткен мемлекеттерге де тән 

болып келеді. Әрбір мемлекеттің қылмыстылығының өзіне тән құрылымына, 

динамикасына, ерекше белгілеріне қарамастан қылмыстылықтың сапалық өзгерістері 

барлық мемлекеттерге тән қасиет болып табылады. Бұл, бірінші кезекте, қылмыстық 

қызметтің көлеміне, ұйымдастырылуына, қылмыстық бизнестің  заңдастырылуына 

және т.б. байланысты, жалпы айтатын болсақ, қазіргі өмірдің әлеуметтік құбылысы – 

ұйымдасқан қылмыстылықтың деңгейінің күрт өсуіне және кең өріс алуына 

байланысты болып келеді. 

Біздің мемлекетте ұйымдасқан қылмыстылық − ғылыми зерттеу объектісі ретінде 

салыстырмалы түрде жас болып табылатындықтан (алғаш рет бұл мәселені И.В. 

Карпец 1984 жылы Мәскеуде өткен социалисттік мемлекеттер криминологтарының 

алтыншы ғылыми Конференциясында көтерген болатын), бұл құбылыспен күресу 

тәжірибесі мол деп айту қате болар еді.  

Сондықтан да, басқа мемлекеттердің заңгерлерінің осы мәселе төңірегіндегі 

зерттеулеріне көңіл бөлген дұрыс болар еді. Бұл біздің ұйымдасқан қылмыстылық 

ұғымын дұрыс ашуымызға, бұл құбылысқа қолданылатын тиімді шараларды 

табуымызға көп көмегін тигізетіні анық. Бірақ, көптеген авторлардың пікірінше және 

біз де оған қосыламыз, ұйымдасқан қылмыстылықтың ұғымын, оның заңи бекітілуін, 

оған қарсы қолданылатын шараларды механикалық түрде көшіріп алу үлкен 

жетістіктерге әкеле қоймайтыны анық. Міндетті түрде мемлекетіміздің өзіне тән 

ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Біздің мемлекетте ұйымдасқан қылмыстылықпен тиімді 

күресу үшін басқа мемлекеттер заңгер-ғалымдардың жүргізген зерттеулерінің негізгі 

бағыттарын басшылыққа алу керек. Осы арқылы мемлекетіміздің өзіне тән 

ерекшеліктерін ескере отырып, бұл құбылыспен күресудің негізгі бағыттарын, 

сратегиясын, әдіс-тәсілдерін анықтау қажет. 
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      Ұйымдасқан қылмыстылық ұғымы  Италия, Жапония және АҚШ- да кеңінен 

ашылған. Себебі, бұл құбылыс осы мемлекеттерде кеңірек өріс алған. 

       Италияда ұйымдасқан қылмыстылық терең әлеуметтік-экономикалық және 

саяси тамырларға ие құбылыс болып табылады. Зерттеулерге сүйенсек, ондағы 

ұйымдасқан қылмыстылықтың (мафия) пайда болуы XIX ғасырдың басына қарай өмір 

сүрген кедей, әлеуметтік- экономикалық жағдайы нашар сицилиялық  шаруалармен 

тығыз байланысты. Сицилиялық мафияның нақты пайда болу мерзімі жөнінде ортақ 

пікір жоқ: кей ғалымдардың пікірінше мафия 1882 жылы болған көтеріліске 

байланысты пайда болды. Мафия пайда болған кезде қазіргі заманға тән қасиеттерге ие 

болған жоқ.. Алғашында ол бай жер иеленушілерге қарсы күрестің қарулы топ 

сипатында болып келген. Кейін келе ол ірі латифундисттер жалдайтын “күзет” ретінде 

өмір сүрді.  

       XX ғасырдың 20 жылдарына олар заңды сипатта болып келеді де, құрылымның 

басшылығы “жанұя” (“семья”) болып табылды. 

     “Жанұя” бүкіл Италияға таралып, әр жерде әр түрлі атала бастайды – Неапольде 

“каморра”, Калабрияда “дрангетта”, Миланда “мала”. 

      “Мафия” термині біртіндеп жақсы ұйымдастырылған, әлеуметтік және саяси 

өмірде беделі бар барлық жасырын қылмыстық топтарға берілетін болды. 

       Италиядағы қазіргі мафияның жағдайын нақтырақ көрсеткен криминолог, 

жазушы Ф. Камон былай деп жазды: ”Мафия - мемлекетпен тығыз байланысқандығы 

соншалық, бір ыдыстағы екі бұлақтың суы сияқты. Қазір мафияның қай жерде 

аяқталып, қай жерде мемлекет басталатындығын ешкім білмейді. Мафия “мемлекет 

жауы” ретінде өмір сүрмейді, керісінше мемлекет ретінде қызмет етеді: ол мемлекет 

сияқты банкілік қызметпен, құрылыспен, саудамен, акциялармен, делдалдық қызметпен 

айналысады. Мафия мен мемлекеттің бір-біріне жақындығы соншалықты, қазір 

мемлекет мафияны құрту үшін өзінің бір мүшесін кесіп тастау керек” [2, 126 б.].  

       Ал, енді Италияда ұйымдасқан қылмыстылыққа  қандай анықтама бергеніне 

көңіл аударайық . 

       И.Рогов, криминолог-ғалым мынадай анықтама береді: “Ұйымдасқан 

қылмыстылық – бұл бірге қылмыс жасайтын адамдар тобы ғана емес. 

Ұйымдастырушылық белгілері бес белгінің болуын қажет етеді: 

   - ақпарат жинау және өз мүшелері арасында тарату; 

   - құқық қорғау институттарының қызметіне кедергі жасау; 

   - негізгі әлеуметтік-экономикалық қызметтерді қолдану; 

   - ішкі құрылымның болуы; 

   - әрекеттерінің сырттай заңды сипатта болуы”[3, 256б.].  

    АҚШ- ғы ұйымдасқан қылмыстылық құрылымы, ерекшеліктері жағынан Италия 

мафиясымен ұқсас болып келеді. Айырмашылығы тек АҚШ- тағы ұйымдасқан 

қылмыстылықтың пайда болу уақыты мен себептерінде. 

       XX ғасырдың 20 жылдарында Италиядан қоныс аударушылар АҚШ-да мафия 

құрып, оны “Коза Ностра” (“Біздің іс”) деп атайды. 

      Американың заң шығарушылық және құқық қолдану тәжірибесінде ұйымдасқан 

қылмыстылық  ұғымы кеңінен ашылып қарастырылады. АҚШ-да 1968 жылы 

қабылданған “Көшедегі қылмыспен күресу және қауіпсіздікті қадағалау туралы” 
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заңында ұйымдасқан қылмыстылық ретінде - заңмен тиым салынған қызмет 

көрсетумен, соның ішінде, қорқытып алушылықпен, жезөкшелікпен, есірткі сатумен, 

заңсыз қару сатумен және т.б. заңсыз қызметпен айналысатын, жоғары деңгейде 

ұйымдастырылған ассоциация мүшелерінің заңсыз әрекеттері танылады. 

      Н.Ф. Кузнецова деген  орыс заңгер - ғалымы өздерінің “Ұйымдасқан 

қылмыстылық” атты шығармасында (Нью Иорк, 1981г.) ұйымдасқан қылмыстылықтың 

түсінігін төмендегідей көрсетеді: ”... “ұйымдасқан қылмыстылық”  терминін рэкетпен 

есірткі тарату, жезөкшелік және т.б. заңсыз әрекеттердің ұйымдастырылуымен 

байланысты заңсыз белсенді әрекетке қатысты қарастыру керек” [4, 84б.]. 

      АҚШ-ң қылмыстық заңдылығына сәйкес ұйымдасқан қылмыстылық ретінде 

мафия ғана танылмайды, оған жалпы, пайда табу мақсатымен құрылатын 

қылмыскерлердің тұрақты тобы жатқызылады. 

       Сонымен қатар, соңғы жылдары кішігірім, бірақ тұрақты, қылмыстық бизнеске 

“лайық” қылмыстық топтардың көбеюі байқалады. 

       Осыған байланысты, біздің пікірімізше, А.И. Долгова ұйымдасқан 

қылмыстылықтың түсінігін дұрыс көрсеткендей. Ол ұйымдасқан қылмыстылықтың 

сегіз негізгі белгілерін анықтады: 

1.Қылмыспен кәсіп ретінде салыстырмалы ұзақ уақыт айналысу мақсатында 

қылмыстық топ құру;  

2.Билік бір немесе бірнеше адамдардың қолында шоғырланады;  

3.Ұйым мұқтаждарын қанағаттандыру үшін көлемді ақша қорының болуы;  

4.Топтың белгілі бір қылмыстарды жасауға “мамандануы” және ішкі құрылымында 

қызметтердің бөлінуі, өзіндік еңбек бөлінісінің болуы;  

5.Экспансиялық және монополисттік тенденцияның болуы;  

6.Мемлекеттік органдар шенеуліктерімен сыбайлас жемқорлық  сипаттағы 

байланыстың болуы;  

7.Өз ішінде қатал тәртіптің және жүріс-тұрыс ережелерінің болуы;  

8.Қылмыстардағы тәуекелді азайту мақсатында нақты жоспарлауды жүзеге асыру 

[5, 56б.]. 

     Ұйымдасқан қылмыстылық нарықтағы бәсекелестерін ығыстыру мақсатында, 

әдетте, экономикалық механизмдерді көбірек қолданады. Ал саяси билік болса, белгілі 

бір мақсатқа жетудің құралына айналады.  

     Жапониядаға ұйымдасқан қылмыстылық (якудза) басқа мемлекеттердегілерге 

тән барлық негізгі белгілерге ие. Қылмыстық топтар олардың мүшелерінің арасындағы 

қарым- қатынастарды анықтайтын рөлдерді, қызметтерді және т.б. орнататын 

иерархиялық тәртіптің болуымен сипатталады. Жапониядағы қылмыстық топтардың 

шет ел ұйымдасқан қылмыстылығынан айырмашылығы, қызмет ету үшін 

территориялық дау қоймайды; ұйымдасуында туыстық немесе “жанұялық”  

байланыстарды басшылыққа алмайды және ішкі құрылымы құпия емес. Жапондық 

заңгер - ғалымдар ұйымдасқан қылмыстылықтың ұғымына қатысты ортақ пікірге 

келмеген. Олардың пікірінше, ұйымдасқан қылмыстылық ұғымының мазмұнын бір 

түсінікпен, анықтамамен ашып көрсетуге мүмкін емес. 

    Атақты Жапон криминологы С.Якуминава ұйымдасқан қылмыстылықтың 

түсінігін анықтау мәселесіне көңіл аудара келе, оны анықтау үшін бірлесе қылмыс 
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жасау сияқты белгілер жеткіліксіз деп көрсетеді. Ұйымдасқан қылмыстылықтың негізгі 

белгісі ретінде Якуминава  “қандай да бір қылмыстық қызмет нәтижесінде қалыптасқан 

ұйымды”  таниды. 

   Енді Жапонияның ресми органдарының ұйымдасқан қылмыстылыққа берген 

анықтамаларын қарастырайық . 

   Жапонияның Әділет министрлігі “Ұйымдасқан қылмыстылық дегеніміз- құқыққа 

қайшы әрекеттерді жүзеге асыратын немесе жүзеге асыру қаупі бар ұйым  немесе топ”,- 

деп  көрсетеді. 

    Жапон полициясы болса сәл өзгеше анықтама береді: ”Ұйымдасқан 

қылмыстылық дегеніміз- өзінің ұйым немесе құрылым күшімен ұдайы құқыққа қайшы 

әрекеттерді жүзеге асыратын кәсіпкерлік топ” 

    Бұрынғы КСРО мен шет мемлекеттерінің ұйымдасқан қылмыстылығының 

сыртқы пішіні ұқсас болып келгенімен, әр мемлекеттердің экономикалық, саяси-

құқықтық, әлеуметтік жағдайларына байланысты ерекшеленеді. Айырмашылықтарын 

дұрыс көрсету үшін ТМД елдеріндегі ұйымдасқан қылмыстылқтың негізгі белгілерін 

жүйелеп, оған дұрыс анықтама беру керек. 

       Қылмыстылық - әлеуметтік құбылыс ретінде дамудың жалпы заңдылықтарына 

ие. Олар қоғамдық құрылысқа тәуелсіз болып келеді. Тек әр мемлекеттегі ұйымдасқан 

қылмыстылық  мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық және т.б. салаларына 

байланысты ерекшеленеді. Сондықтан да, “отандық” ұйымдасқан қылмыстылықты 

зерттеу үшін шет ел ғалымдарының еңбегіне сүйену дұрыс болар еді. 

       “Ұйымдасқан қылмыстылық” мәселесі жөніндегі маман-ғалымдардың 

арасында бұл құбылыстың анықтамасы мен белгілеріне қатысты елеулі тиіспеушілік 

болғанымен, олардың барлығы - ұйымдасқан қылмыстылықтың халықаралық 

сипаттағы құбылыс болып табылатындығын мойындайды. 

        Жоғарыда көрсетілген шет ел ғалымдарының зерттеулеріне негізделе отырып 

ұйымдасқан қылмыстылықтың жалпы белгілерін анықтайық:  

1.Қылмыстық  қызмет тұрақты сипатта болып табылады;  

2.Қызметтері қылмыстық кәсіпкерлік сипатта болып келеді және жалпы 

қылмыстық әрекеттерден айырмашылығы белгілі бір қызметтер мен тауарлар ұсынуы 

тән; 

3.Қылмыстық кәсіпкерлік көп мөлшерде заңсыз табыс бере алатын әлеуметтік – 

экономикалық салаларды қамтиды; 

4.Негізгі мақсаты – ірі мөлшерде табыс алу, бірқатар әлеуметтік салаларға бақылау 

орнату арқылы, нарықтың белгілі бір көлемін монополизациялау арқылы, мемлекеттік 

органдармен коррупциялық байланыс орнату арқылы жүзеге асырылады; 

5.Заңды бизнеске қылмыстық жолмен алынған қаржыларын заңдастыру, “тазарту” 

мақсатында араласады; 

6.Ұйымдасқан қылмыстық топтың тұрақтылығы қатал ішкі тәртіппен қамтамасыз 

етіледі; 

7.Ерекше қылмыстық “құрылым” ретінде қызмет етеді және өз ішінде иерархиялық 

сатылармен сипатталады. 
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   “Ұйымдасқан қылмыстылық” ұғымының анықтамасын  дұрыс беру үшін осы 

мәселені зерттеген ғалымдардың берген негізгі зерттеу бағыттарын қарастырайық . Бұл 

бағыттарды былайша тізбелеуге болады: 

а) ұйымдасқан қылмыстылықты – ұйымдасқан топ, мүшелері жасаған 

қылмыстардың жиынтығы ретінде тану; 

ә) ұйымдасқан қылмыстылықты – құрылымы, бағыты, қылмыстық әрекеттің 

нысаны және сыртқы байланыстарының сипаты бойынша ерекшеленетін әр тектік және 

әр түрлі деңгейлік құрылымдардың жиынтығы ретінде тану; 

б) ұйымдасқан қылмыстылықтың – заңсыз табыс алу мақсатында пайда болатын 

әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік байланыс пен қарым – қатынастардың жүйесі ретінде 

қарастыру. 

      Біздің пікірімізше, ұйымдасқан қылмыстылықтың анықтамасын толық және 

анық беру үшін осы үш бағытты бірге қарастыру керек. 

      “Ұйымдасқан қылмыстылық”  құбылысының анықтамасын ашардан бұрын, 

алдымен төмендегі ұғымдардың мазмұнын ашып алайық . 

      Ұйымдасқан қылмыстылықтың негізі ретінде бұл біріншіден, 

«қылмыстылықтағы ұйымдастық»  және «ұйымдасқан қылмыстылық» немесе «топтық 

қылмыстылық»  және «ұйымдасқан қылмыстылық»; екішіден, «ұйымдастырылған 

қылмыстар» және «қылмыс субъектілері». 

       Егер де қылмыстылықтағы ұйымдастық және ұйымдасқан қылмыстылық  

ұғымдарын  бір – біріне қарсы қоятын болсақ , біздің пікірімізше, біріншісі екіншісінен 

кең көлемді екендігі көрінеді. Сонымен қатар, ұйымдасқан қылмыстылық – қылмыстық 

құрылымның ең жоғарғы деңгейі деп айтуға да болмайды. 

       А.И.Долгованың пікіріне сәйкес, онда үш деңгейді көруге болады: ұйымдасқан 

қылмыстық топтар, иерархиялық сатылану, қылмыстық ортаның жоғары деңгейлі 

ұйымдастырылуы [5, 56б.].   

 Екінші кезекті ұғымдарды талдасақ, онда олардың бір – бірімен өте тығыз 

байланысты екендігі көрінеді. Ұйымдасқан қылмыстылықтың негізінде екі өзара 

байланысты элемент жатыр. Олар: ұйымдастырылған қылмыстар және сол 

қылмыстардың субъектілері. Белгілі бір қылмыстық мақсатқа жету үшін бір–бірімен 

қарым–қатынасқа түсетін тұлғалардың ұйымдасқан қылмыстылықтың болуы мүмкін 

емес. 

       Ал, енді, Кеңес Одағы ғалымдарының ұйымдасқан қылмыстылыққа қатысты 

зерттеулеріне тоқталайық.  А.И.Долгова ұйымдасқан қылмыстылықты былайша 

анықтайды:“... ұйымдасқан қылмыстылық – қылмыстық әрекеттердің жиынтығы емес, 

ол қылмыстық әлем “қызметкерлерінің” күрделі жүйелік – құрылымдық жынтығы ”. 

Басқаша айтсақ, Долгова А.И., ұйымдасқан қылмыстылықты құқыққа қайшы әрекеттер 

жасайтын құрылымдарының бір түрі ретінде ұйымдасқан қылмыстық  топтардың 

қызмет етуімен байланыстырады. Оның пікірінше, ұйымдасқан қылмыстыққа алдын – 

ала келіспей қылмыс жасайтын немесе бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін 

құрылған “тұрақсыз” топтар жатқызылмауы тиіс. А.И.Долгованың айтуынша, 

ұйымдасқан қылмыстық топтар төмендегі белгілерге ие болуы тиіс:  

1. Қасақана, алдын ала жоспарланатын қылмыстық әрекеттердің болуы; 

2. Тұрақты сипаттағы қылмыстық қызмет жөнінде алдын  ала сөз байласу; 
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3.  Қылмыстық топ мүшелерінің қарым – қатынасының жақындауы, олардың әр 

қайсысының қылмыстық топтағы орнының болуы, қарым – қатынастарында 

иерархиялық жүйенің орын алуы; 

4.  Қылмыстық жауаптылықтан құтылуға бағытталған арнайы шаралардың болуы. 

     Ұйымдасқан қылмыстылықты осылайша сипаттай келе А.И.Долгова оның үш 

деңгейін көрсетеді: ұйымдасқан қылмыстық топ, қылмыстық бірлестік, қылмыстық топ 

басшыларының қауымдастығы. 

      Г.Ф.Хохряков “ұйымдасқан қылмыстылықтың” анықтамасын төмендегідей 

береді: “Жалпы, ұйымдасқан қылмыстылық ретінде жалпы және пайда күнемдік – 

шаруашылық қылмыстылықтармен сапалы жаңа негізде біріктіретін құбылысты тануға 

болады және мұндағы қылмыстарды қылмыскерлердің топтары жасайды” [6, 397б.].   

     Жоғарыдағы анықтаманы ұсына келе Г.Ф.Хохряков ұйымдасқан 

қылмыстылықты объективті әлеуметтік құбылыс ретінде таниды және оның келесі 

ерекше белгілерін көрсетеді: 

1. Оның ұйымдастырушылық – басқарушылық құрылымдардың болуы, топтың 

қатаң иерархиялық бөлінуі, топ мүшелерінің жүріс – тұрысын, жауапкершілігеін 

анықтайтын ережелердің болуы; 

2. Қылмыстық қызметтің тұрақты, жоспарлы және жасырын сипатта болуы; 

3. Әлеуметтік бақылаудың күшін әлсіретуге бағытталған шаралардың болуы; 

4. Қылмыстық қызметтің әр түрлі салаларын қаржыландыруға бағытталған 

елеулі қаржы қорының болуы; 

5. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың экономика салаларына енуі, “қара 

нарыққа” тауарлар мен қызметтер ұсыну, есірткі дайындау және оны сатуды 

ұйымдастыру, жезөкшелікті өршіту және т.б. заңсыз қызметтермен айналысу арқылы 

қылмыстық қызмет аумағын кеңейту; 

6. Ұйымдасқан қылмыстық топ басшыларының қоғамға қарсы идеологияны 

ұстанып, таратуы. 

      Басқа ғалымдардан өзгеше анықтаманы А.Н. Ағыбаев береді: “Ұйымдасқан 

қылмыстылық – бұл заңсыз табыс алу мақсатында пайда болатын әлеуметтік 

байланыстар мен қарым – қатынастардың жүйесі.” [7, 51 б.].   

      Ол ұйымдасқан қылмыстылықтың келесі құрылымдық элементтерін бөліп 

көрсетеді: 

1. Заңсыз экономикалық қызмет; 

2. Ерекше нормативтік жүйе; 

3. Ерекше басқару жүйесі; 

4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі. 

       Біздің пікірімізше, бұл анықтаманың кемшілігі – жалпы қылмыстық 

әрекеттердің ескерілмеуі. 

Ұйымдасқан қылмыс – жоспарланған, алдын ала ойластырылған, әдейі қасақана 

жасалатын қылмыс. Мұндай қылмысты жеке адамда, топта жасауы мүмкін. Шешім 

қабылдау кезеңінде қылмыс жасаудың жоспары ойластырылады. Егер қылмысты бір 

неше адам  жасайтын болса, алдын ала олардың рөлдері бөлінеді: сыбайластардың 

біреуі қылмыс объектісін іздестіреді, екіншісі – қылмыс құралын, қажетті керек – 

жарақтарын табады, үшіншісі – қылмыс орнынан тез кетіп алу және ұрлаған заттарын 
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алып кетуге қажетті көлікпен қамтамасыз етеді, төртіншісі – қауіпсіздік жағын 

ойластырады, бесіншісі – қылмыстық – жолмен табылған мүлікті сатумен, қылмыстан 

түскен табысы заңдастырумен айналысады. 

Ұйымдасқан қылмыстық әрекет – қандай да бір субъектінің өзара байланысты 

ұйымдасқан қылмыстық іс – әрекеттің жүйесі. 

«Қылмыстық іс -қимыл» терминіне қарағанда «қылмыстық іс - әрекет» термині 

жеке белгілі бір жағдайда жасалған қылмысты ғана емес, адамның алдын ала 

әлеуметтік ұстанылымдары, қылмыстық пиғылда жүзеге асыру үшін қажетті 

жағдайларды іздестіруін, өзін – өзі тәрбиелеу процесінде тек қылмыстық қызмет үшін 

маңызды қасиеттердің дамуын көрсетеді. 

Сонымен қатар, респонденттердің көбі қылмыстық іс-әрекеттерді ұйымдастырудың 

жалпы функцияларын жүзеге асырушы тұлғалар өзіне қамтамасыз етушілік 

функцияларын атқарушы тұлғалардың әрекеттерін кіргізбейтін қолданыстағы 

қылмыстық заңдағы қылмыстық топ ұйымдастырушысы ұғымының шегінен шығады 

деген пікір білдіреді.       

Жоғарыда айтқандарымызды қорытындылай келе қылмыстық құқықта нақты 

қылмыстарды ұйымдастыру және жетекшілік ету функцияларын жүзеге асырушы 

ұйымдастырушының мазмұны мен нақты қылмыстарды ұйымдастыру әрекеттерінен 

қызметтерінің көлемі мен мазмұны кеңірек қылмыстық әрекеттерді 

ұйымдастырушының мазмұнын ажырату қажет деп санаймыз. Аталған түрлердің 

әрқайсысының өзіне тән ерекшелігі бар.  
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Резюме 

В статье автор подробно рассмотрел, что существует различное толкование 

понятия "организованная преступность". Организованная преступность связана с 

международной преступностью. В частности, преступления международного характера 

предусматривают изучение многими специалистами и правоведами в области 

международного права. 
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Summary 

    In the article, the author discussed in detail that there is a different interpretation of the 

concept of "organized crime". Organized crime was linked to international crime. In 

particular, crimes of an international character involve the study by many experts and legal 

scholars of international relations in the field of international law. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРАВОВЫЕ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

В статье обосновывается важность четкой дифференциации правовых, 

управленческих и криминалистических аспектов организации расследования 

преступлений.  

Ключевые слова:Криминалистика, организация расследования преступлений, аспекты 

организации расследования преступлений, уровни организации расследования 

преступлений. 

Системный подход к решению многочисленных и разноплановых задач, 

возникающих при организации выявления, расследования и предупреждения 

преступлений, обеспечивается за счет совокупного использования различных отраслей 

научного знания. При этом целостность и полнота познания вопросов организации 

данного направления деятельности не будет достигнута без рассмотрения именно 

уголовно-процессуальных, управленческих и криминалистических аспектов.  

В данном контексте организация расследования преступлений представляется 

нам как комплексная, многоаспектная проблема, требующая четкого разграничения 

предметов исследования вышеуказанных областей знаний.  

Однако до настоящего времени отсутствует единый подход к содержанию 

организации расследования преступлений, объему этого понятия и соотношению его с 

такими науками, как уголовный процесс, управление и криминалистика.  

Ученые рассуждают о наличии в организации расследования преступлений 

исключительно уголовно-процессуальных аспектов, допуская при этом смешение 

организационных начал и осуществления процессуального порядка [1, с. 4–9]. Прежде 

всего это касается вопросов процедуры возбуждения уголовного дела, проблем, 

связанных с судебным контролем за предварительным следствием и дознанием. Такое 
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отождествление разных по природе категорий связано с нечетким представлением о 

криминалистической сущности организационной деятельности по выявлению, 

расследованию и предупреждению преступлений. Другие ученые настаивают на 

отнесении организации расследования преступлений к управленческим наукам [2, с. 

83]. При этом все исследователи в своих суждениях не учитывают существование 

криминалистических аспектов организации расследования преступлений.  

В контексте изучения правовых аспектов организации расследования 

преступлений неизбежно возникает вопрос о том, относятся ли к организационным 

приемам те, которые предусмотрены в УПК. На наш взгляд, они не теряют характер 

организационных и приобретают еще одно существенное качество – обязательность 

выполнения.  

Организация расследования преступлений зависит от правовых, в частности, от 

уголовно-процессуальных условий, в рамках которых осуществляется данная 

деятельность. Организационные положения должны обеспечиваться уголовно-

процессуальными нормами, которые, к сожалению, не создают оптимальных условий 

для организации расследования преступлений.  

Действующий УПК РК весьма ограниченно отражает организационные аспекты 

деятельности следователя. Этим объясняется то, что абсолютное большинство 

организационных аспектов деятельности регулируются посредством ведомственных 

нормативных актов.  

Правовые аспекты организации расследования преступлений предопределяют 

приоритет правовой нормы по отношению к рекомендациям, содержащимся в 

подзаконных актах. Рекомендации не могут противоречить уголовно-процессуальному 

законодательству, так как это будет означать подрыв основного принципа уголовного 

процесса – соблюдения законности.  

В тоже время далеко не все положения уголовно-процессуального 

законодательства, предусматривающие определенный порядок деятельности, являются 

организационными. Поэтому организационные основы расследования преступлений 

как систему научных положений нельзя отождествлять с порядком уголовного 

судопроизводства, установленным УПК РК, но одновременно их нельзя исключать из 

перечня положений, касающихся организационной деятельности. 

Прежде всего должен быть решен основной вопрос: содержит ли УПК РК 

положения, отражающие организацию деятельности по выявлению, расследованию и 

предупреждению преступлений. Отличие рекомендаций, содержащихся в организации 

расследования преступлений как криминалистическом учении, от разъяснений 

процессуального порядка состоит прежде всего в том, что первые представляют 

системно-научные положения, носят необязательный характер, а вторые обязательны и 

имеют правовой характер. Субординация этих категорий такова, что правовую 

первооснову представляет уголовно-процессуальная норма, регламентирующая данный 

порядок. Научные же рекомендации второстепенны, имеют вспомогательный, 

обеспечительный характер. 

В связи с этим правовой порядок не может рассматриваться в качестве 

организационных основ расследования преступлений. Он представляет лишь основание 
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этой деятельности, организационные аспекты которой разрабатываются 

криминалистическим учением об организации расследования преступлений.  

Помимо смешения организационных начал и осуществления правового порядка 

на сегодняшний день не решена проблема разграничения организационно-

криминалистических и организационно-управленческих аспектов расследования 

преступлений. Для разграничения предметов управленческой и криминалистической 

области научных знаний, в части исследования организации расследования 

преступлений, выделяют ее уровни, характеризующие, в частности, различные виды 

организационной деятельности. 

Разделение на уровни должно обладать иерархической структурой; отражать 

межуровневые связи; подчеркивать различие в структурных элементах процесса 

организации выявления, расследования и предупреждения преступлений, а также – в 

содержании этого процесса. Уровень предопределяет сходство организации 

расследования преступлений однопорядкового плана и различие разнопорядковых. 

Различие состоит как в самих структурных элементах организации, так и в их 

содержании [4, с. 36]. 

О необходимости познания уровней организации расследования преступлений 

рассуждают многие исследователи. Некоторые авторы единогласно выделяют уровни 

организации расследования преступлений, схожие по количеству и по сути [8, с. 4; 10, 

с. 115–116; 7, с. 30–31]. Условно позиции ученых относительно деления организации 

расследования преступлений (далее – ОРП) на два уровня можно обозначить как общий 

уровень ОРП, характеризующий общую организационную деятельность по выявлению, 

расследованию и предупреждению преступлений, и конкретный уровень ОРП, 

обеспечивающий систему организационных мер в рамках конкретного уголовного дела. 

Однако такое деление не отражает организационнокриминалистической и 

организационно-управленческой специфики. Предлагаются также и иные подходы к 

дифференциации уровней организации расследования преступлений, которые, на наш 

взгляд, также не позволяют четко разграничить вышеуказанные области научных 

знаний [7, с. 192–196; 8, с. 88]. 

Наиболее структурированной является позиция Р.С. Белкина, который различал 

четыре уровня ОРП [9, с. 363–364]. Первый уровень имеет своим объектом 

расследование как специфическую форму деятельности всех компетентных 

государственных органов, на которые возложена функция расследования 

преступлений. На втором уровне организации расследование выступает как основная 

функция следственного аппарата какого-либо ведомства. Третий уровень – организация 

конкретного акта расследования. Четвертый уровень – организация проведения 

отдельного следственного действия в рамках расследования конкретного преступления. 

Поддерживая изложенную конструкцию в целом, отметим следующее. Первый и 

второй уровни отражают организационно-управленческие аспекты расследования 

преступлений и непосредственно управление как специфическую целенаправленную 

деятельность, организующую и координирующую совместные усилия участников 

данного процесса, и поэтому являются предметом исследования управленческих наук. 

Что касается третьего и четвертого уровней, то организация конкретного акта 

расследования, проведения отдельного следственного действия, осуществляемых как 
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одним следователем (дознавателем), так и следственной группой (группой 

дознавателей), а также – криминалистической комбинации в рамках отдельного 

следственного действия или их совокупности, криминалистической операции в рамках 

расследования конкретного преступления и др. должны рассматриваться в качестве 

элементов предмета исследования криминалистики.  

В.Д. Зеленский справедливо отмечает, что «основным, базовым уровнем 

организации является организация отдельного расследования. Именно посредством 

отдельного расследования решаются задачи уголовного судопроизводства. Ввиду 

социальной значимости этот уровень расследования регламентируется уголовно-

процессуальным законом. Этот уровень является подсистемой системы правосудия и 

всего уголовного судопроизводства в целом.  

Содержание, закономерности и принципы организации отдельного 

расследования должны учитываться в организации иных уровней, определяя 

содержание этих уровней. 

Вторым уровнем является организация следственных действий. Этот вид 

организации находится внутри расследования, но отличается характером структурных 

элементов. … Организация первого и второго уровней, по существу, и является в 

основном организацией расследования. Их изучением занимается криминалистика. … 

Третий уровень – организация расследования в органе и административном районе. … 

Четвертый уровень организации – организация расследования в масштабе страны» [10, 

с. 53–55].  

Вопрос об аспектах и уровнях организации расследования преступлений был 

также исследован С.В. Валовым, который обратил внимание на то, что за пределами 

классификации уровней организации расследования преступлений, предложенной Р.С. 

Белкиным, остались и другие весьма значимые уровни [11, с. 77–78]. На наш взгляд, 

выделяемое С.В. Валовым видовое разнообразие деятельности органов 

предварительного следствия и органов дознания в свою очередь можно 

сконцентрировать и обосновать в рамках уровней, образующих иерархический ряд 

криминалистического и управленческого аспектов организации расследования 

преступлений. 

Подтверждая вышеизложенное, следует привести точку зрения А.В. Шмонина, 

который отмечает, что «сфера интересов криминалистики включает уровни от 

организации тактическогоприема до организации расследования определенной 

общности преступлений, а сфера интересов управления органами расследования 

преступлений – от организации деятельности органа предварительного расследования 

до организации деятельности органов предварительного расследования на федеральном 

уровне» [12, с. 42–43].  

Интерпретируя различные точки зрения ученых относительно аспектов и 

уровней организации расследования преступлений, можно предложить следующую 

теоретическую модель, позволяющую, на наш взгляд, внести ясность в данный 

дискуссионный вопрос. Проблема соотношения организационно-правовых, 

организационно-управленческих и организационно-криминалистических аспектов 

должна быть разрешена путем выявления и познания закономерностей, носящих 

организационный характер в рамках предметов уголовного процесса, управленческих 
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наук, криминалистики. С этой целью необходимо выделять правовой, управленческий 

и криминалистический аспекты ОРП, имеющие иерархическую «архитектуру» и четкое 

межуровневое деление. Правовой аспект обеспечивается путем познания 

закономерностей, характеризующих общественные отношения в рамках 

нормотворческой и правоприменительной деятельности уполномоченных на то 

субъектов расследования преступлений. Он – первооснова и представляет правовой 

порядок, регламентирующий организационную деятельность. Причем данная 

регламентация не зависит от рассмотрения управленческих либо криминалистических 

аспектов ОРП. 

Правовой аспект имеет следующие уровни: федеральный, ведомственный и 

межведомственный, региональный, местный.  

Управленческий аспект связан с познанием закономерностей, характеризующих 

деятельность руководителей органов расследования преступлений по упорядочению 

непосредственно процесса выявления, расследования и предупреждения преступлений, 

а также деятельности, сопутствующей указанному процессу, и ее упорядочению.  

Управленческий аспект организации расследования преступлений обладает 

рядом специфических особенностей. Эти особенности определяются сущностью и 

характером как управленческой деятельности, так и управляемой деятельности. 

Управленческий аспект обеспечивается, вопервых, на уровне организации 

расследования преступлений, где объектом является расследование как специфическая 

форма деятельности всех компетентных государственных органов, на которые 

возложена функция расследования преступлений; во-вторых, на уровне организации 

расследования преступлений, где объектом является расследование как специфическая 

форма деятельности межгосударственных органов, на которые возложена функция 

расследования преступлений; в-третьих, на уровне организации расследования 

преступлений, где расследование выступает как основная функция следственного 

аппарата какого-либо одного ведомства; в-четвертых, на уровне организации 

деятельности органов расследования преступлений по территориальному (участковому 

и зональному), отраслевому (линейному) и функциональному принципам; в-пятых, на 

уровне организации расследования сотрудниками нескольких, находящихся в одном 

административно-территориальном образовании, но ведомственно разобщенных 

органов расследования преступлений и др. 

Криминалистический аспект непосредственно связан с познанием 

закономерностей, характеризующих персональную деятельность следователя 

(дознавателя), направленную на упорядочение индивидуальной деятельности, а также 

закономерностей по совершенствованию организации выявления, расследования и 

предупреждения преступлений.  

Сконструированная теоретическая модель позволяет разрешить проблему 

разграничения предметов исследования вышеуказанных областей знаний. Правовой, 

управленческий и криминалистический аспекты организации расследования 

преступлений имеют достаточно многообразную иерархическую «архитектуру» и 

четкое межуровневое деление, от правильного построения которых зависит не только 

определение сфер познания той или иной области научных знаний, но и эффективность 
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разрабатываемых ими положений и рекомендаций, направленных на оптимизацию 

выявления, расследования и предупреждения преступлений. 

Резюмируя изложенное, подчеркнем, что правовой, управленческий и 

криминалистический аспекты организации расследования преступлений и их уровни 

находятся во взаимосвязи, взаимообусловливаются друг другом. Однако при этом 

важна четкая дифференциация организационно-правовых, организационно-

управленческих и организационно-криминалистических аспектов. Это необходимо с 

целью разграничения предметов исследования, познания различий как в самих 

структурных элементах организации, так и в их содержании, а также – обеспечения 

глубокого, всестороннего уяснения сущности организации расследования 

преступлений. 
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Түйіндеме 

Мақалада қылмыстарды тергеуді ұйымдастырудың құқықтық, басқарушылық 

және криминалистикалық аспектілердің нақты дифференциация маңыздылығы 

негізделеді. 

 

Summary 

 The article considers the importance of a clear differentiation of the legal, 

administrative and criminalistic aspects of the organization of crime investigation process.  
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ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ЗАҢНАМАЛАРЫ БОЙЫНША ҰЙЫМДАСҚАН 

ҚЫЛМЫСТЫҢ АНЫҚТАМАСЫ 

 

Мақалада автор шет мемлекеттердің заңнамасы бойынша ұйымдасқан 

қылмыстың анықтамасын беруге тырысқан. 

Кілт сөздер: ұйымдасқан қылмыстылық, шет мемлекеттер, қылмыстар. 

АҚШ-тың ұйымдасқан қылмысқа бақылау туралы заңында енгізілген бірқатар 

терминдер негізінде «тыйым салынған іс-әрекет» ұғымы тұжырымдалады, ол АҚШ 

үшін аса қауіпті деп танылатын ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекеттің негізгі 

нысандарын сипаттайды. Заң «тыйым салынған қызметке» қарсы бағытталған. 

Швейцарияда заңсыз қаражаттың көмегімен толық немесе ішінара кіріс, басқа да 

ақша баламаларын немесе өзіне немесе басқа да экономикалық пайда алу үшін ұзақ 

немесе белгісіз уақытқа бірікті, қылмыстық қудалаудан өзінің құқыққа қарсы қызметін 

жасырған және өз мақсаттарына қол жеткізу үшін ұйымым немесе қылмыстық топ 

болып саналады: 

а) қорқыту және / немесе қорқыту арқылы болатын зорлық-зомбылық актілерін 

немесе басқа да қылмыстық әрекеттерді жасайды немесе жасауды жоспарлайды; 

б) саясатқа, экономикаға, атап айтқанда саяси органдарға немесе ұйымдарға, 

қоғамдық әкімшілік органдарға, юстицияға, фирмаларға, кәсіпкерлер одақтарына, 

кәсіподақтарға немесе жұмысшылар мен қызметшілердің басқа да одақтарына әсер 

етеді; 

в) бір немесе бірнеше ұқсас бірлестіктерге формальды немесе формальды емес 

түрде жанасады [1, 26]. 
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Осы сәйкестендіруші критерийлерді мынадай түрде топтастыруға болады: 

қылмыстық іс-әрекеттің ұзақтығы; мақсаты; мақсатқа қол жеткізу құралдары (қорқыту 

арқылы болатын зорлық-зомбылық актілерін немесе басқа да қылмыстық іс-

әрекеттерді жасау; саясатқа, экономикаға, саяси органдарға немесе ұйымдарға, 

қоғамдық әкімшілік органдарға, әділетке, фирмаларға, кәсіпкерлер одақтарына, 

кәсіподақтарға немесе жұмысшылар мен қызметшілердің басқа да одақтарына ықпал 

ету); құрылымдық сапаға. 

Әділет министрлігі ФРГ полициясымен бірлесіп, заңды бекітілмеген, бірақ 

ұйымдасқан қылмысты сәйкестендіру туралы мәселені шешу кезінде барлық полиция 

органдарына басшылық ету үшін қабылданған жалпы және ұйымдасқан қылмысты 

саралауға мүмкіндік беретін ұйымдасқан қылмыстың анықтамасын әзірледі. 

Осы анықтамаға сәйкес, ұйымдасқан қылмыс - қоғам үшін елеулі қауіп 

төндіретін, ынтымақтастығы еңбекті бөлуге негізделген және ұзақ немесе белгісіз 

уақыт кезеңіне есептелген, кәсіби және өз қызметінің түріне ұқсас құрылымдарды 

пайдалана отырып, күш қолдану актілерін немесе басқа да қорқыту құралдарын 

қолдана отырып немесе саясатқа, бұқаралық ақпарат құралдарына, қоғамдық 

басқаруға, әділет пен экономикаға әсер ететін, мақсаты пайда алу және билікті басып 

алу болып табылатын қылмыстарды жоспарлы түрде жасау [2, 6]. 

Осылайша, неміс түсіндірмесіне сәйкес ұйымдасқан қылмыстың өлшемдері 

мыналар болып табылады: жоспарлы, сандық құрам; қоғам үшін қауіп (елеулі); 

құрылымішілік қызмет; мақсат (пайда алу және билікті басып алу); мақсатқа қол 

жеткізу құралдары (зорлық-зомбылық актілерін немесе басқа да қорқыту құралдарын 

қолдану немесе саясатқа, бұқаралық ақпарат құралдарына, қоғамдық басқаруға, 

әділетке және экономикаға әсер ету). 

Сондай-ақ, полиция органдарында ұйымдасқан қылмысты анықтауға арналған 

белгілер каталогы бар екенін атап өткен жөн. Оларға қылмыстар жатады: 

- тапсырыс бойынша; мұқият жоспарлаумен ерекшеленетін; үлкен мөлшерде 

жасырын көздерден алдын ала қаржыландыруы бар; жоғары білікті орындаушылар 

жасаған, сондай-ақ қылмыс жасау кезінде қауіпсіздікті арттыратын және полицияға 

қарсы іс-қимыл шараларын қолдана отырып жасаған; 

- ақшаны жылыстату кезінде - шоттардың көп саны, үлкен қолма-қол ақша 

сомасы; 

- құрылымдағы иерархиямен жасалған ҰҚТ;  

- ҰҚТ мүшелеріне көмек көрсету, айыпталушыларға қамқорлық жасау; жалған 

тұлғалармен фирмалар құру;  

- бизнестің тән салаларын бақылау; 

- «қамқорлығы» үшін толық шығыстар салдарынан заңды компаниялар өнімінің 

жоғары бағасы. 

ФРГ-да заң жүзінде бекітілген анықтаманыңның болмауы ұйымдасқан қылмысқа 

қарсы күрестің негізгі нысаны ретінде полицияның қылмыстық іс-әрекет көріністеріне 

ықпал ету реакциясын қарастырады (тізімі толықтырылуы және нақтылануы мүмкін 

белгілер түрінде сипатты бояуы бар). 
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Ұйымдасқан қылмысты итальяндық анықтау, ол тек банда немесе қылмыс 

жасаған адамдар тобы ғана емес, қылмыстық ұйым ұғымын қамтиды. Ұйымның мәні 

осы топта мынадай белгілердің болуымен анықталады: 

- ақпаратты жинау және беру; 

- құқық қорғау институттарының іс-қимылдарын бейтараптандыру;  

- негізгі әлеуметтік-экономикалық қызметтерді пайдалану;  

- ішкі құрылымның болуы; 

- іс-әрекеттің сыртқы «заңдылығын» анықтау [3, 260]. 

Осылайша, қылмыстық ортаның дәстүрлі объектілерінің қатарына (қылмыс 

жасайтын бандалар, адамдар топтары) өзінің ерекше белгілері бар жаңа объектілердің - 

қылмыстық ұйымдардың сыныбы қосылады. Сонымен қатар, «қылмыстық ұйым» 

анықтамасын бере отырып, итальяндық заң шығарушы мүмкіндігінше олардың әр 

түрлі түрлерін егжей-тегжейлі сипаттауға және саралауға ұмтылады [4]. Сонымен 

қатар, бұл критерийлер, негізінен, қылмыстық ұйымның ішкі құрылыдық қызметіне 

жатады. 
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Резюме 

В данной статье автор дал определение организованной преступности по 

законодательству зарубежных стран. 

 

Summary 

 In this article the author gave definition to organized crime by the legislation of foreign 

countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№2 – 2019  

 
179 

 

 

УДК 341.4 

 

Толен Е.Т. 

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң 

академиясының магистранты 

 

СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҚТАРЫН ШЕКТЕУДІ РЕТТЕЙТІН 

КЕЙБІР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ 

 

Бұл мақалада сотталғандардың жеке құқықтарын шектеуді реттейтін жекелеген 

халықаралық құқықтық актілердің сипаттамасы қарастырылған. 

Кілт сөздер: сотталғандар, жеке құқықтары, шектеу, халықаралық құқықтық актілер. 

Жеке құқықтарының көлемін заңды түрде азайтуға жол берілетін адамдардың 

ең көп санатын түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жүрген сотталғандар құрайды. 

Бұдан басқа, жеке құқықтар мәжбүрлеп емдеуде жүрген, психикалық ауруларға; 

қылмыстық іс жүргізу және әкімшілік тәртіпте ұсталғандарға қатысты шектелуі 

мүмкін; төтенше жағдай, соғыс уақыты жағдайларында да шектеу болуы мүмкін 

(алайда бұл жағдайлар біздің зерттеуімізден тыс жерде болады). 

Адам үшін аса маңызды құқықтардың белгілі бір шектеулерінің әділдігі 

күмәнданбайды, өйткені қоғамдық қауіпті тұлғаларды түзеу мекемелеріне мәжбүрлеп 

орналастырмай құқықтық тәртіпті сақтау мүмкін емес. Алайда бас бостандығынан 

айыру түріндегі жазаны орындау кезінде әртүрлі игіліктерді иелену мен 

пайдаланудағы шектеулер ерікті бола алмайды, олар жиынтығында арнайы институт 

құрайтын құқықтық нормаларға негізделуге тиіс. 

Сотталғандарға қатысты қолданылатын шектеулердің нысаналы мақсаты бірдей 

емес. Кейбіреулер нақты қылмыстық жазаның мазмұнын тікелей білдіреді. Басқа да 

шектеулер сотталғандарды жазасыз түзеу (еңбекпен түзеу) әсеріне тарту қажеттігінен 

шығуы мүмкін. Үшінші адамдар негізінен сотталған адамның жаңа қылмыс жасауға 

нақты мүмкіндігінен айыруға немесе шектеуге бағытталған. 

Бұл шектеулердің сипаты мен дәрежесі өте маңызды, олар бас бостандығынан 

айыру орындарында адамның табиғи құқықтарын іске асыруды шешуші түрде 

регламенттейді. Сондай-ақ, «құқық шектеу жазаның мәнін ашып көрсетеді» [1, 23]. 

Соңғы уақытқа дейін жазаны орындау (өтеу) және қылмыстық жауаптылықтың өзге де 

шараларын іске асыру кезінде адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

шектеу көздері болып табылды: 

- жалпы құқықтық және арнайы сипаттағы заңдар; 

- заңға тәуелді, оның ішінде заңды нақтылау мақсатында және оған сәйкес 

шығарылған ведомстволық нормативтік актілер; 

- сот үкімі немесе өзге де сот шешімі; 

- заңмен және оған сәйкес заңға тәуелді актілермен белгіленген жазаны өтеу 

режимінің шарттары [2, 69]. 

Бізге бас бостандығынан айырылған адамдардың құқықтарын шектеуді 

қарауды тиісті құқықтық нормаларды және оларды реттеу қағидаттарын мынадай 

құқықтық құжаттарда талдау арқылы жүзеге асыруға болады деп ұсынылады: 
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1) адам құқықтары жөніндегі халықаралық-құқықтық актілер; 

2) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

3) Қылмыстық заңнама; 

4) Қылмыстық-атқару заңнамасы; 

5) БҰҰ-ның қамаудағылармен қарым-қатынастың ең аз стандартты ережелері; 

6) Өзге де құқықтық актілер. 

Көрсетілген схема неғұрлым оңтайлы болып табылады, ол бас бостандығынан 

айыру орындарындағы адам құқықтарының шектеулерін жалпы құқықтық 

қағидаттардан арнайы қағидаттарға дейін дәйекті қарауды көздейді. 

Адам құқықтары жөніндегі халықаралық-құқықтық құжаттарға мынадай іргелі 

құқықтық актілер кіреді: Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, 

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы Халықаралық пакт, 

азаматтық және саяси құқықтар туралы Ххалықаралық пакт, құқық тәртібін қолдау 

жөніндегі лауазымды адамдардың мінез-құлық Кодексі, азаптауларға және басқа да 

қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен 

жазалау түрлеріне қарсы Конвенция, бала құқықтары туралы Конвенция, нәсілдік 

кемсітудің барлық, діни төзімсіздік пен кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 

туралы Декларация, ұлттық немесе этикалық, діни немесе тілдік аз топтарға жататын 

адамдардың құқықтары туралы Декларация, әйелдерді кемсітудің барлық нысандарын 

жою туралы Конвенция, Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты жою туралы 

Декларация. Олардың негізінде тиісті өңірлік құжаттар әзірленді: адам құқықтары 

жөніндегі Еуропалық конвенция және азаптауларға және басқа да қатыгез, 

адамгершілікке жатпайтын және ар-намысты қорлайтын іс-әрекеттер мен жазалау 

түрлеріне тыйым салу туралы Еуропалық конвенция, Еуропалық түрме ережелері, 

Адам құқықтары жөніндегі американдық конвенция, адам және халықтар 

құқықтарының африкалық хартиясы, индивидтар мен халықтардың адами 

құқықтарының Азиялық - Тынық мұхит декларациясы, адам құқықтары мен негізгі 

бостандықтары туралы ТМД Конвенциясы. 

Негізгі, ең алдымен табиғи, адам құқықтары жарияланған бұл декларациялар мен 

конвенциялардың тарихы ағылшын Ұлы еркін хартиясынан бастау алады (1215). 

Зерттеушілердің жалпы қабылданған көзқарастарына сәйкес, оның 39-тармағы өзіне 

азаматтық еркіндіктің іргелі қағидаттарын шоғырландырды: «бірде-бір еркін адам 

тұтқындалмайды және түрмеге қамауға алынбайды, немесе мүлкінен айырылмайды, 

немесе заңсыз деп жарияланбайды, немесе қудаланбайды, немесе қандай да бір өзге 

тәсілмен опасызданбайды, және біз оған бармаймыз және оған тең заңды үкім бойынша 

және елдің заңы бойынша әрекет жасаймыз» [3, 67]. Адам және азамат құқықтарының 

Француз декларациясы да елеулі із қалдырды (1789). 

Оның ішінде жария етілетін құқықтарды шектеу мәселелерінде, аталған 

құжаттардың көпшілігі бірдей мазмұнға ие. Осылайша, адам құқықтарының жалпыға 

бірдей декларациясының 29-бабында шектеулер «басқалардың құқықтары мен 

бостандықтарын тиісті мойындауды қамтамасыз ету және демократиялық қоғамдағы 

моральдың, қоғамдық тәртіптің және жалпы әл-ауқаттың әділ талаптарын 

қанағаттандыру мақсатында ғана» белгіленеді. Азаматтық және саяси құқықтар 

туралы Пактіде (12-бап) шектеу объектілері біршама көп. Бұл жерде мемлекеттік 
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қауіпсіздікті, халықтың денсаулығы мен имандылығын қорғау туралы сөз болып отыр. 

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы Пактіде (4-бап), олардың 

табиғатпен үйлесуіне байланысты, мемлекет шектеулер белгілей алады делінген. 

Еуропалық Конвенцияда (18-бап) шектеулер олар көзделгеннен басқа, өзге мақсаттар 

үшін қолданылмауы тиіс екендігі атап көрсетіледі. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрено характеристика отдельных международных 

правовых актов регулирующих ограничение личных прав осужденных. 

 

Summary 

 In this article it is considered characteristic of separate international legal acts of the 

personal rights of convicts regulating restriction. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О 

МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 В данной статье рассматриваются основные обстоятельства по уголовно-

процессуальному законодательсту Республики Казахстан, подлежащие установлению 

по делам о мошенничестве в сфере жилищных отношений. 

Ключевые слова: мошенничество, хищение, обстоятельства, объект преступления, 

предмет мошенничества, объективная сторона. 

Действующая редакция Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК РК) в статье 113 устанавливает 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу: 
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1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного 

правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 

2)  кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 

3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, 

форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 

4)  обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

подозреваемого, обвиняемого; 

5)  обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 

6)  последствия совершенного уголовного правонарушения; 

7)  характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 

8)  обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 

9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и 

наказания [1]. 

Анализ судебной и следственной практики по делам о так называемых 

«квартирных мошенничествах» свидетельствует о том, что при квалификации данного 

уголовного правонарушения возникают некоторые трудности. Они чаще всего связаны 

с неправильным пониманием признаков не только объективной, но и субъективной 

стороны состава мошенничества с жилой недвижимостью. В связи с этим необходимо 

раскрыть понятие мошенничества, обмана и злоупотребления доверием, способов, 

характеризующих объективную и субъективную стороны рассматриваемого вида 

уголовного правонарушения [2, с.4].  

Мошенничество в сфере жилищных отношений является сложным составом 

преступления, в отличие от других противоправных деяний против собственности, что 

нередко приводит к ошибкам в следственной и судебной практике. Авторское позиция 

склоняется к мнение о необходимости подтверждения приведенных доводов о 

сложности рассматриваемого состава. 

Поэтому, прежде чем приступить к досудебному расследованию уголовных дел, 

связанных с мошенничеством с жилой недвижимостью, следователю (дознавателю) 

необходимо подробно ознакомиться с уголовно-правовой характеристикой данного 

состава уголовного правонарушения. 

Отметим, что на первый взгляд мошенничество как одна из форм хищения 

содержит все необходимые признаки противоправного деяния данного вида. Это 

обязательные признаки объективной стороны, такие как действие или бездействие, 

наступление общественно опасных последствий, и причинно-следственная связь между 

ними, а также способ совершения – обман или злоупотребление доверием. Иные же 

элементы объективной стороны можно отнести к факультативным. Они влияют на 

квалификацию, необходимы для выявления, закрепления и установления доказательств 

в процессе расследования уголовного дела. 

Мошенничеству присущи все признаки общего понятия хищения, но с 

определенной спецификой. По этому необходимо изучить теоретическую конструкцию 

состава уголовного правонарушения, что позволит понять и наглядно 

продемонстрировать место отведенных теорий и рассматриваемых в настоящем 

исследовании признаков объекта, объективной и субъективной сторон мошенничества 

в жилищной сфере. Кроме того, рассмотрение системы и порядка теоретического 
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конструирования состава уголовного правонарушения поможет изучить признаки 

сторон данного состава во взаимосвязи с конкретной нормой Особенной части УК РК 

[3, с.6]. Рассмотрение вопроса об обстоятельствах, подлежащих установлению при 

расследовании мошенничеств с жилой недвижимостью, по сложившейся традиции, 

необходимо начать с изучения объекта исследуемого уголовного правонарушения. 

Объект преступления – это те охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, которым уголовное правонарушение причиняет или может причинить 

существенный вред. Проводя исследование рассматриваемой категории уголовных 

правонарушений, необходимо раскрыть понятие «объект», поскольку классификация 

объекта непосредственно влияет на признаки, необходимые для изучения 

рассматриваемых деяний. Объект мошенничества в полной мере соответствует объекту 

хищения. Видовым объектом мошенничества являются отношения, обеспечивающие 

права собственника в определенной сфере. В качестве непосредственного объекта при 

совершении мошенничества могут выступать отношения, складывающиеся по поводу 

любой формы собственности, которой причинен ущерб.  

По данному вопросу И.Ш. Борчашвили утверждает, что объект уголовного 

правонарушения – право собственности. Предметом анализируемого уголовного 

правонарушения является чужое имущество. Вместе с тем предметом мошенничества 

может быть не только имущество, но и право на него [4, с.195].  

Предмет мошенничества по сравнению с иными формами хищения обладает 

особой спецификой. В диспозиции ст.190 УК РК говорится о хищении чужого 

имущества, что характерно для предметов материального мира, но в дополнение к 

этому законодатель предусматривает ответственность за приобретение права на чужое 

имущество. Разделяют движимое и недвижимое имущество. Последнее нельзя унести с 

собой в физическом смысле этого слова. Квартира, дом, земельный участок имеют 

определенную особенность с точки зрения признаков предмета уголовного 

правонарушения. Поэтому законодатель и сформулировал так предмет данного 

уголовного правонарушения применительно к объектам недвижимости.  

По мнению Е.В. Белова, мошенничество есть форма хищения, а право на 

имущество предметом быть не может [5, с.10]. На наш взгляд, в результате 

добровольного вступления, под влиянием обмана или ввиду злоупотребления 

доверием, а в некоторых случаях и без такового вступления в гражданско-правовые 

отношения по поводу перехода собственности и иных вещных прав на недвижимость 

собственник или иной законный владелец утрачивает не имущество как объект 

материального мира, а комплекс вещных прав, представляющих возможность 

обращения имущества в пользу виновного. Непосредственным предметом такого 

правонарушения являются документы, на основании обладания которыми 

злоумышленник приобретает право на чужое имущество.  

И.Ш. Борчашвили отмечает, что документы, дающие право на получение 

имущества, в том числе и денег, могут быть предметом мошенничества. К ним 

относятся документы, в которых содержатся определенные имущественные права, 

причем реализовать это право можно только при условии предъявления подобного 

документа. Завладение такими бумагами равнозначно завладению самими 

материальными ценностями. Что касается правовой природы имущества, то предметом 
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мошенничества может быть имущество либо право на имущество, не принадлежащее 

виновному на праве собственности. Причем последний не имеет ни действительного, 

ни предполагаемого права на распоряжение этим имуществом как своим собственным, 

так как это имущество принадлежит на праве собственности другому лицу [4, с.195]. 

Б.А. Бегалиев, рассуждая о проблемах квалификации мошеннических действий, 

предлагает свое толкование понятия «мошенничество»: «противоправное, с 

использованием обмана или злоупотребления доверием, завладение из корыстных 

побуждений чужим имуществом с целью безвозмездного обращения его в пользу 

виновного или других лиц либо приобретение при указанных обстоятельствах права на 

чужое имущество» [2, с.57]. Таким образом, в его понимании мошенничество 

охватывает два самостоятельных состава преступления: 

а) мошенническое хищение чужого имущества; 

б) мошенническое приобретение права на чужое имущество.  

Можно сделать вывод о том, что мошенничество является родовым 

преступлением с двумя различными способами совершения: хищением чужого 

имущества или приобретением права на чужое имущество путем обмана и 

злоупотребления доверием. Можно выделить общие признаки – объект, способ, вина и 

субъект. Разница прослеживается в характеристике предмета и объективной стороне.  

В приведенном примере собственник жилой недвижимости не был лишен 

возможности владения и пользования своей собственностью. Собственником утрачено 

лишь право собственности и, соответственно, право распоряжения данным 

имуществом, поскольку злоумышленниками подделали правоустанавливающие 

документы и право собственности на объект жилой недвижимости было оформлено на 

третье лицо.  

На основании вышеизложенного, с учетом приведенных мнений отечественных и 

зарубежных ученых, а также анализа правоприменительной практики можно сделать 

вывод, что в уголовных правонарушениях исследуемой категории объектом 

совершаемого противоправного деяния является право собственности на жилую 

недвижимость. В свою очередь, предмет преступного посягательства при совершении 

мошенничества с жилой недвижимостью – правоустанавливающие документы, 

посредством которых было незаконно приобретено право собственности на жилое 

помещение. 

Следовательно, одним из обстоятельств, подлежащих установлению, является 

обнаружение и выявление предмета уголовного правонарушения, т.е. 

правоустанавливающего документа, подлинного или поддельного, на основании 

которого право собственности на жилую недвижимость незаконно перешло к 

злоумышленникам.  

Поскольку мы говорим о переходе права собственности на объект жилой 

недвижимости, следует задаться вопросом о признаках хищения при совершении 

мошенничества с жилой недвижимостью, их наличии или отсутствии. Этот вопрос, на 

наш взгляд, заслуживает внимания. В науке уголовного права традиционно сложилось 

единое мнение о том, что мошенничество является формой хищения. Однако 

некоторые ученые не считают приобретение права на чужое имущество, совершенное 

путем мошеннических действий, формой хищения [4, с.203]. 
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В науке уголовного права Термин «хищение» нередко употребляется в двух 

значениях: в обобщенном виде – как юридическая категория, характеризующая любую 

форму и вид хищения; как конкретный способ совершения уголовного правонарушения 

против собственности [4, с.63]. 

Таким образом, законный собственник в лице потерпевшего по уголовному делу 

был лишен возможности обладания своей собственностью, что в свою очередь можно 

прировнять к изъятию имущества у потерпевшего поскольку физическое перемещение 

жилой недвижимости в пространстве невозможно априори. В результате подобного 

рода изъятия имущество фактически выводится из принадлежности собственника, что 

лишает собственника фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом по своему усмотрению.  

Любопытной представляется точка зрения В. Лимонова, согласно которой 

рассматриваемое деяние не является хищением, т.к. не связано с изъятием и(или) 

обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Специфика этой 

разновидности мошенничества заключается в том, что лицо, совершающее такого рода 

действия, не завладевает чужим имуществом, а только приобретает право на него [6]. 

Следовательно, отсутствуют некоторые признаки хищения, перечисленные в 

законодательном определении. 

Таким образом, нами был рассмотрен признак хищения при совершении 

уголовных правонарушений в жилищной сфере. Резюмируя вышеизложенное, хотелось 

бы выразить авторскую позицию по данному вопросу, которая заключается в 

следующем. Поскольку в рассматриваемой категории уголовных правонарушений 

объектом преступного посягательства является право собственности на жилую 

недвижимость, а предметом совершения противоправных действий выступает 

правоустанавливающий документ на объект недвижимости, предоставляющий право 

распоряжения данным имуществом с учетом отсутствия фактической возможности 

перемещения его в пространстве, считаем, что завладение указанными 

правоустанавливающими документами следует отождествлять с понятием завладения 

самим имуществом при расследовании преступлений, совершаемым в жилищной 

сфере.  

При отождествлении противоправного приобретения права собственности на 

имущество с хищением самого имущества при рассмотрении уголовных дел, связанных 

с незаконным оборотом жилой недвижимости, интерес представляет объективная 

сторона правонарушения. Объективная сторона анализируемого деяния выражается в 

совершении действий. Необходимо проанализировать, каким способом совершается 

данное действие,  соответственно, начать следует с анализа практической деятельности. 
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аясындаға алаяқтық туралы істер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар 
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 This article examines the main circumstances of the criminal procedural legislation of 

the Republic of Kazakhstan, subject to determination on cases of fraud in the sphere of 

housing relations. 
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ПРАВɩОВОЙ СТАТɩУС ПРЕДСТАВɩИТЕЛЕЙ  

РАБɩОТОДАТɩЕЛЕЙ И РАБɩОТНИКОВ 

 

Статья посвящена вопросам работодателя и руководителя предприятия как 

органа работодателя. Рассмотрены виды работодателей, содержание их правового 

статуса. Представлены теоретические модели построения отношений между 

собственником имущества предприятия и руководителем предприятия. Рассмотрен 

опыт зарубежных стран. Обоснованы предложения, направленные на более четкое 

правовое регулирование статуса работодателя и руководителя предприятия. 

Ключевые слова:       работодатель, организации-работодатели, оперативный и 

имущественный критерии правосубъектности, физические лица – работодатели. 

Согласɩно Трудовому Кодексу Республики Казɩахɩстанɩ, представɩители 

рабɩотодатɩелей - это физические и (или) юридические лица,ɩ уполномоченные на ɩ

основанɩии учредительных документов и (или) доверенности представɩлять интересы 

рабɩотодатɩеля или группы рабɩотодатɩелей; представɩители рабɩотников - органɩы 

профессионалɩьных союзов, их объединений, а ɩ при их отсутствии выборные 

представɩители, избранɩные и уполномоченные на ɩ общем собранɩии (конференции) 

рабɩотников большинством голосов учасɩтников, при присутствии на ɩнем не менее двух 

третей рабɩотников (делегатɩов конференции). 
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Предприятие (учреждение, органɩизацɩия) представɩляет собой определенным 

образɩом органɩизованɩный, юридически обособленный коллектив рабɩотников, ведущий 

определенную производственно-хозяйственную (коммерческую) деятельность и 

использующий в процессе этой деятельности соответствующую матɩериалɩьно-

техническую базɩу (зданɩие, оборудованɩие, транɩспорт и т.д.). Кроме общегражɩданɩских 

правɩ и обязанɩностей рабɩотники этих коллективов имеют специалɩьное правɩо и 

обязанɩности, связанɩные с их непосредственным учасɩтием в производственно-

хозяйственной (коммерческой) деятельности и получившие закɩрепление в 

квалɩификацɩионных харɩакɩтеристикахɩ, должностных положениях, инструкциях и т.п. 

Предприятие (органɩизацɩия, учреждение) имеет определенную внутреннюю структуру, 

кажɩдое подразɩделение выполняет свои возложенные на ɩ него задɩачɩи и функции. 

Органɩизацɩионное единство рабɩотодатɩеля нахɩодит свое правɩовое оформление в 

соответствующем уставɩе или положении. 

Согласɩно ст.34 Гражɩданɩского Кодекса ɩ Республики Казɩахɩстанɩ, юридическим 

лицом может быть органɩизацɩия, преследующаяɩ извлечение дохода ɩв качɩестве основной 

цели своей деятельности (коммерческаяɩ органɩизацɩия) либо не имеющаяɩ извлечение 

дохода ɩв качɩестве такɩой цели и не расɩпределяющаяɩ полученный чистый доход между 

учасɩтникамɩи (некоммерческаяɩ органɩизацɩия).  

Правɩовой статɩус государɩственных предприятий определены Закɩоном 

Республики Казɩахɩстанɩ «О государɩственном имуществе». Учредительным документом 

государɩственного предприятия является уставɩ, утвержденный его учредителем 

(уполномоченным органɩом), а ɩ учредительным документом государɩственного 

учреждения – уставɩ или положение. Государɩственное предприятие надɩеляется трудовой 

правɩосубъектностью и выступаеɩт в качɩестве рабɩотодатɩеля с момента ɩего регистрацɩии. 

Уставɩ (положение) республиканɩского государɩственного учреждения утверждаеɩтся 

уполномоченным органɩом соответствующей отрасɩли, а ɩ уставɩ (положение) 

коммуналɩьного государɩственного учреждения - местным исполнительным органɩом. 

Уставɩ республиканɩского государɩственного предприятия утверждаеɩтся 

уполномоченным органɩом по государɩственному имуществу, иным государɩственным 

органɩом, осуществляющим правɩа ɩ субъекта ɩ правɩа ɩ республиканɩской собственности по 

решению Правɩительства ɩ Республики Казɩахɩстанɩ, а ɩ уставɩ коммуналɩьного 

государɩственного предприятия - местным исполнительным органɩом. Уставɩом 

(положением) предусматɩриваюɩтся полномочия руководителя, режим рабɩоты, порядок 

образɩованɩия имущества ɩ и пр. В уставɩе (положении) определяются такɩже 

взаиɩмоотношения между юридическим лицом и уполномоченным органɩом по 

государɩственному имуществу (местным исполнительным органɩом), юридическим 

лицом и уполномоченным органɩом соответствующей отрасɩли (местным 

исполнительным органɩом), адɩминистрацɩией юридического лица ɩ и его трудовым 

коллективом [1]. 

Важɩным элементом трудовой правɩосубъектности государɩственного предприятия 

является его способность производить оплатɩу труда ɩ рабɩотников, разɩмер фонда ɩоплатɩы 

труда ɩ (фонд потребления) предприятия ежегодно устанɩавɩливаеɩтся уполномоченным 

органɩом. Формы оплатɩы труда ɩрабɩотников, штатɩное расɩписанɩие, разɩмеры должностных 

окладɩов, система ɩ премированɩия и иного вознагɩражɩдения определяется предприятием 
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самɩостоятельно в пределахɩ устанɩовленного фонда ɩ оплатɩы труда.ɩ Предприятие вправɩе 

самɩостоятельно устанɩавɩливатɩь и другие условия труда ɩ(сокращɩенный рабɩочий день для 

отдельных катɩегории рабɩотников, дополнительный отпуска,ɩ льготы и т.д.) В то же 

время на ɩпредприятие возлагɩаеɩтся обязанɩность обеспечить безопасɩные условия труда,ɩ 

гарɩанɩтированɩный закɩоном минимум зарɩабɩотной платɩы, меры социалɩьной защɩиты и др. 

Предприятие несет ответственность за ɩ вред, причиненный рабɩотникамɩ увечьем либо 

иным повреждением здоровья, связанɩным с исполнением ими трудовых обязанɩностей. 

С целью обеспечения эффективного использованɩия государɩственной 

собственности набɩлюдаеɩтся  тенденция усиления государɩственного управɩления 

предприятиями (со стороны уполномоченных органɩов). Органɩом предприятия какɩ 

юридического лица ɩявляется его руководитель, который назɩначɩаеɩтся уполномоченным 

органɩом и ему подотчетен. Правɩовой статɩус руководителя предприятия имеет 

специфические  особенности. С одной стороны, он является наеɩмным рабɩотником. В 

этом качɩестве уполномоченный органɩ оформляет отношение с руководителем 

предприятия посредством индивидуалɩьного трудового договора,ɩ в котором 

определяются правɩа,ɩ обязанɩности и ответственность руководителя, условия его труда,ɩ 

отдыха ɩ и матɩериалɩьного обеспечения, срок договора ɩ и основанɩия освобождения от 

занɩимаеɩмой должности с учетом гарɩанɩтий, предусмотренных закɩонодатɩельством, 

Руководитель несет персоналɩьную ответственность перед собственником за ɩсостояние 

дел на ɩпредприятии [2]. 

С другой стороны, руководитель предприятия  осуществляет управɩленческие 

функции и надɩеляется в связи с этим определенными полномочиями. Он действует на ɩ

принципахɩ единоначɩалɩия и самɩостоятельно решаеɩт все вопросы деятельности 

предприятия в соответствии с его компетенцией, определяемой уставɩамɩ предприятия и 

действующим  закɩонодатɩельством. Руководитель без доверенности действует от имени 

предприятия, представɩляет его интересы во всех органɩахɩ, расɩпоряжаеɩтся имуществом 

предприятия, закɩлючаеɩт договоры, выдаеɩт доверенности, открываеɩт банɩковские счета ɩи 

совершаеɩт иные  сделки, издаеɩт приказɩы и даеɩт указɩанɩия, обязатɩельные для всех 

рабɩотников. 

Органɩизацɩионно-управɩленческие функции в отношении коллектива ɩпредприятия 

реалɩизуются адɩминистрацɩией, в составɩ который входят помимо руководителя его 

замɩестители и другие руководящие рабɩотники. Компетенция замɩестителей 

руководителя и других руководящих рабɩотников предприятия устанɩавɩливаеɩтся 

руководителем. Замɩестители руководителя в пределахɩ своей компетенции действуют от 

имени предприятия, представɩляют его в государɩственных органɩахɩ и в других 

предприятиях, могут совершатɩь хозяйственные операцɩии и закɩлючатɩь договоры без 

доверенности, а ɩтакɩже выдавɩатɩь доверенности рабɩотникамɩ предприятия. 

Правɩотворческаяɩ деятельность трудового коллектива ɩ выражɩаеɩтся в его 

непосредственном учасɩтии в локалɩьном регулированɩии условий труда.ɩ Такɩ, проект 

коллективного договора ɩ после обсуждения его рабɩотникамɩи органɩизацɩии с учетом 

поступивших замɩечанɩий и предложений дорабɩатɩываеɩтся двусторонней комиссией, в 

которую входят равɩное количество представɩителей от рабɩотодатɩеля и рабɩотников 

органɩизацɩии. Только после этого коллективный договор подписываеɩтся полномочными 

представɩителями сторон и станɩовится локалɩьным норматɩивным правɩовым акɩтом [3]. 
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Субъектом трудового правɩа ɩтакɩже является производственный кооператɩив. Его 

правɩовое положение определяется  Закɩоном Республики Казɩахɩстанɩ «О 

производственном кооператɩиве». Производственным кооператɩивом признаеɩтся 

добровольное объединение гражɩданɩ на ɩ основе членства ɩ для совместной 

предприниматɩельской деятельности, основанɩное на ɩ их личном трудовом учасɩтии и 

объединении его членамɩи имущественных взносов (паеɩв). Такɩ, член производственного 

кооператɩива ɩ имеет правɩо учасɩтвоватɩь в управɩлении деламɩи кооператɩива ɩ в порядке 

устанɩовленном учредительными документамɩи; избиратɩь и быть избранɩным в органɩы 

управɩление кооператɩивом, вносить предложения об улучшении деятельности 

кооператɩива,ɩ устранɩение недостатɩков в рабɩоте его органɩов и должностных лиц; 

получатɩь полную информацɩию о деятельности кооператɩива,ɩ в том числе знакɩомиться с 

бухгалɩтерской и другой документацɩией; приниматɩь учасɩтие в расɩпределении 

полученной прибыли; получатɩь долю прибыли, подлежащɩую расɩпределению между 

членамɩи кооператɩива,ɩ в соответствии со своим трудовым учасɩтием в его деятельности, 

если иной порядок не предусмотрен учредительными документамɩи; получатɩь оплатɩу за ɩ

свой труд в форме зарɩабɩотной платɩы ими в иной форме, устанɩовленной кооператɩивом; 

на ɩ отдых, обеспечиваеɩмый предоставɩлением выходных дней, а ɩ такɩже ежегодных 

оплачɩиваеɩмых отпусков продолжительностью не менее устанɩовленной 

закɩонодатɩельством для соответствующих катɩегорий рабɩотников; на ɩ социалɩьное 

страхɩованɩие и социалɩьное обеспечение и др.[4]. 

Что касɩаеɩтся обязанɩностей члена ɩпроизводственного кооператɩива,ɩ то он должен: 

- соблюдатɩь требованɩия, предусмотренные учредительными документамɩи 

кооператɩива;ɩ  

- выполнять решение общего собранɩия, выборных органɩов управɩления 

кооператɩива,ɩ принятых в соответствии с их компетенций;  

- вносить имущественные взносы в порядке, способом и разɩмере, 

предусмотренными учредительными документамɩи кооператɩива;ɩ 

- осуществлять личное трудовое учасɩтие в деятельности кооператɩива;ɩ  

- нести дополнительную (субсидиарɩную) ответственность по обязатɩельствамɩ 

кооператɩива ɩв разɩмерахɩ и порядке, предусмотренных закɩоном; 

- соблюдатɩь производственную и трудовую  дисциплину, правɩила ɩохранɩы труда ɩ

и техники безопасɩности;  

- не разɩглашɩатɩь сведения, которые кооператɩивом объявлены его коммерческой 

тайɩной. 

В соответствии со ст. 147 Трудового Кодекса ɩРеспублики Казɩахɩстанɩ, сторонамɩи 

социалɩьного парɩтнерства ɩ являются государɩство в лице соответствующих 

исполнительных органɩов, рабɩотники и рабɩотодатɩели в лице их представɩителей, 

уполномоченных в устанɩовленном порядке. Социалɩьное парɩтнерство обеспечиваеɩтся в 

форме взаиɩмодействия сторон посредством органɩов социалɩьного парɩтнерства:ɩ 

1) на ɩреспубликанɩском уровне - республиканɩской трехсторонней комиссией по 

социалɩьному парɩтнерству и регулированɩию социалɩьных и трудовых отношений 

(республиканɩскаяɩ комиссия); 
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2) на ɩ отрасɩлевом уровне - отрасɩлевыми комиссиями по социалɩьному 

парɩтнерству и регулированɩию социалɩьных и трудовых отношений (отрасɩлеваяɩ 

комиссия); 

3) на ɩ регионалɩьном (обласɩтном, городском, райɩонном) уровне - обласɩтными, 

городскими, райɩонными комиссиями по социалɩьному парɩтнерству и регулированɩию 

социалɩьных и трудовых отношений (регионалɩьнаяɩ комиссия); 

4) на ɩ уровне органɩизацɩий в форме коллективных договоров, устанɩавɩливаюɩщих 

конкретные взаиɩмные обязатɩельства ɩв сфере труда ɩмежду представɩителями рабɩотников 

и рабɩотодатɩелем на ɩоснове закɩонодатɩельства ɩРеспублики Казɩахɩстанɩ. 

Постоянно действующие республиканɩскаяɩ, отрасɩлевые, регионалɩьные комиссии 

формируются на ɩоснове следующих принципов: 

1) обязатɩельности учасɩтия представɩителей органɩов исполнительной власɩти, 

представɩителей рабɩотодатɩелей и рабɩотников в деятельности комиссий; 

2) полномочности сторон; 

3) парɩитетного представɩительства;ɩ 

4) равɩноправɩия сторон; 

5) взаиɩмной ответственности сторон. 

Персоналɩьный составɩ учасɩтников комиссий формируется кажɩдой стороной 

социалɩьного парɩтнерства ɩ самɩостоятельно. Социалɩьное парɩтнерство в Республике 

Казɩахɩстанɩ напɩравɩлено на ɩрешение следующих задɩачɩ: 

1) созданɩие эффективного механɩизма ɩ регулированɩия социалɩьных, трудовых и 

связанɩных с ними экономических отношений; 

2) содействие обеспечению социалɩьной стабɩильности и общественного согласɩия 

на ɩоснове объективного учета ɩинтересов всех слоев общества;ɩ 

3) содействие в обеспечении гарɩанɩтий правɩ рабɩотников в сфере труда,ɩ 

осуществлении их социалɩьной защɩиты; 

4) содействие процессу консультацɩий и переговоров между сторонамɩи 

социалɩьного парɩтнерства ɩна ɩвсех уровнях; 

5) содействие разɩрешению коллективных трудовых споров; 

6) вырабɩотка ɩпредложений по реалɩизацɩии государɩственной политики в обласɩти 

социалɩьно-трудовых отношений. 

Расɩсматɩриваяɩ представɩителей рабɩотодатɩелей и рабɩотников, нельзя оставɩить без 

вниманɩия вопрос о коллективных договорахɩ. Коллективный договор - правɩовой акɩт в 

форме письменного соглашɩения, закɩлючаеɩмого между рабɩотникамɩи в лице их 

представɩителей и рабɩотодатɩелем, регулирующий социалɩьно-трудовые отношения в 

органɩизацɩии. Согласɩно ст. 156 Трудовому Кодексу Республики Казɩахɩстанɩ, предложение 

о начɩалɩе коллективных переговоров и закɩлючении коллективного договора ɩ может 

исходить от любой из сторон. Сторона,ɩ получившаяɩ уведомление другой стороны с 

предложением о начɩалɩе переговоров по закɩлючению коллективного договора,ɩ обязанɩа ɩв 

десятидневный срок расɩсмотреть его и вступить в переговоры. Коллективный договор 

может закɩлючатɩься какɩ в органɩизацɩиях, такɩ и в филиалɩахɩ и представɩительствахɩ 

иностранɩных юридических лиц. В органɩизацɩии допускаеɩтся налɩичие одного 

коллективного договора.ɩ Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта ɩ

коллективного договора ɩстороны создаюɩт на ɩпарɩитетной основе комиссию. Количество 
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членов комиссии, ее персоналɩьный составɩ, сроки разɩрабɩотки проекта ɩ и закɩлючения 

коллективного договора ɩопределяются соглашɩением сторон.  

Возникшие в ходе коллективных переговоров разɩногласɩия могут являться 

предметом для далɩьнейших коллективных переговоров по их урегулированɩию при 

внесении изменений и дополнений. В коллективный договор включаюɩтся следующие 

положения: 

1) о нормированɩии, системахɩ оплатɩы труда,ɩ разɩмерахɩ тарɩифных ставɩок и 

окладɩов, надɩбавɩок и доплатɩ рабɩотникамɩ, в том числе занɩятым на ɩ тяжелых рабɩотахɩ, 

рабɩотахɩ с вредными и (или) опасɩными условиями труда;ɩ 

2) об устанɩовлении межразɩрядных коэффициентов; 

3) о продолжительности рабɩочего времени и времени отдыха,ɩ трудовых 

отпускахɩ; 

4) о созданɩии здоровых и безопасɩных условий труда ɩ и быта,ɩ об объеме 

финанɩсированɩия мероприятий по безопасɩности и охранɩе труда,ɩ об улучшении охранɩы 

здоровья; 

5) о созданɩии условий для деятельности профессионалɩьного союза;ɩ 

6) о порядке внесения изменений и дополнений в коллективный договор; 

7) о контроле и ответственности рабɩотников и рабɩотодатɩеля за ɩ выполнение 

коллективного договора;ɩ 

8) об акɩтахɩ рабɩотодатɩеля, требующих учета ɩмнения представɩителей рабɩотников; 

9) о порядке допуска ɩк тяжелым рабɩотамɩ, рабɩотамɩ с вредными и (или) опасɩными 

условиями труда ɩлиц, достигших пенсионного возрасɩта ɩв соответствии с пунктом 1 ст. 

11 Закɩона ɩ Республики Казɩахɩстанɩ «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казɩахɩстанɩ». 

В качɩестве рабɩотодатɩелей выступаюɩт такɩже общественные, религиозные и 

другие органɩизацɩии, надɩеленные правɩамɩи юридического лица.ɩ Трудоваяɩ 

правɩосубъектность данɩных органɩизацɩии имеет определенные особенности, 

вытекаюɩщие из их уставɩов и действующего закɩонодатɩельства.ɩ Такɩ, правɩовой статɩус 

общественных объединений регулируется Закɩоном Республики Казɩахɩстанɩ “Об 

общественных объединениях”, Гражɩданɩским Кодексом Республики Казɩахɩстанɩ, а ɩ

именно ст.106 и др. Уставɩамɩи общественных объединении нарɩяду с органɩизацɩионными 

вопросамɩи (цели и основные напɩравɩления деятельности, порядок формированɩия, 

компетенция и сроки полномочия руководящих органɩов и т.д.) определяется трудоваяɩ 

правɩосубъектность, Предусматɩриваеɩтся порядок утверждения штатɩного (платɩного) 

составɩа ɩ рабɩотников, фонда ɩ зарɩабɩотной платɩы и т.д. На ɩ рабɩотников апɩпарɩатɩов 

общественных объединении расɩпространɩяется трудовое закɩонодатɩельство, а ɩ такɩже 

закɩонодатɩельство о социалɩьном обеспечении и страхɩованɩии. Такɩой же порядок 

устанɩовлен для штатɩных рабɩотников апɩпарɩатɩов политических парɩтий, некоммерческих 

органɩизацɩий, сельскохозяйственных товарɩиществ и их объединении (союзов) и др. 

Религиозные объединения, образɩованɩные ими предприятие и учреждение вправɩе 

приниматɩь на ɩ рабɩоту гражɩданɩ в качɩестве рабɩотников с обязатɩельным закɩлючением  

письменного трудового договора.ɩ На ɩ гражɩданɩ, рабɩотаюɩщих в религиозных 

объединениях, на ɩ их предприятиях и в учреждениях по трудовому договору, 

расɩпространɩяется закɩонодатɩельство о труде и порядок налɩогообложения нарɩавɩне с 
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рабɩотникамɩи государɩственных и общественных предприятий (учреждений, 

органɩизацɩии). Налɩогообложение доходов от рабɩоты в религиозных объединениях, на ɩих 

предприятиях и в учреждениях, получаеɩмых гражɩданɩамɩи, включаяɩ 

священнослужителей, осуществляется по ставɩкамɩ, устанɩовленным для рабɩотников 

государɩственных предприятий, учреждений и органɩизацɩии. 
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Түйіндеме 

Мақала жұмыс беруші орган, яғни жұмыс беруші және кәсіпорын басшысына 

қатысты сұрақтарды қарастырады.Жұмыс берушілердің түрлері, олардың құқықтық 

мәртебесінің мазмұны қарастырылды. Кәсіпорын мүлкінің меншік иесі мен кәсіпорын 

басшысы арасындағы қатынастарды құрудың теориялық модельдері ұсынылған. Шет 

елдердің тәжірибесі қаралды. Жұмыс беруші мен кәсіпорын басшысының мәртебесін 

неғұрлым нақты құқықтық реттеуге бағытталған ұсыныстар негізделген. 

 

Summary 

  The article is devoted to the issues of the employer and the head of the enterprise as 

an employer body. The types of employers, the content of their legal status are considered. 

Theoretical models of construction of relations between the owner of property of the 

enterprise and the head of the enterprise are presented. The experience of foreign countries is 

considered. The proposals aimed at a clearer legal regulation of the status of the employer and 

the head of the enterprise are substantiated. 
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