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Резюме: 
«Уголовные правонарушения против собственности» являются хорошо развитыми уголовными 

правонарушениями не только в Казахстане, но и во всем мире. Особенно в XXI веке с развитием 

информатазации, технологий и человеческого разума, стали появляться многие виды уловок этих 

правонарушений.Кроме того, мировой экономический кризис и ухудшение социально-экономической 

ситуации во всех капиталистических странах стали еще более серьезными для преступников. Основная 

задача сотрудников правоохранительных органов состоит в том, чтобы отличать уголовные 

правонарушения против собственности, включая грабеж, от других подобных уголовных правонарушений. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных уголовных преступлений в Республике 

Казахстан являются уголовные правонарушения против собственности. Поэтому борьба с этими 

правонарушениями, их предотвращение является задачей не только государства, но и общества в 

целом.Особенная часть Уголовного кодекса Республики Казахстан содержит теоретический анализ 
уголовных правонарушений. В Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан приводится 

виды уголовных правонарушений, тесно связанных с понятиями уголовного права, применяемыми к 

конкретному составу уголовных правонарушений, категориями Общей частиУголовного кодекса 

Республики Казахстан. 

 

Аbstract: 

“Criminal offenses against property” are well-developed criminal offenses not only in Kazakhstan, but 

throughout the world. Especially in the 21st century, with the development of informatization, technology and the 

human mind, many types of tricks of these offenses began to appear.In addition, the global economic crisis and the 

worsening socio-economic situation in all capitalist countries have become even more serious for criminals. The 

main task of law enforcement officials is to distinguish criminal offenses against property, including robbery, from 
other similar criminal offenses. 

Currently, one of the most common criminal offenses in the Republic of Kazakhstan is criminal offenses 

against property. Therefore, the fight against these offenses, their prevention is the task not only of the state, but 

also of society as a whole. A special part of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan contains a theoretical 

analysis of criminal offenses.The Special Part of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan provides types of 

criminal offenses that are closely related to the concepts of criminal law applicable to a specific corpus delicti of 

criminal offenses by categories of the General Part of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. 

 

Кілттік сөздер: құқық бұзушылық, қылмыс, меншік,  пайдакүнемдік, зиян, мүлік, қауіптілік. 

Keywords: offense, crime, own, profit, damage, property, danger. 

 

«Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» тек Қазақстанда ғана емес сондай-ақ бүкіл 
әлемде өте жақсы дамыған қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылады. Әсіресе біздің ХХІ ғасырда, 
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ақпарат, технология және адаманың ой-санасы дамыған кезінде бұл қылмыстардың орындау тәсілдерінің 

көптеген қулық түрлері пайда бола бастады. Соған қоса әлемдік дағдарыстың барлық капиталистік елдердің 

экономикалық және әлеуметтік жағдайының құлдырауы қылмыскерлерге одан да қатты себеп туғызып 

отыр. Меншiкке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, оның iшiнде тонау қылмысы, оны өзiне ұқсас 

басқа қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажыратып дәрежелеу құқық қорғау қызметкерлерiнiң басты 

мiндетi болып саналады. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқықтық принципiнiң бiрi жауаптылықтан құтылмайтын 

принципі. Бұл принцип бойынша әрбiр кез келген адам істеген құқық бұзушылығы үшін жауапты болады. 

Сондай-ақ, осы принциптiң жүзеге асырылуы құқық қорғау және құқық қолдану органдарына мiндет 
жүктейдi. Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғаннан кейін, барлық егеменді мемлекеттің, халқының өмірін 

құрайтын құқықтық және басқару жүйесін түбірімен қайта құру қажеттілігі туындайды. Осы уақытқа дейін 

көптеген заңдар қабылданып, енгізілді. Бұл заңдар республиканың алдыңғы қатарлы құқықтанушы 

ғалымдары мен тәжірибелі заңгерлері терең талқылады.Олардың ішінде маңыздысы, Ата Заңымыз – 

Қазақстан Республикасының Конституциясы бүкілхалықтық республикалық референдумда қолдау тапты. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 6-бабында «Қазақстан Республикасында мемлекеттiк 

меншiк пен жеке меншiк танылады және бiрдей қорғалады» - делінген. Сонымен қатар, Конституцияның 26 

бабында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын 

мүлкін жеке меншікте ұстай алады делінген[1]. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 235-бабына сәйкес, заңды түрде алған мүлік болып – 

ол мүлікті дайындаған, жасаған, сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту немесе осы мүлікті иеліктен айыру 

туралы өзге мәміленің негізінде, мұрагерлікке алу жолымен иеленген мүлік болып есептеледі. 
Қазақстан халқы өз алдына құқықтық мемлекет құруды мақсат етіпқойды. Құқықтық мемлекет 

құру үшін, қоғам өмірін гуманизациялау және демократизациялауға, жынысына қарай, ұлтына, қоғамдағы 

мүліктік жағдайына, әлеуметтік жағдайына, беделіне қарай төмендетудің кез-келген нысанын жоюға, яғни 

теңдік принципіне бағытталған жаңа құқықтық жүйе құру қажет болды. 

Біздің мемлекетімізде жеке меншік пен мемлекеттік меншік тең дәрежеде танылады және заңмен 

қорғалады. Әркімнің меншігіндегі мүлікті иеленуіне, пайдалануына және оған билік етуіне құқығы бар. 

Ешкімді де өз мүлкінен сот шешімінсіз айыруға болмайды.  

Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар деп иелік ету құқығын бұзумен, меншік иесіне 

басқа да тәсілдермен мүліктік зиян келтірумен немесе осындай зиян тигізуге қауіп-қатер жасаумен 

байланысты іс-әрекетті айтады. Қолданыстағы заңдарда қарастырылған меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың түрлері әрекетті жасау ниеті мен тәсілдері арқылы ерекшеленеді. Пайдакүнемдік ниеттің 
бар немесе жоқтығына байланысты барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар пайдакүнемдік және 

пайдакүнемдік емес деп екіге бөлінеді. Өз кезегінде пайдакүнемдік қылмыстық құқық бұзушылықтар екі 

топқа бөлінеді: бөтеннің мүлкін ұрлау және меншікке қарсы басқа да пайдакүнемдік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. Ұрлықтың мынадай нысандары бар: ұрлық, тонау, қарақшылық, алаяқтық, бөтен мүлікті 

иеленіп алу немесе ысырап ету[4]. 

Меншікке қарсы басқа да пайдакүнемдік мақсаттағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың тобына 

қорқытып алушылық, алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен мүліктік залал келтіру, көрінеу 

қылмыстық жолмен табылған мүлікті сатып алу немесе сату, интеллектуалдық меншік құқықтарын бұзу, 

сондай-ақ автокөлікті немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау, мақсатсыз, заңсыз иелену кіреді. 

Пайдакүнемдік мақсатынсыз жасалған меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға мыналар 

жатқызылады: жерге қатысты мүліктік құқықтарды бұзу, бөтен адамның мүлкін қасақана жою немесе 
бүлдіру. 

Адамның құқықтары мен бостандықтары жүйесінде меншікке құқықтың алатын орны ерекше, себебі 

ол адамның жеке басының сәттілігін сипаттайтын көрсеткіш. Бұл құқықтар экономикалық қатынастарды 

реттейді, сондықтан да олардың атқаратын міндеті көп. 

Бұл қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы мәселені қарастырар алдында, «меншік құқығы 

дегеніміз не?» деген сұрақ туындайды. ҚР Азаматтық кодексінің 188-бабының 1 тармағында 

 көрсетілгендей:«Меншік құқығы дегеніміз субъектінің заң құжаттар арқылы танылатын және қорғалатын 

өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы». Ал меншікке қарсы 

қылмыстар осы заңнамамен белгіленген құқығымызға қол сұғады. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы ең көп тараған қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірі 

– меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар болып табылады. Сондықтан бұл қылмыстық құқық 

бұзушылықтармен күресу, оның алдын алу мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғамның міндеті 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлігіндегі қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға теориялық талдау берілген. Ерекше бөлікқылмыстық құқық бұзушылықтартың нақты 

құрамына қолданатын қылмыстық-құқықтық ұғымдармен, Жалпы бөліктің санаттарымен тығыз байланысты 

қылмыстық құқық бұзушылықтардыңтізімін ұсынады.   
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Меншікке  қарсы  қылмыстық құқық бұзушылықтар – адамның құқықтары мен бостандықтары 

жүйесінде меншікке құқықтың алатын орны ерекше, себебі ол адамның жеке басының сәттілігін 

сипаттайтын көрсеткіш. Бұл құқықтар экономикалық қатынастарды реттейді, сондықтан да олардың 

атқаратын міндеті көп. Меншікті қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық кодексінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады[2]. 

Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды кейде мүліктік қылмыстық құқық 

бұзушылықтар деп те атайды. Қылмыстың объектісін дұрыс анықтаудың маңызы зор. Меншікке қарсы 

жасалған әрбір ұрлық және басқа да қылмыс қоғамға қауіпті, себебі ол көрсетілген қатынастарды бұзады. 

Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлігінің «Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» тарауында 
бекітілген баптардың диспозицияларының мазмұны бұл қарастырылып отырған қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың тікелей объектісі бөтеннің меншігі екендігін көрсетеді. Меншікке қарсы жасалған кейбір 

қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының объективтік жағының міндетті түрдегі элементі қылмыстық 

құқық бұзушылық жасаудың тәсілі болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды  дұрыс саралау 

үшін қылмыстық құқық бұзушылықтар ұғымы, қылмыстық құқық бұзушылықтар объектісі мен көздеп 

отырған заты анықталады. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі заңда 

белгіленген жасқа жеткен, есі дұрыс адам бола алады. Осы тақырыпты игеруде қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың берілген құрамының бір-біріне жақын қылмыстық құқық бұзушылықтармен ұқсастығын 

табуға мүмкіндік беретін белгілерін аша білуге, табылған белгілер бойынша оны жақын құрамдардан дұрыс 

ажырата былу керек. Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігінің «меншікке карсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар» тарауын толық жеткілікті түрде игеруге мүмкіндік береді [4]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес, «соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен  
айыруға  болмайды.  Меншік субъектiлерi мен объектiлерi, меншiк иелерiнiң өз құқықтарын жүзеге асыру 

көлемi мен шектерi, оларды қорғау кепiлдiктерi заңмен белгiленедi» деп көрсетiлген, яғни ата заңымызда 

азаматтардан және мемлекеттiк меншiгi қылмыстық қол сұғушылықтан заңмен қорғалатыны анықталған [1]. 

Қазіргі кезде, еңбекке қабілетті тұлғалардың жұмыс істемей ұрлыққа баруына не себеп болды деген 

сұраққа жұмыссыздық десеңіз, қазіргі уақытта қаншама кіші және орта деңгейдегі кәсіпкерлердің жұмыс 

орнымен қамтамасыз етуі мемлекетімізде өте көп, жергілікті әкімшілік жағынан «жол картасы» тағы басқа 

да шаралар арқылы жеке тұлғаларды жұмысқа баулу жыл сайын жүргізіліп отырса, сонда осы тұлғалардың 

осындай жолға түсу себебі неде деген сұрақ туындауы қалыпты жағдай[5]. 

Сот тәжірибесінің материалдары, меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар Қазақстан 

Республикасында тіркелетін қылмыстық құқық бұзушылықтардың басым көпшілігін құрайтынын көрсетеді. 

Пайдакүнемдік қылмыстылық көбейген қазіргі жағдайда меншіктің құқықтық қорғалуы ерекше мағынаға ие 
болып отыр. Меншікке қарсы шағын қылмыстық құқық бұзушылықтаркөп таралған, олар жиі жасалады 

және көптеген тұлғалардың мүдделеріне шек қояды. Сонымен қатар, сирек жасалғанымен де, адамдардың 

жеке басына ғана емес, сондай-ақ денсаулығына, дербес құқықтылығына, қоғамдық қауіпсіздікке қастандық 

келтіретін ең қауіпті қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға ең көп зиян келтіреді. 

Құқықтық саясат ішінде қылмыстылықпен күресу саясатының маңызы зор, өйткені ол құқық 

бұзушылықтардың, әсіресе меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресу қызметімен 

тікелей байланысты. Қылмыстық саясатты жүзеге асыру барысында меншікке қарсы қылмыстылығымен 

күресуді тиімді ұйымдастыру, оның ішіндегі бұзылған мүліктік құқықты қамтамасыз ету мәселелері қазіргі 

Қазақстанның ең маңызды деген стратегиялық бағытын құрайды. Өйткені, меншік бүгінгі таңдағы 

әлеуметтік дамуды анықтайтын негізгі фактор болып табылады. 

Қылмыстылықтан сақтандыруды ұйымдастыру жүйесінде елімізде біршама түбегейлі оң өзгерістер 
байқалады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев бастаған құқық қорғау органдарының жүйесін реформалау, қылмыстық 

құқық саласын ізгілендіру, қылмыстылықпен күресуде мүліктік құқықты жоғары дәрежеде қорғау алдыңғы 

орынға қойылды. 

Құқық қорғау органдарының күнделікті қызметінде криминологиялық мониторингті талдай білу де 

қылмыстылықтан сақтандыру жүйесінің жұмысының тиімді қызмет етуіне оң әсері сөзсіз. Мүлікті алудың 

қасақана сипаты кез-келген бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсудің тек тікелей ниетпен ғана жасалуы 

мүмкін екендігін білдіреді. Бұл жағдайда кінәлі мүлікті заңсыз алып отырғанын түсінеді, онымен 

иеленушіге немесе мүліктің иесіне мүліктік зиян келтірілетінін біледі және мақсаты пайдакүнемдік  

болғандықтан сол зиянды келтіргісі келеді. 

Пайдакүнемдік мақсат деп мүлікті заңсыз қайтарымсыз алуға мүдделі болуды айтады. 

Пайдакүнемдіктің өзі пайданы, олжаны білдіреді. Дальдің сөздігінде пайдакүнемдікке: «тегін табысқа, 

олжаға құмарлық; ақшаға, байлыққа ашкөздік, тойымсыздық, алыпсатарлыққа үйірлік; пайда, олжа, түсім» 
деген анықтама берілген. 

Заң әдебиеттерінде пайдакүнемдік міндетті түрде мүліктік пайданы келтіруі тиіс емес деген 

болжамдар кездеседі. Пайдакүнемдік мақсат жымқырып отырған тұлғаға пайда әкелуі тиіс. Мұндай пайда 

мүліктік те, басқа да мүддеде болуы мүмкін. Осының негізінде бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсірудің 

міндетті белгілерінен «пайдакүнемдікті» шегеріп тастау туралы ұсыныстар енгізіледі. Алайда бүгінде 

мұндай пайымдаулар қажетсіз болып қалды. Олар заңға сәйкес емес. ҚК-тің алтыншы тарауының 189 
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бабында аталған ескертпесінде бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіруді – бұл бөтен мүлікті 

пайдакүнемдік мақсатпен заңсыз қайтарымсыз алып қою және айналдыру деп анық айтылған[2]. 

Мүлікті өз пайдасына немесе өзгенің пайдасына алу және айналдыру  –  белгілері өзара тығыз 

байланысты және бір-бірін толықтырып отырады. «Мүлікті алу» және «айналдыру» түсініктерінің ұғым 

ретінде бір-бірінен мазмұны жағынан айырмашылықтары бар. Олар кінәлінің қалыптасқан әлеуметтік 

байланысты – меншік қатынастарын бұза отырып, басқа тұлғаның мүліктік аясынан материалдық 

құндылықтарды заңсыз алатынын және бөтен мүлік иелігін бұзып немесе иелігіндегі мүлікті өз меншігіне 

айналдыру. Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігі мен дербестігін алғаннан кейін, нақты осындай 

құқықтық жүйе құрыла бастады. Қазақстан Республикасының бірнеше жыл дербес өмір сүру кезінде халық 
өмірінің көптеген жақтарын жақсартуға бағыттылған заңдар мен басқа да нормативтік-құқықтық актілер 

орасан зор мөлшерде қабылданды. Осы мезгіл ішінде заң шығару процесі үлкен жылдамдықпен жүрді[5]. 

Заң адамның өмірін және денсаулығын, оның бостандығын, ар-намысы мен абыройын оның табиғи 

құқықтарына қол сұғушыдан қорғауға міндетті. Сондықтан, барлық адамдар оларды қорғайтын құқықтарды 

білуге  міндетті. Заңдарды мұқият зерттеу бізге Қазақстанда қандай мемлекет құрылып жатқанын, азаматтар 

қандай құқықтар мен бостандықтар бар екендігін, сондай-ақ егер де олардың құқықтар мен бостандықтарын 

лауазымды тұлғалармен, басқа азаматтармен бұзылған жағдайда олардың заңды мүдделерін кімдер 

қорғайды. 

Бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру заты ретінде бөтен мүлік ұрланған мүліктің өзге адамға 

тиесілі екендігін білдіреді. Ол ұрлықшы үшін бөтен болып табылады. Ұрлықшының ол мүлікті иеленуге 

шамаланған да, нақты да меншік құқығы немесе заңды иелену құқығы жоқ. Басқаша айтқанда, бөтеннің 

мүлкін заңсыз айналымға түсіру заты болу үшін мүлік қастандық жасаған сәтте ұрлықшыдан басқа 
тұлғаның меншігінде немесе заңды иелігінде болуы тиіс. Әрекет жасалған сәтте ұрлық жасап отырған 

тұлғаның меншігінде немесе заңды иелігінде болған мүлік бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру заты 

болуы мүмкін емес. Оның үстіне, аталған тұлға ұрланған мүлікке меншік құқығы жоқ екендігін ескеріп 

немесе заңды иелену құқығы негізінде өзінікі еместігін біле тұра әрекет жасайды [5]. 

Соңғы белгісі – мүліктік меншігіне материалдық зиян келтіру. Мүліктің өтеусіз алынып 

отыруының өзі иеленушіге немесе басқа тұлғаға (мысалы, мүліктің иеленушісіне) мүліктік зиян келтіріліп 

отырғанын білдіреді. Қылмыстық-құқықтық ғылымда бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру кезінде 

«қылмыскер алған мүліктің құны», яғни нақты (оң) зиян материалдық зиян болып табылады деген пікір 

басым болып отыр. Бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру кезіндегі зиянның мазмұнына аңғарылмай 

қалған пайда кірмейді. Оның себебі, бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру кезінде мүлік иеленушінің 

немесе заңды иеленушінің қолма-қол қорларынан алынатынында. Иеленуші өзінің қолмақол мүлкінің 
белгілі-бір үлесінен (сомасынан) айырылады, ал ұрлаушы сондай сомаға бөтен мүлікті заңсыз иеленеді[3]. 

Жалпы қылмыстық кодекстің нормалары ғылым мен техниканың дамуына байланысты, сонымен 

қатар заман талабына сәйкесүнемі жетілдіруді талап етеді. Біріншіден қылмыстардың жасалу жолдары 

олармен күресу жолдарынан қарағанда қарқынды дамуы. Екіншіден, нормаларды қылмыстың алдын алу 

дәне онымен күрсеу мақсатында жетілдіріп, өзгертулер мен толықтырулар арқыры жазаның шектерін 

өзгерту қажеттігін ескеру керек. 
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Резюме: 

Ведение дел в судах прокуроров, участвующих в разбирательстве дела, не только перед началом, а 

также в качестве важной гарантией законности при осуществлении правосудия в судах и надзора 

исполнения законов, задача состоит в социальной значимости. С участием в судебном разбирательстве 

Прокурор в суде доказательств своего полного всестороннего и объективного исследования, выявить вину 
подсудимого в качестве лица, привлекаемого к ответственности, совершивших преступления, правильно 

оценивать ее, назначить справедливое наказание подсудимому обоснованные законом, решение 

юридических и помогают.         

Прокурор, участвуя в судебном процессе, представляя интересы государства, трибунасын 

сотталуына всеобщего суда лица, совершившего преступление, выполнения воспитательной роли судебного 

разбирательства постоянно, выводы судебных процессов приходится использовать различные. Надзор 

прокурора уголовного производства, принципов демократии и гласности, обеспечивающих дальнейшее 

совершенствование судебно-правовой реформы, является одной из основ реализации. Контроль, являясь 

органом надзора за точным и единообразным применением законов в государстве, прав и законных 

интересов граждан, прокуратуры, судебных процессов защищает культуру; воспитательная роль его в 

настоящее время повысился. Существенно укреплена законности в судах Республики. 

 

Abstract: 

Conducting business is in the courts of public prosecutors participating in the trial of business, not only 

before the beginning, and also as by the important guarantee of legality during realization of justice in courts and 

supervision of execution of laws, a task consists of social meaningfulness. With participating in a judicial trial 

public Prosecutor in the court of proofs of the complete all-round and objective research, to educe guilt defendant 

as the person brought to the account, committing crime, it is correct to estimate her, appoint just punishment to the 

defendant reasonable a law, decision legal and help.  

Public prosecutor, participating in a trial, by submitting interests of the state, трибунасын сотталуына of 

universal court of person, committing crime, implementations of educator role of judicial trial constantly, the 

conclusions of trials have to be used different. A supervision of public prosecutor of criminal production, principles 
of democracy and publicity, providing further perfection of судебно-правовой reform, is one of bases of realization. 

Control, being the organ of supervision after exact and uniform application of laws in the state, rights and legal 

interests of citizens, office of public prosecutor, trials protects a culture; educator role him rose presently. 

Substantially fortified to legality in the courts of republic. 

 

Кілттік сөздер: Прокуратура, сот төрелігі, Қылмыстық заң, Қылмыстық кодекс, Қылмыстық  

құқығы,  қылмыстық жауаптылық, қылмыстық құқық бұзушылық. 

Keywords: Office of public prosecutor, justice, Criminal law,  Criminal  Code, Criminal right, crimes, 

criminally responsibility, criminal law violation. 
 

ҚР Конституциясы біздің елімізде сот төрелігін жүзеге асырудың негізгі қағидаттарын бекіткен. 

Сот-құқықтық жүйесі әлемдік тәжірибеге сәйкес жаңадан қабылданған Қылмыстық және Қылмыстық 
процестік кодекстері, ҚР АК, ҚР АПК, ҚР Жоғарғы Соты Пленумының "Сот билігі туралы заңдарды 

қолданудың кейбір мәселелері туралы" 14.05.98 ж. №1, "Соттарда қылмыстық жаза тағайындау кезінде 

заңдардың сақталуы туралы" 30.04.99 ж. №1 қаулылары және т.б. қолданысқа енгізілгеннен кейін одан әрі 

дамытылды және жетілдірілді. Бұл нормативтік актілер әлеуметтік әділет қағидаттарын өмірде жүйелі түрде 

жүргізуге, әділ сот талқылауларын қамтамасыз ету және қылмыстық заңды дұрыс қолдану мақсаттарында 

http://dereksiz.org/osh-bol-tti-elippem-masati.html
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соттарда әр қылмыстық істі қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттарына сәйкес шешуге назар 

аудартады[1].  

Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде заңдардың дәл сақталуын маңызды кепілі прокурорлық 

қадағалау болып табылады. Сотта мемлекет мүддесін білдіру прокурорлық қадағалаудың жеке саласы, 

прокуратура органдары жұмысының маңызды құрамды бөлігі болып табылады. Бұл қадағалауды 

прокурорлар аудандық (қалалық) соттардан бастап ҚР Жоғарғы Сотына дейінгі барлық сот сатыларында 

жүзеге асырады. Прокурорлар заңдардың орындалуын қадағалау өкілеттері бойынша қылмыстық істі 

тыңдауға дайындау кезеңінен бастап, қылмыстық істердің қадағалау тәртібіндегі өндірісіне дейінгі 

талқылаудың барлық сатыларына қатысады. 
Сот төрелігіндегі прокурорлық қадағалаудың рөлі мен маңызы 1995 жылғы 21 желтоқсандағы 

"Прокуратура туралы" ҚР Заңының қабылдануына байланысты едәуір жоғарлады. Аталған заңның 30-

бабында сот талқылауындағы прокурордың құзыры қарастырылған:  

Қылмыстық, азаматтық немесе өзге сот ісін жүргізу барысында сотта мемлекет мүддесін білдіре 

отырып, прокурор осы Заңға, сондай-ақ Республиканың қылмыстық істер жүргізу, азаматтық істер жүргізу 

және өзге де заңдарға сәйкес апелляциялық (кассациялық) және қадағалау тәртібінде өз өкілеттігін жүзеге 

асырады. 

Соттың (судьяның) іс бойынша шығарған шешімімен, үкімімен немесе өзге қаулысымен оның заңға 

сәйкессіздігі немесе негізсіздігі бойынша келіспеген жағдайда, прокурор істі қайта қарау немесе құқықтық 

актінің күшін жою, не өзгерту туралы жоғары тұрған сотқа наразылық беруге құқылы.  

Прокурорлардың қадағалауы соттардың істерді жан-жақты, толық және объектавті талқылау туралы 

заң талаптарының мүлтіксіз орындауларына, заң мен сот алдында азаматгардың теңдігін сақтауға, әр 
қылмыстық іс бойынша негізді және әділ үкімдердің, ұйғарымдар мен қаулылардың қабылдануын 

бақылауға бағытталған. Прокурор сотта мемлекет мүддесін білдіруді жүзеге асыра отырып, заң, азамат, 

заңды тұлға және мемлекет аттарынан шығып, қылмыстық істер бойынша айыпты қолдайды және әділ сот 

саласына тартылған азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерінің мемлекеттік кепілі болып табылады. 

Соттарда істер талқылауына қатысушы прокурорлардың алдында тек іс жүргізу ғана емес, сондай-ақ 

сот төрелігін жүзеге асыру кезіндегі заңдылықтың маңызды кепілі ретінде, соттарда заңдардың 

орындалуының әлеуметтік маңызын қадағалау міндеті тұрады. Прокурор өзінің сот талқылауына 

қатысуымен сотта дәлелдемелерді толық жан-жақты және объективті зерттелуіне, сотталушы ретінде 

жауапқа тартылған адамның кінәсін анықтауға, оның жасаған қылмысына дұрыс баға беруге, сотталушыға 

заңмен негізделген әділ жаза тағайындауға, заңды шешім шығаруға көмектеседі. Прокурор сот процесіне 

қатысып және мемлекет мүддесін білдіре отырып, сот трибунасын қылмыс жасаған адамды жалпыға бірдей 
сотталуына, сот талқылауының үнемі тәрбиелік рөлді орындауына, түрлі сот процестерінен тиесілі 

қорытындылар шығаруға пайдалануы керек.  

Прокурордың қылмыстық іс жүргізуді қадағалауы, жариялық және демократия қағидаттарын одан 

әрі жетілдіруді қамтамасыз ететін сот-құқықтық реформасын іске асырудың басты негіздерінің бірі болып 

табылады. Мемлекетте заңдардың дәл және біркелкі орындалуын қадағалау органы бола отырып, 

прокуратура азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сот процестерінің мәдениетін қорғайды; 

қазіргі кезде оның тәрбиелік рөлі де жоғарлады. Республика соттарында заңдылық біршама нығайтылды. 

Соттарда қылмыстық істерді қарау кезінде заңдылықтың орындалуын қадағалауды жүзеге асыра 

отырып, прокурорлар ҚР Конституциясының, ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексін, "Қазақстан 

Республикасының прокуратура туралы" Заңының, сондай-ақ ҚР Бас прокурорының бұйрықтары мен 

нұсқауларының талаптарын басшылыққа алады. Прокурорлар сондай-ақ, қылмыстық істерді қарау 
барысында туындайтын мәселелер бойынша заңдарды қолдану туралы ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 

түсіндірмелерін де басшылықка алуға міндетті[2].  

ҚР процессуалдың заңы, прокуратура туралы Заңы прокурорлардың сотта мемлекет мүддесін 

білдіру кезіндегі өкілеттігін, сондай-ақ заң бұзушылықтарды жоюға бағытталған прокурорлық шара қолдану 

жолдарын да анықтайды. Қылмыстық, азаматтық және өзге де сот өндірісін жүргізу кезінде сотта мемлекет 

мүддесін білдіре отырып, прокурорлар өз құзыреті шегінде: 

1) істі басты сот талқылауына дайындау кезінде судья шешімінің заңдылығы мен негізділігін 

тексереді;  

2) мемлекеттік айыптаушы ретінде шығады; 

3) басты сот талқылауы барысында туындаған мәселелер бойынша қорытындылар береді;  

4) мемлекеттік және қоғамдық мүдделерін, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 

талап етілсе, талаптар қояды, оларды сотта қолдайды; 
5) сотгың заңсыз және негізсіз үкімдеріне, ұйғарымдар мен қаулыларына наразылық келтіреді;  

6) наразылықтар және шағымдар бойынша қаралатын қылмыстық істерге кассациялық және 

қадағалау сатыларында қорытындылар береді; 

7) соттың үкімдерін, ұйғарымдары мен қаулыларының уақытылы орындалулары мен заңдылығын 

тексереді:  

http://dereksiz.org/prekeshov-nrhan-ebilini-sajlaualdi-bafdarlamasi.html
http://dereksiz.org/shekerim-jene-pushkin.html
http://dereksiz.org/1-isti-sotta-araufa-ezirleu-jene-oni-maizi.html
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8) соттың үкімдерін, ұйғарымдары мен қаулыларының уақытылы орындалуларын қадағалауды 

жүзеге асырады; 

9) соттың үкімдерін, ұйғарымдарын, қаулыларын қайта қарау немесе жаңадан ашылған мән-

жайларға байланысты қылмыстық істерді жаңғыртуға заңмен қарастырылған жағдайларда шаралар 

қолданады.  

Соттардың барлық сатыларында нақты істерді қарау кезінде жіберілген заң бұзушылықтар мен 

бұзылған процесс нормаларын прокурорлар мынадай түрлі тәсілдермен анықтаулары мүмкін: сотта 

прокурордың қатысуынсыз қаралған істер бойынша үкімдердің заңдылығы мен негізділігін тексеру; 

прокурорлардың соттардағы кассациялық және қадағадау сатыдарына қатысулары; өтініштің уақытылығын 
және дұрыстығын тексеру; үкімді орындалуға келтіру; белгілі бір кезеңдегі істер бойынша немесе 

қылмыстық істердің жеке санаттары бойынша сот тәжірибесін қорытындылау. Соттарда нақты істерді қарау 

кезінде жіберілген заң бұзушылықтарды жоюға мүмкіндік тудыратын құқықтық актілер қатарына мыналар 

жатады: арыз, өтініш, қорытыңды, прокурордың наразылығы және ұсынысы. Қылмыстық істерді қарау 

кезінде заңдылыктың сақталуын қадағалаудың мәнін құрайтын аталған заң бұзушылықты анықтаушы 

құықтық құралдар мен анықталған заң бұзушылықтарға прокурордың шара қолдану құралдары бір-бірімен 

табиғи байланысты, олар қылмыстық сот өндірісінің демократиялық қағидаттармен және онда 

мазмұндалатын заң қағидаттарымен толық сәйкестікте болады. Қылмыстық, азаматтық, шаруашылық, 

әкімшілік істерді сот төрелігіне жіберу жөніндегі соттың қызметінде үлкен тәрбиелік ықпал бар[3].  

Жеке тәжірибелер сотта прокурорлық қадағалау шектерін негізсіз азайта отырып, оны сот 

органдарымен шығарылған үкімдердің, ұйғарымдардың және қаулылардың заңдылығы мен негізділігін 

қадағалауға әкеп соқтырады. Прокурор істерді сотта қарау кезінде заңдардың орындалуын қадағалауды 
жүзеге асырмайды, тек сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін қадағалайды деген қорытынды ҚР 

Конституциясына және өзге заңдарға сәйкес келмейді, Аталған нормативтік актілердің мазмұнына үңілетін 

болсақ, ол прокурор өкілеттігінің көлемді шеңберінен тұрады, оның қатарына сотқа қатысу, мемлекеттік 

айыпты қолдау, заңсыз және негізсіз үкімдерге, шешімдерге наразылықтар келтіру және олардың 

орындалуын қадағалау да жатады. Қорытындылай келгенде, сотта прокурордың барлық өкілеттігінің бір-ақ 

мақсаты бар - қылмыстық іс бойынша шындықты анықтау, қылмыстық істер бойынша заңдылық пен 

әділдікті орнату. Сондықтан, прокурордың өкілеттігін кемітіп, оны тек айыпты қолдайды және үкімдерге, 

ұйғарымдар мен сот қаулыларына наразылық келтіріп қана қояды деп, сот процестерінде прокурордың іс 

жүргізу өкілеттігін талдау дұрыс емес. 

Сотта прокурорлық қадағалаудың мәні тек сотпен шығарылған шешімдердің заңдылығы ғана емес, 

сондай-ақ сот құрамының, оның ішінде сотталушының, оның қорғаушысының, жәбірленушінің, азаматтық 
талапкер мен азаматтық жауапкердің, сарапшыны мен куәлардың материалдық және құқықтық іс жүргізу 

нормаларын дәл және біркелкі орындау болып табылады.  

Прокурор құқық қорғау міндетін жүзеге асыра отырып және біртұтас орталықтандырылған 

органның өкілі ретінде шыға отырып, өз міндеттерін тек заң шегінде, ҚР Бас прокурорының заңдары мен 

нұсқаулары негізінде ғана орындайды. Прокуратура туралы Заңның 3-бабында прокуратура органдары өз 

қызметін басқа мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық 

бірлестіктерден тәуелсіз, тек ҚР Бас прокурорына ғана бағынумен жүзеге асырады делінген. Бұл ереже сотта 

қылмыстық істерді қадағалауды жүзеге асырушы прокурорға қылмыстық істер өндірісіне байланысты кез 

келген мәселелер бойынша, өз бетінше іс жүргізу шешімін қабылдауға жағдай тудырады. Екінші жағынан, 

жоғары тұрған прокурор егер заңға сәйкес келмесе немесе заңға қайшы келетін болса, онда төмен тұрған 

прокурордың шешімін бұзуға немесе өзгертуге құқылы. Заңдардың орындалу мақсатына негізделіп 
шығарылған Бас прокурордың бұйрықтары, нұсқаулары барлық прокуратура органдары үшін міндетті. 

Прокуратура органдарының қатаң бағыныштылығын және барлық сот сатыларында прокурордың іс жүргізу 

тәуелсіздігін дұрыс үйлестіру, прокурордың заң талаптарына жауап беретін шешім шығаруының міндетті 

шарты болып табылады. Прокурордың іс жүргізу жағдайы заңды сақтаушы ретінде, мемлекеттік айыпты 

қолдау кезінде сот талқылаушының толықтығы, жан-жақтылығы және объективтілігі туралы заң талаптарын 

сақтауды, барлық іс жүргізу кепілдіктерін қамтамасыз етуді, сотталушының әрекеттігі мен әрекетсіздігін 

дәрежелеуді, ал жаза оның жасаған қылмысының ауырлығына, айыпталушының жеке басы туралы 

деректерді ескерумен, тек заңға сәйкес жаза тағайындалуын бақылауды міндеттейді. 

Осы қадағалауды жүзеге асырушы органдардың алдында басқа да мынадай маңызды міндеттер 

тұрады: материалдық және іс жүргізу нормаларының бұзылуын анықтау және жою; қылмыс жасауға 

мүмкіндік тудыратын себептер мен жағдайларды жою және оларды жою бойынша шаралар қолдану; 

қылмыстылықпен күресті күшейту; соған байланысты соттың қылмыстарды қысқартуға және жоюға ықпал 
етуі; процеске қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау.  

       Кез келген дәрежедегі прокурор мемлекеттік айыптаушы ретінде шыға отырып, ҚР Бас прокурорының 

өкілі болып табылады, ол - қылмыстық азаматтық және өзге процестерде заңдылықты сақтаушы. 

Мемлекеттік айыпты қолдау кезінде ол қылмыстың істерді сотта қарау заңдылығын қадағалау міндетінен 

босатылмайды.  ҚР Бас прокуроры прокурордың сотта қолдайтын мемлекеттік айыпты қылмыстылықпен 

http://dereksiz.org/otbasi-shafin-memleket-biil-azastan-respublikasini-prezidenti.html
http://dereksiz.org/dauli-mal-ora-men-trfin-j-jauapkerdi-zadi-ieliginde-bolfandita.html
http://dereksiz.org/2-sali-jjesine-tsinik-azastanda-sali-jjesini-aliptasui-men-dam.html
http://dereksiz.org/2-sali-jjesine-tsinik-azastanda-sali-jjesini-aliptasui-men-dam.html


10 

 

күрестің әрекетті құралының бірі ғана емес, қылмыстық істерді соттарда қарау кезінде заңдылықтың 

орындалуын жүзеге асырушы нысанының бірі ретінде қарайды. 

Прокурор қадағалауды іс бойынша сот үкім, ұйғарым немесе қаулы қабылдағанда ғана емес, сондай-

ақ ол іс бойынша әлі ешқандай шешім шығарылмағанда да жүзеге асырады. Егер сот сотталушыға сот 

талқылауында оның құқықтарын түсіндірмесе, прокурор бұл заң бұзушылықтарға дереу шаралар қолдануға 

тиіс, бірақ мұндай заң бұзушылықтарға байланысты ешқандай арнайы ұйғарым ұйғармайды, сондықтан 

наразылық келтіруге негіздер болмайды. Осыған байланысты прокурор бұл заңсыз және негізсіз ұйғарымға 

кейін наразылық келтіретін болғандықтақ бұл заң бұзушылықтарға заңсыз үкім шығарылғанға дейін 

шаралар қолдануға құқылы емес[4].  
Қылмыстық процестік заңы прокурорларға сотқа басқа қатысушылардың алдында дәлелдемелерді 

ұсыну, оларды зерттеуге қатысу, өтініш беру бойынша ешқандай ерекшелік қарастырмайды (ҚПК 317-

бабы). Бірақ басқа сот талқылауына қатысушылардың құқықтық жағдайынан ерекшеленетін іс жүргізу 

жағдайына қояды. Бұл прокурордың артықшылығы емес, оған жүктелген міндеттерді ойдағыдай жүзеге 

асыруға қажетті жағдай тудыру. Жәбірленуші өз атынан, ал қорғаушы - сотталушының және тергеуші мен 

соттың тағайындаулары бойынша шыға отырып, сот мәжілісінде жіберілген заң бұзушылықтарға шара 

қолдана алады, бірақ олар оны қолданбаулары да мүмкін. Заң оларға мұны істеуді міндеттемейді. Прокурор, 

заңның, мемлекеттін атынан шыға отырып, заң бұзушылықтарды кім жібергеніне қарамастан, оларды жоюға 

шаралар қолдануға құқылы ғана емес, әрі міндетті. Бұл жерде судьялардың, қорғаушылардың, 

жәбірленушілердің, азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің бірыңғай құрамы жайлы сөз болуда. 

Өзінің қатысуымен прокурор, жәбірленушінің, азаматтық талапкер мен жауапкердің және өзге де 

қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзылмауларына мүмкіндік тудырады. 
Прокурорлар тек мемлекеттік айыптаушы ғана емес, сондай-ақ соттарда қылмыстық істерді қарау 

кезінде заңдардың орындалуын қадағалау органдары ретінде де шығады.  

Апелляциялық сатыда заңдылықты қадағалау органы өкілінің міндетін атқара отырып, прокурор 

айыптау үкімін немесе жазаның жеңілдігіне берілген ұсынысты ғана қолдамайды, сондай-ақ заңда 

көрсетілген негіздер бойынша істі өндірістен қысқарту туралы ұсыныстар енгізеді (айыптау үкімін негізсіз 

деп есептеп); бірінші сатыдағы сотпен тағайындалған жазаны жеңілдету туралы (үкімді тым қатаң деп 

есептеп); қылмыстық жазаның жеңілдірек түрін көздейтін заңды қолдану туралы (ең ауыр жаза туралы 

заңды қолдануға қарсы болумен) және т.б. Аталған әрекеттер прокурор түсінігін айыптаушы тек айыптаушы 

ретінде түсінік берілмейді. 

Прокурордың іс жүргізу жай-күйлерінің апелляциялық сатыдағы ерекшеліктері, ең алдымен сотпен 

шығарылған шешімнің (үкімнің) заңды мен негізді болуынан тұрады. Басқа ерекшелігі, бұл кезеңдегі 
қадағалауды жүзеге асыру бұрын бірінші сатыдағы сотта істерді қарау кезінде заңдылықтың сақталуын 

қадағалауға ешқандай қатысы болмаған жоғары тұрған прокуратураларға берілетіндігі. Бұл осы 

прокурорлардың объективтілігі мен іс жүргізу тәуелсіздігін қамтамасыз етудің бірден бір шарты болып 

табылады.  

Прокуратура органдарының орталықтандыру қағидаттары, төмен тұрған прокурорлардың жоғары 

тұрған прокурорларға бағыныштылығы заңда негізделінген және ол бұлжымастық болып табылады. Бірақ, 

істерді сотта қарау кезінде заңдылықты қадағалау мәселелері бойынша аталған қағидат өз күшін толық 

сақтай отырып, осы міндеттерді тікелей орындайтын прокурорлардың іс жүргізу тәуелсіздігімен 

ұштастырады. Жоғары тұрған прокурор бағынышты прокурорға айыпты қолдау туралы нұсқау беріп қана 

қоюға құқылы емес, өзінің ішкі сенімі бойынша қылмыстық істің апелляциялық талқылауына қатысушы 

прокурорға ол келіспеуіне байланысты қорытынды беруге міндеттей алмайды. ҚР Бас прокуроры, 
прокуратура органдарының орталықтандыру қағидаттарын қатаң сақтай отырып, өзінің бұйрықтарымен 

нұсқауларымен қылмыстық істерді сотта қараудың заңдылығын сақталуын қадағалауды жүзеге асырушы 

прокурордың процессуалдық тәуелсіздігін нығайтады. Аталған "Қылмыстық істерді сотта қараудың 

заңдылығына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы" 23.02.2001 ж. № 24 бұйрығында Бас 

прокурор мынаны ұсынады: "Тараптардың бәсекелестік және теңдік қағидаттары негізінде сотқа қатысуы 

заңды және негізді сот қаулысын шығаруға мүмкіндік тудыруы керек. Айыпты қолдау кезінде өз көзқарасын 

сотта зерттелген дәлелдемелердің негізінде анықтасын"[5]. 

Апелляциялық сатыда прокурордың іс жүргізу жай-күйі сотталушының, қорғаушының, 

жабірленушінің, басқа да сот процесіне қатысушылардың іс жүргізу жай-күйлерінен ерекше. Заң 

қылмыстық процеске қатысушылардың барлығына белгіленген мерзімде апелляциялық тәртіпте соттың 

үкімін, ұйғарымын және қаулысын даулауға құқылы дейді. Сотталушы, қорғаушы, жәбірленуші, азаматтық 

талапкер мен азаматтық жауапкер бұл құқықты апелляциялық шағымда нақты іске асырады, ондай шағым 
бар болған жағдайда, сот үкімінің, каулысының және ұйғарымының заңдылығын және негізділігін тексеруге 

жоғары тұрған сотты міндеттейді. Сонымен қатар, қорғаушыға, жәбірленушіге, азаматтық талапкер мен 

азаматтық жауапкерге олардың пікірі бойынша кез келген әділетсіз үкімге шағымдануларына бөгет 

болмайды. Прокурор басқа шектелерге қойылған. Заң талаптары бойынша прокурор әр негізсіз және заңсыз 

үкімдерге апелляциялық тәртіпте наразылық келтіруге міндетті. Прокурордың заңсыз және негізсіз 

үкімдерге наразылық келтірмеуі, өзінің қызметтік парызын өтемеуі болып табылады. Басқа қылмыстық 

http://dereksiz.org/tlfani-zertteuge-bafittalfan-edistemeler-jeke-tlfani-kop-fakto.html
http://dereksiz.org/tabifatti-lastanui.html
http://dereksiz.org/7-mamir-otan-orfaushi-kni-rmetti-eskeri-izmetkerler-adirli-jer.html
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процеске қатысушылардың шағымдарымен салыстырғанда прокурордың наразылығы істі апелляциялық 

тәртіпте немесе қадағалау тәртіпте қайта қараудың сылтауы ретінде заңға және қылмыстық іс 

материалдарына жауап беруі керек. Аталған процеске қатысушылардың шағымдарына мұндай талаптар 

қойылмайды. Наразылық келтіру мәселелері бойынша прокурордың рөлі аса маңызды, себебі прокурордың 

қатысуынсыз кез келген үкімді бұзу немесе өзгерту, прокурордың өз міндеттерін тиісті орындамауын 

куәландырады.  

Сот органдарының үкімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қадағалау тәртібінде қайта қарау 

кезінде де, прокурордың рөлі өткен сот талқылауы кезеңдеріндегі сияқты болып қала береді. Процестің бұл 

кезеңінде заң сақтаушы ретінде прокурордың іс жүргізу жай-күйі соттардың қадағалау сатыларында 
қылмыстық істерді қарауда прокурордың қатысуын міндетті шарты ретінде анықталуымен де ерекшеленеді. 

Қадағалау наразылығы бойынша істі қарау кезінде сотталушының, ақталғанның немесе олардың 

қорғаушыларының, сондай-ақ қылмыстық процеске қатысушылардың басқаларының істі қадағалау 

тәртібінде қарауға қатысулары, соттың қарауы бойынша анықталады. 

Сондықтан, соттардың қадағалау сатыларында қылмыстық істерді қарауға прокурордың қатысуы - 

осы соттардың заңды және негізді сот шешімдерін шығаруын қамтамасыз ететін шарттардың бірі болып 

табылады[6].  

ҚР қылмыстық іс жүргізу заңының ережелері едәуір бағдарламалы болып табылады. 

ҚПК бойынша наразылық келтіру құқығы тек прокурорға тән және мұны прокурордың кассациялық 

(апелляциялық) наразылық келтіруді қамтамасыз етудегі едәуір жетістігі деп есептеу керек. 2000 жылы 

республика бойынша барлық бұзылған және өзгертілген үкімдердің ішінен прокурорлардың наразылықтары 

бойынша 3516 адамға қатысты үкімдер бұзылған және өзгертілген. Бұдан басқа, жартылай айыптау 
істерінен басқа барлық істер бойынша прокурордың қатысуын қамтамасыз ету де заңның үдемелі қадамы 

болып табылады.  

Қадағалау сатысында прокурордың іс жүргізу жай-күйінің ерекшелігі, бұл сатыда заңды күшіне 

енген үкімнің заңдылығы мен негізділігі мәселесі болып табылады. Осыған байланысты, қадағалау міндетін 

жүзеге асыру жоғары тұрған прокурорларға ауысады. Қадағалау сатысында қорытындымен шығатын және 

қызметтік жайы заңмен анықталған прокурор мемлекеттік айыптың өкілі болып табылмайды. Ол осы іс 

бойынша апепляцнялық сатыларға қатысқан мемлекеттік айыптаушы мен прокурорлардың көзқарастарына 

қарамастан, корытынды береді. 
Прокурорлық қадағалаудың іс жүргізушілік маңызын бір сатыда басқа сатылардың алдында жоғары 

бағалауға болмайды. Қылмыстық істерді сотта қараудың заңдылығын прокурорлық қадағалау бірінші сатыдағы 

сотта қалай маңызды болса, қылмыстық істерді кассациялық апелляднялық тексеруде де, сондай-ақ қылмыстық 
істерді қадағалау тәртібінде қарау кезінде де солай маңызды. Жариялық шартында өтіп жатқан сот процесі оған 

қатысушылардан әсіресе заң және мемлекет атынан айыпты қолдаушы прокурордан сабырлықты, сот алдына 
келген адамдардың әрбіреумен сыпайы және дұрыс қатынаста болуды талап етеді.  

Сот процесін жариялық түрде өткізу, оған қатысушыларға терең әсер қалдыру және тәрбиелік ықпал ету 
үшін барлық іс жүргізу ритуалын қатаң сақтауды талап етеді. Түрлі асығушылықтар, шапшаң сөздер, 

ойластырылмаған іс жүргізу әрекеттері және прокурордың орынсыз пікірлері жойылуға тиіс. 
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Резюме: 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов государства 

юридическими лицами является одним из важнейших в сфере самостоятельного и надзорного надзора.Если 

приоритетными направлениями прокурорского надзора являются обеспечение верховенства законов, 

единообразие и укрепление законности и правопорядка, основными принципами деятельности органов 

прокуратуры стали права и свободы человека и гражданина, названные в Конституции РК высшими 
ценностями. Данная сфера традиционно называется "общий надзор", что позволяет ограничить другие 

специальные области прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Несмотря на то, что в 

действующем законодательстве, регулирующем прокурорский надзор, термин “общий надзор” не назван, 

он формируется из источника формирования сотрудников органов прокуратуры и по-прежнему 

применяется ими. В рассматриваемой сфере особо подчеркиваются сущность и задачи прокурорского 

надзора в РК, осуществляемые всеми группами прокуроров. Именно тогда Казахстанская прокуратура 

имеет прямое проявление по обеспечению нормативно - правовой основы государства-закона обращения за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства. 

 

Abstract: 

Prosecutor's supervision of the observance of human and civil rights and freedoms and the interests of the 
state by legal entities is one of the most important in the sphere of independent and Supervisory supervision. If the 

priority directions of Prosecutor's supervision are to ensure the rule of law, uniformity and strengthening of law and 

order, the main principles of the Prosecutor's office are the rights and freedoms of man and citizen, called the 

highest values in the Constitution of the Republic of Kazakhstan. This area is traditionally called "General 

supervision", which allows you to limit other special areas of Prosecutor's supervision in this area. Despite the fact 

that the current legislation regulating Prosecutor's supervision does not name the term “General supervision”, it is 

formed from the source of formation of employees of the Prosecutor's office and is still used by them. In this area, 

the essence and tasks of Prosecutor's supervision in the Republic of Kazakhstan, carried out by all groups of 

prosecutors, are particularly emphasized. It is then that the Kazakh Prosecutor's office has a direct manifestation of 

ensuring the legal framework of the state-the law of appeal for the observance of human and civil rights and 

freedoms, the interests of legal entities and the state. 

 

Кілттік сөздер: Прокуратура,  қылмыстық жауаптылық, қылмыстық құқық бұзушылық, 

мемлекеттік органдар, прокуорлық қадағалау. 

Keywords: Prosecutor's office, criminal responsibility, criminal offenses, state bodies, Prosecutor's 

supervision. 

 

ҚР Конституциясының 83-бабы 1-тармағына сәйкес прокуратура мемлекет атынан Республика 

аумағындағы заңдардың, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және өзге де нормативтік 

құқықтық актілердің дәлме-дәл және біркелкі қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтау мен 

тергеудің, әкімшілік және атқарушылық істер жүргізудің заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады, 

заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою жөнінде шаралар қолданады, сондай-ақ 

Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін заңдар мен басқа да құқықтық актілерге 
наразылық білдіреді. Прокуратура сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді, сондай-ақ заңдармен белгіленген 

тәртіпте және шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. Адам және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын, заңды тұлғалармен мемлекет мүдделерінің сақталуын прокурорлық қадағалау - дербес 

және прокурорлық қадағалау саласындағы маңыздылардың бірі болып табылады[1]. 

Егер бұрын прокурорлық қадағалаудың басым бағыттары заңдардың үстемдігін камтамасыз ету, 

біркелкілік және заңдылық пен құқық тәртібін нығайту болып табылса, ҚР Конституциясында жоғары 
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құндылықтар деп аталған адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары прокуратура органдары 

қызметінің негізгі қағидаттары болды.  

Осы сала дәстүрлі “жалпы қадағалау” деп аталатын, ол қарастырылып отырған саланы прокурорлық 

қадағалаудың басқа арнайы салаларынан шек қоюға мүмкіндік береді. Прокурорлық қадағалауды реттейтін 

қолданыстағы заңнамада “жалпы қадағалау” термині аталмаса да, ол прокуратура органдарының 

жұмыскерлерін құрастыру көзінен қалыптасып, бұрынғысынша солармен қолданылады. 

Қарастырылып отырған салада барлық прокурорлар топтары жүзеге асыратын ҚР прокурорлық 

қадғалаудың мәні және міндеті аса бет-бедерлі белгіленеді. Тап сонда Қазақстандық прокуратура құқықтың 

мемлекеттің нормативті негізін - адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен 
мемлекет мүдделерін сақтау үстінен қараушылық заңынқамтамасыз ету бойынша тікелей көрінісі бар. 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау, басқа мемлекеттік қоғамдық-жарамды, жасампаз қызмет тәрізді өз мәні 

мен міндеттері бар. 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау саласының мәні ҚР "Прокуратура туралы" Заңында келесідей анықталған. 

1) “Қазақстан Республикасының аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті 

Жарлықтарының және министрліктердің, ведомстволардың, мемлекеттік комитеттердің, қызметтердің және 

атқарушы биліктің өзге орталық органдарының, өкілетті (заңды) және жергілікті атқарушы органдардың,  

жергілікті өзін-өзі басқару органдардың, әскери басқару органдардың, бақылаушы органдардың, олардың 

лауазымды адамдарының, баскару органдары мен нысанына қарамастан коммерциялық және коммерциялық 

емес ұйымдар басшыларының өзге де нормативтік актілердің дәл және бірыңғай қолданылуын қадағалауды 
іске асырады”, прокурорлық қадағалаудың осы бағыттарының өзгешелігі азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарына байланысты құқықтық саласында анықталады; 

2) жоғары аталып кеткен "органдармен шығаратын (қабылдайтын) құқықтық актілер заңға сәйкес 

келетіндігін қадағалау" [2]. 

Осы бапты сипаттай отырып прокурорлық қадағалаудың осы бағытың ҚР-дағы азаматтар және 

адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласы бойынша заңдылық сақтау жөнінде 

прокурорлар қадағалайтын барлық органдар аталмаған қорытындысын атап кету керек. Мысалы, мыңдаған 

ұйымдар, мекемелер, олардың лауазымды адамдары, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, 

қозғалыстар аталмаған. 

Аталып кеткен органдардың (ұйымдардың) міндеттемеріне ҚР аумағында қолданылып жүрген 

заңдарды дәл орындау жүктелгеніне байланысты және оларды орындамаған көзде немесе дұрыс емес 
орындамағандықтан адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, заңды тұлғалар мен мемлекет 

мүдделеріне қысым жасалса, кімнің қарамағында болғанына (ведомствоға қарасты) және меншік нысанына 

қарамастан, осы органдар мен ұйымдар прокурорлық қадағалау өрісі тізімінен алып тастануы мүмкін емес. 

Осы бапта қадағалау субъектілері ретінде азаматтар қарастырылмайды. Сол шақта заңдарды дәл 

орындау талаптары азаматтар алдына қойылады. Азаматтар заң бұзушылық жасаса прокуратура органдары 

заңмен белгіленген жазалау шараларын қолданады. Осыдан, егер азаматтар заң бұзушылыққа барса, олар 

прокурорлық қадағалаудың субъектілері болады. 

Заңдар орындалуын прокурорлық қадағалау саласына ҚР Жоғарғы Соттың Пленарлық мәжілісінің 

нормативті қаулылары да кіреді. Прокурорлар ҚР (кол қойылған) жасалған немесе оларға қосылған 

екіжақты және көпжақты халықаралық шарттардың және тағы басқа халықаралық актілердің орындалуын 

қадағалайды. Онымен қоса ұлттық заңнама халықаралық заңнамаға сай болу қажеттілігін ескере отыру тиіс. 
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау саласының мәні ҚР "Прокуратура туралы" Заңының 28-бабында 

анықталған, олар мынадай болып келеді: 

1) “Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау құқықтық актілердің және органдардың, ұйымдардың, лауазымды 

тұлғалардың және азаматтардың әрекеттері заңнамаға сәйкес болу керек; 

2) көз келген заң бұзушылықты айқындау, осындай заң бұзушылыққа мәжбүр болған себептер мен 

жағдайларын жою, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру”. 

Прокуратура басқа мемлекеттік органдардың орнын баспайды және ұйымдардың қызметі мен 

азаматтардың жеке өмірлеріне қол сұқпайды. 

Басқа мемлекеттік органдар жүзеге асыратын қадағалау мен бақылаудан осы прокурорлық қадағалау 

түрінің айырмашылығы - заңдар бұзушылық туралы ақпарат прокурордың өз өкілеттіктерін қолдану негізі 
болып табылады. Осындай ақпаратқа ие болып, прокурор заң аткарушылық тексерістерін өткізеді және 

басқа да қадағалау әрекеттерін жасайды. 

Басқа салалармен салыстырғанда адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

тұлғалар мен мемлекет мүдделерін сақтауын прокурорлық қадағалау саласы, анықтау мен тергеу, соттар 

және сотпен тағайындалған жазалауды атқаратын органдардан басқа, заңдардың көбін қамтитын аса кең 

және көп қырлы сала болып табылады. Осы сала ете күрделі және ауыр сала болып табылады[3]. 



14 

 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау саласы - өкілетті және атқарушы өкімет органдары, бақылау органдары, 

кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдар, қоғамдық ұйымдар, лауазымды тұлғалар мен азаматтар заңдарды 

біркелкі түсініп, бұлжытпай орындауын қамтамасыз ету мақсатында құрылды. Осы мақсат белгілі даму 

кезеңдерінде қоғам мен мемлекет алдында тұрған міндеттерге бейімделіп, прокурорлық қадағалауды 

реттейтін заңнамада анықталады. Осы қадағалау қазақстандық прокуратура құқықтық мемлекеттің 

нормативті негізін - адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет 

мүдделерін сақтау үстінен қараушылық заңын қамтамасыз ету болып табылады. Заңдар орындалуын 

прокурорлық қадағалаудың негізгі мақсаты дәл осында. 
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалаудың маңыздылығының себепшісі - заңдарды бұлжытпай орындайтын, 

әсіресе мемлекеттік басқару және бақылау, құқық қорғау органдары, мемлекет алдында тұрған міндеттерді 

орындаудың маңызы ерекше мәнді болады. Бірінші кезекте, осы органдарға халықтың өмір деңгейін 

көтеруге бағытталған заңдарды өмірге өткізу міндеттемелері жүктелген, азаматтардың конституциялық 

құқықтары мен бостандықтарын сақтау, заңдылықты және құқықтық тәртіпті бекіту. 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалауды жүзеге асырып, прокурорлар онысымен ҚР нарықты қатынастардың 

дамуына, қоғам тұрақтылығының көтерілуіне, құқықтық мемлекеттің қалыптасуына,  әлеуметтік-

экономикалық және тағы басқа реформаларды өткізуге жәрдем етеді. 

Ақырғы уақыттарда, қылмыстық өсумен байланысты, қылмыстардың алдын алудың алғаш құралы 

ретінде заңдар орындауына прокурорлық қадағалаудың рөлі өсуде. Қадағалауды жүзеге асырып, 
прокурорлар тек қылмыстарды айқындаумен шектелмейді, ерекше маңыздысы, олар қылмысқа айналатын 

немесе қылмыс жасау мүмкіндігін туғызатын құқық бұзушылықты айқындайды. Барлық аумақтық және 

мамандандырылған прокуратураларға қатысты прокурорлық қадағалаудың нақты міндеттері ҚР Бас 

прокурордың, оның орынбасарларының, облыс прокурорларының бұйрықтары мен нұсқауларында 

анықталады. Осы актілердің ішінде “Әлеуметтік-экономикалық саласында адам және азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарын қолдануына, сақтауына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы” Нұсқау 

ерекше орын алады. Ерекше алғанда, ҚР Бас прокуроры қадағалаудың басым бағытын былайша анықтайды: 

- нормативті құқықтық актілер Конституцияға, ҚР Президентінің заңдары мен актілеріне сәйкес 

келуі; 

- мемлекеттік органдардың адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 

сақтауы; 
- қоғамдық және діни бірлестіктердің және де бұқаралық ақпарат қызметтерінің заңдылығы. 

Заңдарды орындау бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асырған кезде прокурорлардың 

жалпы түріндегі міндеттері мыналарда: 

- заң бұзушылық туралы түскен мәліметке байланысты, прокурор заң бұзушылықты және осыларға 

әкеліп соқтырған себептерін айқындау және жою шараларын қабылдау жолымен прокурордың міндетті 

түрде кірісуі; 

- құқық бұзушылықтың, бірінші кезекте - қылмыстардың алдын алу заң талаптарын орындау кезінде 

прокурорлық қадағалаудың барлық мүмкіншіліктерін қолдану; 

- заңдарды және заңға сәйкес актілерді орындауын заңдылық пен құқықтық тәртіпті бекітуін, әсіресе 

осы органдарда прокурорлық тексерістер өткізу және бағынышты, бақылауындағы және төмен тұратын 

органдарда, мекемелерде және ұйымдарда тексеріс өткізу тапсырыстарын беру жолмен қамтамасыз етуге 
бағытталған мемлекеттік бақылау және құқық қорғау органдардың қызметін қарқындату және жетілдіру; 

- лауазымына және мүліктік жағдайына қарамастан құқық бұзушылық жасаған, заң алдында бәрі тең 

қағидатын ескерте отырып, заңда белгіленген жауапкершілікке тарту жөнінде, бұлтартпас жауапкершілік 

қағидатын өмірге белсендірек өткізу; 

- радио, теледидар, периодикалық басылым арқылы прокуратура органдарының қызметі жөнінде, 

оның ішінде заңдар орындалуын прокурорлық қадағалау саласында және олар заң бұзушылыққа қарсы 

қолданып жүрген шаралары жөнінде және айыпты тұлғалардың аты-жөні, лауазымы, жағдайы айтылып, 

жауапкершілікке тартылғаны жөнінде және де аймақтың құқық бұзушылық динамикасы халық пен 

қоғамдыққа жеткізілсін; 

- қолданыстағы заңнаманың, қоғамдық қатынастардың нормативті реттеуіндегі тұтынымдарының 

және өкілетті (заңнамалық) органдарға және заң шығарушы бастамасы құқына ие органдарына сәйкес 

ұсыныстарын енгізу арқылы, кемістіктерін (ақауларды) айқындау және оларды жою шараларын қабылдау; 
- лауазымды тұлғалардың, әсіресе құқықтық актілер мен заңды маңызды әрекеттер жасайтын 

мемлекеттік органдары басшыларының, коммерциялық ұйымдардың, кәсіпкерлердің және де азаматтардың 

құқықтық мәдениетін көтеру. 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарық заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалауға қазіргі кезеңде қойылатын талап - оның нәтижелілігін көтеру, ол оның 

ақырғы қорытындысы - құқықтық тәртіптің заңдылық жағдайына әсер етеді. 
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Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын қадағалау бойынша прокурорлық қадағалауды жетік жүзеге асыру үшін прокурорлар анық 

құқықтарға ие және заңда белгіленген міндеттер атқарады. Прокурорлық қадағалауды жүзеге асырған көзде 

прокурорлардың өкілеттіктері екі топқа белінеді: 

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекет мүдделерін 

сақтауын прокурорлық қадағалау бойынша өкілеттіктің бірінші тобы заң бұзушылық пен оларға себепкер 

(себебі мен жағдайы) және осыған айыпты тұлғаларды дер көзінде айқындауға бағытталған. Осы 

өкілеттіктер ҚР “Прокуратура туралы” Заңының 29-бабының 1-бөлігінде бекітілген. 

Өкілеттікті жүзеге асырған көзде прокурор мыналарға құқылы: 
- өткізіліп жатқан тексеріс мәселелері бойынша азаматтар мен лауазымды тұлғалардың түсініктерін 

алуға; 

- қызмет куәлігін көрсету бойынша бөгетсіз мемлекеттік органдардың аумақтары мен бөлмелеріне 

және де меншіктің барлық нысанды ұйымдарына кіруге; 

- басшылар мен басқа лауазымды тұлғалардан заңдылық жағдайы және оны қамтамасыз ету 

жөніндегі шаралар туралы қажет құжаттарды, статистикалық мәліметтерді алуға; 

- тексеріске қатысуға және қорытындысын шығаруға мамандарды тартуға; 

- өз құзырет шегінде прокуратураға түскен материалдардың, жүгінулердің өндірісін талап етуге; 

- басқа құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен қарым-қатынас негізінде тексеріс өткізуге 

тартуға; 

- заңнамада қарастырылған басқа да тексеру әрекеттерін орындау [4]. Заңдылық орындалуын 

қадағалау бойынша прокурор өкілеттігінің екінші тобы айқындалған заң бұзушылықты және оған себепкер 
болған жағдайды жою және де заң бұзушылыққа кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту болып табылады. 

Аталған өкілеттіктер ҚР “Прокуратура туралы” Заңының 29-бабының 2-бөлігінде бекітілген. 

Тексеріс нәтижелері бойынша прокурор: 

1) наразылық енгізеді; 

2) заңдылық бұзушылықты жою жөнінде бұйрық береді; 

3) қылмыстық іс қозғау, тәртіптік өндіріс немесе әкімшілік-құқық бұзушылық туралы ендіріс қозғау 

жөнінде қаулы шығарады, материалды зиян  келтіргеннің орнын толтыру шараларын қабылдайды; 

4) адам және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған 

жағдайларында, тек заңдардан басқа, заңсыз актілердің әрекеттерін тоқтата тұрады; 

5) мемлекеттік органдарымен және олардың лауазымды тұлғаларымен салынған тыйым салу-шектеу 

түрлі шараларын жояды және шешеді; 
6) адам және азаматтың, заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінеді; 

7) бұзылған заңдылықты жою жөнінде органға және лауазымды тұлғаға ұсыным береді. 

Бірақ, мемлекет өзінің әр даму кезеңінде шешетін міндеттеріне байланысты, әсіресе қоғамдық 

формациялар ауысу кезінде, заңнама қазір ҚР болып жатқан ең маңызды өзгерістерге ұшырайды. Жаңадан 

қалыптасқан қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу қажеттілігі туды, мысалы, мемлекеттік және 

муниципалдық кәсіпорындарды жекешелендіру саласында, жерге иелік ету институты түйінді өзгерістерге 

ұшырап жатқан аграрлық салада. Осылармен байланысты жаңа заңдар қабылданады, осылардың 

орындалуын қадағалау прокурорларға жүктелген. Осы заңдар орындаудан тәуелді әлеуметтік, 

экономикалық, қорғаныс және тағы басқа салаларда мемлекетпен белгіленген өзгерістерді және де 

заңдылық пен құқықтық тәртіп жағдайларын өткізуден заңдарды орындауды прокурорлық қадағалаудың 
бағыттары анықталады. Бағыт - белгілі салада (банктік, салықтық, аграрлық және басқа) қоғамдық 

қатынастарды реттейтін нақты заңды немесе бірнеше заңдардың орындауын қадағалау болып табылады. 

Қазіргі кезеңде мемлекет алдында тұрған міндеттерді, калыптасқан заң құрылымы мен прокуратура 

жұмысының тәжірибесін негізге ала отырып, заңдарды орындау бойынша прокурорлық қадағалаудың 

мынадай бағыттары немесе салаларын бөлу қажет: 

- азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтары туралы, азаматтық туралы, босқындар мен 

амалсыз қоныс аударушылар туралы, еңбек заңы туралы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі жөніндегі 

ережелерді сақтау туралы, халықтың жұмыс бастылығы туралы,  денсаулық сақтау туралы, білім туралы, 

тұрғын үй заңы туралы, тұрғын үй қорын жекешелендіру туралы, тұтынушылар құқығын қорғау туралы 

заңдардың орындалуын қадағалау; 

- зейнетақы, жеңілдіктер туралы, нашақорлықпен күрес туралы, кәмелекте толмағандар туралы, 

азаматтардың өтініштері туралы заңдардың орындалуын қадағалау (әлеуметтік сала); 
- меншік туралы, кәсіпкерлік туралы, мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру туралы, банктер 

және банктік қызмет туралы, салықтар туралы заңдардың орындалуын қадағалау; 

- аграрлық (жер), инвестициялық, жалдау, көлік-жол туралы (экономикалық сала) заңдардың 

орындалуын қадағалау; 

- қорғаныс туралы, қарулар туралы, шекара туралы, төтенше жағдайлар туралы (қорғаныс саласы) 

заңдардың орындалуын қадағалау; 



16 

 

- сыртқы экономика қызметі туралы, кеден туралы (сыртқы экономика саласы) заңдардың 

орындалуын қадағалау; 

- жеке және заңды тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тарту, әкімшілік бұлтартпау және алдын-

алу шараларын қолдану заңдылығын қадағалау [4]. 

Сонымен, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, заңды тұлғалар мен мемлекет 

мүдделерінің сақталуына осындай көптеген прокурорлық қадағалау бағыттары (салалары) бөлінеді және 

олар үнемі прокурорлардың бақылауларында болуға тиіс. 

Құқықтық актілер заңдылығын прокурорлық қадағалауға келетін болсақ, бұл жерде оларды өкілдік 

және атқарушы билік органдарында, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, министрліктер мен 
ведомстволарда, бақылау органдарында, әскери басқару органдарында, кәсіпорындарда, мекемелерде, 

ұйымдарда, сондай-ақ мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдарда шығарылатын құқықтық актілердің 

заңдылығын қадағалайтын бағыттарға бөлу керек. 

Заңдарды қолдану бойынша прокурорлық қадағалау бағыттарын бөлу прокуратура жұмысын жақсы 

ұйымдастыруға, яғни нақты прокурорлық қызметкерге (пәндік) жеке бағыттар немесе топтық бағыттар 

бойынша қадағалауды бекітуге, анықталған заң бұзушылықтардың есебін реттеуге, құқық бұзушылықты 

қорытындылауды жеңілдетуге, сондай-ақ статистикалық есепті құруға мүмкіндік береді. 

Заңдардың орындалу қалпына қарай, көбіне аймақтарда қандай заңдарды бұзуға жол берілетіндігіне 

қарай бір прокурорларға заңдардың қолданылуы жөніндегі прокурорлық қадағалаудың бір бағыттары, 

өзгелерге - басқа бағыттары маңызды болуы мүмкін. Егер сол немесе өзге заңдарды бұзушылыққа жол 

берілмесе, онда оған прокурордың араласуына негіз жоқ. Алдымен, бірінші кезекте, бұзылып жатқан 

заңдардың орындалуын қадағалау қажет. 
Қазіргі уақытта мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру туралы, банктер және банктік қызмет 

туралы заңдардың барлық жерлерде жаппай бұзылуларына байланысты, азаматтардың құқықтары мен 

мемлекеттің заңды мүдделеріне елеулі түрде нұқсан келтірілуде, сондықтан бұл заңдардың орындалуына 

прокурорлық қадағалау жасау аса маңызды болып табылады. Аудандық ауылдардың прокурорлары үшін 

аграрлық (жер) заңның орындалуын қадағалау аса маңызды, себебі олардың бұзылуы көп көздесуде. 

Аумақтық прокурорлар тарапынан кәмелетке толмағандар туралы заңның орындалуын қадағалау ерекше 

назар аударуды талап етеді. Заң бұзушылықтардың аса көп таралуына байланысты, көлік прокурорлары 

үшін кеден заңының орындалуын қадағалау, ал табиғатты қорғау прокурорлары үшін - атмосфералық ауа 

мен суларды қорғау туралы заңдардың орындалуын қадағалау маңызды болып табылады. Ал әскери 

прокурорларға келетін болсақ, олар үшін басымды қадағалау әскери қызметшілерді материалдық-

тұрмыстық қамтамасыз ету және мемлекеттік мүліктер мен қаруларды сақтау мәселелерін реттейтін 
заңдардың орындалуы табылады [5]. 

Өндірісте, әсіресе шағын кәсіпорындарда зақымданудың жиіліленуіне байланысты, барлық 

прокурорлар үшін еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі жөніндегі ережені сақтау туралы заңның 

орындалуын қадағалау аса маңызды болуда. 

Қадағалаудың басым бағыттарының бірі кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қорғау туралы заңның 

қолданылуын қадағалау болып табылады. Тәжірибе көрсеткендей, кәсіпкерлер прокуратура органдарына 

өздерінің заңды құқықтарының бұзылуы туралы арыздармен шағымдануда. Олардың құқықтарын 

бұзушушылық негізінен, жергілікті билік органдары мен көптеген құқық қорғау және бақылаушы органдар 

тарапынан жіберіледі[6]. 
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Резюме: 

В данной статье выявлены особенности источников правового регулирования института 

неприкосновенности личности человека. Важнейшим критерием уровня развития общества признается 

степень цивилизованной свободы человека, одним из условий проявления которой является личная 

неприкосновенность. Развитие человека, безопасность его существования в современном мире выдвигают 
необходимость решения проблемы ее правового закрепления и обеспечения в число важнейших 

потребностей юридической теории и практики. Проаннализированы нормы Конституции и Уголовно-

процессуального кодекса РК о правах человека на частную свободу как основа принципа 

неприкосновенности личности человека. Особое внимание привлекает судебный контроль в качестве 

средств осуществлении принципа неприкосновенности личности.  

 

Abstract: 

This article identifies the features of the sources of legal regulation of the institution of the inviolability of 

the person. The most important criterion for the level of development of society is recognized as the degree of 

civilized human freedom, one of the conditions for the manifestation of which is personal integrity. Human 

development, the security of its existence in the modern world put forward the need to solve the problem of its legal 
consolidation and ensuring among the most important needs of legal theory and practice. The norms of the 

Constitution and the Code of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan on human rights to private freedom 

as the basis of the principle of inviolability of the person are analyzed. Particular attention is drawn to judicial 

control as a means of implementing the principle of personal integrity. 

 

Кілттік сөздер: принцип, құқық, қылмыстық процесс, санкция, жедел-іздестіру шаралары, шағым, 

қадағалау, сот бақылауы. 

Keywords: the principle of law, criminal process, sanction, operative-search actions, appeal, supervision, 
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Қазіргі таңда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының күшейуінің тенденциясын ескере 
отырып, қылмыстық процесте сотқа шағымдану мәселелері сотқа дейінгі өндіріске соттық бақылауды 

кеңейту мәселелері шеңберінде кең талқыланып жатыр. Бұл қазір аса өзекті мәселе болып тұр. 

2017 жылдың 13-наурызына дейін ҚР-ның Конституциясының 16-бабының 2-бөлігінде заңда 

көзделген реттерде ғана тек соттың немесе прокурордың санкциясымен тұтқындауға және қамауда ұстауға 

болады, тұтқындалған адамға сотқа шағымдану құқығы берілетіні деп бекітілген норманы басшылыққа 

алып келдік [1]. Осы күннен бастап қылмыстық процесте адамның жеке басқа қол сұғылмаушылық 

принципі құқықтық мемлекет мақсатына жауап беруге бір қадам жоғарылады деп айтса болады. ҚР-ның 

Конституциялық Кеңесінің 2003 ж. 31 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының Конституциясының 16 

және 81-баптарын ресми талқылау туралы № 13 Қаулысына сәйкес сотпен қамауға алуды және тұтқындауды 

санкциялау; лауазымды адамдардың құқықсыз әрекеттеріне, Конституцияның 76-бабының 2-бөлігінен 

туындайтын мемлекеттік органдардың заңсыз актілеріне қылмыстық процестің қатысушыларының 

шағымдарын (наразылықтарын) қарауы қылмыстық процесте адам және азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын сотпен қорғаудың құралы болып табылады. Соттың көрсетілген өкілеттіктері 

Конституциялық Кеңестің 1999 жылғы 29 наурыздағы Конституцияның 76-бабының 2-бөлігін талқылауға 

қатысты «сотқа заң негізінде адам және азаматтың кейбір конституциялық құқықтарын шектеуді 

болдырушы шешімдер, үкімдер және басқа да қаулылар шығаруға, лауазымды адамдардың құқықсыз 

әрекеттеріне шағымдарды қарауға, Конституцияда және Республиканың заңдарында бекітілген жағдайларда 

мемлекеттік органдардың заңсыз актілерін жоюға құқық берілген» деп көрсетілген қаулысымен расталады. 
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Бұл жерде ҚР-ның Конституциясының нормалары (16-баптың 1-б., 75, 76-бб. және өзге де) сотқа 

жедел-іздестіру шараларын және тергеу әрекеттерін санкциялау бойынша өкілеттік көрсетілмеген. Тергеу 

әрекеттерін, жедел-іздестіру шараларын, ұстауды, қамауға алумен тұтқындауды санкциялау 

Конституциямен бекітілген прокуратураның жедел-іздестіру қызметін, анықтау және тергеу, сондай-ақ 

қылмыстық қудалауды прокуратурамен жүзеге асыруда заңдылықты жоғары қадағалаудың бір нысаны 

болып табылады. Бұлардың жүзеге асырылуы кезінде де, біздің ойымызша тәуелсіз орган ретінде сот тұруы 

қажет. 

Сот бақылауының кеңейтілуінің жақтастары да, «...Қазақстан Республикасының Конституциясы 

бүгінгі таңда анықтау мен тергеуді сот және прокурорлық қадағалаудың барлық негізгі ережелерін нақты 
регламенттеген. Сондықтан сот бақылауының шеңберінің кеңейтілуі туралы ұсыныстар еліміздің Негізгі 

заңына қайшы келеді және соттың объективтілігі және алалықсыздығы принциптерін қамтамасыз етуде 

келеңсіз айтылуы мүмкін. Статистика жыл сайын соттармен прокурорлармен берілген санкциялардың 

процентінің тек жартысы жойылады деп куәлайды. Бұл жүйе азаматтардың конституциялық құқықтарының 

сақталуы көзқарасынан толық ақталған, Конституция нормаларымен келісілген» деуші қарсыластары да бар 

[2, 29 б.]. 

Біздің ойымызша, қылмыстық процесте сот шағымдану институтының регламентациясы әркімнің 

өзінің құқықтары мен бостандықтарын сотпен қорғауға құқығын бекітуші ҚР-ның Конституциясының 13-

бабының 2-бөлігіне толық сәйкес келеді [1]. Қазақстан Республикасында сот бақылауының 

проблематикасының пікірталастық бастамасы оның прокурорлық қадағалаумен арақатынасы туралы 

мәселеден туындайды. Осыған орай, азаматтардың негізгі құқықтарын шектеуші процессуалдық әрекеттерге 

санкцияны тек бір ғана орган беруі қажет деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда прокурор қылмыстық іс бойынша 
адамның кінәлілігіне немесе кінәсіздігіне қарамастан, ақтау үкімінің шықпауына мүдделі, өйткені қамауға 

санкция беруден бастап ол өзін осы іспен байлап қояды. Прокурордың қылмыстық қудалауды жүргізумен 

қатар, тағы басқа бағыттары бар, соның бірі сотта мемлекеттік айыптауды жүргізу. Осыған байланысты, 

тәуелсіз орган ретінде сотқа жүгіну қажеттігі туындап отыр. Сот прокуратураға қарағанда айыптауға тәуелді 

емес. Сот сот билігінің өкілі ретінде тәуелсіз, айыптау функциясын атқармайды, алдын ала тергеуге 

басшылық жасамайды, оның сапалылығына жауап бермейді, тек сот төрелігін жүзеге асырады. Бірақ 

қамауға алуды санкциялауды сотқа берудің де көңіл аударатын мәселелері жоқ емес. Атап айтқанда, 

бұрынғы тоталитарлық режимнің көрінісі ол бірінші кезекке мемлекет мүддесін қою, судьямен берілген 

қамауға алуға санкцияның дұрыстығына күмән туғызбай, адамның құқықтары мен бостандықтарын екінші 

кезекке қою.     

Десе де, сот бақылауы институтының қажеттілігі туралы халықаралық практика айтады; осындай 
түрдегі бақылау адамның құқықтарын және негізгі бостандықтарын қорғау туралы Европалық 

конвенцияның 6-бабында көрсетілген [3].  

Бұл қазақстандағы құқықтық жүйеге де қайшы келмейді. Сот бақылауы, шын мәнінде, алдын ала 

тергеуде бәсекелестік негізінің күшеюімен байланысты, және бұл қылмыстық процесті тиімдірек, оның 

қатысушыларының құқықтарын сенімді қорғалуын қамтамасыз етеді.  

Мұндай көрініс Ресей құқықтық жүйесінде де қалыптасып отыр. Кейбір ресей ғалымдарының 

көзқарасынша алдын ала тергеуде қателерден және қиянаттардан қосарланған тосқауыл қоюдан еш мағына 

жоқ. Дұрыс қойылған сот бақылауында прокурорлық қадағалау кейбір жағдайларда артық болып қалады. 

Бір бақылау функциясын әртүрлі органдардың атқаруына қажеттілік жоқ. Сондай-ақ прокурорлық 

қадағалауды толығымен алып тастауға дәлелді негіз жоқ – сот шешімінсіз жүргізілетін тергеу әрекеттеріне 

қатысты ол сақталуы қажет [4, 12 б.]. И.Л. Петрухин да соттың қарауына азаматтардың конституциялық 
құқықтарын шектеуші кейбір тергеу әрекеттерінің жүргізуіне рұқсат беруді ұсынады [5, 14 б.]. В. Бозров сот 

бақылауын алдын ала тергеу органдарының бұлтартпау шарасы ретінде тек қамауға алудың қолданылуының 

заңдылығына ғана емес, сондай-ақ азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын елеулі 

шектеуші өзге де процессуалдық және жедел-іздестіру шараларына да кіргізу қажеттігі туындап тұр деп 

көрсеткен [6, 19 б.].   

Қылмыстық іс жүргізушілік кодексі сот бақылауы шеңберінде прокурордың әрекеттеріне 

шағымдану мәселелерін реттейді. ҚР-ның ҚПК-нің 105-бабында прокурордың шешімдеріне шағымдарды 

қараудың соттық тәртібі бекітілген [7]. С. Жүрсімбаевтың пікірінше: «Мемлекеттің қылмыстық-

процессуалдық саясаты тұлғаның қорғалуын да, және құқық қорғау органдарының тиімді қызметін де 

қамтамасыз етуі қажет. Күдіктіні және айыпталушыны қамауға алуға сот бақылауы институты тұлғаның 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау сияқты қылмыстылықпен күресуде құқықтық нормалардың 

әрекеттілігін қамтамасыз етудің үйлесімді режимін бекітуді талап етеді. Сөз прокурорлық қадағалауды алып 
тастау туралы емес, оны сот бақылауымен толықтыру туралы болуы қажет» [8, 4 б.]. 

Сот ҚР-ның ҚПК-нің 106-бабына сәйкес берілген шағым бойынша тараптармен берілген шағым, 

мәжіліске дайындалу туралы және қылмыстық істің материалдарын сұрату туралы қаулы, сот мәжілісінің 

хаттамасы, шағымды қараудың нәтижелері туралы судьяның қаулысы және қарастырылып отырған мәселеге 

қатысты басқа да құжаттар кіргізілген бөлек өндіріс ашады. 
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Процессуалдық заң облыстық немесе оған теңестірілген соттың судьясына шағымды жеке дара 

қарауда аудандық (қалалық) соттың судьясының ҚР-ның ҚПК-нің 106-бабына сәйкес шығарылған 

қаулысына құқық береді: 

- шағымды (наразылықты) қанағаттандырусыз, ал судьяның қаулысын күшінде қалдыру;    

- судьяның қаулысын жою және прокурормен санкцияланған бұлтартпау шарасын немесе оның 

мерзімінің ұзартылуын өзгертусіз қалдыру; 

- шағымдалған бұлтартпау шарасын жойып немесе оны жеңіл түріне ауыстырып, судьяның 

шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы қаулысын жою. 

Шағым бойынша қабылданған облыстық немесе оған теңестірілген соттың судьясымен қабылданған 
шешімі қаулы түрінде рәсімделеді, көшірмесі қылмыстық іс материалдарына тіркеледі. Көрсетілген 

шағымдардың қаралу нәтижелері бойынша шығарылған соттың қаулылары қадағалау тәртібінде қайта 

қарауға жатпайды. 

Судьяның қаулысының көшірмесі қылмыстық істің материалдарына тіркеледі және кідіріссіз ҚР-

ның ҚПК-нің 106-бабының 5-бөлігіне сәйкес шағымдануға құқықтары бар адамдарға жіберіледі. 

Осылайша, сотқа шағымдану институты бүгінгі таңда анық ұлғайып, өзектілікке және сұранысқа ие 

болып келе жатыр. Осыған қарамастан, бұл процесс аса өткір пікір таластық сипатқа ие. Сот бақылауы 

кеңейтілуі қажет деген көзқарастар негізделеді: 

- қылмыстық процесте азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделері максималды деңгейде 

қорғалуы қажеттігімен; 

- сот бақылауы қылмыстық процесте азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың және 

күзетудің қосымша кепілдігі болып табылады деумен. 
Бұл позицияның қарсыластары, өздерінің көзқарастарына дәлелдер келтіріп, заң шығарушы сотқа 

санкциялауды берумен кейбір жерлерде тәуекел етеді деп ойлайды: 

- сотқа айыптау бағытын беруге; 

- соттың алдын ала тергеу органдары қызметіне араласу үшін шарттар қалыптастыруға; 

- судьяларда алдын ала тергеу стадиясында қабылдаған өздерінің шешімдерінде тұрақтылыққа 

мүдделілікті қалыптастыруға; 

- прокурордың анықтау және алдын ала тергеу заңдылығына қадағалау бойынша конституциялық 

өкілеттігін тарылтуға.  

Мұндай аргументтерге көз жұму қиын. Сондықтан, сот бақылауының қылмыстық сот өндірісінің 

сотқа дейінгі стадияларында біртіндеп кеңейтілуі адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарының қамтамасыз етілуінің әдісі ретінде сот билігінің негізгі көрсетулерінің бірі болып 
табылады, және сондықтан Президентпен ұсынылған тенденция күмән тудырмайды. Дегенмен, басқа 

процессуалдық жүйелерден алынған кірме көзқарастар отандық сот өндірісінің құрылымына әрқашан сай 

келе бермейді. Қазіргі кезде әртүрлі объективтік және субъективтік себептер бойынша республиканың сот 

жүйесі әлі тиісті түрде сотқа дейінгі өндірістің заңдылығын қамтамасыз етуге халсіз. Прокурордың  қамауға 

алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкциясына сотқа шағымданудың саны 1,5 процентін құрайды. 

Сондықтан заң шығарушының ізденуі өте ұқыпты болуы қажет және сол немесе басқа да заңның моделін 

таңдауда ҚР-ның құқықтық жүйесінің ерекшеліктерімен қатар көптеген басқа да әлеуметтік, саяси және 

өнегелілік сипаттағы факторларды ескеруі қажет. 
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Резюме: 

 Эта статья, как и любое социальное явление, содержит внутренние и внешние факторы, 

способствующие развитию общих преступлений, в том числе преступлений, связанных с религиозным 

экстремизмом. Внешние причины включают глобализацию, геополитические факторы, нелегальную 

миграцию. Внутренние причины включают социально-экономическую ситуацию в стране, отсутствие 
государственной или национальной идеологии, снижение роли семьи в обществе, недостатки в системе 

образования, изменения в духовной основе, отсутствие доверия общественности к власти, закону и 

безопасности, низкая религиозная грамотность и психологический экстремизм. - самая опасная тенденция 

для современной цивилизации, которая негативно влияет на устойчивое и мирное развитие общества. В 

XXI веке усиление этой тенденции заставляет нас ужесточить наше уголовное законодательство. Хотя 

вопросы предотвращения, борьбы с этой угрозой и ее искоренения были подняты на международном 

уровне, различные принятые меры не принесли желаемых результатов. может мешать различным связям с 

общественностью, таким как общественная безопасность, управление. Таким образом, следует 

отметить, что в данном случае учитывается специфическая криминологическая общность уголовного 

права, но следует учитывать, что любая особая ситуация в теории уголовного права требует 

определенной теоретической основы из установленных норм. 

 

Аbstract: 

 This article contains internal and external factors that contribute to the development of crime in general, 

including crimes related to religious extremism, as any social phenomenon. External causes include globalization, 

geopolitical factors, illegal migration. Internal reasons include the socio-economic situation in the country, lack of 

state or national ideology, declining role of the family in society, shortcomings in the education system, changes in 

the spiritual base, lack of public confidence in the authority, law and security, low religious literacy and 

psychological extremism. - the most dangerous trend for modern civilization, which has a negative impact on the 

sustainable and peaceful development of society. In the XXI century, the intensification of this trend is forcing us to 

tighten our criminal law. Although the issues of prevention, combating and eradicating the threat have been raised 

to the international level, various measures are not yielding the desired results. We consider cases of extremist 

crimes committed on the basis of religious extremism. Peace and human security, constitutional order and security 
of the state, may interfere with various public relations, such as public safety, governance. Thus, it should be noted 

that in this case takes into account the specific criminological commonality of criminal law, but it should be borne 

in mind that any special situation in the theory of criminal law requires a certain theoretical basis of the established 

rules. 

 

Кілттік сөздер:экстремизм,қылмыс, ұлттық,қоғам,діни,криминология, қауіп 
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Діни экстремизм – қоғамның тұрақты және бейбіт дамуына кері әсер ететін заманауи өркениет үшін аса 

қауіпті ағым. ХХІ ғасырда аталмыш ағым қарқындылығының артуы қылмыстық заңнамамызды 

қаталдандыруғамәжбүрлеп отыр.Қауіптің алдын алу,онымен күресу және түбегейлі жою тетігінойластыру 

мәселелері халықаралық деңгейге көтерілгенімен,өткізіліпжатқантүрлі шараларқажетті оң нәтижесін бере 

алмауда. Сондықтан діни экстремизммен күресудің тиімді шараларын қарастыру 

– қазіргі әлемдік қауымдастық алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Мемлекеттер 

өркениетінің мейлінше даму кезеңінде діни экстремизм көріністерінің жиі бой көрсетуі онымен тиімді 
күресуге және осы жағымсыз құбылыстың табиғатын терең ұғынуға бағытталған маңызды шешімдер 

қабылдауды талап етеді. 

Елімізде кейінгі кездерде орын алған қайғылы оқиғалар тізбегінің қайталанбауыүшін жаңа қылмыстық 

кодекстің жуық арада қолданысқа енгізілгендігіне қарамастан, қылмыстық заңнаманы қайта қарастыру қажеттігі 

туындапотыр. 

Қоғамдық өміріміздің барлық салаларына ене отырып, экстремизм қазіргі уақытта кеңінен қанат жайып, 

Қазақстанның егемендігіне, мемлекет тұтастығы мен ұлттық қауіпсіздігіне,сондай-ақ,қоғамдықтәртіпкеқауіп 

төндіруде. Экстремистер дінді мемлекеттік жағдайды тұрақсыздандыру, конституциялық құрылымдықұлату 

мақсаттарында қолданбақ болу жағдайлары да кездеседі. Яғни, мемлекеттік билікті алып қойып, діни 

канондарға сәйкес басқа қоғамдық құрылым құру сияқты діни экстремизмнің саяси сипатының да барын жоққа 

шығармаймыз. 

ҚазақстанРеспубликасыныңПрезиденті – Елбасымыздың«Қазақстан– 2050» стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саясибағыты»атты Жолдауында басым міндеттердің бірі ретінде діни экстремизмге қарсы іс-

қимылайқындалып,халқымыз үшін дәстүрлі емес дінижәне жалған діни ағымдар мәселесінің өткірлігіне назар 

аударылған болатын. 

Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 3-бабының 39-тармағында 

көрсетілгенэкстремистікқылмыстартізімінзерделейотырып,нәтижесінде мынадай қылмыс құрамдарын 

белгілейміз: 174-бап «Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік–топтық немесе дiни алауыздықты 

қоздыру»;182-бап«Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу»; 258- бап 

«Террористiк немесе экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмгене экстремизмге өзге де дем 

берушілік»; 259-бап «Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып 

көндіру немесе даярлау не қаруландыру»; 260-бап «Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту»; 404- бап 

(2, 3-б.) «Заңсыз қоғамдық және басқа да бiрлестiктер құру,олардың қызметiне басшылық ету және қатысу»; 405-
бап «Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымныңэкстремизмдi немесетерроризмді жүзеге асыруына 

байланысты олардың қызметiне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн олардың қызметiн 

ұйымдастыру және оған қатысу» . Бұл тізімде көрсетілген қылмыс құрамдарының экстремизмніңөзге 

түрлерінесепке алмау жолыменжасалғандығын, (мысалы, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпанда 

шыққан«Экстремизмгеқарсыіс-қимыл туралы» заңындабелгіленген саяси экстремизм) сондықтан жалпылама 

және шартты сипатқа ие екендігін бірден айтамыз. Сонымен, қылмыстық қол сұғушылықтың объективті 

сипаттамасы діни экстремизм уәжі бойыншажасалуы мүмкін деп өзіміз пайымдаған қылмыс 

құрамдарынбелгіледік.Нақтытізімзаңнамалықдеңгейде де, қылмыстық- құқықтық ғылымның теориялық  

әзірлемелері деңгейінде де берілмегендіктен қарама-қайшылықтаржоқ. Діни экстремизмніңобъективті және 

субъективті белгілеріне қылмыстық-құқықтық сипаттама жасауға кіріспес бұрын ең алдымен экстремистікжәне 

террористік сипаттағы қылмыстарға  қатысты  бір қатар толықтырулар енгізіліп, өзгерістерге ұшыраған 
қолданыстағы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің жалпы бөлімінің нормаларына талдау жасау 

қажет. 

Қылмыстық-құқықтық құрылымдағы экстремистік қылмыстарға байланысты шектеулер жиынтығыбұл 

бағыттағы қылмыстармен күресудің құқықтық құралдарынтолықтыратүсіп, еліміздіңэкстремизмге қарсы күрес 

бойыншазаңнамасын көптеген шетелдік заңнамалармен салыстырғандаоқ бойы алға түсуіне ықпал етті [1]. 

Дегенмен, осы өзгерістерге байланысты қазақстандық ғылым мен тәжірибе алдында туындайтын қосымша 

қиындықтарды түсініп, ой елегінен өткізіп, зерделеп, сәйкес шешімдер қабылдауымыз қажет. Бұл мәселе ең 

алдымен,қазіргі қолданыстағықылмыстық заңнамамен Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпанда 

қабылдаған «Экстремизмге қарсы іс- қимыл туралы» заң нормалары арасындағы сәйкессіздікке, экстремистік 

қылмыстарға қатысты қылмыстарды саралау, жауапкершілік пен жаза тағайындау мәселесіне қатысты ресми 

түсіндірме актілерінің жоқтығына байланысты. Діни экстремизммен күресуге қатысты қылмыстық заңнаманың 

Жалпы бөлігі ережелерін зерделеу теориялық және әдіснамалық тұрғыдан негізді, себебі ол діни экстремистік 
бағыттағы қылмыстардың объективтік және субъективтік белгілеріне талдау жасаумен қатар қазіргі қылмыстық-

құқықтық құрылымның толық болмысын ашуға мүмкіндікбереді. 

Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 8-бабына сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаушы кез келген адамға қатысты қылмыстық заңнаманы қолдану мәселесін шешу кезінде«Осы Кодекстің 

ережелері,егер Қазақстан Республикасыныңхалықаралықшартында өзгешебелгіленбесе,террористік немесе 

экстремистік қылмыс не бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыс жасалған жағдайларда, Қазақстан 
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Республикасы азаматтарына, Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға 

қатысты қылмыстың жасалған жеріне қарамастан қолданылады» [2],– деп көрсетілген. Бұлзаңнамалықұстаным 

халықаралыққылмыстық-құқықтықнормалармен белгіленген экстремистік және террористік әрекеттер үшін 

туындайтын қылмыстық жауапкершіліктің эксаумақтық қағидатын толық жүзеге асырады. 

Қолданыстағы қылмыстық кодекстің назар аударарлық жаңалықтарының бірі – адамды 14 жастан  

бастап қылмыстық жауапкершілікке  тарту мүмкіндігі қарастырылған қылмыстық құқық бұзушылықтар 

тізімінің жаңартылуы болып табылады. Қылмыстық кодекстің 3-бабының 39-тармағы мен 15-баптың 2-бөлігі 

тізіміне жүйелі талдау (салыстыру) жасай отыра, қылмыстық кодекстің 174, 184 және258-

баптарыбойыншақылмыстық жауапкершілік14 жастан басталатындығынанықтадық. Бұл құрамдарды осы тізімге 
енгізу негізділігінеқатыстыпікірімізді діни экстремизмге қатысты қылмыстардың субъективті белгілеріне талдау 

жасау барысында негіздеуге тырысамыз. 

Экстремистік және террористік қылмыстарүшін қылмыстық жауапкершіліктің арнайы шарттары заңды 

күші бар қылмыстық кодекстің кейбір басқабаптарындақарастырылған. 

Нақтырақтоқталарболсақ,қылмыстықкодекстің 48-бабының («Мүлікті тәркілеу») 2-бөлігінің 3-тармағын 

«экстремистік немесе террористік әрекетті не қылмыстық топты қаржыландыруға немесе өзге де 

қамтамасызетуге пайдаланылатыннемесе арналған»–деп жатқызуға болады. Экстремистік бағыттағы 

қылмыстардыңконститутивті уәждерінің басым бөлігі қылмыстық кодекстің 54-бабының («Қылмыстық 

жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар») 1-бөлігінің 6-тармағында «ұлттық, нәсiлдiк және дiни 

өшпендiлiкнемесеараздықуәжібойыншақылмыстыққұқықбұзушылықжасау»[102] деп көрсетілген. Заңды күші 

бар қылмыстық заңнамада діни экстремистік қылмыстарға байланысты қылмыстық жаза тағайындаужәне 

қылмыстық- құқықтық ықпал етудің басқада шараларын қолдану мәселесіне қатысты бірқатар шектеу жасаушы 
қылмыстық-құқықтыққұрылымдар берілген: 1) қылмыстық кодекстің 63-бабының 6-бөлігінде террористік 

немесе экстремистік қылмыстар үшін шартты түрдесоттаудың қолдануынатыйым салынатындығы туралы 

қарастырылған; 2) қылмыстық кодекстің 65-бабының 2-бөлігінде шынайы өкiнуiнебайланыстықылмыстық 

жауаптылықтан босату террористік немесе экстремистік қылмыс жасаған адамдарға (қылмыстық кодекстің 

сәйкесбаптарында арнайы қарастырылған жағдайларды қоспағанда) қатысты қолданылмайтындығы бекітілген;3) 

қылмыстық кодекстің 68-бабының4- бөлігінде осы қылмыстық қолсұғушылық түріне қатысты татуласуға 

байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатуға тыйым салатындығы туралымазмұндалады; 4) қылмыстық 

кодекстің 69-бабының6-бөлігітеррористікжәнеэкстремистік қылмыстаркепiлгерлікбелгіленуінебайланысты 

қылмыстықжауаптылықтан босату шарасының қолданылуына тыйым салады; 5) қылмыстық кодекстің 71- 

бабының 6-бөлігі және 77-бабының 5-бөлігінде осы қоғамдық қауіпті қолсұғушылық тобы үшін ескіру 

мерзімінің қолданылмайтындығы белгіленген; 6) қылмыстық кодекстің 72-бабының 8-бөлігі террористік немесе 
экстремистікқылмыстарүшін шарттытүрде мерзімінен бұрын босатудыңқолданылуына тыйым салады; 7) 

қылмыстық кодекстің 73-бабының 2-бөлігі террористік немесе экстремистік қылмыстар үшін жазаның өтелмеген 

бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру не тағайындалған жаза мерзімін қысқарту туралы норманың 

қолданылмайтындығын көрсетеді; 8) қылмыстық кодекстің 74-бабының 1-бөлігі террористік немесе 

экстремистік қылмыстар үшін жүктi әйелдердiң және жас балаларыбар әйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі 

тәрбиелепотырған еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру туралы норманы қолдануға тыйым салатындығын 

белгілейді; 9) қылмыстық кодекстің 76-бабының 2-бөлігі террористік немесе экстремистік қылмыстар үшін ауыр 

мән-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату, жазаны өтеудi кейiнге қалдыру туралы норманың 

қолданылмайтындығынанұсқайды;10) қылмыстықкодекстің 78-бабының2- бөлігі террористік немесе 

экстремистік қылмыстар үшін рақымшылық немесе кешiрiмжасау актiсi негiзiндеқылмыстық 

жауаптылықтанжәнежазадан босатудың қолданылуына тыйым салынатындығын көрсетеді. 
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің Жалпы бөлігінің қылмыстық-құқықтық құрылымының 

жетілдірілуін зерделей отыра төмендегідей қорытындылар жасауға болады: 1) экстремистік қылмыстар, оның 

ішінде діни экстремистік қылмыстар жасау тиісті қоғамдық қауіпті қылмыстық көріністердіңсандық-

сапалықпараметрлерінарттыра түседі;2) қолданыстағықылмыстық заңнамада терроризм және экстремизммен 

күресудің халықаралық тенденциялары толық көрініс тауып, экстремистік және террористік қылмыс жасаған 

тұлғаларға 

қатысты ізгілік қағидатына негізделген бірқатар қылмыстық құқықтың 

«ымыралық» нормалар мен басқа да қылмыстық-құқықтық сипаттағы шараларғашектеу жасаушы 

ережелер енгізілген. 

Кез келген қылмыстық жазаланушы әрекеттердіңобъективтік белгілерін сипаттау үшін заңнамалық 

ережелерге егжей-тегжейлі талдау жасау қажет. Ол заң шығарушының жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды қоғамдық қауіпті деп тану, әрекеттің немесе әрекетсіздіктің қауіпті белгілерін белгілеудегі 
және жасалған қылмыстық әрекеттің қоғамдық қауіптілік сипатын айқындаудағы ойын білуге көмектеседі. Діни 

экстремизмнің объективті белгілеріне талдау жасау үшін осы қоғамдыққауіпті құбылыстың криминалды 

көріністерінежатқызылатын қолсұғушылықтараясынанықтап алу қажет.Осы сәтте бірденҚазақстан 

Республикасыныңқолданыстағыэкстремизмменкүресугебайланысты заңнамасының терминологиялық 

базасының қажетті деңгейде жетілдірілмеуіне байланыстықұқықтық қайшылықтардыкөреміз. Біріншіден, діни 

экстремизм Қазақстан Республикасы 2005 жылғы 18 ақпандағы «Экстремизмге қарсы іс- қимыл туралы» №31 
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Заңында(соңғы өзгертулер ментолықтырулар енгізілген) «дiни өшпендiлiктi немесе 

алауыздықты,оныңiшiндезорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа шақырумен байланысты 

өшпенділікті немесе алауыздықты қоздыруды, сондай-ақ азаматтардың қауiпсiздiгiне, өмiрiне, денсаулығына, 

имандылығына немесе құқықтары мен бостандықтарына қатер төндiретiн кез келген дiни практиканы қолдануды 

(дiни экстремизмдi) көздейтiн әрекеттер ұйымдастыруы және (немесе) жасауы» [36] деп белгіленген. 

Ал қолданыстағы қылмыстық заңнамада заң шығарушы тарапынан 

«экстремизм» ұғымына анықтама берілмеген, сондай-ақ экстремизм түрлері де көрсетілмеген. 

Экстремизм түрлерін саралауда «Қазақстан Республикасының Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 

да міні жоқ деп айта алмаймыз, себебі, экстремизмнің саяси, ұлттық және діни сияқты түрлері ғана қамтылған. 
Екіншіден, экстремистік сипаттағы құбылыстарды бірізділікте түсінуге кедергі жасаушы бірқатар заңнамалық 

кемшіліктер мен қайшылықтар бар. Бұл мәселені біз осы бөлімнің үшінші бөлімшесінде тереңірек 

қарастырамыз. 

Зерттеу шеңберінде заңнамадағы діни экстремизмге қатысты қайшылықтар шешілетін мәселе 

болғандықтан әдіснамалық кедергі емес. Діни экстремизмге байланысты қылмыстар көрінісінің 

криминологиялық сипаттамаларының ортақтығын есепкеала отырып, осы бағыттағықылмыстардыңобъективтік 

белгілерінсипаттау кезіндеқылмыстық кодекстің3-бабының39-тармағында көрсетілген төмендегі баптарды 

негізге аламыз: 174-бап «Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік–топтық  немесе   дiни  алауыздықты  

қоздыру»; 182-бап 

«Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немес оның әрекетіне қатысу»; 258- бап «Террористiк 

немесе экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмгене экстремизмге өзге де дем берушілік»; 259-бап. 

«Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не 
қаруландыру»; 260-бап. «Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту»; 404- бап (2, 3-б.) «Заңсыз қоғамдық 

және басқа да бiрлестiктер құру»; 405-бап 

«Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымның экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге 

асыруына байланысты олардың қызметiне соттың тыйымсалу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн олардың 

қызметiн ұйымдастыру және оған қатысу. Талдау барысында құқық қолдану тәжірибесінде діни 

экстремизмніңтаралудәрежесінің,соныменқатарэкстремистікқылмыстар құрамындағы діни 

экстремистікуәждердің әртүрлі болатындығын есепке ала отырып, мазмұндауда біраз ауытқушылықтың 

болатындығын ескертеміз. Қылмыстыққолсұғушылықтобы объектісінсипаттау,ал экстремистік қылмыстар 

тізімін қалыптастыру ерекшелігі (Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің экстремистік қылмыстарға 

жатқызылатын баптарын санамалау жолымен) қазіргі қылмыстық құқық ғылымында мұндай қолсұғушылық 

объектісін анықтаудың белгілі өзіндік ерекшелігін құрайтындықтан, ең алдымен, қылмыстық құқық ғылымының 
осы теориялық санатқа қатысты іргелі еңбектеріне назар аударуды қажет етеді. Діни экстремистік уәж негізінде 

жасалуы мүмкін экстремистікқылмыстарқұрамыбейбітшілікпенадамзатқауіпсіздігі,мемлекеттің конституциялық 

құрылымы мен қауіпсіздігі, қоғамдық қауіпсіздік, басқару тәртібі сияқты түрлі қоғамдық қатынастарға 

қолсұғушылық жасауы мүмкін. Сөйтіп, бұл жағдайда қылмыстық құқықтық әрекеттердің өзіндік 

криминологиялық ортақтылығын есепке алатындығын айта кеткен жөн, дегенмен қылмыстық құқық 

теориясындағы кез келген ерекше жағдай қалыптасқан ережелердің белгілітеориялық базасының болуын талап 

ететінін де ұмытпағандұрыс. 

Қылмыстыққұқық бұзушылық объектісінің  тұжырымдамасы көптеген түсіндірмелердентұрып, ерекше 

теориялық  сипатқапен жоғарыдәрежелі абстрактілікке ие екендігін есепке алған жөн. Сондай-ақ, көптеген 

зерттеушілер белгілегендей, қоғамдық қолсұғушылықтың нақты актісінің жеке қасиеттерден тұратын белгілі 

игіліктерге қолсұғушылық жасайтыны сөзсіз. 
Діни экстремизм объектісіне талдау жасау бізгеқылмыстық құқық бұзушылық объектісіне қатысты осы 

догмалық ұғымнан бас тартуымызды қажет ететіндей.Осыған байланыстыбіз «қоғамдыққатынастарұғымы 

шынайы құбылыстың керексіз абстрактілі моделі» [4],–деп бекітуші зерттеушілер көзқарасын толық бөлісіп, ал 

«дүдәмал «қоғамдық қатынастар» институты осы қатынастар пайда болған себептер мәні параметрін бағалауға 

немесе өлшеуге мүмкіндік бермейді»,– деген пікірді қолдаймыз.Осы себептерге байланысты автор қылмыстық 

құқық бұзушылық объектісін мүдде, игілікке зиян келтіру үшін қолсұғушылық жасау ретінде түсіндіру дұрыс 

деп санайды. 

Отандық қылмыстық құқық теориясында қалыптасқан объектілерді «тігінен» (жалпы–тектік–тікелей) 

және «көлденеңнен» (негізгі және қосымша) деп бөлу діниэкстремизм қолсұғушылықжасайтын түрлі 

қылмыстық қатынастаробъектісінің типологиялық (түрлік) сипатын анықтауға мүмкіндік бермейді. Яғни, XX 

ғасырдың ортасында қылмыстық құқық теоретиктерінің қылмыстың түрлік объектілерін бөлу қажеттілігі туралы 

идеялары (ішінара ресейлік заң шығарушылар мен ғалымдар тарапынан қабылданғанымен, Қазақстандық 
қылмыстық заңда бекітілмеген) кездейсоқтықемес. 

Қылмыстық-құқықтықғылымда біразуақыттанбері қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамдас 

объектісін бөлу қажеттілігі туралы ойлар [4] айтылып жүр. Ал қоғамдық қауіпті қолсұғушылықтар жеке тобын 

(сыбайлас жемқорлық, террористік, экстремистік қылмыстарды) белгілеуде дәстүрлі тізімдік жолмен жүретін 

отандық заң шығарушы бағытын негізге алатын болсақ, қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамдасобъектісі 

туралы ойлар үлкен өзектілік пен теориялық мәнге ие. 
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Сонымен осы ғылыми жұмыстың зерттеу объектісі қажеттілігін есепке ала отырып, зерттеушілердің 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдас объектілерітуралы теориялықпікірлерін негізгеалып, діни 

экстремистік қылмыстар сипатамасынтеориялықтұрғыдан негіздеугетырысамыз. Экстремистік бағыттағы 

қылмыстарды(заңнамалық тізімгеенгізілген барлық құрамдар) жасау кезінде қылмыстық заңнамамен қорғауға 

қойылатын қоғамдық қатынастардың барлығы қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамдас объектісін құрайды. 

Алайда, осы зерттеу жұмысының қажеттіліктерін есепке ала отырып, бұл негіздемеміз  аздық етеді деп 

санаймыз.  Себебі осы жұмыс аясында қарастырып отырған қылмыстар тобы заңнамада белгіленген ортақ 

белгілер емес, криминологиялық ортақ сипатқа, талданатын қылмыс құрамдары уәжіне (діни экстремистік) 

негізделеді. Осыған байланысты барлық экстремистік қылмыстардың құрамдас объектісінде біз оның 
құрылымдық бөлігін белгілеп, оны «жүйелендірілген қоғамдық игіліктер» деп атап және құрылымдық жағынан 

Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ерекше бөлігінде даралап, діни экстремизм көріністеріне қарсы   

тұру   қажеттілігіне байланысты қылмыстық 

заңмен қорғалуға қойылған әр текті қоғамдық қатынастар жиынтығы ретінде белгілейміз. 

«Жүйелендірілген қоғамдық игіліктер» ұғымы өзінің ерекше ғылыми- қолданбалы сипатына қарамастан 

мағыналы түсінік.Сонымен,қылмыстықзаңмен қорғалатын игілік дегеніміз не? Бұл – өз діндарлығыңды еркін 

білдіру, Қазақстан Республикасы Конституциясымен кепілдік берілген белгілі дінді уағыздау немесе ешқандай 

діни көзқарасты ұстанбау, діни наным-сенім мен өз діндарлығыңды жүзеге асырудың заңды нысанына 

қарамастан намысыңды қорғау құқығы. Діни экстремизмге байланысты қылмыстар үшін жауапкершілік 

тағайындай отыра заң шығарушыадамныңосы игіліктері мен заңды мүдделерін қорғайды. Бұл 

ұсыныстыңәмбебаптығымен дұрыстығына таласпаймыз, дегенмен біздің көзқарасымызда қайшылық жоқ деп 

бағамдаймыз. Сондай-ақ, қылмыстық құқық бұзушылықтар объектісін абстрактілі-теориялық тұрғыдан 
топтастырудың экстремизмнің өзге түрлерін (саяси, элеуметтік, жастар экстремизмі және т.б.) қарастыруда 

ғылыми маңызы болуымүмкін. 
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Түйін: 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы электрондық құжат айналымы: мемлекеттік 

органдар арасындағы; азаматтар, ұйымдар мен үкімет арасындағы. Телекоммуникацияның және 

Интернеттің дамуы жоғары жылдамдықты байланыс арқылы мәліметтер мен ақпарат алмасуға 

мүмкіндік туғызды. Сонымен, Қазақстан Республикасындағы әлемдік тәжірибе негізінде Қазақстан 

Республикасының электрондық мемлекеттік қызметтерін ұсыну және ұсынудың ақпараттық 

мемлекеттік порталы құрылды. Ақпараттық коммуникациялардың кеңінен қолданылуына байланысты 
қоғам үшін ақпарат қауіпсіздігі және ақпаратты сақтау, беру және өңдеудің қолданыстағы жүйелері 

мәселесі өте маңызды болып отыр. Біздің ойымызша, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына ақпаратты қорғау туралы, оның ішінде авторлық және (немесе) сабақтас 

құқықтарды бұза отырып таратылатын ақпаратқа қол жетімділікті шектеу тәртібі туралы 

ережелермен толықтырылуы керек. Бүгінде құжаттарды электронды құжат айналымына ресми кедергі 

бар, оларды жасау эмблемалар немесе эмблемалармен бірге арнайы қағаз түрінде жасалады. Бұл талап 

заңнаманың, қаржылық құжаттардың, нотариалды куәландырылған құжаттардың кейбір түрлеріне 

қолданылады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сыртқы электрондық 

құжат айналымы электрондық құжат құру кезінде электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоюға 

уәкілеттік берілген тұлғадан талап етіледі. Электрондық құжаттарды жалпы талаптарға сәйкес құру 

электрондық құжат айналымының барлық қатысушыларына олардың жүйелері арасында кедергісіз 
электрондық құжат айналымын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

 

Abstract: 

This article considers electronic document circulation in the Republic of Kazakhstan: between state bodies; 

Between citizens, organizations and the government.The development of telecommunications and the Internet has 

enabled the exchange of data and information through high-speed communications.Thus, on the basis of world 

experience in the Republic of Kazakhstan, an information state portal for the provision and provision of services 

"Electronic Government" of the Republic of Kazakhstan was created.Due to the wide application of information 

communications, the problem of information security, existing systems of information storage, transmission and 

processing becomes very important for society.In our opinion, the Law of the Republic of Kazakhstan "On 

informatization" should be supplemented with provisions on information protection, including on the procedure for 
restricting access to information disseminated in violation of copyright and/or related rights.To date, there is a 

formal obstacle to electronic document circulation, the creation of which is carried out on special paper forms with 

arms or emblems.This requirement applies to certain types of statutory, financial documents, notarized documents, 

etc. In accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan, external electronic document 

circulation requires when creating an electronic document to be signed by an electronic digital signature, a person 

authorized to sign it.Creation of electronic documents according to common requirements will provide an 

opportunity for all participants of electronic document circulation to carry out unimpeded electronic document 

circulation between their systems. 

 

Ключевые слова:информационно-телекоммуникационные сети, информационный государственный 

портал,закон, электронный документ, электронный документооборот, информационная безопасность, 

электронная цифровая подпись. 
Keywords:information and telecommunication networks, information state portal, law,electronic document, 

electronic document circulation,information security,electronic digital signature. 

 

Развитие телекоммуникации и интернета создало возможность осуществление обмена данными и 

информациейпосредством высокоскоростной связи. По всему миру начались разработки и применение 

систем,позволяющих осуществлять обмен данными. Так на основе мирового опыта в Республике Казахстан 
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в 2006г. был создан информационный государственный портал по предоставлению и оказанию услуг 

«Электронное правительство» Республики Казахстан. Информационный государственный портал 

«Электронное правительство» Республики Казахстаноткрыл прекрасную возможность ускорения процессов 

цифровой модернизации в Республике Казахстан, повышения эффективности работы правительства за счет 

внедрения информационных технологий, ускорения экономического роста государства. 

Республикой Казахстан была проведена большая работа для ускорения развития цифрового 

государства. В 2003г. был принят Закон Республики Казахстан «Об информатизации» (утратил силу) 

здесьвпервые было предусмотрено регулирование отношений в сфере информатизации, развития и защиты 

информационных ресурсов и информационных систем, установлена компетенция государственных органов, 
права и обязанности физических и юридических лиц в сфере информатизации.[1] Также был принят 

ЗаконРеспублики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»направленный 

на регулирование отношений, возникающих при создании и использовании электронных документов, 

удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, предусматривающих установление, 

изменение или прекращение правоотношений, а также прав и обязанностей участников правоотношений, 

возникающих в сфере обращения электронных документов, включая совершение гражданско-правовых 

сделок. [2] 

Создание информационного государственного портала «Электронноеправительство» было самым 

важным шагом в цифровизацииРеспублики Казахстан. Контроль по реализации проекта«Электронного 

правительство» было возложено на Правительство Республики Казахстан. Руководство по разработке веб-

портала«Электронногоправительство»было поручено Агентству Республики Казахстан по информатизации 

и связи. [3] 
Информационный государственный портал «Электронное правительство» в Республике Казахстан 

состоит из двух контуров и трех модулей: 

Первый   это внутренний контур регулирует внутренние операции между государственными 

органами по внутренним информационным каналам «Правительство для правительства»; 

Второй это внешний контур регулирует отношения между гражданами, организациями и 

правительством и состоит из двух модулей «Правительство для граждан» и «Правительство для бизнеса». 

Хотелось бы отметить, что основная часть документооборота государственных органов в 

Республике Казахстан переведена наэлектронный документооборот. Электронный документооборот 

государственных органов представляет собой внутреннюю информационную «Единую систему 

электронного документооборота государственных органов», предназначенную для решения 

организационных задач и информационного обмена.«Единая система электронного документооборота 
государственных органов»  осуществляется с высоким уровнем информационной безопасности, поэтому эта 

связь подходит для электронного документооборота государственных органов. Работа внутреннего 

электронного документооборота «Единой системы электронного документооборота государственных 

органов» в значительной степени экономит время и средства, следовательно, является наиболее 

приемлемым способом организации работы государственных органов. В «Единой системе электронного 

документооборота государственных органов»  ведется постоянный учет входящей и исходящей 

корреспонденции в электронном виде, а также процедура согласования документов с другими 

государственными органами. 

В свою очередь, с целью автоматизации архивной деятельности Агентством по информатизации и 

связи была создана и внедрена в Архиве Президента страны информационная «Система электронных 

архивов государственных органов» (СЭА ГО), предусматривающая связь с «Единой системой электронного 
документооборота государственных органов» (ЕСЭДО). После того, как Комитетом по управлению 

архивами и документацией будет разработан соответствующий модуль по интеграции двух этих систем, 

СЭА ГО сможет полноценно принимать, обрабатывать и хранить электронные документы с электронной 

цифровой подписью из ЕСЭДО. Все необходимые для этого механизмы в СЭА ГО уже заложены. [4] 

В настоящее время, чтобы пользоваться государственными услугами и(или) участвовать в  

электронном  документообороте, необходимо подтверждение подписывающего лица. В законодательстве 

Республики Казахстан имеется закрепление защиты электронного документа путем подписания его 

электронной цифровой подписью.  Применение электронной цифровой подписи приравнивается к 

собственноручной подписи и таким образом производится подписание электронного документа. Владелец 

электронной цифровой подписи должен хранить в тайне сведения об электронной цифровой подписи, чтобы 

избежать неправомерного его использования. Применение  электронной цифровой подписи третьими 

лицами ведет к утечке персональной информации владельца электронной цифровой подписи, что может 
причинить ему материальный ущерб. 

Дальнейшее развитие информационного государственного портала «Электронное правительство» 

определено в государственной программе «Информационный Казахстан-2020», программой предусмотрены 

условия для создания возможностей гражданам освоить и получить навыки работы с информационными 

технологиями посредством электронного образования, пожизненного обучения и подготовки, работать 

дистанционно, получать услуги доступного электронного здравоохранения. Также, в целях построения 
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более открытой, доступной и конкурентоспособной экономики нашей страны, Программой 

предусматривается максимальное внедрение интеллектуальных систем в основополагающие отрасли 

экономики.[5] 

Согласно ЗаконаРеспублики Казахстан 2015г. «Об информатизации»,  

1.информационные системы по форме собственности являются государственными и 

негосударственными, по степени доступа - общедоступными и ограниченного доступа. 

2.Информационные системы, создаваемые или развиваемые за счет бюджетных средств, а также 

полученные государственными юридическими лицами иными способами, установленными законами 

Республики Казахстан, являются государственными. 
3.Информационные системы, создаваемые или развиваемые за счет средств физических и 

юридических лиц, а также полученные ими иными способами, установленными законами Республики 

Казахстан, являются негосударственными. 

Негосударственные информационные системы, отнесенные к критически важным объектам 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также предназначенные для формирования 

государственных электронных информационных ресурсов, приравниваются к информационным системам 

государственных органов в части соблюдения требований по обеспечению информационной безопасности. 

[6] 

В связи с широким применением информационных коммуникаций  очень важной для общества 

становится проблема информационной безопасности, действующих систем хранения, передачи и обработки 

информации. Информационной безопасностью считается защищенность информации от преднамеренных 

или случайных действий, приводящих к нанесению ущерба ее владельцам или пользователям, при этом 
обеспечение информационной безопасности должно быть направлено в первую очередь на предотвращение 

таких рисков.  

На сегодняшний день существует проблема нарушения авторского и смежных прав путем их 

распространения с использованием телекоммуникационных сетей. Хотелось бы отметить, что Федеральным  

законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривается 

 порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных 

прав, правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет», объектов авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемых в таких сетях, или 

информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с 

заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим 

такие объекты или информацию, наосновании вступившего в силу судебного акта.[7] 

Закон Республики Казахстан «Об информатизации» направлен на регулирование общественных 

отношений в сфере информатизации, возникающие на территории Республики Казахстан между 

государственными органами, физическими и юридическими лицами при создании, развитии и эксплуатации 

объектов информатизации, а также при государственной поддержке развития отрасли информационно-

коммуникационных технологий.[6]  

По нашему мнению Закон Республики Казахстан «Об информатизации» необходимо дополнить 

положениями о защите информации, в том числе о порядке ограничения доступа к информации, 
распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав как это предусмотрено в Федеральном  

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предлагаем 

дополнитьЗакон Республики Казахстан «Об информатизации» текстом следующего содержания:    

Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) 

смежных прав, правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет», объектов авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических 

произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемых в 

таких сетях, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения или иного законного 

основания, вправе обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере информатизации и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании 
вступившего в силу судебного акта. 

Также необходимо наладить электронный документооборот с органом исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информатизации и связи, для прозрачности и 

обеспечения своевременного реагирования на происходящие нарушения в информационно-

телекоммуникационных сетях. 
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На сегодняшний день имеется формальное препятствие к электронному документообороту 

документов, создание которых производится на специальных бумажных бланках с гербами или эмблемами. 

Это требование относится к некоторым видам уставных, финансовых документов, нотариально заверенным 

документам и т.п.  

При рассмотрении документооборота организаций негосударственной формы собственности 

прослеживается отсутствие определенных  требований к созданию ими электронных документов. Поэтому 

достаточно локального нормативного акта для введения форм внешнего представления электронных 

документов и подтверждения их подлинности при произведении электронного документооборота. Из 

вышеизложенного прослеживается отсутствие  у организаций проблем по внутреннему использованию 
электронного документооборота. Если рассматривать внешний электронный документооборот, то 

использование электронного документас незначительным сроком хранения уже достаточно отрегулировано 

в банковской сфере. При осуществлении переводов денег в системах денежных переводов осуществляется 

процедура аутентификации электронного документа с помощью электронной цифровой подписи.В 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан внешний электронный 

документооборот требует при создании электронного документа  его подписания электронной цифровой 

подписью, лица имеющего полномочия на его подписание.На примере банковского электронного 

документооборота можно сделать вывод о том, что для внешнего электронного документооборота  между 

организациями необходимо согласовать единые требования по созданию электронных документов и их 

передаче. Создание электронных документов по единым требованиям предоставит возможность всем 

участникам электронного документооборота осуществлять беспрепятственный электронный 

документооборот между их системами.     
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Түйін: 

Бұл мақалада электронды құжат айналымы жүйесінде электрондық құжаттарды құру және 

пайдалану кезінде туындайтын қатынастардағы бизнестегі бар қатынастардың қатынастарын 

заңнамалық реттеуді қажет ететін мәселелер талқыланады. Электрондық құжаттарды пайдалану 

тәртібі мәселелердің кең спектрін, оның ішінде оларды сертификаттау тәртібін, электрондық құжат 

айналымы жүйелеріндегі электрондық құжат айналымы процесінде бұрмалаудан қорғауды мұқият 

қарауды талап етеді. Электрондық құжат айналымы жүйелерінде электрондық құжатты құру туралы 
мәселені қарастырған кезде, бұл қажет болған жағдайда электрондық құжаттың мөрін куәландыру 

мәселесі шешілмейтіні анық. Электрондық сандық қолтаңбаның басты ерекшелігі, ол электрондық 

құжатқа қол қойған шаруашылық жүргізуші субъектіні көрсетеді. «Электрондық құжат және 

электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мазмұнын қарастыру кезінде 

электрондық құжатқа қол қоятын адамдардың өкілеттіктері туралы мәселе туындайды. «Электрондық 

құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мазмұны жеке 

және заңды тұлғаларды қамтитын электрондық құжаттарға қол қою құқығы бар «қол қоюшы» түсінігін 

анықтайды. Біздің ойымызша, электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдануға қатысушылардың барлығын 

нақты анықтау қажет. Егер заңды тұлғаның атынан сенімхат пен нотариалды куәландыруды қажет 

ететін сенімхатты қарастыратын болсақ, онда бүгінгі күні электронды құжаттардың бұл түрлерін 

оларды рәсімдеу және электрондық құжат айналымында пайдалану тәртібі болмағандықтан кәсіпкерлік 
қызметке қатысушылар пайдаланбайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

электронды құжат айналымы саласындағы туындайтын қатынастармен реттелуі жақын арада 

кәсіпкерлік қызметке барлық қатысушылардың электрондық құжат айналымына толық көшуіне мүмкіндік 

береді. 

 

Abstract: 

This article addresses issues requiring legislative resolution of the relationship between established 

relations in business activity and relations arising during creation and use of electronic documents in electronic 

document circulation systems.The application of electronic documents requires more informed consideration of a 

wide range of issues, including the procedure for their certification, and protection against distortions in the 

process of electronic document circulation in electronic document circulation systems.When considering the 
development of an electronic document in electronic document management systems, it is clear that the issue of 

certification of the electronic document by the seal in the necessary cases is not resolved.The main feature of an 

electronic digital signature is that it points to the business entity that signed the electronic document.When 

considering the content of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Electronic Document and Electronic Digital 

Signature," the question arises about the powers of persons signing the electronic document.The content of the Law 

of the Republic of Kazakhstan "On Electronic Document and Electronic Digital Signature" defines the concept of 

"signing person," who has the right to sign electronic documents, to which individuals and legal entities belong.In 

our view, there is a need for an accurate definition of all participants in the use of an electronic digital signature.If 

you consider the power of attorney on behalf of a legal entity and the power of attorney requiring notarization, to 

date these types of electronic document are not applied by business participants, due to the lack of procedure for 

their registration and application in electronic document circulation.The resolution of the relationship between the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan and the relations arising in the field of electronic document 
circulation will make it possible in the near future to fully transition all participants of business activity to 

electronic document circulation. 
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В условиях рыночной экономики одним из основных инструментом регулирования 

взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности становится договор. Именно договор  

является главной правовой формой экономического оборота, определяет права и обязанности сторон, их 

ответственность.Договор в условиях развития рыночных отношений является тем необходимым элементом, 

без которого немыслимы какие-либо взаимодействия участников гражданских правоотношений.  

При рассмотрении действующего законодательства Республики Казахстан,субъектами 
предпринимательской деятельности являются граждане Республики Казахстан, переселенцы, имеющие 

статус оралмана, негосударственные коммерческие юридические лица.  

Согласно п.1 ст.23 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, субъектами 

предпринимательства являются граждане, оралманы и негосударственные коммерческие юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (субъекты частного предпринимательства), 

государственные предприятия (субъекты государственного предпринимательства). [1] 

Из положений предпринимательского законодательства Республики Казахстан следует то, что 

оралманы также являются субъектами предпринимательской деятельности и им предоставляется право на 

ведение предпринимательской деятельности. 

Согласно п.13 ст.1 Закона  Республики Казахстан «О миграции населения», оралман это этнический 

казах, постоянно проживавший на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее 

пределами, и его дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после 
приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, прибывший (прибывшие) в Республику 

Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине и получивший (получившие) 

соответствующий статус в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О миграции 

населения». [2] 

Законодательством Республики Казахстан предусмотрено то, что юридические лица должны 

обладать обособленным имуществом, также могут от своего имени осуществлять и приобретать любые 

имущественные и личные неимущественные права, участвовать в суде в качестве истца и ответчика. 

Обязательно должны иметь смету или самостоятельный баланс. Хотелось бы отметить то, что некоторые 

юридические лица обязательно должны иметь печать с наименованием организации. 

Согласно ч.2 п.1 ст.33 Гражданского кодекса Республики Казахстан, юридическое лицо имеет 

печать со своим наименованием. Данное требование не распространяется на юридические лица, которые 
являются субъектами частного предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных 

Гражданским кодексомРеспублики Казахстан и законами Республики Казахстан.[3] 

Заключение предпринимательских договоров предполагает его подписания руководителем субъекта 

предпринимательства и подтверждением подлинности документа заверением их печатью. 

Так определение термина «печать» дается в Материалах из Википедии - свободной энциклопедии, 

удостоверяющая печать, гербовая печать-инструмент для заверения подлинности документов, а также 

оттиск, полученный с помощью этого инструмента. [4] 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, оформление предпринимательских 

договоров предусмотрено в письменной форме.До настоящего времени письменная форма договора 

предполагалась его заключением на бумажном носителе. Поэтому для подтверждения достоверности и 

подлинности предпринимательского договора, было предусмотрено, обязательное заверение договора 
печатью субъекта предпринимательства. Так как в настоящее время идет активное развитие и применение 

телекоммуникации и интернета, для членов общества создались условия и возможности осуществления их 

предпринимательской деятельности посредством электронного документооборота.Процесс обмена 

электронными документами существенным образом отличается от обычной формы  обмена  документами 

 на  бумажных   носителях.   Для регулирования взаимоотношений между субъектами предпринимательской 

деятельности посредством электронного документооборота законодательством Республики Казахстан 

предусмотрено совершение сделок в электронной форме. Хотелось бы отметить то, что на сегодняшний 

день имеются вопросы, требующие законодательного урегулирования взаимосвязи сложившихся отношений 

в предпринимательской деятельности с отношениями, возникающими при создании и использовании 

электронных документов в системах электронного документооборота.  

Правовое регулирование электронного документа и электронного документооборота имеет свое 

закрепление в Законе Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» 
п.12 ст.1 указано, что электронный документ это документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.[5] 

В связи с тем, что информационно-коммуникационные технологии все больше проникают в сферу 

предпринимательской деятельности, существует необходимость в дальнейразработке законодательства 

Республики Казахстан в сфере электронного документооборота.  
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Порядок применения электронных документов требует более обдуманного рассмотрения широкого 

круга вопросов, в том числе порядка их удостоверения, и защиты от искажений в процессе электронного 

документооборота в системах электронного документооборота. При рассмотрении вопроса относительно 

составления электронного документа в системах электронного документооборота, то видно, что не 

урегулирован вопрос заверения печатью электронного документа в необходимых для этого случаях.Чтобы 

документ считался подписанныйи заверенный печатью, необходимочтобы такая подпись и печать были 

внесены в электронный документ. По нашему мнению можно предусмотреть применение ключа 

электронной цифровой подписи, предусматривающего подписание документа с его заверением печатью 

субъекта предпринимательской деятельности в случаях, когда этого требует законодательство Республики 
Казахстан или в соответствии с обычаями делового оборота. 

В соответствии с вышеизложенным предлагаем внести дополненияв часть2 пункта1 статьи 33 

Гражданского Кодекса Республики Казахстан и изложить в следующей редакции: «Юридическое лицо 

имеет печать со своим наименованием, для ее применения при документообороте на бумажных носителях». 

Так в Правилах документирования, управления документацией и использования систем 

электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях в п.18 параграфа 2 

предусмотрено, что совместный документ на бумажном носителе подлежит заверению печатями 

организаций.[6] 

Также по нашему мнениюнеобходимо дополнить пункт 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан 

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и изложить в следующей редакции:  

Электронный документ, соответствующий требованиям Закона Республики Казахстан «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» и удостоверенный посредством электронной цифровой 
подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на 

бумажном носителе.В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан или в соответствии 

с обычаями делового оборота,когда документ должен быть заверен печатью,электронный документ, 

подписанный электронной цифровой подписью признается, равнозначным документу,подписанному 

собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Так как участниками предпринимательской деятельности используется электронная подпись 

посредством использования паролей, кодов и других средств подтверждения факта формирования 

электронной подписи предлагаем дополнить статью1 Закона Республики Казахстан «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» текстом следующего содержания: пункт 20)  Электронной 

подписью является подпись, которая производится посредством использования паролей, кодов или других 

средств подтверждения факта формирования электронной подписи подписывающим лицом.  
Если рассматривать электронный документ, то он представляет собой информационный объект, 

состоящий из следующих частей: реквизитной и содержательной. Реквизитная частьсостоит их 

идентифицирующих атрибутов, таких как имени, данных о субъекте предпринимательской деятельности, 

времени,  местеего создания и электронной цифровой подписи. Содержательная часть состоит из текстовой, 

числовой, возможно и графической информации, которая подлежит обработке техническими средствами в 

качестве единого целого. Электронный документ это документ, в котором информация содержится в 

электронно-цифровой форме. В случае необходимости электронный документ может приобретать иные 

формы для визуального восприятия информации такие, как на бумажном носителе или экранах технических 

средств. Важно отметить,что по определению законодателя предусматривается обязательное удостоверение 

электронного документа электронной цифровой подписью. Главная особенность электронной цифровой 

подписи является то, что она указывает на субъект предпринимательской деятельности, подписавшее 
электронный документ.  

При рассмотрении содержания Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи» возникает вопрос о полномочиях лиц, подписывающих электронный 

документ. В содержании Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» дается определение понятия«подписывающее лицо», обладающего правом подписывать 

электронные документы, к которому относятся физические и юридические лица. В содержании части 2,3 

статьи  10 имеется  понятие «лицо» подразумевающее«подписывающее лицо» и рассмотрение иных 

участников,таких как сотрудники этого«подписывающего лица». По нашему мнению имеется 

необходимость в точном определении всех участников использования электронной цифровой подписи. 

Хотелось бы отметить, что в Федеральном законе "Об электронной подписи" п.4 ст.2 имеется 

следующее определение,владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, которому в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной 
подписи. [7] 

Для однозначного понимания понятия «лицо» предлагаем пункт 6  статьи 1 изложить в следующей 

редакции: владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - лицо, которому в установленном 

Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»порядке 

выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. 
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Также часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: Владелец регистрационного 

свидетельства электронной цифровой подписи юридического лица - руководитель юридического лица или 

сотрудник, его замещающий, вправе передавать сотрудникам данного юридического лица полномочия на 

использование электронной цифровой подписи от имени данного юридического лица. 

Так как в Законе Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» предусматривается передача полномочий, то оформление этой передачи полномочий также 

необходимо предусмотреть в электронном виде посредством составления электронной доверенности. В 

части 2 статьи 12 ЗаконаРеспублики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи»установлено право участников электронного документооборота на использование цифровой 
электронной подписи в негосударственных системах. Это положение дает возможность для участников 

предпринимательской деятельности право оформления доверенности в электронном виде. Если 

рассматривать доверенность от имени юридического лица и доверенность, требующая  нотариального 

заверения, то на сегодняшний день эти виды электронного документа участниками предпринимательской 

деятельности не применяются, ввиду отсутствия порядка их оформления и применения в электронном 

документообороте. 

Согласно, действующего законодательства Республики Казахстан электронным документом, 

признается документ соответствующий определенным требованиям законодательства при этом обязательно, 

удостоверенный электронной цифровой подписью лица, имеющего полномочия на его подписание и 

признается равнозначным подписанному документу на бумажном носителе.  Для   широкого внедрения   

между субъектами предпринимательской деятельности электронного документооборота, необходимо 

урегулировать вопросы подтверждения подлинности содержащейся в электронных документах информации 
и исключения возможности доступа посторонних лиц к ознакомлению с их содержанием. Урегулирование 

взаимосвязи действующего законодательства Республики Казахстан с отношениями, возникающими в сфере 

электронного документооборота, даст возможность в скором будущем к полному переходу всех участников 

предпринимательской деятельности на электронный документооборот.  
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Түйін: 

Қазіргі кезде осындай жағдайда ерекше теориялыĸ және тәжірибелік кызығушылықты 

экономикалық контрабандамен күреске бағытталған шаралар туғызады, себебі олар кұқықтык 

мемлекетті құру, қоғам мен тұлғаның мүдделерін қорғау аспектілерімен экономикалыĸ және әлеуметтік 

тұрғыда байланысты. Экономикалыĸ контрабандамен байланысты қылмыстардың қауіптілігі соңғы 

жылдары өсті, себебі ол ұйымдастырушылық және масштабтық сипатқа ие болып,қоғам мүдделеріне 

едәуір зиян келтіруде. 

 

Abstract: 

At present, in this case, special theoretical and practical interest is given to measures aimed at combating 

economic smuggling, as they are economically and socially related to the aspects of the rule of law, protection of 

the interests of society and the individual. The danger of crimes related to economic smuggling has increased in 

recent years, as it has an organizational and large-scale nature and causes significant damage to the interests of 

society. 
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прокуратура, ақпарат. 

Keywords: Smuggling, crime, delinquency, criminology, law, drugs, Prosecutor General's Office, 

information. 
 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің экономикалық контрабандамен бірге айналыстан 

алынған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың контрабандасын (Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексі 234-бап) жекеше құрам ретінде бөлген,онда "кедендік бақылаудан тыс немесе одан 

жасырын не құжаттарды немесе кедендік сәйкестендіру құрал дарын алдап пайдалану арқылы жасалған не 

декларациялаусыз немесе анық емес декларациялаумен ұштасқан, ірі мөлшерде тауарларды немесе өзге де 

заттарды, оның ішінде қылмыстық кодекстің 286-бабының нормасында көрсетілгендерін қоспағанда, 

кедендік шекара арқылы өткізуге тыйым салынған немесе өткізу шектелген, кедендік шекара арқылы 

өткізудің арнайы қағидалары белгіленген тауарларды, заттар мен құндылықтарды Кеден одағының кедендік 

шекарасы арқылы өткізу" көрсетілген. 

Контрабанда қылмысы пайдақорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар қатарына жатады. 
Пайдақорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар-ол құқыққа. 

Есірткі заттардың контрабандасы үлкен масштабқа жетті, қарсы қайтарымсыз пайда табу 

мақсатымен жасалған қылмыстық құқықбұзушылықтардың жиынтығы. 

Бұл қылмыстық құқық бұзушылықтың саралану белгілері Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

кодексінің 234-бабындағы қылмыстың белгілеріндей.Заң шығарушымен қылмыстық кодекстің 286-бапты 

қылмыстың жеке құрамы ретінде бөлу өте мәнді,себебі қазіргі кезде барлық дүние жүзінде есірткі 

заттардың, қару-жарақтың, атыс - қаруы мен оқ-дәрілердің контрабандасы қарқынды таралып жатыр[6,234-

286 б]. Есірткіні тарату,ең біріншіден,мемлекеттік және оның халқына зиянды салдарымен қауіп 

келтіреді.Наркобизнеске магниттік материалдарды қызуғышықпен тартылу себебінен басқа ішімдік 

факторлық себептермен жатады. Сонымен бірге бұл заттарды тек тұтынушы пайдаланушылардың санының 

өсуі ғана емес, дайындаушы мен есірткіні жөнелтушілердің санының өсуі де үлкен қауіп төндіріп тұр. 

Бірақ,бұлқылмыстардыңқұрамдарыныңобьектісі мен затынанбасĸа да 
айырмашылыĸтарбар.А.ЕралинжәнеҚ.Бакишевтіңпікірінше 

"ЭкономикалыĸконтрабандағақарағандаҚылмыстықкодекстің 234- бабы бойыншажауапкершілік 

контрабанда заттарыныңөлшемі мен санынатәуелсізболады" [2,91-93бб]. 

Себебі ҚР ҚК-нің 296-бабына сәйкес есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды сату 

маĸсатынсыз көп мөлшерде заңсыз иеленіп алу,тасымалдау немесе саĸтау үшін ĸылмыстыĸ жауапкершілік 

бұл заңсыз әрекеттер ірі мөлшерде жасалған жағдайда ғана туындайды. "Есірткі заттар, психотропты күшті 
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әсер етуші және улы заттардың", (заңсыз айналыммен байланысты заңнамалардың қолданылуы) туралы 

14.05.1998 жылғы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының №3 қаулысының 11 тармағына 

сәйкес: "есірткі заттардың,психотроптық,күшті әсер етуші,улы заттардың мөлшерін,атын,нақты түрін 

анықтау үшін,сонымен бірге оларды дайындауға арналған құралдар мен жабдықтардың жарамдылық 

фактісін аныĸтау үшін үшін криминалистикалыĸ сараптама өндірісі ĸажет 

Қазіргі кезде осындай жағдайда ерекше теориялыĸ және тәжірибелік кызығушылықты 

экономикалық контрабандамен күреске бағытталған шаралар туғызады, себебі олар кұқықтык мемлекетті 

құру, қоғам мен тұлғаның мүдделерін қорғау аспектілерімен экономикалыĸ және әлеуметтік тұрғыда 

байланысты. Экономикалыĸ контрабандамен байланысты қылмыстардың қауіптілігі соңғы жылдары өсті, 
себебі ол ұйымдастырушылық және масштабтық сипатқа ие болып,қоғам мүдделеріне едәуір зиян келтіруде. 

Әсіресе, мемлекеттің экономикалыĸ мүддесіне зиян келтіретін қауіпті қылмыстық 

кұкыкбұзушылықтың бірі - экономикалық контрабанда. Оның салдары да бізге аныĸ: 

а) бюджетке баж салығы,салықтар мен жиналымдар түспейді; 

б) контрабанда ĸамĸырумен байланысты болғандықтан болғандықтан,өте үлкен көлемді тауарларды, 

шикізатты ұрлау, салыĸ төлеуден жалтару, қызмет бабындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау 

арқылы нұқсан келтіреді. 

Жыл сайын қазақстандық шекарашылар 5 мыңға жуық контрабандалық фактіні тіркейді. Бұл дәрі-

дәрмектер, Қызыл кітаптағы жануарлар, қырылған қарулар және тіпті оқ-дәрілер[1,25б]. 

Контрабандалық тауарлардың негізгі үлесі былғарыдан жасалған бұйымдар, киім және ойыншықтар 

болып табылады.Қазақстанда 1071 жеңіл өнеркәсіп, 632 кәсіпорын киім, 322 - тоқыма бұйымдары, 117 - тері 

бұйымдары өндіреді. 
Контрабанда (италиан contrabando – жарлыққа қарсы) – тауарларды,валютаны, құндылықтарды 

немесе өзге де заттарды‚ солардың ішінде зияткерлік меншік заттарын кеден шекарасы арқылы заңсыз ірі 

көлемде алып өту деген мағынаны береді. Ол кеден бақылауынан тыс немесе жасырын не құжаттарды 

немесе кедендік сәйкестендіру құралдарын алдаушылықпен пайдаланып не кеден шекарасы арқылы алып 

өтуге тыйым салынған немесе шек қойылған тауарларды‚ заттарды және алып өтудің 

арнаулы ережелері белгіленген құндылықтарды мағлұмдамада көрсетпей немесе өтірік көрсетіп жасалады, 

ол дегеніміз жалған жасалған құжаттар болып саналады.  

2002 жылы қазанда Қазақстан Республикасымен Ресей Федерациясы арасында «Байқоңыр комплексі 

территориясында тәртіп сақтауды қамтамасыз ету туралы құқық қорғау органдары арасында бірлестік» 

туралы келісім шарт жасалынды.  Бұл құжатта ұйымдасқан қылмыс пен бірлесіп күресуге мүмкіндік берді.   

Себебі ҚР ҚК-нің 296-бабына сәйкес есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды сату 
маĸсатынсыз көп мөлшерде заңсыз иеленіп алу,тасымалдау немесе саĸтау үшін ĸылмыстыĸ жауапкершілік 

бұл заңсыз әрекеттер ірі мөлшерде жасалған жағдайда ғана туындайды. "Есірткі заттар, психотропты күшті 

әсер етуші және улы заттардың", (заңсыз айналыммен байланысты заңнамалардың қолданылуы) туралы 

14.05.1998 жылғы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының №3 қаулысының 11 тармағына 

сәйкес: "есірткі заттардың,психотроптық,күшті әсер етуші,улы заттардың мөлшерін,атын,нақты түрін 

анықтау үшін,сонымен бірге оларды дайындауға арналған құралдар мен жабдықтардың жарамдылық 

фактісін аныĸтау үшін үшін криминалистикалыĸ сараптама өндірісі ĸажет..." [3]. 

Қазақстандық контрабандалық шолу  шет елдік ұйымдастыруымен байланысын кеңейтті, сонымен 

қоса қоғамда болып жатқан заңға қайшы іс-әрекеттерді бақылап және қадағалады. Нәтижесінде Бразилиядан 

Алматығы және Ресейдің басқада қалаларына героин мен какоин тасымалдау ісіне тосқауыл жасалынды. 

Орталықты құрудың бір нұсқасы ретінде мынаны ұсынуға болады: Бас прокуратура жанындағы 
құқықтық ақпарат орталығын қазіргі жаңа дамыған аппаратурамен жабдықтап,Қазақстанның бүкіл аймағын 

қамтып,аудан,облыс,республика схемасымен жұмысын бастауға болды және де қажет ақпаратқа орталық 

ведомстволардың лауазымды тұлғаларымен бірге,аудандық және облыстық деңгейлерінде қол жеткізу керек 

(белгілі бер парол мен кілттерді пайдалану арқылы).осындай ақпарттық орталықтар көптеген шет ел 

мемлкеттерінде бар және ұйымдасқан нысандағы қылмыстылық пен жемқорлыққа қарсы тиімді күрес 

жүргізіп жатыр. Бізде әр құқық қорғау органы мен бақылау органдарында өз ведомстволық ақпарат 

орталығы бар (анализ және статистика бөлімі, информатика және статистика басқармалары және т.б.) бірақ 

олар толық көлемде Бас прокуратураның құқықтық ақпарат орталығына ақпаратты,көрсеткіштерді бермейді. 

Ал, "егер осы ведомствоаралық орталықты қажетті офиспен, сәйкес есептеуіне техникамен, қажетті 

бекілімдермен, мамандармен қамтамасыз етсек, барлық мемлекеттік құрылымдар қолданатын тәуелсіз 

мекеме болатын еді..." [4,32б]. 

Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі контрабандалық есірткі туралы 
ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта Москва офистерімен және ТМД елдеріндегі офистерімен табысты 

түрде жұмыс жасауда. Осылайша құқық қорғау органдары, контрабанда және қылмыстың басқада 

түрлерімен күрес жүргізді. 

Контрабанда қоғамға өте қауіпті, сондықтан мемлекетке айтарлықтай экономикалық нұқсан 

келтіреді, айта кететін болсақ, мүндай жағдаймен байқауға болады: 

 Ішкі нарықтық тұрақсыздығы экономикалық реформаларды жүргізуге алып келеді; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D1%81%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5


35 

 

 Бюджетте заң түрінде көрсетілген салық  түрі түспейді; 

 Кенден арқылы алып келген, тыйм салынған тауарлар өтеді; 

 Мемлекеттік қылмыс салықтарына байланысты жұмыс аз істелінеді. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сот Пленумының "Контрабанда үшін жауапкершілікке тарту 

заңнамасын қолдану тәжірибесі туралы"18.1.2009 жылғы №10 қаулысына сәйкес "Контрабанданы жасау 

обьективті түрде міндетті кеден органдары алатын төлемдер мен салықтарды төлеу, жалтару және ол 

кінәлімен тікелей қасақаналықпен салынып, бір уақытта тауарларды және өзге құндылықтарды 

өткізу,яғни өткізу мақсатында сондықтан бұл қылмыстық, әрекеттер бюджетке төленетін міндетті 

төлемдер мен салықтан жалтару деп қосымша саралануға жатпайды. [5] 
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Түйін: 

Экстремизм әлеуметтік - саяси құбылыс ретінде саяси күрестің бір формасы болып табылады, ол 

қалыптасқан мемлекеттік, қоғамдық институттар мен құрылымдарды мойындамаумен, сонымен қатар 

өзінің билікке ұмтылу мақсатында, оның тұрақтылығын жоюмен сипатталады. Ал терроризм-ұлттық, 

діни, саяси экстремизмнің барлық күштері үшін билікке жетудің қылмыстық күш көрсету әдісі болып 
табылады. 

. 

Abstract: 

Extremism as a socio-political phenomenon is a form of political struggle, which is characterized by non-

recognition of established state and public institutions and structures, as well as the destruction of its stability in 

order to seek power. And terrorism is a criminal method of gaining power for all forces of national, religious and 

political extremism. 

 

Кілттік сөздер: Экстремизм, терроризм, діни терроризм, ұлтшыл, конвенция, құқық, қылмыс 

Keywords: Extremism, terrorism, religious terrorism, nationalism, conventions, law, crime. 

 

БҰҰ - ның сарапшыларының ойынша, әдетте террористік актілер алдында қарсылық пен 
конфликттің кіші күш көрсету формалары болады. Бірақ қазіргі кезеңде оны ертерек алдын-алу жүйесі жоқ 

болып отыр. Бұның негізгі себебі " экстремизм" мен "терроризм" түсінігінің халықаралық және ұлттық 

дәрежеде бір-бірінен анық шектелмеуі болып табылады. 

Мына жағдайды ерекше атап өтуге болады, себебі саясаткерлер мен ғалымдар кейбір себептерге 

байланысты заңға сәйкес күш көрсетуге қатысты тұлғаларды ренжітпеуге тырысып, оларды "террорист" 

емес, "экстремист" деп атауды ұнатады. 

«Экстремизм» сөзі - француздың «ехtrеmise» және латынның «ехtremis» - ақырғы шегі, "төтенше 

шара"деген сөздің мағынасын білдіреді, яғни саясат пен идеологиядағы іс-әрекет пен көзқарастардың 

ақырғы шегі деген сөз. 
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Орыс тілі сөздігінің авторы С.И. Ожеговтың анықтауы бойынша экстремизм-"төтенше шаралар мен 

көзқарастардың жолын ұстану" (Әдетте, саясатта) [1]. 

Қысқа саяси сөздікте "экстремизм - бұл төтенше шаралар мен көзқарастарды ұстану, яғни саяси 

мағынада мәселелерді шешуге ұмтылу,  барлық күш көрсету мен террордың түрлерін қоса отырып барып 

тұрған радикальдық әдістерді қолдану арқылы алға қойған мақсатқа жету болып табылады [2]. Саяси 

экстремизм әртүрлі идеологиялық бағытта, мысалы, фашистік, коммунистік, сепаратистік т.б. және сыртқы, 

ішкі саясат, ұлттық қатынастар салаларында байқалуы мүмкін. Сондықтан, аталғандарды сараптай келе, 

экстремизмге мынадай түсініктеме беруге болады. 

Экстремизм әлеуметтік - саяси құбылыс ретінде саяси күрестің бір формасы болып табылады, ол 
қалыптасқан мемлекеттік, қоғамдық институттар мен құрылымдарды мойындамаумен, сонымен қатар өзінің 

билікке ұмтылу мақсатында, оның тұрақтылығын жоюмен сипатталады. Ал терроризм-ұлттық, діни, саяси 

экстремизмнің барлық күштері үшін билікке жетудің қылмыстық күш көрсету әдісі болып табылады. 

Экстремистер өз іс-әрекеттерінде әртүрлі әдістерді қолдануы мүмкін: айқын күш көрсетпеу- оның 

ішінде үгіт-насихат жүргізу, жиналыста немесе баспасөз ақпарат құралдарында сөз сөйлеуі және т.б; әртүрлі 

дәрежедегі күш көрсету (жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру, азаматтық бағынбаушылыққа шақыру, 

террористік актіге соғыс кезіндегі партизандық әдістерді қолдану және т.б.) 

Халықаралық тұрғыдан экстремизмге бірінші рет берілген анықтама 15.06.2001 жылы қабылданған, 

«Терроризм, сепаратизм және экстремизммен күрес туралы» Шанхай конвенциясында көрсетілген. Онда 

«экстремизм» былай деп көрсетіледі: Билікті күш көрсету арқылы ұстау, мемлекеттің конституциялық 

құрылысын өзгерту, қоғамдық қауіпсіздікке күштеп қол сұғу, сонымен қатар жоғарыда көрсетілген 

мақсаттар үшін заңсыз әскери құрамалар ұйымдастыру немесе соларға қатысу [3]. 
Өкінішке орай Қазақстанның ұлттық заң саласында экстремизмге анықтама берілмеген. Ю.И. 

Авдеев терроризмді экстремизмнің басқа да түрлерінен бөліп қарай отырып, оның ерекше саяси-қоғамдық 

құбылыс екендігінің мәнін білдіртіп және бірқатар белгілерін көрсете отырып [4], бірақ оның экстремизмнен 

ерекшеленбейтіндігін көрсетеді, яғни экстремизм әлеуметтік-саяси феномен ретінде саяси күрестің соңғы 

формасының жиынтығы болып табылады дейді. Бұдан басқа Ю.И. Авдеевтің берген анықтамасында 

терроризмнің стратегиялық жағына емес, тактикалық жағына көбірек көңіл бөлінеді, ал экстремизмді 

стратегиялық құбылысқа жатқызады. 

Профессор А.Е. Жалинскийдің байқауынша «Терроризм туралы біз ең алдымен нені анықтауымыз 

қажет. Терроризм түсінігін мына жағдайлар бойынша шектеу керек сияқты, яғни бұл күштеу іс-

әрекеттерінің негізінде қалыптасқан тәртіпті өзгертуге ұмтылып жатыр». Осыған байланысты 

А.Е.Жалинский мемлекеттік және экстремистік терроризмге бөлуді ұсынады. 
Бірақ терроризмнің анықтамасының өзі заңды ретінде талас тудырады. Тап осы жағдайда 

экстремизм мен терроризмнің ара қатынасы нақты емес, сол сияқты террористік саясатқа қатысушы 

мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілер де нақты емес. 

Қолданылып отырған заң жүйесінде мынадай негізгі дефинициялар - «саяси экстремизм», 

«экстремистік бағыттағы қоғамдық ұйым», «деструктивті діни ұйым» және саяси, діни экстремизмге қарсы 

тұру үшін билік органдарының іс-әрекетін келістіру мен белсенділігін арттыру үшін қажетті юридикалық 

түсініктер жоқ. 

Б.К.Мартыненко экстремизмнің әртүрлі формаларына байланысты оны саяси (қалыптасқан 

мемлекеттік құрылымды жоюға бағытталған және тоталитарлық «сол» немесе «оң» диктатура орнату), 

ұлттық («өзінің ұлтын» қорғау және оның құқықтары мен мүлделерін, тілін, және мәдениетін қорғау), 

ұлтшыл (мемлекеттен бөлінуге ұмтылу), діни (әртүрлі конфессияның өкілдерімен есептеспеушілік) деп 
бөледі [5]. 

С.Н. Еникополов террористік қозғалыстың ерекшеліктерін бөлу маңызды деп, ол террористік 

қозғалысты үш негізгі бағытқа бөлді: а) ұлттық, ә) діни терроризм, б) өз еліндегі үкіметке қарсы күрес [6]. 

«Терроризм» және «экстремизімнің» айырмашылығын анықтау мәселесіне терроризімді жіктеудің 

қиыншылығы тікелей қатысты. В.И. Замковой мен М.З.Ильчиков Ресейдің қүқықтық әдебиетінде оның 

жіктелуінің кең түрін ұсынады. Олар терроризмді революциялық және контреволюциялық, әскери және 

криминалды, тағы басқа деп бөледі [6]. 

Бұдан басқа Ресей зерттеушілері терроризмді келесі түрлерге бөледі: саяси, ұлтшыл, әуе, 

халықаралық, идеологиялық, этникалық, діни, жеке тұлғалық, мемлекеттік, ұлттық, әскери, криминалды 

және т.б. С.А. Эфиров терроризмді - мемлекеттік террор; неофашистік; ультра оңшыл; ультра солшыл; 

сонымен қатар сепаратистік деген түрлерге бөледі [7]. 

Халықаралық - құқықтық құжаттар мен басқа да нормативтік актілерге сүйене отырып, Г.М. 
Миньковский және В.П. Ревин терроризмді былай жіктейді: мемлекеттік терроризм (бір мемлекеттің екінші 

мемлекетке қарсы террорйстік актіні ұйымдастыруы немесе қолдауы), халықаралық, ішкі мемлекеттік 

терроризм, діни [2]. 

Терроризмді зерттеуші француз ғалымы Теэлор Френсис К «Террор машинасы» кітабында 

терроризмді оппозициялық оңшыл терроризм, мемлекеттік солшыл, мемлекеттік оңшыл терроризм, 

оппозициялық солшыл деп жіктейді [6]. 
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Көріп отырғанымыздай, жіктелудің көп болуының ерекшеленуінің себебі, көп жағдайда бір-бірімен 

сәйкес келмейтін ұғымдардың бір қатарда болуы. Ал терроризм табиғатының көп қырлылығының түрлі 

негіздерде болуынан оның әр түрлілігінің өте көп мөлшерін бөліп шығаруға болады. Бірақ негізінен бұл 

молшылық терроризмнің әлеуметтік-саяси құбылыс екендігінің спецификалық белгісін немесе тек соған 

қатысты криминологиялық ерекшеліктерін көрсетпейді, тек қоғам өмірінің көптеген басқа құбылыстарының 

жалпылығын көрсетеді. 

Жоғарыда көрсетілгендей көптеген ұсынылған анықтамалар идеялық мотив бойынша терроризмнің 

әр түрлі мінездемесімен байланысты терроризмнің әрі экстремизмнің біріңғай белгісін көрсетеді. Сондықтан 

терроризмнің мәні мен оған қарсы әрекет ететін әдістерді спецификалы түсінуде ешқандай да жаңалық 
әкелмейді. Е. Г.Ляхов пен А.В.Попов жеке тұлғалы және мемлекеттік терроризмнен басқа әскери және 

бейбітшілік, революциялық және репрессивті, саяси мен жалпы қылмыстық терроризмді бөледі. 

Б.К.Мартыненко бар классификациялардың жалпы белгілері бойынша бір жүйеге келтіру үшін 

терроризмді түрлеріне қарай -халықаралық және ішкі; типтеріне қарай — әлеуметтік, ұлтшыл, діни, 

«оңшыл» немесе «солшыл»; формасы бойынша — саяси, қылмыстық, ақпараттық, психологиялық және т.б. 

бөледі. Бұдан басқа террористік топтар мен ұйымдарды көздеген мақсатына қарай - саяси-әлеуметтік, ұлт-

азаттық, сепаратистік, діни жағынан шектеп бөлуге болады дейді [5]. 

Бірақ жоғарыда айтылған көптеген категориялар экстремизмнің жіктелуін қайталайды немесе кез-

келген терроризм өзінің табиғаты бойынша психологиялық әсер ететін саяси күрестің формасы болып 

табылады, ал криминологиялық жағынан қылмыс ретінде бағаланады. 

Сонымен терроризмге саяси-әлеуметтік мән беру оны тиімді жіктеуге көмектеспейді. Тіпті онда 

кешенді себебі мен мақсаты көрсетілген. Ол терроризмнің пайда болуына көмектесетін жағдайларды жою 
үшін ескерілуі өте маңызды. 
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Резюме: 

Цель – изучить научные публикации на предмет состояния трудовых отношений 

профессиональной подготовки специалистов для сферы физической культуры и спорта. 

Современная экономика требует профессионалов нового качества, что вызвало необходимость 

кардинального изменения подходов к их трудовой деятельности. Рассматриваются проблемы в трудовых 

отношениях тренеров и спортсменов Узбекистане. Правовые аспекты трудовых отношений в других 

странах. Примеры из трудовых кодексов зарубежных стран и сопоставление их с Трудовым кодексом 
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Узбекистана. Даны предложения в проект Трудового кодекса Республики Узбекистан в сфере трудовых 

отношений тренеров и спортсменов. 

 

Abstract 

The objective - to study academicpublications in order to ascertaina state of labor relations of professional 

training for specialists in the field of physical education and sports. 

Modern economy requires novel professionals which necessitated a radical change in approaches to their 

work. The problems in the labor relations of trainers and athletes of Uzbekistan are considered. Legal aspects of 

labor relations in other countries. Examples from foreign labor codes and their comparison with the Labor Code of 
Uzbekistan. Proposals to the draft Labor Code of the Republic of Uzbekistan have been submitted in the field of 

labor relations of trainers and athletes. 
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Формирование здорового образа жизни в обществе является важнейшей задачей, стоящей перед 

любым государством. 

В Узбекистане осуществляется ряд позитивных мер по дальнейшему совершенствованию системы 

мероприятий, направленных на привлечение молодежи к спорту. В их числе можно выделить: отбор юных 
талантов, развитие профессиональных навыков, подготовка резерва для национальных спортивных команд, 

непрерывное вовлечение учеников и студентов в спортивные занятия. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан  

“О дальнейшем совершенствовании системы проводимых республиканских спортивных 

соревнований среди учащихся и студенческой молодежи”  от 25 октября 2018 года, с целью воспитания 

молодого поколения здоровым и гармонично развитым стали проводиться такие трехступенчатые 

спортивные соревнования как: «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада», что открыло новую 

эру в развитии спорта в стране. 

Следует отметить, что 24 января 2020 года Президент Республики Узбекистан в своем обращении к 

Олий Мажлису, упоминая роль спорта в общественной жизни и предстоящую деятельность в этой области, 

отметил следующее: “Нам следует еще шире распространять здоровый образ жизни среди населения. В этих 
целях в регионах необходимо построить новые объекты массового спорта, особенно для молодежи. В 

нынешнем году будут реализованы проекты почти на 500 миллиардов сумов, предусматривающие 

строительство 269 футбольных, волейбольных, баскетбольных и бадминтонных площадок, 178 залов для 

занятий боксом, курашем, фитнесом и гимнастикой, 32 теннисных кортов. Будет внедрена прозрачная 

четырехступенчатая система отбора одаренных спортсменов по принципу «организация – район (город) – 

регион – республика». 

Правительство и Национальный олимпийский комитет должны создать все условия для достойного 

выступления наших спортсменов на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио” . 

По данным Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан на сегодняшний 

день на территории Узбекистана насчитывается 10397 спортивных залов,  

399 стадионов, 6301983спортсменов, 225спортивныхшкол и50853спортивныхсооружений в них, 
29специализированныхшкол-интернатов, 1 ВУЗ, 1 филиал университета, 1 Центр повышения квалификации, 

3 филиала Центра повышения квалификации, 11573 тренеров . 

Отрадно, что в результатепроводимыхмер по развитию спорта и социально-экономической 

поддержке спортсменов и их тренеров, спортсмены нашей страны занимают почетные места на мировых 

аренах. 

В последние три года в Узбекистане были проведены масштабные реформы на основе новых этапов 

развития и требований, в сфере совершенствования законодательства, направленного на регулирование 

каждого направления спорта, заполнение существующих пробелов в законодательстве. В свою очередь, это 

тесно связано с совершенствованием нормативно-правовых актов, направленных на регулирование сферы 

спорта. 

Следует отметить, что сначала нужно проанализировать правовую систему спортивных отношений, 

чтобы понять в каких случаях различаются правовые, трудовые или административно-правовые отношения 
в этой деятельности. К примеру, в диссертационной работе Ш.А.Исмаилова для соискания учёной степени 

доктора юридических наук (DSc) “Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников”  частично рассматриваются особенности правового регулирования труда работников 

транспорта, работников образования, медицинских работников, спортсменов и тренеров, а также 

работников религиозных организаций 
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и обосновываются особенности участия представителей спорта в трудовых отношениях ,но участие 

представителей этой сферы в гражданско-правовых отношениях не освещено. 

Белорусская научная исследовательница В.Ю.Каменкова, изучая вопросы договорных отношений в 

области спорта, выделяет важность договорных отношений в развитии  

и регулировании спорта и отмечает, что договорные отношения в области спорта делятся на три 

группы: гражданские, трудовые и смешанные договорные отношения . 

Соискатель Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова М.А.Лебедевав своей 

диссертационной работе “Сравнительный анализ правового регулирования труда спортсменов в Российской 

федерации и федеративной республике Германия”, касаясь правового регулирования общественных 
отношений в спорте, отмечает, что “...Отношения, возникающие в сфере спорта, разнообразны. Это и 

отношения по государственному управлению в области спорта, и имущественные отношения, возникающие, 

например, в связи с покупкой физкультурно-спортивной организацией спортивной экипировки для 

спортсменов или арендой спортивного сооружения (спортивного зала, стадиона), и трудовые отношения, и 

отношения, возникающие в связи с уплатой налогов и так далее. Поэтому в сфере спорта действуют нормы 

различных отраслей права – административного, гражданского, трудового, финансового и других отраслей 

права” . 

Изучение законодательства ряда зарубежных стран показывает, что вопросы трудовых отношений в 

спорте регулируются трудовым кодексом. 

Так, в разделе 39 Трудового кодекса Республики Кыргызстан рассматриваются особенности 

регулирования труда различных категорий работников. В частности, статья 395 “Регулирование труда лиц, 

работающих в организациях Вооруженных Сил и органов исполнительной власти, где предусмотрена 
военная служба”, статья 396 “Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников”, 

статья 397 “Регулирование труда творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных  

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

произведений, профессиональных спортсменов” . 

3 раздел Трудового кодекса Республики Беларусь, принятый 26 июля 1999 года, называется 

“Особенности регулирования труда отдельных категорий работников”. Отдельными категориями 

работников являются следующие:“...руководители организации и члены коллегиального исполнительного 

органа организации” (18 глава), “...женщины и работники, имеющие семейные обязанности” (19 глава), 

“...молодёжь” (20 глава), “...инвалиды” (21 глава), “...работники 

с неполным рабочим временем” (22 глава), “...временные работники” (23 глава), “...сезонные 
работники” (24 глава), “...работники-надомники” (25 глава), “...домашние работники” (26 глава), 

“...работники, осуществляющие деятельность в сфере профессионального спорта” (261 глава). 

Также в 4 статье Трудового кодекса Грузии отмечаются особенности минимального возраста для 

приема на работу и возникновение трудовой дееспособности. Согласно  

статье 4,трудовая дееспособность физических лиц возникает с 16-летнего возраста. Трудовая 

дееспособность несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет возникает с согласия их законного 

представителя или органов опеки/попечительства, если трудовые отношения не противоречат интересам 

несовершеннолетних, не причиняют вреда их нравственному, физическому  

и умственному развитию и не ограничивают их в праве и возможности получения обязательного 

начального и базового образования. Согласие законного представителя или органа опеки/попечительства 

остается в силе и применительно к последующим трудовым отношениям подобного характера. Запрещается 
заключение с несовершеннолетними трудовых договоров на выполнение работ, связанных с игорным 

бизнесом, ночными развлекательными заведениями, изготовлением, перевозкой и реализацией эротической 

и порнографической продукции, фармацевтических и токсических веществ. Запрещается заключение с 

несовершеннолетними,  

а также беременными женщинами или кормящими матерями трудового договора на выполнение 

тяжелых, вредных работ и работ в опасных условиях. В частности, с несовершеннолетними  

в возрасте до 14 лет трудовой договор может заключаться только на деятельность в сфере спорта, 

искусства и культуры, а также на выполнение рекламных работ . 

Раздел 54.1 действующего Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает особенности 

регулирования трудовых отношений между спортсменами и тренерами, а так же статьи 348.1-348.12 этого 

раздела включают общие правила, регулирующие спортивные отношения между спортсменами и 

тренерами, трудовые договоры, медицинские осмотры, временный перевод спортсмена к другим 
работодателям, отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, международные 

соревнования, особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 18 лет; положения о трудовых 

отношениях с женщинами-спортсменов, прекращения трудовых договоров и расторжение договоров в 

каждом конкретном случае . 

Спортивные отношения в Узбекистане регулируются закономРеспублики Узбекистан от №ЗРУ-394 

от 4 сентября 2015 года “О физической культуре и спорте”, принятым в новой редакции .Этот закон 
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содержит юридические определения и порядок применения таких основных понятий в области спорта как: 

основные направления государственной политики, субъекты, государственная поддержка развития 

физической культуры и спорта, специально уполномоченные государственныеорганы в области спорта, 

специалисты в области спорта и профессионального спорта,физкультурно-спортивные организации, 

индивидуальное предпринимательство в области физической культуры и спорта, олимпийское движение 

Узбекистана, Национальный олимпийский комитет Узбекистана, спортивные федерации (ассоциации), 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, права и обязанности спортсмена и 

др. 

Хотя, статья 1 закона гласит, что целью закона является регулирование отношений в области 
физической культуры и спорта, в настоящее время не существует возможности правового регулирования 

определенных социальных отношений в этой области. Поэтому некоторые правоотношения в спорте 

регулируются Трудовым кодексом, Налоговым кодексом, Гражданским кодексом и другими подзаконными 

актами. 

В частности, статья 139 действующего Налогового кодекса от 25 декабря 2007 года устанавливает 

доходы от обслуживания хозяйств, третья часть этой статьи гласит, что к объектам социально-культурной 

сферы относятся объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, 

санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, 

ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные 

центры), объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения (бани, сауны, прачечные, 

пошивочные и другие мастерские бытового обслуживания), то есть это объекты социально-культурной 

сферы .  
Поскольку правовая база для регулирования отношений между спортсменами и тренерами в 

Узбекистане отдельно не прописана в Трудовом кодексе, этот вопросявляется отдельной исследовательской 

диссертационной темой. Хотя, в статье 18 Трудового кодекса изложены особенности правового 

регулирования отдельных категорий работников, ни в контексте этой статьи, ни в других законодательных 

актах, не существуют механизмы регулирования трудовых отношенийв деятелности спортсменов и 

тренеров. Статья 130 новой редакции проекта Трудового кодекса, которая стоит на обсуждении в веб-сайте 

Regulation.gov.uz, называется “Возраст, с которого допускается прием на работу”, а третья часть этой статьи 

излагается следующим образом, “В организациях кинематографии, телевидения, радиовещания, театрах, 

театральных и концертных организациях, цирках, средствах массовой информации, допускается с согласия 

обоих родителей или лица, замещающего родителей, и разрешения органа опеки и попечительства 

заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста пятнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном).  

В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа”.То что эта 

норма также не определяет условия вступления в трудовые отношения с детьми  

в возрасте до 15 лет, которые участвуют на спортивных мероприятиях, может вызвать проблемы  

в регулировании трудовых отношений субъектов данной сферы в будущем. 

Согласно первому пункту Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля  

2013 года № ПП-1994 “О создании Республиканского научно-практического центра спортивной 

медицины при Национальном олимпийском комитете Республики Узбекистан” на основе предложения 

Национального олимпийского комитета Узбекистана, Министерства здравоохранения и Министерства по 
делам культуры и спорта Республики Узбекистан создан Республиканский научно-практический центр 

спортивной медицины при Национальном олимпийском комитете.Данным пунктом так же установлено, что 

Центр спортивной медицины является головным специализированным медицинским учреждением, 

обеспечивающим медико-биологическую и медико-психологическую подготовку спортсменов — членов 

сборных команд страны к соревнованиям. 

В целом, создание Центра спортивной медицины является важным фактором обеспечения здоровья 

и благополучия будущих спортсменов.Однако, гарантии сохранения результатов спортивных соревнований 

отсутствуют, хотя успешное прохождение спортсменом международного медицинского тестирования и 

считается гарантией неизменности достигнутых результатов. 

Обобщив вышесказанное, можем отметить, что было бы целесообразно создание Центра 

спортивной медицины при Министерстве здравоохранения, а не при Национальным олимпийским комитете 

Узбекистана, и выполнение административных функций Центра со стороны Министерства, способствовало 
бы административно-правовому регулированию медицинской сферы спорта. 

Ввиду вышесказанного с целью регулирования трудовых отношений представителей спорта в 

Узбекистане предлагается дополнить 77 статью Трудового кодекса Республики Узбекистан следующим 

пунктом: 
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“Трудовые договоры с несовершеннолетними в возрасте до пятнадцати лет могут быть заключены 

на спортивные, художественные и культурные мероприятия, а также на рекламную деятельность. В этом 

случае трудовой договор от имени несовершеннолетних подписывается его родителем или опекуном”. 
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Abstract:  

In this article, the aim of teaching experiment was to investigate the usefulness of role play 

strategy in the development of critical thinking among students. Critical Thinking (CT) has been recognized as one 

of the most important thinking skills and one of the most important indicators of student learning quality. In order to 

develop successful critical thinkers, CT must be incorporated into the curriculum content and teaching approaches 

and sequenced at all grade levels. This research provides a systematic review of the extant literature on teaching CT 

skills. The comprehensive review led to the building of a conceptual framework that discusses the four main debates 

among the researchers engaged in the field of teaching CT. One of these debates; can technology promote students 

CT skills? Overall, the study of actual practices indicates that teaching approaches tend to focus on subject content 

rather than CT development. The results indicate a gap in teaching CT skills in terms of innovative methods and 

particularly in the use of new technologies. They also highlight the need for further research that investigates new 
approaches for teaching CT skills. 

 

Keywords: critical thinking, role-playing, cognitive skills, information, logical thinking, problem solving,  

judgment. 

 

Critical thinking is a skill that is necessary when we work with various types of information. Critical 

thinking assists us in analyzing, giving arguments, and marshaling the facts. It is evident that critical thinking is 

widely used in the educational process of the countries like the USA, UK and most of the European countries. 

Сritical thinking is mentioned in several laws on the education of the Republic of Kazakhstan, whereas there are no 

special programs or methodical recommendations that could enhance or implement it in a whole educational 

process.  
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Giancarlo and Facione stated that CT has conceptual connections with reflective judgment, problem 

framing, higher-order thinking, logical thinking, decision making, problem solving, and use of the scientific method. 

Moreover, Swartz and Parks listed thinking capably and carefully about causal explanations, predictions, 

generalizations, reasoning, and the reliability of sources as major CT skills [1]. 

Paul and Elder assumed that CT is the ability to read, write, speak, and listen effectively. It enables people 

to impart meaning to events and patterns of events, as well as to assess the reasoning of others. They state that if 

students want be critical thinkers, they should be able to master systems, become more self-insightful, analyze and 

assess ideas more effectively, and achieve more control over their learning, their values, and their lives.  In other 

words, CT is a broad set of skills and characteristics that sustain and define lifelong learning [2]. 
From a cognitive psychologist’s view, Halpern emphasizes that CT is the use of those cognitive skills or 

strategies that increase the probability of a desirable outcome. It is used to describe thinking that is purposeful, 

reasoned and goal directed. Halpern states, Critical thinking is purposeful, reasoned, and goal-directed. It is the kind 

of thinking involved in solving problems, formulating inferences, calculating likelihoods, and making decisions. 

Critical thinkers use these skills appropriately, without prompting, and usually with conscious intent, in a variety of 

settings. In other words, when people think critically, they evaluate the outcomes of their thought processes, 

calculate how good a decision is, or identify how effectively a problem has been solved [3]. 

In the field of education, it is generally accepted that critical thinking skills are essential for an individual's 

success in meeting with new challenges in ever-changing world where rational and evaluative skills are considered 

crucial for sound judgment. There is a debate regarding development of critical thinking skills through general 

curriculum or through specific subject. As Paul states that critical thinking is not limited to any subject, content or 

area rather it serves as a means of improvement in thinking by avoiding irrational and illogical thoughts [4]. 
In the study, role play as teaching strategy is used in English classrooms to develop critical thinking among 

students. Paul’s standards were not only used for developing teaching but as an analytical tool too. The intervention 

consists of two parts, script and debriefing. Students performed on the given scripts and after that a debriefing 

session was organized on the basis of Paul’s questioning to develop the critical thinking. 

As mentioned earlier all tasks are selected from text book of the school planned in the scheme of studies. 

Prior to class different scenarios were discussed.  Teacher briefed students about all roles.  Students are divided into 

small groups. Number of participants in a role varies accordingly.  Students were given scenario card with written 

description of situation. Teacher briefly outlined the situation perhaps rest students will discuss either in a group or 

in a class collectively. Written description was in English but group discussion was done in native language.4-6 

students were generally required for the role on voluntarily basis. Students were autonomous in selection of their 

group members. The purpose of the activity was to involve all students in activity for their better learning. Each 
small group will identify what additional information they require to either to understand the scenario or to play a 

role. Teacher, in response will briefly explain the situation but will not disclose whole scenario beforehand. Some 

general rules were told students to follow during role play activity like everyone has the right to pass, students work 

together to solve problems, students take making mistakes as a natural part of learning. 

Teacher provided them all ground rules to follow while acting a role. Students were instructed about not to 

share any irrelevant information about themselves or others. Teacher announced that every student will participate in 

the activity.  One class period was used for the activity in which 20 minutes were given for role play and the other 

30 minutes were left for debriefing session. The other 10 minutes were given to students to discuss their role card 

with their group members. Teacher decided not to interrupt students from beginning to the end of the activity and 

provided opportunity to students to dig themselves out of holes with their creation. If one student makes a clear 

mistake, it is advisable to correct her after the play. Role play is really essential for independent and reflective 
learning of students. Through the activity students can learn those skills and content that they experienced difficult 

through traditional teaching methods. 

To sum up, it is clearly that role play strategy provides  productive environment in promoting CT among to 

students. The role play strategy may be useful at primary level to develop the critical thinking skills to the students 

context. I suggest, teachers can facilitate their students through using the intervention in their classrooms in 

promoting more promising change in the level of critical thinking and their attitudes.  

Thus, role-playing allows each participant to get a maximum benefit for himself. Students’ results, herein, 

depends on a student, his activity, and not on the teacher, as in a traditional educational process. Such an educational 

process generates one of the main components of educational paradigm at college: educational effect is directly 

proportional to students’ activity. At the same time a team work expressing a collective creativity based on 

individual activity of each participant is a means of improving students’ knowledge. During a group training, 

organized in such a way, each participant benefits from it. The effect of knowledge accumulation develops through 
both exchange of individual views and opinions on the problems, and through well-organized process of collective 

and creative work. Some advice given by an experienced player to a beginner has a considerable influence on the 

views of students participating in role-playing, that comes down to a careful choice of department where one is 

going to work, that is, to determine which of the given activities you like most and on which you have a much 

profound information. The main criteria in selecting a future activity in role-playing are professionalism, 

responsibility, personal interest, activity, a choice of a group with comfortable activity conditions, an opportunity for 
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interpersonal communication (i.e. providing conditions to build micro groups). Role-playing is considered as a 

simulation of a professional activity for the purposes of training, controlling, research, design and implementation of 

various types of work. 
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Резюме: 

Одним из направлений гармоничного воспитания личности является правовое воспитание. Правовое 

воспитание — целенаправленная деятельность по трансляции правовой культуры, правовых идеалов, 

правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. 

Правовое воспитание имеет целью развитие правового сознания человека и в итоге правовой культуры 

общества в целом. Правовое воспитание – это целенаправленная систематическая квалифицированная 
деятельность, направленная на формирование свойств и качеств личности, образующих правосознание и 

выступающих внутренней предпосылкой правомерного поведения человека в различных сферах 

жизнедеятельности, регулируемых нормами права 

В статье говорится, что демократия может быть построена только гражданским обществом и 

через правовые рамки государственной и общественной жизни. В статье раскрыта роль правового 

воспитания как основы формирования личности. Правовое воспитание рассматривается как 

неотъемлемая часть теории воспитания человека. 

В статье так же представлены взгляды о правах человека таких мыслителей как Т. Гоббс, Дж. 

Локк и Шарль Луи Монтескье  

 

Аbstract: 
One of the directions of harmonious education of a person is legal education. Legal education is a focused 

activity on the translation of legal culture, legal ideals, legal experience and mechanisms for resolving conflicts in 

society from one generation to another. Legal education aims to develop the legal consciousness of a person and, as 

a result, the legal culture of society as a whole. Legal education is a focused systematic qualified activity aimed at 

the formation of personality traits and qualities that form the legal consciousness and act as an internal prerequisite 

for the lawful behavior of a person in various spheres of life, regulated by law 

The article says that democracy can be built only by civil society and through the legal framework of state 

and public life. The article reveals the role of legal education as the basis of personality formation. Legal education 

is considered as an integral part of the theory of human education. 

The article also presents the views on the human rights of thinkers such as T. Hobbes, J. Locke and Charles 

Louis Montesquieu. 

 
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, правовое сознание, традиция, 

обязанность, разум, понимание, познание 
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   Белгілі бір деңгейде қоғамның рухани өмірінің ұйымдастырушысы  болып табылатын тәуелсіз 

мемлекетіміз жастарға құқықтың тәрбие беру ісіне де  үнемі маңыз беріп келеді. Құқықтың тәрбие беру 

жеке тұлғаның қалыптасып, осы елдің азаматы ретінде олардың бойында Қазақстан заңдарына терең құрмет 

сезімін қалыптастырып, заңға мойынсыну, сақтау және орындау, тұлғаның мемлекет пен қоғамға деген 

қатынасын айқындап, жеке басының табиғи  және азаматтық құқтарын қолдана және қорғай білу 

мүмкіншіліктерін жетілдіреді. Құқықтық тәрбие берудің негізгі тетігі – құқықтық сананы қалыптастыру 

және сол арқылы құқықтық мәдениетті дамыту.  

Құқықтық сана дегеніміз, адамдардың қолданылып жүрген құқыққа көзқарасын білдіретін 

түсініктер мен сезімдердің  жиынтығы. Мысалы, азаматтардың жаңа заңға мақұлдау немесе жақтырмау, 
нормативтік құқықтық актінің жобасы жөнінде пайымдау және т.б. түріндегі әсері. Қоғамдық сананың бір 

түрі ретінде құқықтық сана  саяси және моральдық санамен тығыз байланысты. Құқытық сананың мазмұны 

қоғамның экономикалық, саяси, мәдени, өмірінде алатын орнына байланысты болып, мемлекеттің қолданып 

отырған құқықтық нормаларын, заңдылық пен құқықтық тәртібі, қылмыс және оны жазалау, қоғам 

мүшелерінің құқықтары мен көзқарастарын   қамтиды.  Құқытық сана дұрыс қалыптасса адамдардың 

құқықтық жауапкершілігі артып, өздерінің заңдарда көрсетілген құқығы мен міндеттерін адал орындауға  

ұмтылады. Еңбек тәртібін қатаң сақтауға дағдыланады. Мемлекет алдындағы парызына мән береді.  

Құқықтық сана қоғамдық сананың бір бөлігі.  «Қоғамдық сана – қоғамның өзін-өзі, өзінің қоғамдық 

болмысын және қоршаған ортаны түйсінуінің (осознание) нәтижесінде пайда болатын қоғамдағы әртүрлі 

пікірлердің, теориялардың, идеялардың, діни сенімдердің жиынтығы. Ол қоғамдық болмысты бейнелейді. 

Ал жеке сана қоғамдық сананың бөлігі, оның құрамында қоғамдық сананың элементтері ылғи да болады. 

Жеке адам қоғамдық сананың принциптерімен және шектеулерімен санасуға мәжбүр [1. 33 б.]». Құқықтық 
сананы қалыптастыруда қоғамдық сананың маңызы өте зор. 

 Қоғамдық сана адамгершілік және адамгершілікке жат қылықты, құқықтық және құқықтық емес, 

заңды және заңсыздықтың шегін көрсетіп береді. Бұл заңды мойындау мен сыйлай білуге қатысты мінез-

құлықты  қамтамасыз етудің бірден бір тетігі деуге болады. Әсіресе өзіндік сананың маңызы ерекше. 

Өзіндік сананы адамның өзіне деген сыни көзқарасы, өзінің мүмкіндіктерін бағалай білуі деп қарастырған 

жөн. Өзіндік сана рефлексивті болады. Рефлекция – тұлғаның өзі туралы әркез ойланып, өзінің ішкі мәнін 

түсінуге деген ұмтылысы. Рефлексия деңгейінің әртүрлі болатынын ескерсек, онда рефлексиясы жоғары 

адам өзінің іс-қимылына, көзқарасына, өз шешімінің дұрыстығына көз жүгіртіп, өзіне сыни көзқарас 

қалыптастыра алады. Сондықтан жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда өзіндік сананың 

рефлексивтілігін күшейтудің тетіктерін іздеген абзал. 

Құқықтық сананы қалыптастырудың теориялық негіздерін сөз етер болсақ, философия тарихында 
ерекше орын алатын бірнеше ойшылдардың көзқарасын қарастыруға болады. Т.Гоббстың ойынша, әр халық 

өзінің тарихында екі сатыдан өтеді. Олар: 1) мемлекетке дейінгі табиғи саты (status naturalis), 2) мемлекеттік 

саты (status civilis).  Алғашқы табиғи сатыда мемлекет те, жеке меншік те, мораль да әлі жоқ, тек қана 

адамдардың табиғи құқы бар. Ол адамның керек қылатын нәрселерінің бәріне деген құқы. Өзінің өмірін 

сақтап қалу жолында адам қандай іс-әрекет жасаса да, шектелген жоқ. Сондықтан мұндай жағдайда әр адам 

өмірге керек  нәрсесін алып қалуға тырысады да, «бәрінің бәріне қарсы соғысы басталады. Адамдар біріне-

бірі қасқыр» [2. 248 б.]. Әрине адамдар мұндай жағдайда өз-өздерін, бірін- бірі құртып жіберу қаупі төнеді. 

Әдетте табиғат заңына сәкес күштілер әлсіздерді жеңеді. Сондықтан табиғи жағдайдан азаматтық-

мемлекеттік деңгейге көшу қажеттігі пайда болады. Адамдар өздерінің кейбір құқтарынан ерікті түрде бас 

тартып, оларды күшті орталықтандырылған билікке береді. Сонымен қоғамдық осындай шарттың негізінде 

мемлекет дүниеге келеді. Мемлекетке шарттық негізде өз еркімен берілген адамдардың құқтары енді қайтып 
алынбайды. Адамдар мемлекет заңдарын бұлжытпай орындаулары қажет. Демек мемлекет заңдарын 

бұлжытпай орындау кезінде адамдардың жеке құқтары шектеледі. Бірақ бұл адамдардың бірін- бірі құртып 

жібермеуі үшін қажет. Осы жағдайда ғана адамдар қоғамда бір-бірімен үйлесімділікте өмір сүре алады.  

Дж. Локктың көзқарасын талдасақ, Дж. Локк та Т.Гоббс сияқты қоғамның табиғи және азаматтық 

ахуалына мән берген. Табиғи жағдайда адамдар ерікті, тең, бір-бірінен тәуелсіз өмір сүреді. Табиғи 

ахуалдағы адамдардың өзін өзі сақтау жолында еңбек етіп, белгілі бір байлықтардың көзін ашатындығын 

айтады. Дегенмен, құдай адамға бүкіл өлі және тірі табиғатты бергенмен, олар өзінің ең пайдалылығын 

жекеменшікке айналғанда ғана көрсете алады, ол еңбек арқылы келеді деп топшылаған. Адам еркіндігі, 

Локктың ойынша, оның азаматтық жағдайында ғана емес,  мемлекетте де сақталуы керек, яғни жоғарғы 

билік шексіз болмауы тиіс. Бұл тұрғыдан алғанда Локк Гоббсқа қарсы. Локк: «конституциялық үкімет 

халықтың суверенитеті негізінде құрылуы керек және мұндай үкімет қоғам мүшелерінің бәріне тең қүқық 

пен еркіндікті қамтамасыз етуі қажет деп тұжырымдады. Оның ойынша, мемлекеттің функциясы ең қажетті 
нәрселермен шектелуі тиіс, келісімнің негізінде пайда болған мемлекет табиғи құқықты қатаң сақтауы 

керек. Сонымнен қатар мемлекеттің мақсаты- азаматтардың меншігін қорғау [3. 192 б.]», -деп есептейді.  

Осыған ұқсас көзқарас ұстанған ойшылдардың бірі Шарль Луи Монтескье болды. Егер Т.Гоббс ол 

үшiн адамдар тартысқа түсiп «бәрi бәрiне қарсы соғысады» деген болса, Монтескье, керiсiнше, жаңғыз адам 

әлсiз болғандықтан басқалардан көмек iздейдi, басқалармен бейбiт өмiр сүруге тырысады деген пiкiрге 

келедi. Қоғам өмiрiндегi қайшылықтардың пайда болуының негiзiнде адамның басқалардың есебiнен пайда 

http://melimde.com/1-shitairip-i-negizderi-ou-kursini-jjesi-memleket-pen-i-turali.html
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табу ұмтылысы жатыр. Ал мұның өзi адамдардың қарым-қатынасын заңмен ретке келтiру керектiгiн 

туғызып, дүниеге мемлекет келедi. 

Монтескье құқықтың үш түрiн анықтайды. 

Бiрiншi- халықаралық құқықтар - мемлекет, халықтар арасындағы қарым-қатынастарды ретке 

келтiредi. 

Екiншi- саяси құқтар - мемлекеттегi басшылар мен халықтың арасындағы қатынастарды ретке 

келтiредi. 

Үшіншісі- азаматтық құқтар- адамдардың өзара қатынастарын ретке келтіреді. 

 Ол мемлекеттік биліктің үш сатысын: 
- заң шығарушы, 

- атқарушы 

- сот билігін бөлу арқылы басқару азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, өкімет билігін теріс 

пайдаланып, қиянат жасауды болдырмайды деген ой айтты [4. 200 б.]».   

Монтескье осылайша құқықтың үш түрін және мемлекеттік биліктің үш сатысын ашып көрсеткен  

«Заңдардың рухы туралы» еңбегінде заңдардың шығу себептерін, қалыптасуын зерттеді. Монтескье пікірі 

бойынша, нағыз әділ заң адамның табиғи құқығына негізделуі қажет. Монтескье адамның ақыл-ойы, 

парасаты құдай белгілеп берген нәрсе емес, оның өмір сүріп отырған ортасының жемісі, сол ортаның 

өзгеруімен ол да өзгеріп отырады, заңды қатаң сақтау бостандықты қамтамасыз етуге, мемлекеттік 

төңкерістерді болдырмауға қызмет етеді деген пікірде болды. 

Құқықтық  сананың терең мәнін түсіну үшін құқық теориясының іргелі түсінігі- «құқықты түсіну» 

мәселесін түсіндіре кеткен жөн. Бұл мәселеде Л.И.Петражицкийдің «егер құқықтың анықтамасы болмаса, 
құқық туралы ғылым да болмайды, өйткені біріншіден, бұл ұғымсызқұқықтанудың бірде бір ұғымын аша 

алмаймыз, екіншіден құқық ұғымынсыз басқа ғылым салаларының ішінен құқық туралы ғылым ережелерін 

шығара алмаймыз. Құқық ұғымынсыз оның өзін зерттеу мүмкін емес, яғни жалпы құқық туралы ғылым 

саласындағы ғылыми еңбектер жазу мүмкін емес [5. 89 б.]» деген пайымдауы назар аударарлық мәселе 

болып табылады. Құқықты түсіну тек қана құқықтың түсінігін ашу емес, сондай-ақ құқықтың мағынасына 

жету, оның пайда болу, қалыптасу және даму тенденцияларын да танып білу дегенді білдіреді.  

Құқытық сана өзінің құрлымы жағынан екі түрге бөлінеді: құқықтық идеология және құқықтық 

психология. 

Құқықтық идеология дегеніміз – қоғамдағы құбылыстарды, қатынастарды құқық тұрғысынан 

ғылыми жүиеге келтіру. Құқық жөніндегі пікірлер мен көзқарастар белгілі бір жүйеге түсіріліп, ғылыми 

негізде дәлелденген күйде болады. Бұл идеологияны қалыптастыруға заңгерлер, саясатшылар, экономистер, 
философтар, тарихшылар т.б. мамандар қатынасады. Құқықтық идеология қоғамдағы әр бағыттағы, әр 

саладағы мақсаттарды біріктіріп, дамытады. 

Құқықтық психология дегеніміз – қоғамның құқықтық сезімін, ақыл-ойын, әдет-ғұрып, дәстүрін 

біріктіру. Жеке адамдардың, қоғам мүшелерінің әртүрлі топтарының санасында – заңдарға олардың 

қолдануына байланысты туған әсерлер, көңіл-күй және сезімдер жатады. Қоғамдық көлемде осы 

мәселелерді біріктіріп дамытып, халықтың сана-сезімін көтеріп, демократияны нығайту, құқықтық мемлекет 

қалыптастыру. 

Құқықтық санадағы ерекше мән беретін мәселе - жеке адамның өз әрекеттерінің заңдылығын өзінің 

бағалауы. Өздерінің ниетін, мотивтері мен қылықтарын сын көзбен және дер кезінде бағалай білу оның адам 

мінез-құлқындағы реттеуіштік, алдын алушылық, немесе, керісінше, белсендіруішілік рөлін айқындайды. 

Өзін-өзі бағалау өзінің заңды әрекеттеріне қанағаттану немесе істелген істері үшін ұялу, өкіну сезімінен 
көрінуі мүмкін. Адам ожданының көрінісі ретінде ұялу, өкіну оның мінез-құлқындағы құқықтық ауытқуды 

тежей алады. Жеке адамның құқықтық психологиясында ішкі өзін-өзі бағалау дағдысын қалыптастыру- 

жеке адамды құқықтық тәрбиелеудің және жалпы әлеуметтендіру процесінің міндеті. 

Адамның құқықтық психологиясында  жасалған қылмыс  жөнінде ашынушылық және оның 

құрбанына жаны ашушылық, әділ сот үкіміне қанағаттану сезімі,  қылмыстық жазадан қорқу немесе 

Конституцияны құрметтеу сияқты адам ожданының белгілері көрініс табады. Оны құқықтық сезімдер деп те 

қарастыруға болады. Ал құқықтық сезімдер, көңіл-күй көп жағдайда әлеуметтік ортаның, жеке адамның 

тікелей араласатын ортасының ықпалының әсерімен қалыптасады. Жеке адамның құқықтық санасының 

деңгейін көтеру оның отбасының, оқу орнының, бейресми араласатын топтарының және тиісті әлеуметтік 

жіктерінің әлеуметтік құнды бағдарларының  орны ерекше.  

Құқықтық санамен тығыз  байланысты және оның туынды құбылысы құқықтық мәдениет болып 

табылады. Ол құқыққа белгілі бір көзқарас қана емес, қайта, құқықтық білімнің, тұрақты құндылық- 
құқықытық бағдардың және соларға сәйкес заң жүзінде маңызды мінез-құлықтың бірлігі ретінде көрінеді. 

Құқықтық мәдениет  - ол құқықты шын мәнінде қажетсіну, елдегі заңдылықпен құқықтық тәртіп жағдайы, 

қоғамдағы заң ғылымы мен заң бөлімінің даму дәрежесі және соны тұлғаның түсіну деңгейі. Заңды білмеу 

— құқықтық мәдениеттің елеулі кемшілігі. Заңды білмеу, оны бұзу жауапкершіліктен құтқармайды. Бұл 

жерде тұлға заң және құқықтық мәдениет ұғымын шатастырмау керек. Құқықтық мәдениет тұлғадан жан-

жақты құқықтық білімдерді талап етеді. 



46 

 

Адамның құқықтық мәдениеті — күрделі психологиялық құбылыс. Бұл құбылыс қоғамның, 

мемлекеттің көптеген маңызды салаларында көрінеді. Ең бастысы адамгершілікті адам тұлғасының сапалық 

қасиеттерін қалыптастыруға ықпал жасайтын тәрбие құралдарының бірі - орынды тәртіп және мінез-құлық 

тәрбиесінің жоғары деңгейде болуы. Мемлекетімізде құқықтық мәдениет пен құқықтық тәрбиені нығайту 

мен жетілдіру жөнінде жүйелі жұмыстар толассыз жүргізіліп отырылуы керек. Білімді,  дамыған құқықтық 

санасы бар, заң туралы мағлұматы жоғары адам ғана азаматтық қоғамның негізін құра алады.  
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Резюме:  

Правильное применение уголовного закона обеспечит защиту граждан от необоснованных 

обвинений и осуждений, а также наложение справедливого наказания на осужденных за их действия. 
Уголовная дифференциация - это юридическая фиксация, которая определяет специфические 

особенности преступления, совершенного лицом, и соответствует фактической составляющей 

преступления, предусмотренной уголовным законом. Одной из основных целей уголовного права является 

выявление социально опасных деяний, являющихся преступлением, и определение вида и размера наказания 

за них. Но уголовное право не только решает эти задачи, но также определяет степень преступности для 

общества, ситуации, которые усиливают или смягчают чувство вины, и потребности, которые 

необходимо учитывать при назначении наказания и освобождении от наказания. Когда речь идет о 

практике применения норм уголовного права на практике, то есть в судебно-следственной деятельности и 

в ее судебной практике, возникает вопрос об уголовных квалификациях. 

Успех борьбы с преступностью в значительной мере зависит от уровня, качества 

информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов. При этом для оперативно-

розыскной тактики, организации раскрытия конкретных преступлений и расследования уголовных дел 
первостепенное значение имеет информация о преступности "на входе": данные о замышляемых или тайно 

совершенных преступлениях, виновных лицах, об организованных преступных группах, действующих в 

данном регионе, и т.д. Сведения такого рода могут использоваться также и в информационно-

аналитической работе как составной части управления процессом борьбы с преступностью. 
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Аbstract: 
The correct application of the criminal law will protect citizens from unjustified charges and convictions, as 

well as impose fair punishment on convicts for their actions. 

Criminal differentiation is a legal fixation that defines the specific features of a crime committed by a 

person and corresponds to the actual component of the crime provided for by criminal law. One of the main goals of 

criminal law is to identify socially dangerous acts that are a crime, and to determine the type and amount of 

punishment for them. But criminal law not only solves these problems, but also determines the degree of crime for 

society, situations that enhance or mitigate guilt, and the needs that must be taken into account when sentencing and 

exemption from punishment. When it comes to the practice of applying criminal law in practice, that is, in forensic 
activities and in its judicial practice, the question arises of criminal qualifications. 

The success of the fight against crime largely depends on the level and quality of information support for 

the activities of law enforcement agencies. At the same time, information on crime “at the entrance” is of 

paramount importance for operational-search tactics, the organization of the disclosure of specific crimes and the 

investigation of criminal cases: data on intentional or secretly committed crimes, perpetrators, organized criminal 

groups operating in the region, etc. .d. Information of this kind can also be used in information and analytical work 

as an integral part of controlling the process of combating crime. 

 

Кілттік сөздер: құқық, заң, қылмыс,  құқық бұзушылық, қылмыстық саралау, қылмысты 

квалификациялау, қылмыстық кодексі 
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Қазақстан Республикасынын Қылмыстық кодексінің адам мен азаматтың құқықтары, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау ең басты міндет ретінде көрініс тапқан. Қазақстан 

Республикасының барлық заңдары жеке адамды қорғауға, адам құкықтары мен бостандықтарын қорғауға әр 

уақытта артықшылықтар береді.  

Қылмыстық заңды дұрыс қолдану азаматтарды негізсіз айыптау мен соттаудан қорғауды, сондай-ақ 

сотталушыларға жасаған әрекетіне сәйкес әділ жаза тағайындауды қамтамасыз етеді. Сондықтан белгілі бір 

адам бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде қылмыстық заңды дұрыс қолдану үшін қажетті 

мән-жайларды анықтаған және жасалған әрекетті жалғаспалы (созылмалы) қылмыстық құқық 

бұзушылықтың, қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуының, қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың нақты және анық жиынтығының анықтаулары бар Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

кодексінің баптарының ережелерін ескеріп, саралаған жөн. 
Саралау (квалификация) термины «gualis» - сапа, «facere» -істеу деген латынның екі сөзінен тұрады. 

Қылмыстық құқыққа қатысты бұл қоғамға қауіпті әрекетті аралас деликттерден айыруға мүмкіндік 

тудыратын сапалы баға беру деген мағынаны білдіреді. 

Қылмысты саралау – тұлға жасаған қылмыстың нақты белгілерінің қылмыстық-құқықтық 

нормаларда көзделегн нақты қылмыс құрамының белгілеріне дәл келетіндігін анықтап, заң жүзінде 

тиянақтау болып табылады. Қылмыстық құқықтың негізгі міндеттерінің бірі қылмыс болып табылатын 

қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді анықтау, оларға жазаның түрі мен көлемін белгілеу болып табылады. Бірақ 

қылмыстық құқық осы міндеттерді іске асырып ғана қоймай, қылмыстардың қоғамға қауіптілік  дәрежесін, 

кінәні ауырлататын немесе жеңілдететін жағдайларды, жаза тағайындау және жазадан босату кезінде 

ескерілуге тиісті қажеттіліктерді тағы басқа анықтаумен айналысады. Қылмыстық заң нормаларын 

практикада, яғни сот тергеу қызметінде қолдану тәртібі туралы сөз қозғағанда және оны сот іске асырғанда 
қылмыстық квалификациялау туралы мәселе орын алады.  

Қылмыстық заң нормаларын іс жүзінде қолдану немесе қылмыстық іс әрекеттерді бағалау, ол 

қылмыстық заңның міндеттерінен туындайды деп түсіну керек. ҚР ҚК  бабының мағынасы екі қызметті іске 

асыруға бағыттылған. Біріншісі, қауіптілігі жоғары деп танылған іс-әрекеттерді заңда қылмысты деп 

жариялау арқылы азаматтардың мұндай әрекеттерді алдағы уақытта жасауына немесе заң нормаларында 

міндеттер белгіленгенде әрекетсіздік танытуға шектеу қою, тиым салу болып табылады. Екіншісі, 

қылмыстық заңның тиым салуына қарамай, қылмысты іс-әрекеттерді жасаған жағдайда оларға 

жауаптылықты белгілеу үшін заң нормаларын қолдану болып табылады. Қылмысты квалификациялау 

мәселесі осы екінші міндетті дұрыс, әрі қылмыстық құқықта белгіленген ережелерге сәйкес іске асыруға 

арналған. Квалификациялау ұғымы латын тілінің gualis деген сөзінен шығады және мағынасы сапа деген 

сөзді білдіреді. 

Қылмысты квалификациялау кезінде жасалған қауіпті іс-әрекеттердің белгілерімен қылмыстық 
құқық нормаларымен қарастырылған қылмыс құрамдарының арасындағы сәйкестік анықталады.  

Сонымен, қылмысты квалификациялау дегеніміз, жасалған қылмысты іс-әрекеттердің белгілерімен 

қылмыстық құқық нормаларымен қарастырылған қылмыс құрамдары белгілерінің бір-біріне сәйкестігін 

анықтау болып табылады. 

  Бұл анықтамаларға ұқсас анықтаманы В.А. Сергиевский және С.М.Рахметов «Квалификация - бұл 

жасалған іс-әрекеттің нақты белгілерімен Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде қарастырылған қылмыс 
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құрамдарының белгілерімен дәл және толық сәйкестігін  анықтау және ресми түрде бекіту» дейді. Олар 

қылмыстық квалификациялауды процесс және нәтиже мағыналарында анықтап, процесс ретінде адамның 

әрекеттерінен белгілі бір қылмыстың белгілерін табуды және ҚК Ерекше бөлімінің нормаларын қолдануды, 

сонымен қатар қылмысты квалификациялау субьектілерінің ой жұмысы түрінде анықтайды[1].   

Қылмыстық құқық бұзушылықты бірнеше рет жасау қылмыстық кодексі Ерекше бөлімініңбелгілі 

бір бабында немесе бабының белгілі бір бөлігінде қаралған бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

белгілі бір адамның жасауын көздейді. 

Егер адам бұрын жасаған қылмыстық құқық бұзушылығы үшін сотталған, не заңда белгіленген 

негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған болса, қылмыстық құқық бұзушылық бірнеше 
рет жасалған деп танылмайды. 

Егер бірнеше рет жасау қылмыстық-құқықтық нормада саралаушы белгі ретінде көрсетілсе, онда 

белгілі бір адамның бірнеше ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауы осы қылмыстық құқық 

бұзушылықты бірнеше рет жасағаны үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық кодексі тиісті бабы (бабының 

бөлігі) бойынша тұтастай саралауға жатады.  

 Әртүрлі саралаушы белгілерді көздейтін қылмыстық кодексі белгілі бір бабының әр түрлі 

бөлімдерінде қаралған бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалған кезде бұл әрекеттер тек баптың 

неғұрлым қатаң жаза белгілейтін және барлық саралаушы белгілерін қамтитын бөлігі бойынша ғана 

тұтастай саралауға жатады. Мұндай жағдайларда қылмыстық заңның осы бабының өзге бөліктерінде 

көрсетілген әрекеттерге қатысты анықталған қылмыстық құқық бұзушылықтың саралаушы белгілері 

тағылуға жатады және үкімде көрсетілуі тиіс.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтың бірнеше рет жасалуын тек ұқсас қылмыстық құқық 
бұзушылықтар құрайды. Сондықтан бірнеше біртектес қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды бірнеше рет жасау ретінде танылмайды және қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жиынтығы ретінде саралануға жатады. Мысалы, адамның ұрлық жасауы мен тонауы 

оның әрекеттері "қылмыстық құқық бұзушылықты бірнеше рет жасау" деген белгісіз, қылмыстық кодексіне 

сәйкес жиынтық бойынша саралануға тиіс. 

Егер жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылық кезеңінде қылмыстық заңға осы әрекет үшін 

неғұрлым қатаң жауаптылықты белгілейтін өзгерістер енгізілсе және қылмыстық құқық бұзушылық 

көріністерінің ең болмағанда біреуі заңның жаңа редакциясы күшіне енген кезеңде жасалса, онда 

жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылықтың барлық көріністері жаңа заң бойынша тұтастай бір 

қылмыстық құқық бұзушылық ретінде саралауға жатады.  

Жалғаспалы қылмыстық құқық бұзушылық кезеңінде белгілі бір адам жалғаспалы қылмыстық 
құқық бұзушылық үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық кодексі бабының диспозициясы қамтымайтын 

белгілері бар басқа қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайда (мысалы, балаларын асырауға арналған 

қаражатты төлеуден әдейi жалтару кезеңінде ұрлық жасау), оның әрекеттері жалғаспалы қылмыстық құқық 

бұзушылық үшін жауаптылық көздейтін тиісті баппен және басқа қылмыстық құқық бұзушылық үшін 

жауаптылық көздейтін қылмыстық кодексі бабымен қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы 

бойынша саралауға жатады. 

Адам қылмыстық кодексінің бір бөлігімен қарастырылған жалғасқан қылмыстық құқық 

бұзушылықты жасаған кезде, белгілері қылмыстық кодексінің жалғасқан қылмыстық құқық бұзушылық 

үшін жауаптылықты көздейтін бабының (мысалы, ірі мөлшердегі есірткіні өткізу мақсатында заңсыз сақтау 

кезеңінде оның бөліктерін бірнеше мәрте өткізу) диспозициясымен қамтылмайтын басқа бөлігінде 

көзделген басқа қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған жағдайда, оның әрекеттері қылмыстық кодексі 
бабының неғұрлым қатаң жаза белгіленетін бөлігі бойынша саралауға жатады. Бұл ретте адамның жасаған 

барлық әрекеттерінің белгілері айыптауда және үкімде көрсетілуге тиіс. 

Қылмыстық заңды қолдану кезінде қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы нақты және 

анық жиынтық болып бөлінетінін ескеру қажет. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың нақты жиынтығы 

белгілі бір адамның әрқайсысында қылмыстық кодексі Ерекше бөлімінің әр түрлі баптарында (баптарының 

бөліктерінде) көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамы бар екі және одан да көп қылмыстық 

жазаланатын әрекеттерді жасауынан құралады. Анық жиынтық кезінде кінәлінің бір әрекетінде қылмыстық 

кодексі екі және одан да көп баптарында немесе баптарының бөліктерінде көзделген кем дегенде екі әр 

түрлі қылмыстық құқық бұзушылық құрамдарының белгілері болады және барлық жасалған әрекет тұтастай 

алғанда қылмыстық заңның осы нормаларының бірде бірімен толық қамтылмайды.  

Егер жасалған белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін кінәлі адам сотталса немесе 

қылмыстық заңмен көзделген негіздер бойынша жауаптылықтан босатылса, онда осы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар іс қаралып жатқан басқа қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығына кіре алмайды. 

Бұл жағдай жаза тағайындау кезінде ескерілуі мүмкін. 

Адамның қылмыстық құқық бұзушылықтардың біріне қылмыстық құқық бұзушылықтың бірнеше 

рет жасалуын көздейтін бір баптың (баптың бөлігінің) күші қолданылатын, ал басқа қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға қылмыстық кодексі басқа баптарының күші қолданылатын бірнеше қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды жасауын да қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы ретінде саралаған жөн. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970000167_#z105
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Мұндай жағдайларда қылмыстық құқық бұзушылықтың бірнеше рет жасалуын құрайтын бірнеше әрекетті 

қылмыстық кодексі бабының бұл қылмыстық құқық бұзушылықтардың осы саралаушы белгісін көздейтін 

бөлігі бойынша, ал жасалғаны үшін қылмыстық кодексі басқа баптарымен жауаптылық көзделген басқа 

әрекеттер - қылмыстық кодексі тиісті баптары бойынша саралануы қажет.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы кезінде кінәлі адам қылмыстық кодексі бабына 

сәйкес әрбір жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық кодексі тиісті бабы немесе бабының 

бөлігі бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылады. бұл сот дәлелденді деп таныған әрбір әрекеттің, 

әдетте, қылмыстық кодексі тиісті бабы (бабының бөлігі) бойынша дербес саралауға жататынын білдіреді.  

Барлық жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері неғұрлым қатаң жаза көздейтін 
қылмыстық кодексі баптарының біреуінің диспозициясымен қамтылған жағдайларда ғана қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жиынтығы қылмыстық кодексі бір бабы бойынша саралануы мүмкін.  

Жиынтыққа кіретін әрекеттердің дұрыс саралануын қамтамасыз ету мақсатында әрбір нақты 

жағдайда істің барлық мән-жайларын мұқият зерттеп, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалу ретін, 

себептерін, мақсатын, кінәнің нысанасын анықтап, сондай-ақ қылмыстық заң нормаларының әрқайсысының 

диспозициясын талдап және салыстырып, қылмыстық кодексі бір бабында жауаптылық көзделген бір 

әрекеттің белгілерінің жиынтыққа кіретін басқа бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық 

көздейтін басқа баптың диспозициясын қамтитын-қамтымайтынын анықтаған жөн. Бұл орайда, қылмыстық 

құқық бұзушылықтың белгілері деп, объект объективтік жағын, субъект субъективтік жағын құрайтын 

белгілерді түсіну қажет.  

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамын құрайтын белгілердің қылмыстық құқық бұзушылықтың 

саралаушы белгілерінен ерекшелігі қылмыстық құқық бұзушылық құрамы белгілерінің ең болмағанда 
бiреуiнiң болмауы әрекетті қылмыстық құқық бұзушылық деп тануға мүмкіндік бермейтіндігінде, ал 

қылмыстық құқық бұзушылықтың саралаушы белгілерінің болмауы әрекетті осы қылмыстық құқық 

бұзушылықтың жасалғаны үшін қатаңдығы төменірек жауаптылық көздейтін заң нормасы бойынша 

саралауға негіз болады (жай құрам).  

 Қылмыстық кодексі бір бабы (бабының бөлігі) бойынша саралауға жататын жалғаспалы қылмыстан 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың анық жиынтығының ара-жігін ашу кезінде қол сұғушылық жасалған 

объектілердің бір немесе бірнеше қылмыстық-құқықтық нормаларда көзделгенін және осы қылмыстық 

құқық бұзушылықтың нәтижесінде келтірілген зардаптарды анықтау қажет, сондай-ақ жасалған 

әрекеттердің әрқайсысының субъективтік жағының қалай сипатталатынын ескеру керек.  

Бір бапта көрсетілген объект басқа бапта көрсетілген объектінің бөлігі болып табылмаған жағдайда 

қылмыстық кодексі әр түрлі баптарында көрсетілген заңмен қорғалатын бірнеше объектілерге қол сұғуды 
әрбір объектіге жасалған қол сұғу үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық кодексі тиісті баптары бойынша 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы ретінде саралаған жөн. Қол сұғу нысаны бойынша өзара 

ерекшеленетін әрекеттер де осылай саралауға жатады (мысалы, белгілі бір адам ерекше құндылығы бар 

заттармен қатар басқа мүлікті ұрлаған кезде бірінші әрекет қылмыстық кодексі бабы бойынша, басқа әрекет 

- қылмыстық кодексі басқа да тиісті бабы бойынша саралауға жатады).  

Қылмыстық кодексі бірнеше баптарында объектісі көрсетілген әрекетті саралау кезінде (жалпы және 

арнайы нормалардың бәсекелестігі) қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы болмайды және әрекет 

қылмыстық кодексіне сәйкес тиісті арнайы норма бойынша саралауға жатады.  

Келтірілген әр түрлі қоғамдық қауіпті зардаптар қолдануға жататын қылмыстық заңның бір 

нормасымен көзделмесе және әр түрлі қылмыстық құқық бұзушылықтардың тікелей объектілеріне жататын 

болса да, әрекетті де әрбір қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық белгілеген қылмыстық кодексі 
тиісті баптары бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы ретінде саралаған жөн. 

Жасалған әрекетте ауырлатылған құрамды жасағаны үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық 

кодексі бабында көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілері (мысалы, адам өлтіру кезіндегі аса 

қатыгездік) және сонымен қатар осы әрекетті жеңілдететін мән-жайлар бойынша (мысалы, жан күйзелісі 

жағдайында) саралау үшін негіз болып табылатын басқа да белгілер анықталған кезде қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жиынтығы болмайды. Мұндай жағдайларда әрекет осы қылмыстық құқық бұзушылықты 

жасағаны үшін қатаңдығы төменірек жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодексі бабы бойынша саралауға 

жатады (мысалы, жан күйзелісі жағдайында аса қатыгездікпен адам өлтіру қылмыстық кодексі бойынша 

ғана саралауға жатады).  

 Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықты 

жеңілдететін әр түрлі саралаушы белгілер қылмыстық кодексі бірнеше баптарында көзделген жағдайларда, 

әрекет қатаңдығы төменірек жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодексі бабы бойынша саралауға жатады. 
(мысалы, қажетті қорғаныс шегінен тыс және жан күйзелісі жағдайында адам өлтіру қылмыстық кодексі 

бойынша саралауға жатады). 

Белгілі бір адам жасаған, жиынтыққа кіретін қылмыстық құқық бұзушылықтардың біреуінің 

субъективтік жағы кінәнің қасақана нысанымен, ал басқа қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік 

жағы абайсыздықпен сипатталса (мысалы, бір адамды қасақана өлтіру және басқа адамды абайсыздықтан 

өлтіріп алу), онда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар тіпті объектісі, объективтік жағы және 
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келтірілген зардаптары бойынша бір-бірімен сәйкес келгеннің өзінде әрбір әрекет қылмыстық кодексі 

қасақана және абайсыздықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық көздейтін тиісті 

баптары бойынша саралануы қажет.  

Егер жиынтыққа кіретін қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірін тек арнайы субъектінің жасауы, 

ал басқа қылмыстық құқық бұзушылықтарды - өзге адамдардың жасауы мүмкін екендігі заңда көрсетілсе, 

онда мұндай қылмыстық құқық бұзушылықтар осы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық 

көздейтін қылмыстық кодексі тиісті баптары бойынша жеке саралануы тиіс.  

Егер қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірін жасау 

кезінде орындаушы, ал басқа қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау кезінде - ұйымдастырушы, 
арандатушы не көмектесуші болса, жиынтықты құрайтын қылмыстық құқық бұзушылықтар да осылай 

саралауға жатады. Мұндай жағдайларда ұйымдастырушы, арандатушы немесе көмектесуші ретінде 

қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға қатысқан адамның әрекеттерін саралау кезінде қылмыстық 

кодексі және жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодексі 

ерекше бөлімінің тиісті бабын қолдану қажет, ал адамның орындаушы ретіндегі әрекетін қылмыстық 

кодексі тиісті бабы бойынша дербес саралаған жөн.  

Егер жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірі басқа қылмыстық құқық бұзушылықты 

жасаудың құралы немесе тәсілі болып табылса және қылмыстық құқық бұзушылықтардың екеуінің де 

белгілері қылмыстық заңның тиісті нормасының диспозициясында көрсетілсе, онда жасалған әрекет 

неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодексі бір бабы 

бойынша ғана саралауға жатады. Бұл орайда, қатаңдығы төменірек қылмыстық құқық бұзушылық үшін 

жауаптылықты көздейтін бап бойынша қосымша саралау қажет емес.  
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Резюме: 

Дифференциация - это выявление и законность полного соответствия между возможными 

признаками совершаемого деяния и элементами преступления, предусмотренными в Особенной части 

Уголовного кодекса. Незаконное присвоение преступления является основанием для отмены или изменения 

приговора. Искажения не только приводят к искажению типа и сроков наказания, но также приводят к 

неоправданным последствиям для ряда других правовых факторов (включая осуждение, определение типа 
исправительного учреждения и исправительной колонии, использование или неиспользование амнистии, 

конфискация имущества и некоторые гражданские наказания). Правильное определение размера наказания 

зависит от правильности действий. Вопрос о взаимосвязи между составом преступления и гипотезой 

нормы уголовного права менее ясен: это, в свою очередь, объясняется отсутствием единого взгляда на 

роль гипотезы уголовного права. 
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Состав преступления- это система признаков, которые необходимы и достаточны для признания 

лица совершившим преступление. Они нуждаются в том, чтобы без полного набора качеств человек не мог 

быть обвинен в совершении преступления, но он также не может быть привлечен к ответственности. Их 

достаточно, потому что нет необходимости предоставлять какую-либо дополнительную информацию, 

чтобы оправдать обвинение в совершении преступления заинтересованному лицу. 

 

Аbstract: 
Differentiation is the identification and legitimacy of full compliance between the possible signs of an act 

committed and the elements of a crime provided for in the Special Part of the Criminal Code. The misappropriation 
of a crime is the basis for the cancellation or change of sentence. Distortion not only leads to a distortion of the type 

and duration of sentences, but also leads to unjustified consequences for a number of other legal factors (including 

conviction, determining the type of correctional institution and correctional colony, use or non-use of amnesty, 

confiscation of property and some civil penalties). The correct determination of the amount of punishment depends 

on the correctness of the action. The question of the relationship between the corpus delicti and the hypothesis of the 

criminal law norm is less clear: this, in turn, is explained by the lack of a unified view of the role of the hypothesis 

of criminal law. The corpus delicti is a system of signs that are necessary and sufficient for a person to be 

recognized as having committed a crime. They need that without a full set of qualities a person could not be accused 

of committing a crime, but he also could not be held accountable. They are enough, because there is no need to 

provide any additional information to justify the charge of committing a crime to an interested person. 

 

Кілттік сөздер: құқық, заң, қылмыс,  құқық бұзушылық, қылмыстық саралау, қылмысты 
квалификациялау, қылмыстық кодексі 

Keywords:right, right, substitution, substitution, equation, equation, equality 

 

Адамның жөне азаматтың құкықтары мен бостандықтары мемлекет арқылы қорғалады. Қазақстан 

Республикасының Конституциясының 1-бабында "ең қымбат қазына — адам және адамның өмірі, 

кұқықтары мен бостандықтары",—деп жарияланған. Осыған орай Қазақстан Республикасындағы барлык 

құқық салалары, оның ішінде Қылмыстық құкықта адамды корғауды өзінің міндеті деп санайды. 

Бір қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа қылмыспен ұштасуы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың өзара байланыстығын, бір қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа қылмыстық құқық 

бұзушылықтың жасалуымен ұласуын білдіреді. Мұндай жағдайларда кінәлі адам қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың әрқайсысын орындауға (арасында уақыт өткізіп немесе өткізбей) бағытталған 
әрекеттерді жасайды.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың нақты жиынтығы кезінде олардың ұштасуы (яғни, 

қылмыстық құқық бұзушылық кінәлінің бірнеше әрекеттерімен жасалғанда), сондай-ақ олардың анық 

жиынтығы кезінде (бір әрекетте не әрекетсіздікте қылмыстық кодексі екі және одан да көп баптарында 

көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері болғанда), қылмыстық кодексі 13-бабына сәйкес, 

әрбір қылмыстық құқық бұзушылықты қылмыстық кодексі тиісті бабы бойынша бөлек саралауға әкеп 

соғады.  

Жеке адамға қарсықылмыстар туралы істер жөніндегі қылмыстарды саралау және тиісінше, оларды 

жасаған адамдарға әділ жаза тағайындау кезінде қылмыстық заңды дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін 

кінә нысанын, ниетінің түрін, қылмыс жасаудың мәні мен мақсатын, тәсілін, жағдайы мен сатысын, 

келтірілген зардаптардың ауырлығын анықтау қажет. Қылмыстық процесті жүргізетін органдар іс жүргізу 
құжаттарында (айыптау қорытындысында, үкімде) өз тұжырымдарын жол берілетін анық дәлелдемелерді 

келтіре отырып негіздеулері тиіс.  

Қылмысты бірнеше адам жасаған кезде олардың арасында қылмыс жасауға алдын ала сөз байласу 

болған-болмағанын, рөлдері бөлінген-бөлінбегенін, қылмыс жасалған кезде олардың әрқайсысының қандай 

әрекеттер жасағанын, сондай-ақ барлық өзге де мән-жайларды анықтап, солардың негізінде адамдардың топ 

болып, алдын ала сөз байласу бойынша топ болып немесе ұйымдасқан топ болып әрекеттер жасағандары 

туралы қорытынды жасау және жауаптылыққа тартылған адамдардың әрқайсысының қатысу нысанын 

айқындау, олардың әрекеттерін жеке-жеке саралап әділ жаза тағайындау қажет. 

Нақты жағдайда қоғамға қауіпті және құқыққа қарсы жасалған іс-әрекеттің субъектісі берілген іс-

әрекеттің өзге де жақтары сияқты көптеген объективтік және субъективтік белгілерге ие болса, қылмыс 

құрамының субъектісі және өзге элементтері жасалған әрекетпен барынша ұқсасымен олардың қатаң 

шектелуі санына ие болады.  
Қылмысты саралаудың жасалған іс-әрекеті онымен ұқсас, яғни әрекет етілуі қылмыстық кодексте 

қарастырылған қылмыс құрамымен салыстыру болып табылатындығын еске түсірейік. Сонымен қатар оны 

жүргізу процессінде «заңның жекелеген ережелері нақтыланады, жаңа фактілер анықталады, болжамдар 

өзгеріске ұшырайды және одан әрі зерттеудің жолдары белгіленеді»[2]. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z13
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қылмыстылықтың әлеуметтік мәселелерін, оның себептерін және қылмыс жасаған тұлғалар туралы 

мәліметтерді талдауды және тереңдетуді атап көрсеткен.  

Егер қылмыс субъектісін құқықтық ұғымға жатқызсақ, қылмыскердің жеке басы криминологиялық 

ұғым болып табылады. Жеке тұлға болу, ақыл-есі дұрыстың қылмыстық заңмен бекітілген жасқа толу оның 

біріншісінің яғни қылмыс субъектісінің негізгі белгілері болып табылады. Екінші түсінік жеке тұлғаны 

сипаттайтын: әлеуметтік – демографиялық, біліми-мәдени, функционалдық, құндылықты- мотивациялық, 

қылмысты-құқылық ерекшеліктерді қамтиды. 

Тұлғаны қылмыс субъектісі ретінде тану үшін ең алдымен, қоғамға қауіпті және қылмыстық 
құқыққа қайшы іс-әрекетті нақ осы адамның жасағандығын нақты анықтап алу қажет. Ол осы іс-әрекетті 

жеке өзі жасауы мүмкін немесе табиғи күштерді, жануарларды, техниканы, электр приборларын, химиялық 

заттарды, әртүрлі уларды пайдалануы сонымен қатар іс-әрекетті ақыл-есі дұрыс емес адмдардың немесе жас 

балалардыңкөмегімен жасауы мүмкін. Қылмысқа бірігіп қатысушылар (ұйымдастырушы, айдап салушы, 

көмектесуші яғни алдын-ала қасақана қылмыс жасауға келісім жасаушыларды қылмыс субъектісі болып 

табылады. Қылмыс субъектісінің жалпы белгілерінің тағы басқа екеуі жас мөлшері және ақыл есі дұрыстық 

адамның психофизикалық қасиеттері олардың біріншісі бойынша белгілі бір жасқа толғандығы немесе 

толмағандығы фактісі сенімді түрде анықталуы тиіс. Екіншісі бойынша тұлға өзінің іс-әрекетіне жауап бере 

алатындығы және басқара алмайтындығы дәлелденуі тиіс.  

А.Н. Трайнин бұл белгілерді қылмыс құрамынан тасқары тұрған қылмыстық жауаптылықтың 

шарттары ретінде қарастырғанын атап өту керек. Қоғамда қауіпті және құқыққа қарсы іс-әрекеттің 

субъектісін сипаттайтын белгілерге ол тиісті құрамдарда орын алған лауазымды тұлғаны, әскери 
қызметкерлерді, өкімет өкілін жатқызады[1]. 

Қылмыс субъектілерінің белгілеріне (жас мөлшері, есі дұрыстық) В.Н. Кудрявцев және тұлғаның 

сотталғандығын, қайталап қылмыс жасауды және қылмыс рецидивін жатқызды.  

Қылмыстың субъективтік жағы кінә, ниет және мақсаттан тұрады. Жекелеген ғалымдар оның 

құрамына эмоцияларды да жатқызады алайда олар оны кінәнің мазмұнына кіргізеді. 

Жалпы қалыптасқан пікір бойынша қылмыстың субъективтік жағын қылмыстың кінәнің нақты 

нысанымен, ниет және мақсатымен сипатталатын тұлғаның жасаған қылмысқа деген психикалық қатынасы 

ретінде бағаланады.  

Қылмыстың субъективтік жағының белгілері негізгі (міндетті) және факультативті (қосымша) болып 

бөлінеді. Олардың біріншісіне кінә, дәлірек айтқанда оның қасақаналық және абайсыздық формалары 

жатқызылады.  
Белгілердің екінші тобы – қылмыстың ниеті мен мақсаты кейбір құрамдар үшін міндетті, ал 

басқалары үшін құрамның факультативті белгісі қызметін атқарады. Мысалы қылмыстық кодексі-тің 165 

бабына сәйкес іс-әрекет қазақстан республикасының сыртқы қауіпсіздігі мен егемендігіне нұқсан келтіру 

немесе әлсірету мақсатында жасалған қасақана әрекет ғана мемлекеттік опасыздық деп танылады. 

қылмыстық кодексі-тің 216 бабы бойынша әдейі банкроттық оның қандай мақсатпен жасалатындығына 

тәуелсіз қылмыс деп танылады. Осыдан бірінші жағдайда қылмыстың мақсаты мемлекеттік сатқындық 

құрамының міндетті белгісі болып табылатындығын ал екінші жағдайда – әдейі банкроттық барысында ол 

жауаптылық пен саралауға ықпалын тигізбейді (алайда ол барлық уақытта да анықталуы тиісті болғанымен 

және жазаның түрі мен мөлшерін таңдауға ықпал етуі мүмкін).  

Немесе қылмыстық кодекстің «Адам өлтіру (ауырлататын мән жайда) басқа адамға құқыққа қарсы 

қаза келтіру күшейтілген қылмыстық жауапкершілікті қарастырады егер ол пайда табу ниетімен, бұзақылық 
ниетпен. Мұнда алғашқы екеуінде қылмыстық ниеті оның субъективтік жағынан міндетті белгісі болса 

соңғысында қылмыстың мақсаты міндетті белгі болып табылады. 

И. Г. Филановскийдің айтуынша: «Қылмыстың субъективті жағының белгілері заң мәтініңің өзінен 

туындайды немесе заңның тиісті баптарының диспозициясын түсіндірудің әртүрлі амалдарының көмегімен 

анықталады.  

Енді аталған белгілердің қылмысты саралауға қатысты қарастырамыз. Бір мезгілде сонымен қатар 

қылмыстың іс-әрекетінің өзінің де белгісі болып табылатын кінә түсінігінен бастаймыз. 

Аталған мәселені анықтауды қылмысты дұрыс сарлау табанды түрде талап етеді: А.А. 

Пионтковский «Кінә туралы ілім кеңестік қылмыстық құқық теориясының аса маңызды бөлімі болып 

табылады»- деп жазған[2].  

Біз өз жұмысымызды орындау барысында пайдаланған Қылмыстық құқық бойынша оқулықтарда 

келтірілген кінәнің анықтамасы қортындылай айтқанда төмендегідей мазмұнда берілген: Кінә - бұл 
қылмыстық заңмен тиым салынған қасақаналық немесе абайсыздық нысанындағы тұлғаның онымен 

жасалған қоғамдық қауіпті іс-әрекетке және оның салдарына психикалық қатынасы. Құқықтық ғылыммен 

тұжырымдалған бұл пайымдау шын мәнісінде барлық заңгерлермен қабылданған. 

Кіәлінің, қылмыстық құқықтың және жалпы құқықтық теорияның өзекті институтының тарихында 

көптеген ғылыми-практикалық ұстанымдар, көзқарастар және ұсыныстар бар екендігін атап өтуге тиістіміз. 

Кінә (кінәлілік) мәселесінің проблемалары бойынша тиісті пікір таластар өткізілген. Аталған мәселелер 
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әрекет етуші заңнаманың салаларын қолдану бойынша әртүрлі деңгейдегі кеңесулер мен мәжілістердің 

талқылауының тақырыбы болды. Мысалы кінә пайымынан бас тартып, тек оның қасақаналық және 

абайсыздық нысандарын анықтаумен шектелу туралы, жанама қасақаналық және қылмыстық менмендікті 

біріктіру есебінен кінәнің жаңа үшінші нысанын «біле тұра» істеу дегенді енгізу туралы ұсыныстар болған.  

Бұрынғы уақыттардағы ғылыми пікірталастарды талдау біздің жұмысымыздың мақсаты 

болмағандықтан біз негізінен қылмысты саралаудың қазіргі таңдағы мәселелеріне ғана назар аудардық. 

Ғылыми негізділігі күмән туғызатындай кейбір ой-пікірлерге тоқталмастан, ғылыми ортада басымдыққа ие 

болған және практикада қолданыстағы тұжырымдар, ұғым, түсініктерді талдауды ғана міндет ретінде 

қойғандықтан біз жұмысымызды аталған бағытта жүргіземіз. 
Қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарға қол сұғатын тұлғаның әлеуметтік қауіпті 

жүріс-тұрысының сыртқы жағының көрінісі қылмыстың объективтік жағы болып табылады. Нақты қылмыс 

үшін жауаптылық қарастырылған қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің баптарында ол барынша 

сипатталып жазылады. 

Адамның әрбір әрекетін соның ішінде қылмыстық әрекетін ой арқылы екі құрамдас бөлікке бөлуге 

болады: белгіленген мақсатқа қол жеткізудің жолдары мен құралдарын, сезіну, белгілі бір шешімді 

қабылдаудан тұратын интеллектуалдық-еріктілік және нақты әрекет арқылы яғни сыртқы объектіге белгілі 

бір ықпал ету жолымен ойластырған шешімді жүзеге асырудағы нақты әрекет.  

Адамның әрекетін ішкі және сыртқы жақтарға бөлу жоғарғы дәрежеде шартты болып табылады. 

Адамның қылығының жануардың жүріс- тұрысынан айырмашылығы да сол, оның барысында адамның 

санасы, еркі қатысты болады. 

Жалпылама түсінігінде қылмыстың объективтік жағы қылмыстық заңмен қорғалатын объектіге 
қоғамдық қауіпті қол сұғудан көрінетін адамның сыртқы жүріс-тұрысының актісі болып табылады.  

Қылмыстың объективтік жағы негізінен төмендегідей белгілерден тұрады. 

 1) қоғамға қауіпті іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);  

2) қоғамдық қауіпті салдар;  

3) іс-әрекет және салдар арасындағы себепті байланыс;  

4) қылмыстың жасалған орны, уақыты, жағдайы, тәсілі мен құралдары. 

Біздің ойымызша аталған ұстаным дұрыс, іс-әрекеттің сырқы жағын саралау осыған негізделуі тиіс.  

Алайда құқықтық әдебиеттерде қылмыстың объективтік жағының белгілеріне қатысты өзге де 

пікірлер айтылған. Мысалы, А.А. Пионтковский қоғамға қауіптілікті оның белгісі ретінде қарастыруды 

ұсынады. В.Н. Кудрявцев қылмыстың жасалу тәсілін, орнын және жағдайын объективтік жақтың «дербес 

элементтері» ретінде қарастыруды танымайды себебі олар қылмыскердің іс-әрекетін (әрекет немесе 
әрекетсіздікті) ғана сипаттайды. П.И. Гришаев объективтік жақтың міндетті белгісіне тек қоғамға қауіпті іс-

әрекетті ғана жатқызады. 

Іс-әрекетті қылмыстың объективтік жағы бойынша саралау қылмыстық жазалауға жататын әрекет 

немесе әрекетсіздік фактісін және оның салдарын анықтаудан басталуы тиіс. қылмыстық кодекстің ерекше 

бөлімі баптарының диспозицияларында кейбір жағдайларда қылмыстық нәтижені ғана көрсетіп қояды. 

Қылмыстың объективтік жағы барынша толық жазылып, іс-әрекет және салдар туралы толық айтылған 

диспозицияларда бар. Мысалы қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінде: Адамның өміріне қауіпті немесе 

көруден, тілден, естуден, қандай да болсын органнан айырылуға немесе органның қызметін жоғалтуға 

немесе бет-әлпетінің қалпына келтіргісіз бұзылуына әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, 

сондай-ақ өмірге қауіпті немесе еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін тұрақты түрде жоғалтуға ұштасқан 

немесе кінәліге мәлім кәсіби еңбек қабілетін немесе түсік тастауға, психикасын бұзуға, есірткімен немесе 
уытты умен ауыруға душар еткен денсаулықтың бұзылуын тудырған денсаулыққа өзге зиян келтірген 

қасақана ауыр зиян келтіру – деп сипатталған. 

Қылмыстық заңда қылмыс құрамы белгілерін сипаттап жазудың заңи-техникалық әдістері 

қылмысты іс-әрекетті саралау үшін үлкен маңызға ие болады. Егер заң бабының диспозициясында 

субъектінің әрекеті сипатталып жазылып, олардың толық тізімі бекітілген болса соттың кеңейтілген 

түсіндіру арқылы өз қалауы бойынша олардың қатарын көбейтуге құқығы жоқ. Егер де диспозицияда 

қылмыстық салдар көрсетілген болса онда тергеу және сот органдары аталған салдарға әкелген тұлғаның 

қоғамға қауіпті жүріс-тұрысының түрлерін анықтауға міндетті, залалдың келтірілуі қасақаналық немесе 

абайсыздық екендігін тиісті саралап одан әрі қылмыстық кодекстің нақты бабы бойынша жүргізілуі керек. 

Ендеше адамдардың іс-әрекеттері қылмыстық құқыққа қайшылықта болуы керек, осындай жағдайда 

әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайда жасалған, заңда көрсетілген салдарға алып келген қылық 

болып табылмауы тиіс. Адамның сыртқы жүріс-тұрысының жекелеген немесе бірнеше мәрте актілерін, 
сонымен қатар оның белгілі бір құралдары, өндірістік үрдістерді, заттардың өзіндік ерекшеліктерін 

пайдаланып қылмыс жасауын біз қылмыстық әрекет ретінде түсінеміз. Тиісті жағдайда кінәлі тұлға жасауға 

міндетті және жасай алатын әрекеттерді жасамауынан көрінетін пассивтік жүріс-тұрысын қылмыстық 

жауаптылықты туындататын әрекетсіздік ретінде бағалаймыз. Аталған әрекетсіздік кей реттерде ауыр 

салдардың туындауына әкеп соқтыруы мүмкін, және де ол адамдардың өзара тәуелділігі мен өзара 
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байланыстылығынан туындайды. Бұл жерде біз азаматтың құқықтық міндеттемелігі жөнінде айтуға 

тиістіміз. Аталған міндеттемелік төменде көрсетілгендерден туындайды. 

 1) заңның немесе өзге нормативтік актінің тікелей міндеттеуінен; 

 2) қызметтік, кәсіби міндеттерді, туыстық және өзге де жеке өзара қатынастарды атқару 

міндетілігінен; 

 3) азаматтың бұрынғы қызметінен туындауы немесе тұлғаның өзінің құқық арқылы қорғалатын 

мүддені қауіпті жағдайда қалдыру яғни, қауіпті салдардың пайда болуы қаупін туындатуы.  

 Жиынтыққа кіретін біртектес емес қылмыстық құқық бұзушылықтарды кінәлі бірнеше сабақтас 

әрекеттер арқылы жасаса және олардың біріншісінің жасалуы екінші қылмыстық құқық бұзушылықтың 
бірінші қылмыспен ұштасып жасалуы деген саралаушы белгісі бойынша саралау үшін негіз болып табылса 

(мысалы, алдымен жәбірленушіге қатысты қарақшылық, қорқытып алушылық, бандитизм, зорлау, 

нәпсiқұмарлық сипаттағы әрекеттер жасау, содан кейін оны өлтіру), әрбір қылмыстық құқық бұзушылық 

қылмыстық кодексі тиісті бабы бойынша дербес саралауға жатады.  

Бірінші қылмыстық құқық бұзушылық (мысалы, адам өлтіру) одан кейін екінші қылмыстық құқық 

бұзушылықты (мысалы, ұрлау) жасауды жеңілдету мақсатында жасалса не кінәлі бірінші қылмыстық құқық 

бұзушылықты (мысалы, зорлау) жасағаннан кейін осы қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру мақсатында 

басқа қылмыстық құқық бұзушылық (мысалы, адам өлтіру) жасаса, жиынтықты құрайтын қылмыстық құқық 

бұзушылықтар осылай саралауға жатады[3].  

Егер іс бойынша қолдануға жататын қылмыстық заңның нормасы, қылмыстық құқық бұзушылықтар 

жиынтығын көрсете келе, жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың әрқайсысының барлық белгілерін 

толық қамтыса және олардың әрқайсысынан қоғамдық қауіпті зардаптардың келтірілуін көздесе, онда 
жасалған әрекет тұтастай алғанда осы саралаушы белгілері бар неғұрлым ауыр қылмыстық құқық 

бұзушылықты жасағаны үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық кодексі тиісті бабы бойынша саралауға 

жатады (мысалы, қарақшылық шабуыл жасау және бұл орайда денсаулыққа ауыр зиян келтіру).  

Адам аяқталған қылмыстық құқық бұзушылықтарды және қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың 

белгілі бір сатысында соңына дейін жеткізілмей тоқтатылған қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған 

жағдайда бұл қылмыстық құқық бұзушылықтар бір бап бойынша саралануы мүмкін емес. Мұндай 

жағдайларда аяқталмаған қылмыстық құқық бұзушылық қылмыстық кодексі 24-бабының тиісті бөлігі және 

қылмыстық кодексі ерекше бөлімінің бабы (бабының бөлігі) бойынша, ал аяқталған қылмыстық құқық 

бұзушылық - осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық көздейтін қылмыстық кодексі бабы 

бойынша саралауға жатады.  
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МЕРДІГЕРЛІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІ 

 

LEGAL REGULATION OF CONTRACT OBLIGATIONS 

 

Баймағамбетов Н., Сұлтанғалиұлы А. 

Baymagambetov N., Sultangaliuly A. 

 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan 

 

Резюме: 
Основные результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях, преподавании 

гражданского права, а также в юридической практике. Текущая оценка научной проблемы. Поскольку 

тема гражданского регулирования договорных отношений всегда актуальна, есть много авторов, которые 

изучали и исследовали ее. Было бы много работы, чтобы назвать всех авторов, которые изучали эту тему. 

Даже сейчас, в новых условиях, вопрос гражданско-правового регулирования договорных отношений не 

остается незамеченным. Свидетельство этому можно найти у следующих отечественных авторов, 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970000167_#z27
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которые занимаются темой гражданско-правового регулирования договорных отношений или смежными 

вопросами в виде статей в публикациях, докладов на конференциях или отдельных работ. 

 

Аbstract: 
The main results of the work can be used in research, teaching civil law, as well as in legal practice. The 

current assessment of the scientific problem. Since the topic of civil regulation of contractual relations is always 

relevant, there are many authors who have studied and researched it. It would take a lot of work to name all the 

authors who have studied this topic. Even now, in the new conditions, the issue of civil law regulation of contracting 

relations does not go unnoticed. Evidence of this can be found in the following domestic authors, who focus on the 
topic of civil law regulation of contractual relations or related issues in the form of articles in publications, reports 

at conferences or separate works. 

 

Кілт сөздер: мердігерші, зерттеу объектісі, заңнама, өтемелі қызмет, шарт, құрылыс 

Keywords: contractor, the object of research, legislation, and independent activity for remuneration, 

contract, construction 

 

Мердігерші құрылыс пен оған байланысты жұмыстарды жобалы құжаттамаларға сәйкес жүзеге 

асыруға міндетті. Бұл құжаттамалар жұмыстың келемі мен оған қойылатын талаптар және жұмыс бағасын 

(ша бойынша) анықтайтын смета белгіленеді. 

Мердігерлік шартында бас мердігерлік жүйесі қолданылуы мүмкін. Мұнда тапсырыс беруші 

мердігерлік шартын бір ғана басты орындаушы мен бас мердігермен жасайды. Бұл жағдайда бас мердігерші 
негізгі жұмыстарды атқаруды өз мойнына алады, ал өзгесін жүргізуге басқа орындаушыларды - қосалқы 

мердігершілерді (субподрядчиктерді) тартады. Бұл орайда бас мердігерші қосалқы мердігершілердің барлық 

шарт бұзушылық жәйттеріне жауап беретін болады, ал қосалқы мердігершілер алдында тапсырыс берушінің 

шарт бұзу әрекеттері үшін жауап береді. 

Заңнамада белгіленгендей, егер құрылыс мердігерлігі шартында өзгеше көзделмесе, мердігер 

құрылыс объектісінің жобалық-сметалық құжаттарында көрсетілген көрсеткіштерге жеткізілуіне және 

шартқа сәйкес кепілді мерзім ішінде объектіні пайдалану мүмкіндігіне кепілдік береді. ҚР Азаматық 

кодексінің 665-бабы 1-тармағына сәйкес, егер заң актілерінде немесе шартта өзгедей кепілдік мерзім 

көзделмесе, кепілдік мерзімі тапсырысшы объектіні қабылдаған күннен бастап он жыл болады. 

Жұмыстың негізгі қорытындыларын ғылыми зерттеу жұмыстарында, азаматтық құқық курсы 

бойынша сабақтар беруде, сонымен қатар заңгерлік тәжірибеде қолдануға болады.Ғылыми мәселенің қазіргі 
таңдағы бағасы. Мердігерлік қатынастарды азаматтық құқықтық реттеу тақырыбы барлық уақытта өзекті 

болғандықтан, оны зерттеген және зерттеуші авторлар жетерлік. Бұл тақырыпты зерттеген барлық 

авторларды атаудың өзі жұмыстың біраз мөлшерін алар еді. Қазірдің өзінде жаңа жағдайларда мердігерлік 

қатынастарды азаматтық құқықтық реттеу тақырыбы назарсыз қалмайды. Оның дәлелі ретінде мердігерлік 

қатынастарды азаматтық құқықтық реттеу тақырыбына немесе онымен байланысты сұрақтарға 

басылымдардағы мақалалар, конференциялардағы баяндамалар немесе бөлек бір еңбектер нысанында өз 

көңілдерін бөлетін келесі отандық авторларды атауға болады, олар: М.Ю. Тихомиров, А.Ю Бушев, О.Ю. 

Скворцов, М.А. Ковалевский, Басин Ю.Г., Сулейменов М.К., Жайлин Ғ.А., Минс Б.И., Гаврилов Э.П. және 

т.б. 

Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Зерттеліп отырған тақырыпты жазудың басты мақсаты 

тақырыптың мазмұнын ашу болып табылады. Ал осы мақсатқа жету үшін алдыма мынадай міндеттерді 
қойдық: Құрылыс мердігерлік шартына жалпы түсінік беру, оның элементтерін анықтау, тараптардың 

құқықтары мен міндеттерін ашу, осы барлығына ортақ ережелерден кейін мердігерлік шартының мынандай 

жекелеген түрлеріне тоқталу: біріншісі, тұрмыстық мердігерлік; екіншісі, құрылыс мердігерлігі; үшіншісі, 

жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік; төртіншісі, ғылыми-зерттеу, тәжірибе конструкторлық 

және технологиялық жұмыстарға мердігерлік. 

Осы жұмыстың маңыздылығы – Қазақстан Республикасында мердігерлік шартын азаматтық-

құқықтық реттеуге қатысты тәлімгерлік ғылыми зерттеулердің көлемін толықтыра түсу. 

Зерттеудің мақсаттары – Қазақстан Республикасының заңнамалары, осы мәселеге сәйкес 

теоретикалық ережелерді дайындау, сондай-ақ, мердігерлік шарты бойынша заңнамаларды жетілдіруге 

байланысты кепілдемелерді әзірлеу жөніндегі мердігерлік қатынастардың азаматтық-құқықтық жағдайын 

кешенді зерттеу болып табылады. 

Зерттеу жұмысының жаңалығы. Зерттеудің жаңашылдығы болып жарық көрген ғылыми құқық 
әдебиеттеріне сүйене отырып өз ұсыныстарымды білдіру. Ең бастысы мердігерлік шартын азаматтық-

құқықтық реттеуде мемлекеттік тілдің қолданысын арттырып, орын алған олқылықтардың орнын толтыру 

болып табылады. 

Зерттеу барысында мердігерлік шартты қолдануға қатысты қолданымдағы нормативтік актілер ғана 

емес, сондай-ақ Қазақстандағы бұрынғы кезде қолданыста болған актілер, шетел заңнамаларының актілері 

салыстырмалы жоспарда зерттелді. 
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      Құрылыс мердігерлік шартының тараптары мердігер мен тапсырысшы болып табылады. Мұнда 

өтелмелі қызмет көрсету шартымен белгілі бір аналогия байқалады. Қызмет көрсету шартының пәні-шарт 

бойынша мердігер жүзеге асыратын қандай да бір әрекеттер. Қызмет көрсету шартының пәні болып 

заттандырылған көрініс табылмайды. Қызмет көрсетудің нәтижесін реттеу құқықтық маңызға ие емес. 

Қызмет көрсету туралы шарттың мердігерлік шарттан түбірлі ерекшелігі осында. Соңғысында белгілі бір 

шамада мердігер қызметінің өзі реттеледі, бірақ негізгі құқықтық маңызға мердігер қызметінің нәтижесі ие 

болады, ол салынған ғымараттан, жазылған кітаптан, шаштаразға жүгінгенде сәнді бапталған шаштан және 

тағы сол сияқтылардан көрініс табуы. 

Бір қызмет тек өтелмелі қызмет көрсету туралы нормалармен ғана реттеледі дегенмен келісуге 
болмайды, ол сондай-ақ мердігерлік шарт туралы нормаларымен де реттелуі мүмкін. Ауызша нысанда 

берілген аудиторлық фирманың кеңесі қызмет көрсету жөніндегі қатынастармен қамтылады да, ал сол 

аудиторлық фирманың жазбаша қорытындысы мердігерлік шарт туралы нормалармен реттелуге тиіс деген 

пікір. Ол, біріншіден, бұл жерде әртүрлі қатардағы ұғымдар салыстырылып отыр. Кеңес беру – бұл қызмет 

пәні, ал қорытынды, аудиторлық фирмамен және қорытынды жасайтын кез келген субъектімен, нәтижеге 

(бастапқы ақпаратты талдау негізінде шығарылған жалпы түйінге) қол жеткізу жүргізілетін болғандықтан, 

мердігерлік шарттың пәні екені айқын. Қандай қорытындылар жасалғаны, жүргізілген талдау мен жалпылау 

деңгейінің қандай екені аса зор маңызға ие және ол мердігер қызметінің соңғы нәтижесі ретінде бекітіледі 

Құрылыс мердігерлік шарты бойынша белгілі жұмысты орындауға міндеттенетін тұлға, көбінесе 

кәсіпкерлік қызметінің субъектісі, жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер, коммерциялық заңды тұлға. Бip peтті 

(жүйелі емес) негізде мердігерлік жұмысты кез келген әрекет қабілеттілігі бар жекетұлға да атқара алады. 

Кейбір жағдайларда Лицензиялау туралы 17.04.1995 жылғы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
мердігерлердің қызметі лицензиялануы тиіс. Мысалы, жобалау-іздестіру, құрылыс-монтаждау және тағы 

басқа да жұмыстар лицензиялануы керек. 

Кейбір жұмыстарды орындау үшін арнайы дағды, дәрежелі кәсіби маман қажет. Сондықтан 

мердігер, мердігерлік шартты жасасып, шартты орындауға басқа тұлғаларды тартуға құқылы. Бұл мердігер 

болып заңды да және жеке де тұлғалар қатысатын мердігерлік шарттарда мүмкін. 

Бүкіл жұмыстың мөлшерін орындауға алғашқы шарт жасаған және басқа тұлғаларды тартқан тұлға 

бас мердігер деп аталады (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 619-6. 1-тармағы. Тартылған 

тұлға (тұлғалар) қосалқы мердігерлер болып табылады. Алғашқы мердігер оның алдында тапсырысшы 

болады. Жалпы тәртіп бойынша қосалқы мердігерлік шартты жасауға тапсырысшысының келісімі керегі 

жок. Бас мердігер тапсырысшысының алдында мердігерлік шартының толығынан орындалуына жауапты 

болады 
Бас мердігердің келісімімен, тапсырысшы жекелеген жұмыстарды орындауға үшінші тұлғалармен 

шарт жасасуға кұқылы. Мердігердің келісімі барлық жұмыс орындайтын тұлғалардың іс әрекеттерін 

үйлестіруі қажет, шартпен көзделген жұмыс аяқталған соң, оның нәтижесі құрылыс нормалары мен 

ережелеріне сәйкес талап етіледі, болмаса бас мердігердің құқықтары мен мүдделеріне тікелей немесе 

жанама зиян келуі мүмкін. Алғашқы мердігер және үшінші тұлға тапсырысшының алдында іс жүзінде ортақ 

(немесе үлесті) борышкерлер болып саналады, себебі олардың жасаған барлық әрекеттеріне (орындаған 

жұмыстарына) жұмыстың ақырғы нәтижесі негізгі мақсат болып табылады. Іс жүзінде олар бөлек, бір-біріне 

байланысты (тәуелді) емес құқықтық қатынастардың субъектілері, өйткені олардың әрқайсысымен бөлек 

(дербес) мердігерлікшарты жасалынады. 

Қоғамда тек зат қана емес, сонымен қатар жұмыс немесе қызмет нәтижелері заттық нысандағы 

сипатқа ие болады. Осыған орай, зат немесе тауар ғана айырбастау немесе сату объектісі болуымен қатар, 
жұмыс немесе қызмет нәтижелері де азаматтық-құқықтық айналым объектісі болып табылады. Сол себепті 

де жұмыс пен қызмет нәтижесі тікелей оның жүргізілу сипаты мен сапасына тығыз байланысты. Мысалға 

алсақ, пәтерді жөндеу жұмыстары сапалы түрде жүргізілу арқасында, ол жаңа сипатқа ие болып, азаматтық 

айналымға қайта түседі. Осы жұмыстың нәтижесі тікелей түрде жүйелі жүргізілетін қызметтің одан әрі 

дамуының бірден-бір кепілі болып саналады. Осыған орай екі тараптың да, яғни тапсырысшы мен 

мердігердің де жұмыс нәтижесіне қол жеткізілуіне екіжақты мүдделі тараптар болып саналады. Жұмыс 

алушы тапсырылған жұмыс көлемін орындай отырып, тапсырысшының көзделген мақсаттағы нәтижеге қол 

жеткізілуі үшін тапсырысшымен оның қызметіне бақылау жүргізуге мүмкіндік жасайды. 

Аталған тапсырысшының тапсырмасы негізінде жұмысты орындаушы өзіне жүктелген қызметті 

атқара отырып, жаңа затты немесе қызметтен затты, ескіні жаңартады, яғни азаматтық айналым объектісі 

туындайды және қайта жанданады. Сонымен қатар тапсырысшы жұмысты орындаушыдан тек нәтижені ғана 

емес, оған қоса белгілі-бір жұмыстың жасалуын талап ете алады. 
Орындаушы жұмысының нәтижесі затқа айналған (материалдық) қызмет, сонымен бірге, жаңа зат 

шығару (қызмет алушының тапсырысы бойынша), ескі затты жақсарту және тағы басқалар болып табылады. 

Бірақ тапсырысшы әрқашанда орындаушыдан тек дайын нәтижені емес, оған (тапсырысшыға) қажетті 

жұмыстың жасалуын талап ететіндіктен, мұндай қатынастар мүлікті беру жөніндегі танымал 

міндеттемелермен сипатталуы мүмкін емес. Мұнда орындаушының тиісті қызметінің материалдық 

нәтижесіне айналған жұмыстың атқарылуы жөніндегі өзге міндеттемелерге қажеттілік туындайды 
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Тарихқа бой алдыратын болсақ, Кеңес Үкіметі уақытында мердігерлік шарттар тек мемлекеттік 

ұйымдардың (орындаушылар) және тапсырысшылардың мемлекеттік (орталықтандырылған) қаржы 

салымдарын қолдануды ғана реттейтін және толығымен жоспарланған болғандықтан, олар қатал түрде 

белгіленетін ережелер негізінде жасалатын шаруашылық шарттардың қатарында болды. 

Кеңес Одағы тұсында мердігерлік шарты «мердігерлік» және «күрделі құрылысқа мердігерлік» 

болып бөлінетін. Мердігерлік шарты азаматтық қатынас субъектілерінің арасындағы қатынастарға 

қолданылатын. Сол кезеңдердегі жоспарлы экономикамен сипатталатынын ескеретін болсақ, жалданбалы 

жұмыс күшін падалану белгілі бір шекте жасырын еңбек күшін пайдаланумен пара-пар болды. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 616 - бабының 1-тармағына сәйкес мердiгерлiк 
шарты бойынша бiр тарап (мердiгер) екiншi тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша белгiлi бiр 

жұмысты атқаруға және белгiленген мерзiмде оның нәтижесiн тапсырысшыға өткiзуге мiндеттенедi, ал 

тапсырысшы жұмыс нәтижесiн қабылдап алуға және оған ақы төлеуге (жұмыстың бағасын төлеуге) 

мiндеттенедi. Егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жұмыс мердiгердiң тәуекелiмен 

орындалады. 

Бұдан байқайтынымыз, негізгі мақсат соңғы нәтиже және оның тиісті бағасының төленіп, 

қабылдануы. Мұндағы негізгі және орталық түсініктер ретінде жұмыс және оның істелуіне байланысты ақы 

төлену болып табылады. 

Егер де біздер Азаматтық Кодексті қарайтын болсақ, оның 33-тарауы «Өтелмелі қызмет көрсету» 

мәселелерімен тығыз байланысты қатынастарды реттейді. Мұны атап өтуімнің бірден-бір себебі өтелмелі 

қызмет көрсету мен мердігерлік арасында байланыстылық бар. Жалпы атап айтқанда, екі шарттың 

орындалуы қызмет пен жұмысқа және оған деген тиесілі ақының төленуіне байланысты болып отыр. 
Мердігерлік және өтелмелі қызмет көрсету шарттарын бір-бірінен бөлу сонау рим құқығында 

басталады. Сол уақытта жалдаудың екі түрі көзделетін: біріншісі – location-conductio operis (мердігерлікке 

айналып кеткен жұмыстарды жалдау) және екіншісі - location-conductio operazum (қызметтерді жалдау). 

Бірнеше ерекшеліктердің арасынан бірінші шарттың басты мақсатын анықтауға болады. Ондай шарттың 

мақсатын экономикалық нәтиже құрайды. Мұндай белгі қызметтерді жалдау шартында болмаған. Осы 

негіздер бойынша мердігерлік шарты мен өтелмелі қызмет көрсету шарты арасындағы айырмашылықты 

жүргізуге болады. 

Мердігерлік шартының тағы бір ерекшелігі мынада: материалдық емес қызметтерде өнім заттық 

емес нысанға ие болып қана коймай, материалдық емес қызметтің өзіндік сипатына сай оның нәтижесіне 

орындаушы кепілдік бере алмайды. Мысалы, баланы оқытқан мұғалім оның оқуға түсетіндігіне кепілдік 

бере алмайды. 
Жұмысымды зерттей келе, мынандай қорытындыға келеміз: Мердігер-шарт бойынша белгілі бір 

жұмысты орындауға міндеттенетін тұлға,олар кәсіпкерлік қызметтің субьектісі, жеке тұлға немесе жеке 

кәсіпкер, коммерциялық заңды тұлға бола алады. Негізі мердігерлік жұмысты кез келген әрекет қабілеттілігі 

бар жеке тұлға атқара алады.Яғни мердігерлік шартының нысаны-бұл мердігер мен орындаған жұмыстың 

нәтижесі. Мердігерліктің нәтижесі әрқашан олармен жұмыс жүргізілетін белгілі заттармен, материалдармен 

байланысты.Шарттың бағасы орындалған жұмыстың құнына сәйкес келуі керек.Баға әркезде ақша 

сомасымен белгіленеді,бірақ төлеудің нысандары әртүрлі болуы мүмкін,шартта жұмыстың бағасы оны 

анықтау тәсілдері көрсетіледі.Яғни смета мердігерлік шарты бойынша барлық жұмыстың құнын 

жұмсалатын материалдарды анықтайтын құжат.Мердігер жұмысты өз материалдарымен,күштерімен және 

құралдарымен орындауға міндетті. 

ҚР Азаматтық кодексінің 657-бабында былай делінген: «1. Орындалған жұмысқа ақыны 
тапсырысшы сметада көзделген мөлшерде заң актілерін де немесе шартта белгіленген мерзім мен тәртіп 

бойынша төлейді. Заң актілерінде немесе шартта тиісті нұсқаулар болмаған жағдайда мердігер орындаған 

жұмысқа ақы төлеу ҚР Азаматтық кодекстің 623-бабына сәйкес жүргізіледі [1]. 

«Кілт тапсыруға» дейінгі барлық жұмысы орындалатын құрылыс кезінде шартта көрсетілген баға, 

егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, тапсырысшы объектіні қабылдап алған соң толық 

көлемінде төленеді. 

Мердігер ез хабарламасына тапсырысшыдан он күн ішінде жауап алмаған жағдайда, егер заң 

актілерінде немесе шартта бұл үшін өзгеше мерзім көзделмесе, бос тұрыстан келтірілген залалдарды 

тапсырысшының есебіне жатқыза отырып, тиісті жұмысты тоқтата алады; 

      1)Мердігер үшін қосымша шығындарды керек ететін жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер 

енгізу тараптардың келісілген қосымша сме- тасының негізінде тапсырысшының есебінен жүзеге 

асырылады; 
      2)Егер мердігерге байланыссыз себептермен жұмыс құны сметадан кемінде он процентке асып 

кетсе, ол сметаны қайта қарауды талап ету- ге құқылы. 

Осы  жұмысты жазу барысында көптеген ғалымдардың еңбектерімен таныстым. 

Мысалы:М.К.Сүлейменов,Ю.Г.Басин,Г.А.Жайлин,Төлеугалиев және т.б ғалымдардың еңбектерімен 

таныстым. 
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Түйін: 

 Бұл мақалада криминалистикалық болжамның өзектілігі және криминалистикалық болжам 

теориясының ұсынылған тұжырымдамасының дәлелдемесі, болжау  теориясының функциялары, сонымен  

қатар болжамдық қызмет принциптері, болжам объектілерінің қалыптасу заңдылықтары мен 
криминалистикалық болжам теориясының әдістемесі қарастырылған. Криминалистикалық 

болжамдаудың ақпараттық базасының мазмұны мен құрылымы. криминалистикалық болжау 

практикасының теориялық аспектілерін жинақтау және талдау, - криминалистикалық болжау 

теориясының генезисін зерттеу, -теория пәнін қалыптастыру, оның мақсаты мен міндеттерін, 

криминалистикалық болжамдау теориясының түсінігін анықтау,  оның функциялары мен құрылымын 

анықтау және зерттеу болып табылады. Қазіргі заманғы маңызды тараулары – жалпы теориясы, 

техника, қылмыстың жекелеген түрлерінің алдын алудың тактикасы мен әдістеме техника 

дәлелдемелерді жинау, тиянақтау және зерттеу жөніндегі арнаулы тәсілдер мен ғылыми техникалық 

құралдар жүйесін қамтиды.  

Сонымен қатар мақалада тергеуді жоспарлау – бұл уақыт пен күшті аз жұмсау үшін заң 

талабына сай, болған кылмыстың барлық жағдайын анықтау мен кінәлілерді ұстау бойынша 

жасалынатын мазмұнның негіздемесімен және жұмыс тәртібімен қорытындыланатын ойлау процесі 
қарастырылады. Тергеуді жоспарлау қағидасы мен қылмысты тергеуде жоспарлауға ұсынылатын 

криминалистикалық талаптардың орыңдалуын жүзеге асыру әрекеттері мен  сақтау қағидалары да 

қарастырылған. 

. 
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Аbstract: 

This article discusses the relevance of forensic forecasting and justification of the proposed concept of the 

theory of forensic forecasting, the functions of the theory of forecasting, as well as the principles of predictive 

activity, the laws of the formation of forecast objects and the methodology of the theory of forensic forecasting. 

Content and structure of the information base of forensic forecasting. generalization and analysis of theoretical 

aspects of the practice of forensic forecasting, - study of the Genesis of the theory of forensic forecasting, - the 

formation of the discipline of the theory, determining its goals and objectives, the concept of the theory of forensic 

forecasting, determining its functions and structure. The most important chapters of modern theory-General theory, 

technique, tactics and methods of prevention of certain types of crimes-include a system of special techniques and 
scientific and technical means for collecting, recording and investigating evidence.  

In addition, the article discusses the process of thinking, which is that the planning of an investigation is a 

process of thinking, consisting in the working order and justification of the content created to identify all the 

circumstances of the crime and detain the perpetrators, which meets the requirements of the law to minimize time 

and effort. There are principles for investigation planning and compliance rules and actions for implementing 

compliance with the forensic requirements for crime investigation planning. 

 

Кілтті сөздер: тергеу, криминалистика, болжам, жоспарлау, қылмыс,нұсқа, тергеуші 

Keywords: investigation, criminology, forecasting, planning, crime, version, investigator 

 

Қылмыстарды тергеу-бұл заңмен белгіленген мерзімде жүзеге асырылатын күрделі, жан-жақты 

қызмет. Тергеуші қылмыс орын алған барлық елеулі мән-жайларды анықтап, оны жасаған адамдарды 
анықтауға тиіс. 

Көрсетілген міндеттерді орындау мақсатында тергеу нұсқаларын шебер құру, әртүрлі тергеу 

әрекеттерін жүргізу, мысалы жауап алу, тінту, қарау, сараптама жүргізу қажет. Ұйымдастырушы бастаусыз, 

мақсатты емес, бұл күрделі қызмет табысты қамтамасыз етпейді. Бұл тергеуді жоспарлау арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

Жоспарлау қылмысты тез және толық ашуды қамтамасыз ететін алдын ала тергеуді ұйымдастырудан 

тұрады. Жоспарлаудың бастапқы ережелері тергеу нұсқаларын құру және олардың әрқайсысын тексеру 

мақсатында – анықтауға жататын мән-жайлар шеңберін анықтау болып табылады[1]. 

Әрбір нақты жағдайда мүмкін тергеу нұсқалары салынғаннан кейін, тергеуді жоспарлау басталады. 

Ол келесідей көрінеді: 

1. Қандай да бір тергеу нұсқасына (жауап алу, тінту, қарау, сараптама жүргізу) сәйкес елеулі мән-
жайларды анықтау үшін жүргізу қажет тергеу әрекеттерін анықтау; 

2. Жүргізу көзделген тергеу әрекеттерінің көлемін анықтау (қандай да бір куәдан жауап алу кезінде 

қандай мәселелерді сарапшылардың алдына қою орынды, тінту кезінде не іздейді); 

3. Белгіленген тергеу әрекеттерін жүргізу дәйектілігін белгілеу. Қылмыстың сипатын және басқа да 

мән-жайларды негізге ала отырып, тергеуші белгіленген тергеу әрекеттерінің қайсысын бұрын, қандай 

кейінірек жүргізу керектігін шешеді. Егер бұл мәселе жоспарды жасау кезінде жеткілікті ойластырылған 

болса, онда кейде түзетілмейтін қате жіберілуі мүмкін; 

4. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайлардан басқа, түнгі уақытта тінту жүргізуге жол 

берілмейтінін, сондай-ақ қолда бар деректер бойынша кімнің және тінту жүргізілетін жерде қандай уақытта 

болуы мүмкін екендігін ескере отырып, тергеуші тінту жүргізу үшін неғұрлым ыңғайлы уақытты (күнді, 

сағатты) таңдайды; 
5. Тергеу әрекеттерін жүргізу орнын таңдау. Оқиға болған жерді қарап-тексеруді оқиға болған жерде 

жүргізу, оқиға жағдайлары мен жағдайын – тәжірибелік жолмен тексерілетін оқиға болған жерде жаңғырту 

қажеттігі анық. Алайда, қандай да бір тергеу әрекеттерін қай жерде жүргізу мәселесін шешу қиын, бір 

жағдайда жауап алуды куәдан, ал екіншісінде – мектепте, үшіншісінде – ол жауап алынатын оқиғалар болған 

жерде жүргізу орынды; 

6. Қандай да бір тергеу әрекетіне қатысушылар шеңберін анықтау. Іс бойынша тергеуді жоспарлау 

кезінде куәгерлердің, мамандардың, сот-медициналық сарапшылардың, айыпталушылардың, 

жәбірленушілердің және басқалардың қатысуын көздеу қажет. осы тергеу әрекетін жүргізу кезінде 

қолданылуы тиіс ғылыми - техникалық құралдарды таңдау;  

7. Мекемелерден, лауазымды тұлғалардан және жекелеген азаматтардан талап ету қажет құжаттарды, 

сондай-ақ заттарды анықтау. Тергеуші жедел немесе бухгалтерлік есеп құжаттарын, белгілі бір жерде ауа 

райының жай-күйі туралы анықтамаларды, құрылыстар жоспарларын және басқа да техникалық 
құжаттаманы талап етуді жоспарлай алады. Жедел-іздестіру аппаратына тапсырмаларды анықтау. 

Қылмыстарды тергеу кезінде тергеу және жедел-іздестіру әрекеттерін үйлестіру маңызды мәнге ие. Тергеуші 

іс бойынша тергеуді жоспарлай отырып, жедел-іздестіру іс-әрекеттерін жүргізу үшін милиция органдарына 

қандай тапсырмалар беру керектігін қарастыруы тиіс[2]. 

Тергеуді жоспарлау мазмұны туралы Белкин Р.С. өзінің ғылыми мақаласында "Қылмыстарды 

тергеуді жоспарлау мазмұны" көрсетті, ол жоспарлаудың бірінші кезеңі-тергеу жағдайын анықтау екенін атап 
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өтті. Жоспарлаудың екінші кезеңі-тергеу міндеттерін қою. Жоспарлаудың үшінші кезеңі-қажетті тергеу 

әрекеттерін, жедел-іздестіру және өзге де іс-шараларды анықтау. Жоспарлаудың төртінші кезеңі-тергеу 

әрекеттерін, жедел-іздестіру және өзге де іс-шараларды жүргізу кезектілігін анықтау. Жоспарлаудың бесінші 

кезеңі-тергеушінің және жедел қызметкерлердің нақты тергеу әрекеттерін, жедел-іздестіру және 

ұйымдастыру іс-шараларын жоспарлауы. Жоспарлаудың алтыншы кезеңі-субъектілерді, объектілерді, 

нысандарды, уақыт тәсілдерін, тексеру барысын бақылауды анықтау. Жоспарлаудың жетінші кезеңі-жазбаша 

және (немесе) графикалық жоспарларды жасау. Автор бұл мақаланы тергеуді жоспарлау кезінде тергеушінің 

ойлауының оңайлатылған моделі ретінде ғана қарастыру керектігін көрсетеді.Әрине, бұл алдын ала тергеуді 

жоспарлаудың негізгі мазмұнын құрайтын мәселелердің үлгі тізімі. Бұл ретте тергеуді жоспарлау кезінде 
аталған мәселелер келтірілген реттілікпен емес, істің нақты мән-жайларымен негізделген өзіндік үйлесімде 

шешілуі мүмкін.Қарапайым іс бойынша белгілі бір тергеу іс – әрекетін жүргізудің тактикалық тәсілдерінің 

блокнотында анықтауға жататын мән-жайларды немесе лақтыруды ойластыру процесінің өзі-бұл 

жоспарлаудың өзіндік түрі. Алайда, жалпы іс бойынша тергеудің жазбаша жоспарларын, сондай – ақ 

жекелеген тергеу әрекеттерін жасау жолымен жоспарлау-неғұрлым жетілдірілген нысан[3]. Барлық 

қылмыстық процесс сияқты қылмыстарды тергеу ұйымдастыру, жоспарлы бастауына тән. Тергеуді 

жоспарлау осы процестің сыртқы көрінісі, аяқталуы және көп жағдайда жоспарлаудың белгілі бір сатысын 

жазбаша ресімдеу болып табылатын жоспарды жасауға түспейді.Жоспарлау мазмұны айтарлықтай кең және 

тергеу басталғаннан бастап және ол аяқталғанға дейін жалғасатын тергеушінің жұмысының 

ұйымдастырушылық және шығармашылық жағын білдіреді [4].  

Ол мыналарды болжайды: болжамдарды құру; талдаудан туындайтын барлық мән-жайлар мен 

анықтауға жататын мәселелерді анықтау; ұсынылған нұсқаларды зерттеу үшін қажетті тергеу әрекеттерін, 
жедел-іздестіру және басқа да тексеру және алдын алу іс-шараларын анықтау, олардан туындайтын 

мәселелерді анықтау, іс бойынша дәлелдеу мәнін белгілеу және тергеудің басқа да міндеттерін шешу; 

белгіленген іс-шаралардың нақты орындаушыларын, олардың орындалу мерзімдері мен кезектілігін анықтау. 

Жоспарлаудың барлық элементтері іс бойынша тергеу жоспарында өзінің нақты көрінісін табады.Осыған 

ұқсас мазмұнның ғылыми мақаласында ол жоспарлаудың ең танымал әдістеріне қатысты әдіснамалық 

жұмыстың талдауын ұсынды қылмыстарды тергеу. Тергеуді ұйымдастыру-жоспарлаудан гөрі кең түсінік.  

Тергеуді ұйымдастыру-бұл алдын ала келісілген тергеу жоспарын әзірлеу; тергеуге қатысуға 

тартылған тергеушінің, жедел қызметкерлердің, мамандардың, бақылаушы органдардың қызметкерлері мен 

жұртшылық өкілдерінің арасындағы тергеу процесінде тиісті өзара іс-қимылды жолға қою; қылмыстық іс 

бойынша жұмыс істеу үшін тергеу-жедел тобына білікті басшылық жасауды қамтамасыз ету: топ мүшелері 

арасында міндеттерді нақты бөлу; тергеудің нәтижелері мен кезекті міндеттерін талқылай отырып, тергеу-
жедел тобының тұрақты жедел мәжілістерін ұйымдастыру; тергеу-жедел тобының қатысушылары арасында 

жүйелі ақпарат алмасуды жолға қою; өзінің іс жүргізуіндегі барлық қылмыстық істерді ескере отырып, 

тергеушінің жұмысын жоспарлау, оның жұмысының күнтізбелік жоспарын жасау; тергеу-жедел тобының; 

қамтамасыз етуге; іс бойынша тергеу процесінде талап етілетін қажетті нормативтік материалды (тиісті 

бұйрықтар, нұсқаулықтар, жарғылар, ережелер және т. б.) таңдап алуға және зерделеуге; алдын ала тергеу 

деректерін және жедел-іздестіру қызметі әдістерін жария етуге жол бермеуге кепілдік беретін шараларды 

қолдануға; іс бойынша табысты жұмыс істеу үшін қажетті өзге де ұйымдастыру іс-шараларын жүзеге 

асыруға. 

Жоспарлау қылмысты тез және толық ашуды қамтамасыз ететін алдын ала тергеуді ұйымдастырудан 

тұрады. Жоспарлаудың бастапқы ережелері тергеу нұсқаларын құру және олардың әрқайсысын тексеру 

мақсатында – анықтауға жататын мән-жайлар шеңберін анықтау болып табылады[5]. Әрбір нақты жағдайда 
мүмкін тергеу нұсқалары салынғаннан кейін, тергеуді жоспарлау басталады. Ол келесідей көрінеді: 

Қандай да бір тергеу нұсқасына (жауап алу, тінту, қарау, сараптама жүргізу) сәйкес елеулі мән-

жайларды анықтау үшін жүргізу қажет тергеу әрекеттерін анықтау; жүргізу көзделген тергеу әрекеттерінің 

көлемін анықтау (қандай да бір куәдан жауап алу кезінде қандай мәселелерді сарапшылардың алдына қою 

орынды, тінту кезінде не іздейді);  белгіленген тергеу әрекеттерін жүргізу дәйектілігін белгілеу. Қылмыстың 

сипатын және басқа да мән-жайларды негізге ала отырып, тергеуші белгіленген тергеу әрекеттерінің 

қайсысын бұрын, қандай кейінірек жүргізу керектігін шешеді. Егер бұл мәселе жоспарды жасау кезінде 

жеткілікті ойластырылған болса, онда кейде түзетілмейтін қате жіберілуі мүмкін;  кейінге қалдыруға 

болмайтын жағдайлардан басқа, түнгі уақытта тінту жүргізуге жол берілмейтінін, сондай-ақ қолда бар 

деректер бойынша кімнің және тінту жүргізілетін жерде қандай уақытта болуы мүмкін екендігін ескере 

отырып, тергеуші тінту жүргізу үшін неғұрлым ыңғайлы уақытты (күнді, сағатты) таңдайды; тергеу 

әрекеттерін жүргізу орнын таңдау.  
Оқиға болған жерді қарап-тексеруді оқиға болған жерде жүргізу, оқиға жағдайлары мен жағдайын – 

тәжірибелік жолмен тексерілетін оқиға болған жерде жаңғырту қажеттігі анық.  

Қылмыстық іс бойынша ұйымдастыру іс-шараларының кешені қатаң айқындалған, нақты, барлық 

егжей-тегжейлі әзірленген болуы тиіс. Тергеуді ұйымдастырудың маңызды элементі тергеушінің жедел-

іздестіру аппараттарымен, криминалистикалық-сараптау қызметтерімен, бақылаушы органдармен және 

жұртшылықпен өзара іс-қимылы болып табылады. Тергеу әрекеттерін жедел-іздестіру іс-шараларымен 
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үйлестіру қылмыстарды тергеу сапасын арттырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады. Ол үшін 

тергеушінің және жедел-іздестіру аппаратының жұмысында тығыз іскерлік байланыс қажет.Криминалистика 

жетістіктері ғылым ретінде жедел жұмыста заң нормаларын іс жүзінде қолдануға жан-жақты және терең әсер 

етеді. Криминалистикалық техника және тергеу тактикасы бірінші кезекте криминалистика әзірлеген ғылыми 

жетістіктерді пайдаланады және оларды тергеу барысында, сондай-ақ оны жоспарлау және болжамдарды 

тексеру барысында қолданады.Тергеуді жоспарлау процесінің құқықтық негізінде ерекше назар аудару керек, 

осылайша Л. П. Дубровицтің ойына сәйкес тергеуді жоспарлау процесін құқықтық реттеу заңнамалық 

нормаларды білуге негізделеді, тергеу міндеттерін талдау және қылмыстық іс бойынша дәлелдеу мәні қажет. 

Жедел-іздестіру жұмыстарын жүргізу қажет[6]. 
Осылайша, алдын ала тергеу кезеңінде жоспарлау қандай да бір тергеу әрекеттерін дұрыс және 

уақтылы жүргізу үшін үлкен маңызға ие. Бірақ тергеу нұсқаларын ұсыну және тергеуді жоспарлау-

шығармашылық процесс екенін ұмытпау керек. Тергеуші өзінің барлық тәжірибесі бойынша үнемі 

жетілдіріліп отырады. Тәжірибелі тергеушілер бір қарағанда, логикаға қайшы келетін ең абсурдты нұсқа 

қылмыстық істі тергеу барысында іс барысын түсіндіретін жалғыз дұрыс модельге айналатынын біледі. 

Қылмыстарды алдын ала тергеудің маңызды сипаттамасы оның іздестіру-танымдық табиғаты болып 

табылады. Қылмыс бұрын жатқан оқиға ретінде тек осы әрекеттің шынайы көрінісін тану және істі шешу 

үшін маңызы бар барлық фактілер мен мән-жайларды дәлелдеу кезінде ғана ашылуы және тергелуі мүмкін. 

Мәні тұрғысынан тану және дәлелдеу процестері бір ғана, бірақ олардың пайымдауының бір ойлау 

формалары, зерттеудің мәні мен көлемі барлық жағынан бірдей емес. Таным процесінде пайымдаулар 

эвристикалық рөл атқарады, ал дәлелдеуде демонстрациялық функцияны орындайды. Өз кезегінде таным 

пәні дәлелдеу затының кеңдігі, өйткені дәлелдемелік фактілерді анықтау ғана емес, сонымен қатар 
криминалистикалық маңызы бар және қылмыстарды ашу міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік беретін 

басқа да ақпаратты да қамтиды. 

Қылмыстарды ашу және тергеу кезінде және сот тергеуінде дәлелдемелік және өзге де ақпаратты 

біртіндеп жинау, ықтимал жорамалдардан бастап және тергелетін қылмыс туралы сенімді білімдермен 

аяқталатын болады. Сол кез келген зерттеуде болады. Ықтималдықтардан сенімді білімге ауысуды жылдам 

жүзеге асыру үшін, қылмыстық іс жүргізу кезінде, кез келген зерттеу сияқты, тану субъектісінің 

гипотетикалық ойлауы қолданылады. Мұндай танымның негізгі түрі-бұл гипотеза, одан туындайтын 

болжамдармен бірге. 

Қылмыс оқиғасын криминалистикалық және қылмыстық іс жүргізу танымында, оның негізгі құралы 

сәйкесінше криминалистикалық нұсқа жеке гипотезаның бір түрі ретінде, яғни бірнеше фактілерге немесе 

бұрын орын алған жеке әлеуметтік құбылысқа қолданылған гипотезалар болып табылады. Осыған сәйкес 
қылмыстық іс жүргізу және криминалистикалық қызметте болжамдар құру және оларды тексеру қылмыс 

оқиғасын танудың криминалистикалық әдістерінің біріне айналады. Практикалық деңгей әдісі ретінде 

версиялық ойлау негізінде талдау, синтез, ұқсастығы бойынша пікір, индуктивті және дедуктивтік ақыл-ой 

сияқты логикалық тәсілдер жатыр. Бұл ретте жиі нұсқасы бір-бірін толықтыратын түрлі ақыл-ой оқиғаларын 

біріктіреді. 

Қолда бар ақпаратты талдау және синтездеу нәтижелері версиялық ойлау үшін бастапқы негіз 

жасайды, онда ұқсастығы бойынша пайымдаулар (бірнеше құбылыстар бойынша бір типті фактілерді 

салыстыру негізінде), бірлі-жарым фактілер туралы ұғымнан жалпы пікірге (жекеден ортақ пікірге) көшу 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін индуктивті ой-пікірлер және индуктивті жолмен құрылған қалыптасқан 

болжам туралы ұсыныстан тексеруді талап ететін жеке тергеулерді бөліп көрсетуге мүмкіндік беретін 

дедуктивтік қорытындылар кеңінен пайдаланылады[7]. 
Мысалы, дүкендегі өрт фактісі бойынша анықталған және зерттелген алғашқы ақпарат өрт ошағы 

орнында жанғыш заттар қалдықтарының болуын; қалыптасқан жағдайды ескере отырып, толығымен жанып 

кете алмаған, дүкенде өрт болғанша дүкенде болған сияқты тауарлардың бөлшектерінің болмауын, электр 

сымдарының нашар жай-күйін және жанып кеткен электр сымдарының болуын, дүкенде және т. б. тексеру 

жүргізілгенге дейін бір күн бұрын өрттің пайда болуын көрсетеді.Бұл мәліметтерді тергеу практикасы мен 

криминалистика мәліметтерінің жалпыланған жіберілімдері ретінде салыстыру индуктивті пікірлерді қолдану 

арқылы осындай жағдайларға қатысты екі нұсқаны ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда өрт өртке қарсы 

қауіпсіздік ережелерін бұзу себебінен туындауы мүмкін. Екіншісі-бұл жерде материалдық жауапты адам 

жасаған, бұған дейін дүкенде материалдық құндылықтарды ұрлауды жасыру мақсатында ұрлау орын алады. 

Дедуктивтік жолмен электр сымдарының нашар жай-күйіне, мүлік берілуінің болуына және басқаларына 

байланысты қандай мән-жайларды екі нұсқаны зерттеу барысында тексеру керек[8]. 

Криминалистикалық нұсқаны (нұсқасын) ұсыну үшін тергеуші және криминалистикалық қызметтің 
басқа да субъектілерінің нақты негізі болуы тиіс. Соңғылары жиналған дәлелдемелер түрінде: іс жүргізушілік 

емес мәліметтер ретінде, мысалы, жедел-іздестіру, кездейсоқ көздерден ақпарат жолымен және түрінде болуы 

мүмкін. Осы деректердің негізінде нұсқада бар мәліметтерді түсіндіруге ұмтылу ғана емес, олардың өзара 

байланыстары мен өзара тәуелділігін анықтау да болуы тиіс. Әрине, нұсқаның мазмұны оның негізіне 

жататын ақпараттың мазмұнының кеңірек, өйткені әлі белгіленбеген фактілер туралы да пікірлерді қамтиды. 

Нәтижесінде криминалистикалық нұсқаны келесі түрде анықтауға болады – бұл тергеушінің (қылмыстық іс 
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бойынша танымдық қызметтің басқа да субъектілерінің) зерттелетін әрекеттің мәні, оның жекелеген 

жағдайлары мен егжей-тегжейлері және олардың тиісті тексеруді талап ететін және іс бойынша ақиқатты 

анықтауға бағытталған өзара байланыстары туралы қисынды түрде жасалған және нақты деректерге 

негізделген болжамды ақыл-ойы. 

Болжам криминалистикалық іс-әрекеттегі танымның әдістемелік құралы ретінде. Логика тұрғысынан 

версия-жеке гипотезаның, тікелей байқалмайтын құбылыстар мен олардың өзара байланыстары туралы 

болжамды ой-пікірлердің бір түрі. Психология тұрғысынан-нұсқа-жиналған деректерден және пайда болған 

тергеу жағдайынан жыртылған және шындықтан тергеуді алып тастайтын беймәлім ойларға тән емес 

шығармашылық қиялдың өнімі болып табылады. Осы қиял процесінде қылмыс оқиғасының мән-жайлары 
туралы қалыптасқан түсінік дамиды, аталған мән-жайлардың жаңа бейнелеріне айналады. 

Модельдеу теориясы тұрғысынан криминалистикалық нұсқаны зерттелетін оқиға мәнінің және оның 

жеке мән-жайларының идеалды ақпараттық-логикалық (ықтималдық) моделі ретінде шартты түрде көрсетуге 

болады. Осыған орай, нұсқа шындықты Айнадай емес, соған жақындаудың қандай да бір дәрежесімен 

көрсетеді. 

Қылмыстық іс бойынша, әдетте, бірнеше нұсқа ұсынылады. Егер қылмыстың мәні туралы бір ғана 

тұжырым үшін негіз болса (көптеген жағдайларда айқын қылмыстарды тергеу), жалпы нұсқаларды әзірлеу 

қажеттілігі іс жүзінде жойылады. Алайда мұндай жағдайларда қылмыстың барлық мән-жайлары әрдайым 

айқын емес болғандықтан (мысалы, қылмыстың себептері, оны жасаған адамдар және т.б. анық емес), әдетте 

басқа, жеке нұсқаларды ұсыну қажеттілігі туындайды. 

Өзінің ғылыми мақаласында автор оқиға орнына шығу үшін топтарды жасақтауды жоспарлауға, 

қандай да бір техникалық-криминалистикалық құралдарды пайдалану туралы шешім қабылдауға, тергеу 
әрекеттерінің шеңбері мен реттілігін анықтауға, тергеушінің болған оқиғаның мән-жайы туралы ықтимал 

жорамалдарымен байланысатын ұйымдастырушылық және өзге де іс-шаралардың дәйектілігіне тоқтайды, 

бұл қылмыстың ізін суытпай ашылуына елеулі әсер етеді. 

Криминалистикалық нұсқалар әртүрлі негіздер бойынша жіктеледі. Көлемі бойынша (түсіндірілетін 

мән-жайлар шеңбері) көбінесе олар жалпы және жеке болып бөлінеді . Бұл ретте Бірінші қылмыс оқиғасына 

қатысты басты факт, Оның мәні және дәлелдеу затының негізгі элементтерін сипаттайтын жеке мән-жайлар 

ретінде ұсынылады. Екіншісі басқа да дәлелдеме фактілеріне қатысты елеулі емес және криминалистикалық 

маңызды фактілерге, сондай-ақ жалпы нұсқаны растайтын немесе теріске шығаратын қылмыстың жеке мән-

жайларына қатысты болжамдармен байланысты. 

Қылмыстың жекелеген жақтары бойынша және жеке тұлғаларға үш рет жалпы нұсқаларды бөлу де аз 

емес. Бұл жағдайда жалпы нұсқа деп жалпы қылмыс оқиғасының мәні туралы болжам түсіндіріледі (кісі 
өлтіру, жазатайым оқиға, кездейсоқ мән-жайлар тоғысуынан табиғи өлім, өзін-өзі өлтіру және т. б.). Екінші 

нұсқа - қылмыс объектісін, субъектіні, объективті және субъективті жақтарын сипаттайтын мән-жайлар 

бойынша болжам. Негізінен криминалистикалық, қылмыстық-құқықтық және іс жүргізу маңызы бар, бірақ 

белгілі бір, кейде қылмысты ашуда және қандай да бір мән-жайларды дәлелдеуде негізгі рөл атқара алатын 

кішігірім көмекші (алдыңғылармен салыстырғанда) жағдайларға қатысты болжамдар жеке деп аталады. 

Оларға, мысалы, қылмыскер қолданған қару жүйесі, атыс жүргізілген жер мен қашықтық, куәнің белгілі бір 

жерде болу уақыты, жасырынған қылмыскердің болу мүмкіндігі және т. б. туралы болжамдар жатады[9]. 

Тергеу және сот тергеуі барысында криминалистикалық нұсқаларды тергеуші, жедел-іздестіру 

органдарының қызметкерлері, сарапшы, судья ұсына алады. Осыған байланысты ұсыну субъектілері 

бойынша тергеу, жедел-іздестіру, сараптама және сот нұсқалары ерекшеленеді . Жедел-іздестіру нұсқалары 

жедел – іздестіру шараларын жүзеге асыру процесінде, сараптамалық-сараптама жүргізу кезінде сарапшы 
жүргізетін нақты сараптамалық зерттеулер барысында ұсынылады. Сайып келгенде, бұл нұсқалар аралық 

сипатқа ие және тергеу нұсқаларын тексеруге қызмет етеді, ал сарапшылар да сот нұсқаларын тексеруге 

ықпал етеді. Нұсқаны тергеу жүргізу кезінде заңдардың сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын прокурор да 

ұсынуы мүмкін, бірақ егер тергеуші оны тексеруге қабылдаса, ол тергеу нұсқасына айналады. 
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Резюме: 
Президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев направил послание народу 2 сентября 

2019 года. Это послание было первым посланием Касым Жомарта Токаева. Адресованным народу 

Казахстана на совместном заседании палат парламента. Послание было названо: 

«Конструктивныйобщественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Пресс-

секретарь президента Казахстана Касым Жомарт Токаев Берик Уали рассказал об основных направлениях 

и проблемах, изложенных в сообщении. По его словам, в послании главы государства он сказал, что он 

отвечает на все насущные проблемы общества, он ответил на каждый.«Президент затронул вопросы 

укрепления государства, поддержки отечественного бизнеса, социальной защиты населения и развития 

экономики», - написал он на странице в Facebook. Основное заявление было о будущем гражданском 

обществе. В сообщении поставлена цель реализовать концепцию «Государство, которое слышит голос 
народа», которая будет оперативно и эффективно удовлетворять все конструктивные запросы граждан. 

«Токаев призвал гражданское общество участвовать в обсуждениях для решения важных национальных 

проблем. Он также отметил, что для этой цели был создан Национальный совет общественного доверия, 

в который войдут представители известных обществ . Президент также считает, что порядок 

организации митингов необходимо обновить: «Если мирные действия не выходят за рамки закона и не 

нарушают мир наших граждан, мы должны позаботиться о них и предоставить им особое пространство 

для проведения собраний. Такие места не должны находиться за пределами города», - сказал президент 

Токаев. Кроме того, глава государства подчеркнул роль казахского языка в государственном языке. 

 

Abstract: 
President of the Republic of Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev sent a message to the people on 

September 2, 2019. This message was the first message of Kasym Zhomart Tokaev. Addressed the people of 
Kazakhstan at a joint meeting of the chambers of parliament. The message was called: “Constructive public 

dialogue - the basis of stability and prosperity of Kazakhstan” Press Secretary of the President of Kazakhstan 

Kassym Zhomart Tokaev Berik Uali spoke about the main areas and problems outlined in the message. According to 

him, in the message of the head of state, he said that he answers all the pressing problems of society, he answered 

everyone. "The President touched upon the issues of strengthening the state, supporting domestic business, social 

protection of the population and economic development," he wrote on the page in Facebook 
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According to Vali, the main statement was about the future of civil society. The message sets a goal to 

implement the concept of “The State that hears the voice of the people”, which will promptly and efficiently satisfy 

all constructive requests of citizens. “Tokaev called on civil society to participate in discussions to address 

important national issues. He also noted that for this purpose a National Council of Public Trust was created, which 

will include representatives of well-known societies. 

 

Кілттік сөздер: Мемлекет, Президент, Сенат, Палата, Жиналыс, Жолдау, Саясат 

Keywords: State, President, Senate, Chamber, Assembly, Appeal,Politics 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдың қыркүйек 

айының екінші жұлдызында халыққа өз жолдауын айтты.  Бұл жолдау Парламент палаталарының бірлескен 

отырысында Қазақстан халқына Қасым Жомарт Тоқаевтың алғашқы рет жасап отқан жолдауы болды.  

Жолдауды: «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» - деп атады. 

Осы жолдауда айтылған негізгі бағыттар мен м әселелерді Қазақстан Президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың 

баспасөз хатшысы Берік Уәли тоқталып, айтып кетті. Оның айтуы бойынша, мемлекет басшысының 

жолдауында қоғамды толғандыатын мәселелердің бәріне жауап табылады, әр-бір мәселеге жауап бергендігін 

атап өтті. "Президент мемлекетті нығайту, отандық бизнесті қолдау, халықты әлеуметтік қорғау және 

экономиканы дамыту мәселелеріне тоқталды", - деп жазды ол фейсбуктегі парақшасында. 

   Уәлидің айтуынша, негізгі мәлімдеме болашақ азаматтық қоғам жөнінде болды. Жолдауда 

азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілегін жедел әрі тиімді қарастыратын "Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет" тұжырымдамасын іске асыру міндеті қойылды.   "Тоқаев аса маңызды жалпымемлекеттік 
міндеттерді шешу үшін талқылау жұмыстарына азаматтық қоғамды тартуға шақырды. Сондай-ақ, осы 

мақсатпен белгілі қоғам өкілдерін қамтитын Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылғанын атап өтті. Бұл 

кеңестің ротациялық тәртіппен жұмыс істейтіні туралы айтылды", - деді президенттің баспасөз хатшысы. 

Сондай-ақ, президент митингілерді ұйымдастыру тәртібін жаңарту қажет деген пікірде: 

"Егер бейбіт акциялар заң аясынан шықпайтын және азаматтарымыздың тыныштығын бұзбайтын 

болса, бұған түсіністікпен қарап, жиындарды өткізу үшін арнайы орын бөлу қажет. Мұндай орындар 

қаланың шетінде болмауы тиіс", – деді Қазақстан Президенті Тоқеав. Бұдан бөлек, мемлекет басшысы қазақ 

тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлін нақтылады.  

 Қасым Жомарт Тоқаве өзінің халыққа жолдауында бірінші кезекте сәлемдесіп болғаннан соң , «Мен 

халыққа берген уәделерімді міндетті түрде орындаймын» - деп сөзін бастады. Ол: 

«Біз өз жұмысымызда Елбасы ұсынған Бес институционалды реформа мен Ұлт Жоспарын 
толыққанды жүзеге асыру қажеттігін басты назарда ұстауымыз керек.  Елбасымыздың бастамасымен 

құрылған Жаңғырту жөніндегі Ұлттық комиссияның жұмысын қайта жандандыру қажет» - деген пікірмен 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұстанған, салып берп кеткен жолымен жүретіндігін 

жариялады.  

 «Президент зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам саудасы және басқа да ауыр 

қылмыстарға, әсіресе, балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайтуды 

тапсырды", - деп жазды оның баспасөз хатшысы Берік Уәли. 

Оның ойынша, азаматтар мен бизнес президенттің монополистерге қарсы күресуге шақыруын 

қолдайды. Сондай-ақ, Уәли Қасым Жомарт Толқаевтың  бағаның өсуіне қатысты айтқан сыни пікірін еске 

салды: "Елімізде азық-түлік пен киім-кешектен бастап, түрлі қызметтерге дейін бағаның өте жоғары екені 

жасырын емес. Мәселен, сұранысы жоғары бағдарлар бойынша негізгі әуе тасымалдаушы белгілейтін 
билеттердің құны неге сонша қымбат?! Оның бағасы Еуропаға қарағанда 30 % -ға  артық. Біздің әуежайда 

көрсетілетін қызметтер құнының салыстырмалы түрде жоғары болуын қалай түсіндіруге болады?!", - деген 

деді Президент өз жолдауында. 

 "2020 жылғы қаңтардан бастап, микро және шағын бизнес субъектілеріне тексеріс жүргізуге үш 

жылға тыйым салу туралы шешім күшіне енеді", - деп жазды ол. 

Бұдан бөлек, мемлекет басшысы жер шетелдіктерге сатылмайтынын айтқан еді. "Кәсіпкерлер 

өтінген тағы бір шешім – 5 пайыздық қосымша зейнетақы төлемін енгізу мәселесі 2023 жылға дейін 

шегерілді. Осы уақыт ішінде ортақ шешім табу қажет. Зейнеткерлікті қамтамасыз ету мәселесінде тағы бір 

жаңалық: мемлекет басшысы үкіметке жыл соңына дейін жұмыс істейтін азаматтардың зейнетақы 

жинағының бір бөлігін мақсатты түрде пайдалануына қатысты, мысалы баспана сатып алу немесе білім алу 

үшін жұмсау мәселесін жыл соңына дейін пысықтауды тапсырды", -деп еске салды президенттің баспасөз 

хатшысы. Тоқаев келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы қаншаға өсетінін айтты. Уәли Тоқаев 
мемлекетті басқару жөніндегі өзінің формуласын іске асырғанын айтты. 

"Күшті президент – ықпалды парламент – есеп беретін үкімет". Халық енді жергілікті билік 

жұмысының тиімділігін тікелей бағалай алады. Сауалнама немесе онлайн-дауыс беру нәтижесінде 

тұрғындардың 30 проценттен астамы қала немесе ауыл әкімінің жұмысын тиімсіз деп есептесе, бұл 

президент әкімшілігінің арнайы комиссия құрып, туындаған проблеманы зерттеуіне және тиісті ұсыным 

енгізуіне негіз бола алады", - деді ол. 
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 Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауын көптеген негізгі мәселерді шешуді бағыттау барысында 

бөлімдерге бөле отырып қарастыраған. Соған тоқталып өтсек: 

 I. ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ТИІМДІ МЕМЛЕКЕТ. 

 Мен уәде еткен саяси жаңғыру үдерісі азаматтарымыз бен мемлекетіміздің мүдделеріне сәйкес, 

біртіндеп үздіксіз жүзеге асырылатын болады. Негізсіз, жүйесіз саяси ырықтандыру елдің ішкі саяси 

ахуалының тұрақсыздығына, тіпті мемлекеттіліктен айырылуға әкеліп соғатынын әлем елдерінің 

тәжірибесінен көріп отырмыз. Сондықтан біз саяси реформаларды «асығыстыққа салынбай», керісінше, 

кезең-кезеңімен, табанды түрде және жан-жақты ойластырып жүзеге асыратын боламыз.Еліміздің 

қоғамдық-саяси өмірін жаңғыртпай, табысты экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл – 
біздің ұстанатын басты қағидатымыз. 

 «Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет». Біз бұл мақсатқа әлі де жете 

қойған жоқпыз. Сондықтан осы бағыттағы жұмысқа бар күш-жігерімізді салуымыз қажет.   

Саяси жүйенің бұл формуласы мемлекет тұрақтылығының негізі саналады. 

 II. АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

 Сот және құқық қорғау жүйесіндегі күрделі реформалар – азаматтарымыздың құқықтарын 

қорғаудың және олардың қауіпсіздігін күшейтудің негізгі факторы. Сот шешімдерінің сапасын арттыру 

үшін бірқатар маңызды шараларды жүзеге асыру қажет. 

Судьялардың заңды және ішкі сенімді басшылыққа алып, шешім шығару құқығы мызғымас сипатқа 

ие. Дегенмен, сот шешімдерін мұқият талдау жұмысын жолға қойып, бірыңғай сот тәжірибесін орнықтыру 

қажет. 

Азаматтарымыз жария-құқықтық дауларда билік органдарының шешімдері мен әрекеттеріне 
қатысты шағым түсіру кезінде көп жағдайда теңсіздік ахуалында қалып жатады.Олардың мүмкіндіктерін 

мемлекеттік аппараттың ресурстарымен салыстыруға келмейді.Сондықтан осындай теңсіздіктерді 

болдырмау мақсатында дауларды шешудің ерекше тетігі ретінде әкімшілік әділет құрылымын енгізу қажет. 

Бұдан былай дауларды шешу барысында сот қосымша айғақтар жинау бастамасын көтеруге құқылы.  

III. ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫҒАН ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ ЭКОНОМИКА. 

 Қазақстан экономикасы жаһандық сипаттағы қиындықтарға қарамастан алға ілгерілеп келеді.Жыл 

басынан бері оның өсімі орташа әлемдік көрсеткіштен жоғары болды.   Егер қажетті құрылымдық 

өзгерістерді жүзеге асырсақ, 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің жыл сайынғы тұрақты өсімін 5 пайызға 

және одан да жоғары деңгейге жеткізуге болады. Экономиканың дамуына тың серпін беру үшін Үкімет пен 

Президент Әкімшілігі отандық және шетелдік сарапшылардың барлық жұмыстарын мұқият саралауы қажет.  

Елбасы ұсынған 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясына және Ұлт Жоспарына сәйкес бірқатар 
құрылымдық міндеттерді іске асыруымыз керек. 

ІV. ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ. 

Еліміздің бюджеті екі негізгі мақсатқа бағытталуы тиіс – экономиканы дамыту және әлеуметтік 

мәселелерді шешу. Әлеуметтік салада мынадай бағыттарға баса мән беру керек. 

 Білім беру сапасын жақсарту. Біздің елімізде еңбек ресурстарының балансын  есепке алудың тиімді 

әдістемесі әлі күнге дейін әзірленген жоқ.Шын мәнінде, мамандар даярлаудың отандық жүйесі нақты еңбек 

нарығынан тыс қалған.Жыл сайын 21 мыңға жуық мектеп түлегі кәсіби және жоғары оқу орындарына түсе 

алмай қалады.Жастардың бұл тобы жұмыссыздар мен маргиналдардың негізін құрайды. Олар амалының 

жоқтығынан қылмыстық және экстремистік ағымдардың ықпалына түсуде Біз оқушылардың қабілетін 

айқындап,  кәсіби бағыт-бағдар беру саясатына көшуіміз қажет. 

 V. ҚУАТТЫ ӨҢІРЛЕР – ҚУАТТЫ ЕЛ. 
 Бұл бағытта мынадай міндеттерге баса мән беру керек.Жергілікті билік органдары жұмысының 

тиімділігін арттыру. 

 Жергілікті билік тұрғындар үшін әрдайым ашық болуы тиіс. Бұл аксиома әлі де бүгінгі күннің 

шындығына айналмай отыр. Пилоттық жоба ретінде тұрғындар тарапынан жергілікті билік жұмысының 

тиімділігін бағалау жүйесін енгізу қажет деп санаймын. Мысалы, егер сауалнама немесе онлайн-дауыс беру 

нәтижесінде тұрғындардың 30 пайызынан астамы қала немесе ауыл әкімінің жұмысын тиімсіз деп есептесе, 

бұл Президент Әкімшілігінің арнайы комиссия құрып, туындаған мәселені зерттеуіне және тиісті ұсыным 

енгізуіне негіз бола алады. 

2019 жыл Қазақстан қоғамының өткір саяси мәселелерді талқылауға белсенді қатысуға дайын екенін 

көрсетті. Қоғамдық-саяси реформаларға сұраныс бүгінгі күні ерекше жоғары. Сондықтан да Қоғамдық 

диалог тақырыбы Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы Жолдауының өзегі болып отыр. Елдің 

саяси жүйесін кезең-кезеңмен жаңаша жаңғыртуға шақыра отырып, Президент оның базалық сипатын атап 
көрсетеді: «...елдің қоғамдық-саяси өмірін жаңғыртпайынша, табысты экономикалық реформаларға қол 

жеткізу мүмкін емес». 

Президент атынан сөйлеген билік жалпы мемлекеттік сындарлы міндеттерді ашық талқылауды 

бастауды ұсынады. Осыған байланысты көп партиялықты одан әрі дамыту, қоғамдық келісімді сақтау, 

халықпен тиімді байланыс орнату, митингілер туралы заңнаманы жетілдіру сияқты мәселелерге баса назар 

аударылды. 
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 Президент еліміздегі қоғамдық келісімді нығайтудың «негізгі кілті» болып табылатын тіл 

мәселесіне де ерекше тоқталды. Бұл жөнінде ол: «Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін 

дамытуға жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас 

тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, 

жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек», – деп атап көрсетті. 

Президент өз Жолдауында сот пен құқық қорғау жүйесін жетілдіруге, бизнесті дамытуға, қаржы 

ресурстарын дұрыс бөлуге, халыққа әлеуметтік қолдау көрсетуге, ел аймақтар арасындағы теңсіздікті жоюға 

және басқа да халықты толғантып жүрген мәселелерге ерекше көңіл бөледі. Алдағы саяси реформалар 

сияқты бұл жұмыс Қазақстанның әрбір азаматы мемлекет тарапынан қамқорлықты сезінуіне және өзінің 
конституциялық құқықтарын қорғауға сенімді болуына бағытталуы тиіс деді. 

Білім беруге бұрынғыдай мемлекеттің дамуындағы стратегиялық роль беріледі. Президент Қасым-

Жомарт Тоқаевтың Жолдауында республика ауылдарындағы мектептердегі білім беруді жетілдіру, жоғары 

оқу орындары жұмысының сапасын және ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру мәселесі де көтерілді. 

Президент өз Жолдауында көрсеткендей, әлеуметтік жаңғырудың жаңа кезеңі білім беру сапасын 

жетілдірумен тығыз байланысты. Сондықтан Президент атап өткендей, «маман даярлау ісі еліміздегі және 

ғаламдағы еңбек нарығынан тыс қалмағаны жөн». Сөйтіп Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің 

жоғары оқу орындарының алдына бәсекеге қабілетті, білікті маман дайындау, олардың оқу бітіргеннен 

кейінгі «өмірден өз орнын табу», яғни жұмысқа орналасу мәселесін қатаң қадағалаумен қатар, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын сапалы жүргізіп, оны коммерцияландыру бағытында қарқынды және нақты 

жұмыстарды жасауға үлкен міндеттер артып отыр. 

Президент өз Жолдауында қоғам  мен биліктің өзара ықпалдасқан іс-қимылының осы түрін 
неғұрлым сындарлы деп есептей келе, азаматтарды ашық диалогқа шақырады. Президент өзекті, шешімін 

күтіп тұрған  мәселелердің бар екенін ашық айта келе, сонымен бірге оларды шешудің ұтымды жолдарын 

ұсынады, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді прагматикалық тұрғыдан бағалайды.. 

Еліміздің әр аймағының тұрғындарының таза ауыз суға, табиғи газға, көлік инфрақұрылымына қол 

жеткізу деңгейі біркелкі емес екені белгілі.Осы теңсіздікті жою үшін жұмысты жандандыру 

қажет.Елбасының тапсырмасы бойынша «Сарыарқа» газ құбырының магистралды желісінің бірінші 

кезектегі құрылысы аяқталып келеді.Келесі жылы Нұр-Сұлтан қаласында және Қарағанды, содан соң 

Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстарында тарату желілерін салу жұмыстары басталады.Мемлекет осы 

мақсатқа сәйкес 56 миллиард теңге бөліп отыр. Нәтижесінде 2,7 миллионнан астам адам табиғи газбен 

қамтамасыз етілетін болады.Алдағы үш жыл ішінде тұрғындарды таза ауыз сумен және су жеткізумен 

 қамтамасыз етуге шамамен 250 миллиард теңге бөлінеді.Атқарушы билік органдары «Нұрлы жол» 
бағдарламасын толық және сапалы іске асыруға баса мән беруі керек.Бұл – стратегиялық жоба. Соның 

арқасында бүкіл көлік инфрақұрылымы жаңғыртылады.Осы мақсатқа орай, мемлекет 2022 жылға дейін 1,2 

триллион теңгеден астам инвестиция салады.Үкімет бұған дейін де көп қаражат бөлген болатын, бірақ оның 

көбі құмға сіңген судай жоқ болып кетті.   

   Ашығын айтсақ, шенеуніктердің қалтасына кетті, ал таза су, жол және басқа да 

инфрақұрылымның жағдайы әлі де сол күйінде.Бұл жолы Үкімет пен Парламент Есеп комитетімен бірлесіп, 

бюджет қаражатын толығымен тиімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.Үкімет экологияны жақсарту, 

жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды кеңейту, қоршаған ортаны сақтау ісін дәріптеу жұмыстарын 

жандандыруы керек. Осы орайда «Бірге – Таза Қазақстан» науқаны – қолдауға тұрарлық жоба. Бұл жұмысты 

жалғастыру керек.Парламент Экологиялық кодекстің жаңа редакциясын талқылап, қабылдауы 

қажет.Жалпы, Үкімет алдағы кезеңде жұмыстың тиімділігін арттыруы тиіс. Халық нақты нәтиже күтіп отыр. 
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Резюме: 
У президента есть замечательная поговорка: «В меняющемся мире люди не разочаровываются в 

Абая, но со временем они открывают новые аспекты его величия и наполняются новыми секретами». 

Абай Кунанбаев - уникальная личность своего времени. В свое время он обрисовал в общих чертах 

ценности мира, возможности мира. Абай утверждает, что главная причина, по которой мир 

трансформируется из возможностей в реальность, заключается в концепции любви. Глядя на работы 
Абая, он был мыслителем, который внес большой вклад в процветание и процветание страны, чтобы она 

продолжала развиваться. Абай способствовал не только грамотности страны, но и ее духовному 

развитию. Следующее поколение через окна Абая коснулось нуждающихся мест. Абай сказал, что хочет, 

чтобы люди хорошо читали, и что в его пословице: «Не гордиться наукой», вы не сможете покорить свои 

высоты, не получив знаний. В то же время Абай был уникальным мыслителем, который в свое время 

обладал сокровищами мудрости степных ученых, распространяя мировоззрение всех подопечных, их 

сущность, интеллект, интеллект и внес большой вклад в развитие человеческого сознания. Можно с 

уверенностью сказать, что творчество Абая является огромным вкладом в духовное наследие кочевой 

культуры мира. 

 

Abstract: 
The president has a wonderful saying: "In a changing world, people are not disappointed in Abay, but over 

time they discover new aspects of his greatness and are filled with new secrets." 

Abay Kunanbaev is a unique person of his time. At one time, he outlined the values of the world, the 

possibilities of the world. Abay argues that the main reason why the world transforms from opportunity to reality is 

the concept of love. Looking at the work of Abay, he was a thinker who made a great contribution to the prosperity 

and prosperity of the country so that it continued to develop. Abay contributed not only to the literacy of the country, 

but also to its spiritual development. The next generation through the windows of Abai touched places in need. Abay 

said that he wants people to read well, and that in his proverb: “Do not be proud of science,” you cannot conquer 

your heights without gaining knowledge. At the same time, Abay was a unique thinker who at one time possessed the 

treasures of the wisdom of the steppe scientists, spreading the worldview of all the wards, their essence, intelligence, 

intelligence and made a great contribution to the development of human consciousness. It is safe to say that the 
work of Abay is a huge contribution to the spiritual heritage of the nomadic culture of the world. 

 

Кілттік сөздер: Абай, Құнанбай, білім, өлең, дін, табиғат, махаббат, еңбек 

Кeywords: Abay, Kunanbay, knowledge, song, religion, nature, love, labor 

 

Елбасымыздың керемет сөзі бар: «Заманалар ауысып дүние дидары өзгерседе, халқымыздың Абайға 

көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының  тың қырларын ашып,жаңа сырларына 

қаныға түседі»  

Абай Құнанбаев өз заманындағы орны бөлек ерекше тұлға. Ол өз заманында дүниенің басты 

құндылықтарын, дүниенің мүмкіндіктерін айқындап жазып қалдырған. Абай дүние мүмкіндіктен шындыққа 

айналуын басты себебін махаббат ұғымы арқылы түсіндірген деседі. Абайдың шығармаларына зер салатын 

болсақ, оның елді үнемі алға жылжыту үшін, терең ой салу, елдің өсіп өркендеуіне өзінің үлесін қосқан 
ойшыл болды. Абай тек елдің сауатын ашумен ғана емес сонымен бірге рухани дамуына да үлес қосты. 

Өзінен кейінгі жас ұрпақ Абайдың шынармалары арқылы өсіп өніп керек жерлерін түртіп отырған. Абай 

халықтың дамылсыз оқығанын қалады, және өзінің «Ғылым таппай мақтанба» деген шығармасында білімді 

меңгермейінше биікті бағындыра алмайтынын айтқан болатын. Сонымен қатар Абай өз заманында дала 

ғұламаларының даналық қазынасын толық меңгерген, бүкіл залықтың дүниетанымын, олардың болмысын, 

ақыл-ойын, парасатын дүниеге таратып, адамзат санасының дамуына зор үлес қосқан біртуар, дара ойшыл. 

mailto:begim8282@mail.ru
mailto:nazerke120801@mail.ru
mailto:elamkadyrov@mail.ru


68 

 

Абай шығармашылығы көшпелілер мәдениетінің әлемдік рухани қазынаға қосқан үлкен үлесі десек 

қателеспейміз.  

Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, классик ақын, композитор, философ, ағартушы, қоғам 

қайраткері – Абай (Ибраһим) 1845 жылы 29 шілдеде (ескіше 10 тамызда) қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, 

Сырт-Қасқабұлақ деген жерде Қарқаралы округінің аға сұлтаны Құнанбай Өскенбаевтың жанұясында 

дүниеге келді. Көктем, күз мезгілдерінде Құнанбай ауылы осы бұлақтың басын жайлайды екен. Әжесі Зере, 

анасы Ұлжанның бесік жырын тыңдаған Абайға бала кезінен әжесі мен анасының талмай айтқан аңыздары, 

ертегілері, жырлары мен қиссалары жас баланың қиялына қанат бітірді. 

Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы ХІХ ғасырдағы қазақ арасынан шыққан әйгілі қайраткер, ел билеуші 
болады. Білетін адамдардың, әсіресе, он тоғызыншы ғасырдың алғашқы жартысында Батыс Сібірге саяси 

қылмысты ретінде жер ауып келіп, Құнанбаймен таныс болған поляк офицері, саяхатшы А.Янушкевич: «Бұл 

да дала өңіріне аты кең жайылған адам. Қарапайым қазақтың баласы,-дейді.  – Табиғат оған кесек ақыл, 

ғажайып ес, және жүйрік тіл берген. Іскер, өз аталастарының игілігі туралы қам жейді, дала заңдары мен 

Құран қағидаларының жетік білгірі, қазақтарға қатысты россиялық жарғыларды бес саусағындай біледі, 

қара қылды қақ жарған би және өнегелі мұсылман. Қарапайым Құнанбай әулиенің бөленген. Одан ақыл 

сұрауға жас та, кәрі де, кедей де, бай да шалғай-шалғай ауылдардан келіп жатады... Ол өз қызметін 

бақайшағына дейін біліп, бар қайрат-жігерін сарқа төгіп атқарады, иегін көтерсе болды, әр бұйрығы, әр сөзі 

орындалады... Ол көсіліп сөйлеп кеткенде, тыңдаушылар оның сиқы қашып, реңі тайған жүзін мүлде 

ұмытады, ал өзге байлар Құнанбайдың кебісін кигізуге де жарамайды». 

Абай Құнанбайдың үшінші әйелі Ұлжаннан туады. Ол Қаракесек руының Шаншар тобының қызы 

екен. Ұлжан Тәкежан (Тәңірберді), Абай (Ибраһим), Ысқақ, Оспан деген төрт ұл туады. Абайдың «Сегіз 
аяқ» деген өлеңінде «Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ» деуі сондықтан. Абайдың 

азан шақырып қойған аты – Ибраһим. Кейін шешесі еркелетіп «Абай» деп кеткен. Қазақта «абай» - «сақ», 

«көреген» мағынасында қолданылатын сөз. Шешесінің де, халықтың да Абай деп атауы сондықтан болуы 

ықтимал. Біраз жұрт Абайды Құнанбайдың Ыбырайы деп те атаған. Құнанбай діншіл адам болған. Ол сол 

кезге дейін көшпелі қазақ ауылдарының арасына біртіндеп тарап келген мұсылман дінінің ықпалын 

күшейтуге тырысқан, намаз оқитын, ораза тұтқызу, дәулетті адамдарға зекет төлету сияқты дін шарттарын 

халық арасына таратақан. Осы мақсатпен Орта Азияның діндар қожаларын, татар молдаларын 

қарамағындағы ауылдарға таратып, олардың балаларын міндетті түрде мұсылманша оқыттырады. Сондай 

қожа-молдаларды өз ауылында да ұстап, өз балаларын, олардың ішінде Абайды Ғабитхан есімді татар 

молдасына сабаққа берген. Молдадан үш-төрт жыл оқыған Абайдың сабаққа зеректігі байқалған соң, әкесі 

Семей қаласындағы Қабдол Жаппап және имам Ахмет Ризаның медреселеріне оқуға береді. 
Медреседе 1855-1859 жж. аралығында оқып, ислами білім алады. Ол – «мүтәкәллимин» аталатын 

дін сабақтарына тарих, поэзия, математика, философия, дүниелік білім салаларын қоса оқытуды қажет деп 

тапқан ағымның өкілі болатын. Соның медресесінде төрт жыл оқыған Абай араб, парсы, шағатай тілдерін 

үйреніп, шығыстың философиялық ілімдері мен Шығыс ақындары: Низами, Науаи, Фирдоуси 

шығармаларымен танысып, соларға еліктеп қысқаша өлеңдер жаза бастайды. Бірақ, Семейде Абай ұзақ бол 

алмайды. Әкімшілік жұмысынан қол үзіп Меккеге қажылыққа баруға жиналған Құнанбай себеп болады. Ол 

ел басқару істерінде өзінің орнын басады, деп дәмеленген Абайды оқудан шығарып, қасына алады. Бұл 

кезде Абай он үш жас шамасында болатын. Ел басқару ісінде жүрген кезінде Абай қазақ елінің білгірлері, 

шешендері, ақындары, жыршылары, әнші-күйшілері сияқты өнер иелерімен танысып, қазақ халқының 

рухани, мәдени өмірімен танысады. Өзінің де халық алдына шығып сөйлеу мәдениетін дамытады. 

Осылардың нәтижесінде сөздері ұтымды, шешімдері тұжырымды болады.  
Ел басқару ісіне жасөспірім кезінен араласқан Абай туған халқының тұрмысындағы сәулелі және 

көлеңкелі жақтарын түгел көріп, оның өмірін жан-жақты таниды. Халық тұрмысындағы көлеңкелі жақтарға 

сәуле түсірмек болғанымен, бұл талабынан нәтиже шығара алмайды. Сондықтан халқына пайдалы деп 

ойлаған істерін көркем сөзбен, әсіресе, өлеңмен жеткізбек болады. Осындай ниетпен жазуға кірісерде 

шығарманың қандай түрі халыққа түсінікті болуын қарастырады. Әл-Фарабидің музыка және білімжайлы 

трактаттары да ұлы ақынның қалыптасуына үлкен ықпал етеді. 

Кейін Абай медресе мен орыс мектебінен ары қарай оқу жалғастырмағаны жайлы өкінеді. Бірақ өмір 

бойы өз білімін жетілдірумен айналысады. Өлең жазуға бала жасынан әуестенгенімен бірыңғай жазу 

жұмысымен Абай жасы қырыққа жеткен кезде ғана шұғылданған. Бұған өмір тәжірибесінің молаюы мен 

көркем әдебиетке деген көзқарасының тұрақталуы себеп болды. 

Абай шығармалары негізінен үш түрлі бағытта өрбіген. Олар: өзі шығарған төл өлеңдер, проза 

жанрында жазылған нақыл сөздері және өзге тілдерден, әсіресе орыс тілінен аударған өлеңдері. Ақын 
өлеңдерінің басым көпшілігі бір тақырыптың төңірегінде бір пікірді ғана жан-жақты сипаттап, мағынасын 

тұжырымдап отырады. Бұл жағынан Абай орыс ақындарына ұқсайды.  

Абай – ұлт ақыны. Оның ақындық мұраты – халқына қызмет ету. Осы тұста Абайдың ең бір артық 

өзгешелігі – заманының ыңғайына жүрмей, өзінің «өзіндік» бетін мықтап ұстап, қылт еткенді көретін 

қырағы қырандай сыншылдығы. 
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Жазу жұмысына жиырма жылдай шұқшия отырған Абайдың басына 1891 жылдан бастап біріне-бірі 

ұласқан бірнеше қайғы түседі: сол жылы жақсы көретін інісі Оспан қайтыс болады. Осы қазаның күйігі 

басыла берген шақта, 1895 жылы орысша әскери жоғары білімі бар, офицерлік қызметте жүрген баласы 

Әддірахман (Әбіш) қайтыс болады. Екі ауыр қазаны әрең көтеріп жүрген кезінде 1904 жылы «Медғат-

Қасым» деген көрнекті поэма жазған, орысша білім алып, офицерлік қызметте жүрген баласы – Мағауия 

(Мағаш) опат болады. Мағауиядан қырық күн кейін, «Дағыстан» және «Зұлыс» атты поэмалар жазған 

Абайдың тұңғыш ұлы Ақылбай қайтыс болады. Екі ауыр қазаны көтере алмаған Абай Ақылбайдан қырық 

күннен кейін, 1904 жылы 5 шілдеде (ескіше 23 маусым) Балашақпақты жайлауында қайтыс болған. 

Мазмұны жағынан Абай өлеңдер түгелімен дерлік өзі жасаған заманның тақырыбына, туған 
халқының жақсы және кемшілік жақтарын сипаттауға арнаған. Болыстарды, билерді, пасықтарды, тағы 

сондай типтерді сипаттағанда көз алдыңа тірі адамдардың бейнесі келеді. Абайдың ұғымында адам атаулы 

жаратылысында бірдей, сондықтан өзін өзгелерден артық санайтындарға «менімен сен тең бе деп 

мақтанасың, білімсіздік белгісі, ол баяғы» деп сөгеді. Абай қоғамды ұлтқа, дәрежеге бөлмей, жынысқа 

бөлмей, «адамзаттың бәрін сүй, бауырым, деп», «атаның баласы болма, адамның баласы бол» деп, жалпы 

адамзатты түгел сүйетін гуманизм биігіне шақырады. 

Абайдың ұғымында жақсы иә жаман ел болудың тетігі бірлікшіл йә бірліксіз болуында. Ол 

«берекелі болса ел – жағасы жайлау ол бір көл» деп береке мен бірлікті жері шүйгін жайлау мен жарқыраған 

айдын шалқар көлге теңейді де, «берекесі кеткен ел – суы ашыған батпақ көл»...-деп құтсыз, сиықсыз 

мекенге теңейді. Оның байқауынша, өз тұсындағы ауылдарды осындай берекесіздік, пен алауыздық 

меңдеген. Ауылдарды меңдеген осындай берекесіздік пен алауыздықты, байлардың болыстыққа, 

старшындыққа таласуын ақын өзінің «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» және «Қартайдық, қайрат 
қайтты, ұлғайды арман» деген өлеңдерінде үлкен толғаныспен суреттеген. Күрсініске толы бұл жырларын 

өз тағдырын көре білгендей дәм-тұзы таусылып, демі үзілген Балашақпақта жазған. 

Абай Алланы бүкіләлемдік дәрежедегі болмыс, шындық, ақиқаттың жиынтық атына балайды. Ислам 

дініне шын көңілімен сенген Абай өзінің тәңірі тану жайындағы философиялық көзқарасын өлеңге де 

айналдырған. Өзін жаратушы Алланың құлымын деп санаған данышпан Абай: 

Алланың өзі де рас, сөзі де рас, 

Рас сөз ешуақытта жалған болмас, 

Көп кітап келді Алладан, оның төрті 

Алланы танытуға сөз айырмас 

Аманту оқымаған кісі барма? 

Уәктубиһи дегенмен ісі бар ма? 
Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер, 

Жарлық берді ол сіздерге, сөзді ұғарға. 

Абай Алла туралы ойларын тек ислам діні шеңберінде ғана қарастырмай кең мағынада алған. «Алла 

деген сөз жеңіл» деп басталатын төрт шумақ өлеңінде Абай алдымен «Алла» дегенге үстірт, жеңіл қараудан 

сақтандырған. Алла тек ауызбен айтылған ақиқат емес, ол жүрекпен қабылданатын шындық. 

 Алла деген сөз жеңіл, 

 Аллаға ауыз қол емес. 

 Ынталы жүрек, шын көңіл, 

 Өзгесі хаққа жол емес. 

 Дененің барша қуаты 

 Өнерге салар бар күшін. 
 Жүректің ақыл суаты, 

 Махаббат қылса тәңірі үшін. 

Абайдың дүниежүзілік поэзиядан алған озық үлгісі – табиғат лирикасы. Абай «Табиғат» деген 

мәңгілік тақырыпты асқан шеберлікпен суреттеген. Ол өлеңдерінде табиғаттың көркем көрінісі мен сан 

алуан құбылыстарын шынайы бере білген. 

 Тойғанда самал, салқын желі соғып, 

 Сұлудай бұраңдайды әр бұтағы. 

 Көкорай, көк шалғынға ауыл қонып, 

 Жарасар ақ үйлердің шыңырағы. 

                                                    (Мұңды қыз) 

Осындай табиғат сұлулығына еліткен көңіл күйін ақынның басқа да өлеңдерінен табуға болады. 

 Көк шығып, жердің жүзі жайнағанда, 
                                                                 (Сонда) 

 Халықтың бұл да үлкен бір мұраты, 

 Көкорай жылғалы өзен жайлағанда, - 

                                                            («Қисмет») 

деп, шынайы тартымдылықпен әсем көріністі табиғат суреттерін көз алдыңа әкеледі. «Күз», 

«Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай» атты өлеңдері Абайдың туып-өскен жері Қасқабұлақта жазылған. 



70 

 

Мезгіл тақырыбына жазған өлеңдерінде табиғат көріністерінен басқа ауылдың әлеуметтік өмірі де, 

бай мен жарлының тұрмысындағы алшақтықтар да, таптық теңсіздіктер де көрініс беріп отырады. 

«Жазғытұрым», «Жаз», «Қансонарда», «Желсіз түнде жарық ай», «Қараңғы түнде тау қалғып» сияқты 

өлеңдері ірі шеберлердің бояумен салған суретші картиналарындай өте көркем, өте ұғымды және тек қазақ 

даласына ғана тән бейнелер. 

Абай тұсындағы қазақ қоғамындағы ең ауыр мәселенің бірі – әйел мәселесі еді. Ол өзінің көркем 

шығармаларында әйел теңсіздігіне түбегейлі қарсы болады. «Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында» деп 

басталатын балладасында жас қызды алған кәрі ханды сөге келіп, «Етімді шал сипаған құрт жесін деп, 

жартастан қыз құлапты терең суға» деген трагедияны баяндайды. 
Әйелді қалың малға беруге қарсы шыққан Абайдың ұсынары, әйел мен ердің бірін-бірі сүйіп, 

еркімен қосылуы. Ол қазақтың: «Аяғын көр де асын іш, шешесін көр де қызын ал» дейтін мақалын 

қуаттайды, қыздың ажарына емес, тәрбиесіне қарауды дәріптейді. 

Абай ақындықтың басты құралы – тіл деп санаған. Оның ойынша тіл «Өткірдің жүзі. Кестенің бізі», 

яғни көркем өнердің басқа ешбір түрі тілдей көркем шығарма жасай алмайды. Осындай ұғымда Абай 

көркем шығарма жазуға кірісерде: «Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ»,- дейді. Қазақ тілін көркемдіктің 

биігіне көтеру үшін Абай бұл тілге араласып жүрген бөтен сөздерден өлеңді аршымақ болады. Оның «бөтен 

сөз» дейтіні: біріншіден, ауызша фольклорда немесе қазақта жаңа ғана туып келе жатқан жазба әдебиетте 

белгілі бір пікірге жанасы жоқ жолдардың, сөздердің бытысып жүруі, екіншіден, қазақ тіліне ислам діні 

арқылы кірген қазаққа ұғымсыз араб, парсы сөздерінің араласып кетуі. 

Осылай жазылған өлеңді ғана көркем деп түсінетін Абай Белинскийше мазмұнға бірінші орын, түрге 

екінші орын беріп, «Іші алтын, сырты күміс» болсын дейді. Өзі осындай өлеңдерді ғана жазуға тырысады 
және сол мақсатына жетеді: 

 Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы, 

 Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

 Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

 Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. 

 Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, 

 Ол – ақынның білімсіз бишарасы. 

 Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, 

 Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. 

Абайдың адамға қойған талаптары бүгін де өзекті болып табылады. Адам бүгін де адам болу үшін 

Абай ұсынған бес асыл істі игеруі керек. Абай философиясының өзегі болып табылатын «Адам бол!» деген 
идеясы. Адам әзір күйде туа салмайды, адам болып қалыптасады. Адамды күштеп, зорлап адам қыла 

алмайсың. Адамды қинап оқытып, маман қыла алмайсың. Оқу да, ғылым да, өнер де – бәрі де талаппен, 

ынтамен, жігермен келеді: 

 Кісіде бар болса талап, 

Отырмас ол бойын балап. 

 Жүрер, әрқайдан ізденер, 

 Алар өз сүйгенін қалап. 

  (Біреуден біреу артылса) 

Адам еңбек етеді, өседі, жетіледі, бақытты болады. Еңбек – Абай іліміндегі жиі сөз болатын 

ұғымдардың бірі. Адамға еңбектің қай түрі де жарасады.  

 Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе, 
 Ең болмаса, еңбекпен мал табалық. 

         (Бір дәурен кемді күнге - бозбалалық) 

 Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас, 

 Еңбек қылмас, еріншек адам болмас 

         (Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей?) 

 Болмасын кекшіл, 

 Болсайшы көпшіл, 

 Жан аямай кәсіп қыл. 

 Орынсыз ыржаң, 

 Болымсыз қылжаң. 

Бола ма дәулет, нәсіп бұл 

          (Сегіз аяқ) 
Абайдың сол кездің өзінде-ақ терең ойды алға тарта беруі- таңғаларлық жайт.  

 Ынсап-ұят, ар-намыс, сабыр, талап, 

 Бұларды керек қылмас ешкім қалап. 

 Терең ой, терең ғылым іздемейді, 

 Өтірік пен өсекті жүндей сабап. 

          (Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы) 
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 Малда да бар жан мен тән, 

 Ақыл, сезім болмаса, 

 Тіршіліктің несі сән, 

 Тереңге бет қоймаса. 

                    (Жүректе қайрат болмаса) 

Абай «малда да бар жан мен тән» деп адамның хайуанаттан айырмашылығы сезімі мен ақылында 

дейді. Ақыл – суық мұз, оны ысытатын – жүрек, жүректі сезім ұясы деп санайтын Абай қазақ поэзиясында 

бірінші рет оны теңізге санап, одан табылмайтын асыл жоқ,- дейді. «Жүрек – теңіз»... деп басталатын 

өлеңінде «достық, қастық, бар қызық – жүрек ісі» дейді де, қызық қуып кетпеу үшін әрбір сезімді ақыл 
таразысына салып, оның тиімді-тиімсіз жағын ойлануды ескертеді. 

Алып ақын Абай өзінің саналы ғұмырында махаббат тақырыбында кең жазып, тіпті әндер де 

шығарған. Абайдай бұл тақырыпты кең көлемде, терең мағынада, шыншыл ғашық жүрегімен ашып берген 

қазақта мұндай ақын жоқ. 

 Махаббатсыз дүние бос 

 Хайуанға оны қосыңдар. 

 Қызықтан өзге қалсаң бос, 

 Қатының, балаң, досың бар. 

Алла тағала он сегіз мың ғаламды (мына жарық дүниені), оның ішінде адамзатты махаббатпен 

жаратқан. Адамның ес-ақылын билейтін  онан асқан құдірет кәне. Махаббат сезім кімде көбірек болса, оны 

кімнің жүрегі тынбай іздесе, «ол кісі – ғалым, сол – ғақыл» (Абай). Керісінше ақылға сәуле (әділет, махаббат 

деп ұғыңыз) қонбаған пенде «хайуанша жүріп күнелтпек». Махаббат сезімі жоқ адам өзінің «жан» екенін 
білмейді. Сол үшін ойшыл: «Қайуанға оны қосыңдар» деген. Сөйтіп,  Абай махаббатсыз есіл өмірдің бос, 

қайран уақыттың зая өтерін жеткізіп отыр. 

 Махаббат, достық қылуға 

 Кім де болса тең емес. 

 Қазір дайын тұруға – 

 Бес күндік ғашық жөн емес. 

 Сүйіспек көңілім ойлайды, 

 Жанның бәрі – қатыбас 

 Сүйісу тозбай тұрмайды, 

 Еңбекке аз күн татымас 

Ақын махаббатты тек нәпсіқұмарлықпен өлшенбейтінін, «бес күндік ғашық жөн еместігін», оның 
сөнбес жұлдыз, жеткізбес арман болса ғана мәңгі шырақ екенін баяндайды. Алайда ақын сүйіспеншілікті 

терең түсініп, адамгершілік қағидаларын жоғары бағалауға кез-келген жанның бәрі дайын емес екендігін 

айтады, тозбас сезім, тоқтамас жүрек жоқ деп қорытады. Махаббатты, достықты мәңгі қастерлеп, қасиет 

тұтар жан таппағанына налиды. 

Абай ілімі ұшан-теңіз. Бір мақала түгіл, тұтас энциклопедияда Абай ілімін тұтас қамтып шығу 

мүмкін емес. Біздің жұмысымыз, Мұхтар Әуезов айтқандай, «мұхиттың бір тамшысындай» ой бөлісу.  
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Резюме: 
 « Я убежден, что начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться 

приоритетной модернизацией общественного сознания. Это не только дополнит политическую и 

экономическую модернизацию; это будет их ядро». ( Н.А. Назарбаев , « Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания »)  Программа «Рухани Жангиру» была разработана на основе положений статьи 

главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая была опубликована 

12 апреля 2017 года. Она обозначила главную цель нации. для нового исторического периода: сохранить и 

приумножить духовные и культурные ценности, войти в тридцать развитых стран мира. Программа 

предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей. Проект «100 новых 

учебников на казахском языке» направлен на передачу знаний и опыта молодому поколению, повышение 

качества образования и развитие идентичности нации и казахского языка. По словам Нурсултана 

Назарбаева, «в течение многих лет наши социальные и гуманитарные знания были едины в рамках одного 

учения и в рамках единого мировоззрения». Чтобы это исправить, предлагается выбрать сотни лучших 

учебников из тех, которые уже существуют в мире: по истории, политологии, социологии, философии, 

психологии, культурологии, филологии и перевести их на казахский язык.   Программа «Рухани жангиру», 
ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и 

вызовов глобализации, призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить 

национальную идентичность, популяризировать культ познания и открытости сознания граждан. Эти 

качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца. 

 

Abstract: 
 «I am convinced that the large-scale transformations we have begun must be accompanied by a priority 

modernization of the public consciousness. It will not only complement political and economic modernization; it will 

be their core». (N.A. Nazarbayev, «A look into the future: modernization of public consciousness») The program 

“Rouhani Zhangyru” was developed on the basis of the provisions of the Head of State’s article “A look into the 

future: modernization of public consciousness”, which was published on April 12, 2017. It marked the main goal of 
the nation for a new historical period: to preserve and enhance spiritual and cultural values, to enter the thirty 

developed countries of the world. The program provides several projects aimed at achieving these goals. The 

project “100 new textbooks in the Kazakh language” is aimed at transferring knowledge and experience to the 

younger generation, improving the quality of education, and developing the identity of the nation and the Kazakh 

language. According to Nursultan Nazarbayev, “for many years our social and humanitarian knowledge has been 

mothballed in the framework of one teaching and in the framework of one world view.”  The program “Rouhani 

Zhangiru”, focused on the revival of the spiritual values of Kazakhstanis, taking into account all the modern risks 

and challenges of globalization, is designed to increase the competitiveness of Kazakhstan in the world, preserve 

national identity, popularize the cult of knowledge and openness of citizens' consciousness. These qualities should 

be the main reference points of the modern Kazakhstani. 
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« Біз бастаған ауқымды қайта құрулар қоғамдық сананы басымдықты жаңарумен қатар жүруі керек 

деп сенемін. Бұл саяси және экономикалық модернизацияны толықтырады; бұл олардың негізгі болады «. 

( Н.Ә. Назарбаев , « Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту ») 
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«Рухани Жаңғыру» бағдарламасы Мемлекет басшысының 2017 жылғы 12 сәуірде жарияланған 

«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мақаласының ережелерін негізге ала отырып жасалды. 

жаңа тарихи кезең үшін: рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және арттыру, әлемнің дамыған отыз 

елінің қатарына кіру. Бағдарламада осы мақсаттарға жетуге бағытталған бірнеше жоба қарастырылған. 

Қазақ тілін латын графикасына кезең-кезеңмен көшіру жобасы тілдің дамуына жаңа серпін беріп, 

оны әлемдік кеңістікке кіріктіруге, азаматтарды тілді игеруге қызығушылық пен ынталандыруға 

арналған. Латын графикасына толық көшу 2025 жылға жоспарланған: бұдан былай баспа БАҚ-тағы 

жарияланымдардан бастап кеңсе жұмысына дейінгі барлық жазбаша сөйлеу латын тілінде өтеді. Бұған дейін 

халық әлі де кириллицаны қолдана алатын өтпелі кезең және бейімделу қарастырылған. 
«Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы жас ұрпаққа білім мен тәжірибе беруге, білім беру 

сапасын арттыруға, ұлт пен қазақ тілінің өзіндік ерекшеліктерін дамытуға бағытталған. Нұрсұлтан 

Назарбаевтың айтуынша, «көптеген жылдар бойы біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз бір оқыту 

аясында және бір дүниетаным аясында болды». Мұны шешу үшін әлемде бұрыннан бар жүздеген ең жақсы 

оқулықтарды таңдап алу ұсынылады: тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, 

мәдениеттану, филология, оларды қазақ тіліне аудару. Бұл бағдарламаның нәтижесі кітаптар студенттерге 

қол жетімді болғаннан кейін 5-6 жыл ішінде күтіледі - отандық университеттердің түлектері халықаралық 

еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуы керек. 

«Қазақстанның 100 жаңа жүзі» жобасында елдің әр түкпіріндегі, әр түрлі жастағы және ұлттағы 

отандастар үшін отандастарға үлгі болатын қазақстандықтардың өмірі баяндалады. Бұл жүздеген және одан 

да көп жаңа тұлғалар қазіргі Қазақстанның бейнесі мен портреті болады. 

«Қазақстанның қасиетті географиясы» жобасы мәдени жады, символдық, қасиетті және мәдени-
тарихи заттарға негізделген. Бұл жобаның объектілері туризм индустриясы үшін тартымды орын болады, 

мемлекет басшысының мақаласында спортты дамыту сияқты мәселелер қарастырылған. «Туған жер» 

арнайы жобасы «кішкентай Отаны» дамытуға, азаматтарды туған өлкенің дамуына тартуға, сонымен қатар 

әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған. 

«Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы шетелдегі қазақстандық мәдениетті 

насихаттау бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуге бағытталған. Бұл жағдайда қазіргі заманғы мәдениетті 

формада да, мазмұнда да насихаттауға баса назар аударылады. Іс-шараның басталуы Париждегі ЮНЕСКО 

штаб-пәтерінде 2017 жылдың 17-19 қазан аралығында өткен «Рухани жанғыру» бағдарламасының 

тұсаукесері болды. Тұсаукесер аясында шетелдік көрермендерге қазақстандық мәдениеттің әртүрлі 

бағыттарын көрсететін түрлі шаралар өткізілді. 

«Рухани Жангиру» бағдарламасы қазақстандықтардың рухани құндылықтарын жандандыруға 
бағытталған, қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен жаһанданудың сын-қатерлерін ескере отырып, 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, ұлттық бірегейлікті сақтауға, танымал болуға 

бағытталған. білімге деген құлшыныс пен азаматтардың санасының ашықтығы. Бұл қасиеттер қазіргі 

қазақстандықтардың басты бағдарлары болуы керек. 

Жалпы, модернизацияның барлық бағыттарын іске асыру қоғамның қажеттіліктерін ескере отырып, 

ғылыми сарапшылар қоғамдастығының, азаматтық қоғам өкілдері мен жастардың белсенді қатысуымен 

жүзеге асырылады. Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы қоғамды топтастыруға, зиялы қауымды, 

жастарды, халықтың барлық топтарының өкілдерін Мемлекет басшысы жариялаған идеялар төңірегінде 

біріктіруге мүмкіндік берді. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл 
шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан 

айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы 

мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің 

айырықша маңызды екі үдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып, Біртұтас 

Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты 

болжайтын көзқарастарымен бөліседі. 

Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл 

жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 

дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты 

жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 

полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды». Саяси, экономикалық 
реформаларда егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Ол адами 

құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу 

жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр. Бұл дегеніміз – ұлтымыздың 

барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды 

жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға 

маңыз беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. 
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Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, 

рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, 

туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. 

Н.Ә.Назарбаев бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың 

бірнеше бағытына жеке-жеке тоқталады. «Сананы жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, Президент 

жаңғырудың алты бағытын белгілейді: 

1. Бәсекеге қабілеттілік; 

2. Прагматизм; 

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау; 
4. Білімнің салтанат құруы; 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы; 

6. Сананың ашықтығы. 

Аталмыш бағыттардың бәрі барынша өзектендірілген және уақыттың талаптарына нақты жауап 

береді. «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен құндылықтардың қайнары 

тоғысып, ақыл-парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игерген адамдар көп болса, еліміз өркениетті, 

бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. «Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, 

адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады… Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт 

ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, 

мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Сол 

себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты 

бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың 
қамы», – деп ашып көрсетеді. Бәсекеге қабілеттілік саясат пен экономикада, білім, ғылымда, технологияда, 

яғни барлық салада болуы тиіс. Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін ұсынады. 

Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел 

болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді 

ізгілендіріп, сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз. 

Ұлттық жаңғыру дегеніміз – ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның түпкі мақсаты – ұлттық 

бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат құрған 

бәсекеге қабілетті, табысты ел болу. «Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, жаһандық 

әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді білдіреді» , -дейді Н.Ә.Назарбаев. 

Сондықтан рухани жаңғыру үдерісін дер кезінде қабылданған оң шешім деп танимыз. Осы рухани 

жаңғырудың жүзеге асырылуын біз және сіз болып, «Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» бірлікте 
орындауымыз аса қажет. Бәсекеге қабілетті, әлемдік деңгейде танылған әрі дамыған рухани кемел ел болу – 

Елбасының асыл арманы. Ендеше, мемлекет басшысының жастарға соны серпін, тың бастама ұсынуы 

келешекке қамданудың әрекеті деп түсінеміз. 

Ел Президенті аталмыш тұғырнамасында білім, ғылымға ерекше басымдық беріп отыр. «Терең білім 

– тәуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н.Ә.Назарбаев «Мәңгілік ел» болуға қадам басқан тәуелсіз 

Қазақстанның ендігі жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі үшін ұлттық кодын сақтаған, терең 

білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына сіңірген ақыл-ойы кемел тұлға болуына маңыз 

береді. Осы бағдарда ол бабалар ұлағатымен астасып жатқан зерделі ойы мен парасатты пайымын білдіреді: 

«Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. Тәуелсіздік жылдарында 

қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маңдайалды университеттерінде оқытып, 

дайындадық. Бұл жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынған «Болашақ» 
бағдарламасынан басталды. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер ашылды, зияткерлік 

мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа да көптеген іс тындырылды. Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға 

ортақ болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар». Осылайша мақалада айтылған әрбір ойдың 

астарында терең мазмұн мен зерделі пікір жатыр. 

Елбасы атап көрсеткендей, XX ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы дәуір болды. Бұл – ақиқат. 

Мысалы, ашаршылық кезеңінде қазақ халқының жартысынан астамын жоғалтып алдық. Бұл бүкіл адамзат 

тарихындағы ең ауқымды қасіреттің бірі және сол кездегі биліктің бүкіл адамзатқа қарсы жантүршігерлік 

қылмысы. 

Дегенмен Президент айтқандай, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды. XX ғасырда Қазақстан 

бірқатар жетістіктерге қол жет- кізді, олардың ішінде индустрияландыру және әлеуметтік ин- 

фрақұрылымның негізі қалыптасты. Алайда осы жерде біз бәріміз сол кезеңдегі жаңғырудың қазақ ұлтының 

жаңғыруы болмағанын айқын түсінуіміз керек. 
Нағыз ұлттық жаңғыру тек Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген- де ғана, Елбасының ұзақ мерзімді 

стратегиясының негізінде бастал- ды деп дүдәмалсыз айтуға болады. 

Әлемдегі әрбір ұлттың әлеуеті тарихтың сабақтарынан үлгі алуы мен тәжірибе жинақтаудағы 

қабілетіне тікелей байланысты. Сондықтан, Елбасы халқымызға өз дүниетанымын түбегейлі өз- герту 

жөнінде нақты кеңес беріп отыр. «Өзімдікі – таңсық, өзгенікі – қаңсық» деген пайым қазіргі ұғымға мүлдем 

сай келмейді. Бұл ретте, еліміздің бүкіл дүниежүзіндегі жағымды үдерістерге сәйкес келуі аса маңызды. 
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Қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталып отырған бұл идеяның ұсынылуы уақыт талабы мен ел 

дамуының тарихи кезеңіне сай, маңы- зы зор шешім болып отыр. Бұл идеяның үшінші жаңғырудың өзегіне 

айналуы, елімізге мүлдем жаңаша сипат, тың серпін әкелері анық. 

Біз саяси жаңғыру мен экономикалық реформаларды жүзеге асы- руды қолға алып, бүгінгі күнге 

нақты нәтижелермен жетіп отырмыз. Президент бұл мақсатты толық орындау үшін «Санамыз ісімізден озып 

жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс», – деп нақты міндет қойды. 

Елбасы рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса на- зар аударып, бірнеше міндеттерді 

айқындап берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстынды сақтап қалу. 

Тарихтың белестерінен сүрінбей өткен құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты жаңғырудың 
алғышартына айналдыра білу. Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қаны- мызға 

сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкіл деп жатқан ізгі қасиет- терімізді қайта түле туіміз керек», − екенін атап 

көрсетті. 

Президент рухани жаңғырудағы ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі нәрсенің басын нақты 

ашып беріп отыр. Оның бірі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың бол- 

майтындығы. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі бола- тын өткеннің кертартпа тұстарынан 

бас тарту. Мұндағы басты идея – болашақ пен өткенді үйлесімді сабақтастыра білу. Озығын алып, тозығын 

тастау. 

Елбасының идеясы тарихқа деген көзқарасты түзету мен ұлттық бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-

сезімнің көкжиегін кеңейту жайлы болып отыр. Елбасының «Бізге тарих туралы өздерінің субьективті 

пайымдарын тықпалауға ешкімнің қақысы жоқ» деуі – табанды пікір. 

Адамзат тарихына үңілсек, әлемдегі озық өркениеттер ұлттық сипаттан бастау алғандығын білеміз. 
Үшінші жаңғыруда біз әлемге еліміздің жаңаша бет-бейнесін танытуымыз қажет. Мұнда ең ал- дымен сапа 

керек. Біз өткен дәуірден қалған таптаурын қағидалар- ды өзгертіп, орындалмайтын «елес идеологиялардан» 

бойды аулақ ұстап, жаңа прагматикалық сипаттағы деңгейге қол жеткізуіміз қажет. 

Әлемдегі түрлі революциялар ешқашан оңтайлы нәтижеге әкелген емес. Қазақстанның тәуелсіздік 

кезеңіндегі жаңғыруы байыпты қа- лыпта, уақыт талабын ескере отырып, кезең-кезеңімен жүзеге асуда. 

Эволюциялық жолмен жаңғыру қазақстандық даму жолының негізгі кілті екендігін ұғынып, әрбір 

қазақстандық азаматтың басты бағдары- на айналуы тиіс. 

Рухани жаңғыруда қойылып отырған маңызды мәселенің бірі – «сананың ашықтығы». Жаһандану 

үрдісіндегі басты талап – әлемдік тілдерді игеруге ұмтылу. Бұл біздің ғаламдық үрдіске толыққанды 

араласуымызға жол ашады. Әлемдік озық тәжірибе мен жетістіктерге қол жеткізуімізге мүмкіндік 

туғызатыны анық. 
Елбасы рухани жаңғыру жолында таяу жылдары атқарылуы тиіс негізгі міндеттерді де нақты 

анықтап беріп отыр. Соның бірі – латын әліпбиіне көшу. Бұл орайда, қазақ әліпбиінің жаңа графика- дағы 

бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдайтын боламыз. 

Білім беру жүйесінде дүние жүзінде баламасы жоқ бағдарлама іске асырылатын болады. Әлемдегі ең 

жақсы әртүрлі тілдердегі 100 оқулық қазақ тіліне аударылады. Бұл халқымыздың білімін әлемдік кеңістікке, 

ғаламдық деңгейге алып шығуға тың серпін беретіні сөзсіз. 

Президент рухани жаңғыруды жүзеге асыру аясында әлемде ешкімге ұқсамайтын дербес ұлт 

болуымыз үшін «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасын іске асыру міндетін қойып отыр. 

Мәдениетіміздің озық үлгілері әлемдік деңгейде кеңінен танылып, дүниежүзіндегі бәсекеге қабілеттілігі 

халықаралық деңгейге сай болуы қажет. Мәдениетті жасайтын халық болғандықтан, осы идеяның аясында 

замандастарымыздың жетістіктерін көрсетуге бағытталған «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы қолға 
алынатын болады. Бұл тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерге қол жеткізуге мол үлес қосқан 

тұлғаларымызды елге танытуды көздейтін жоба болмақ. 

Елбасы ұсынып отырған рухани жаңғырудың негізгі сипаты өткен мен болашақты үйлестіре жүзеге 

асыру болғандықтан, біз екі арнада мұны іске асыруымыз қажет. Оның бірі – ғаламдық жетістіктерді 

өзімізге әкелу арқылы жаһандық дамуда өз үлесімізді алу. Екіншісі, өткен тарихымыз бен дәстүрлерімізден 

асыл құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалу. Осы орайда, Елбасы 

ауқымы кеңейіп, «Туған елге» ұласатын «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынып отыр. 

Елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы оны дәйекті түрде жүзеге асыру тұрғысынан жан-

жақты талқылау мен зерделеуді қажет ететін маңызды құжат болып табылады. Бұл жерде, немқұрайлылық 

пен дүмбілездік орын алмауы тиіс. Өйткені, бұл мәселе біздің ұлты- мыздың болашағы мен рухани әлеуетіне 

тікелей қатысты. Түптеп келгенде − бұл күйзеліс пен дүрбелеңнің, сонымен қатар, прогресс пен дамудың 

алмағайып кезеңінде Қазақстанның экономикалық және технологиялық жаңғыруының идеологиялық негізі. 
Біз, қазақ ұлты рухани жаңғыру арқылы өркениетті әлемнің ажырамас бөлігіне айналамыз. Бұл – біздің 

тарихи таңдауымыз. 
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Резюме: 
 Как показывает мировой опыт, органы внутренних дел страны являются системой 

правоохранительных органов, призванной поддерживать жизнь человека и гражданина, здоровье, права и 

свободы каждого человека, общественный порядок, а также обеспечить общественную безопасность. В 

соответствии с этим, в данной статье речь шла об общих функциях органов внутренних дел и информации 

о ходе реализации бюджетных программ Министерства. Актуальность темы обусловлена тем, что 

вопросы планирования бюджетных программ и исполнения бюджета в стране до настоящего времени 

являются важнейшими условиями. 

 

Abstract: 

 According to world experience, the internal affairs agencies of the country are a system of law enforcement 
agencies designed to support human and civil life, health, rights and freedoms of everyone, public order, as well as 

to ensure public safety. Accordingly, this article dealt with the general functions of the internal affairs agencies and 

information on the implementation of the Ministry 's budgetary programmes. The relevance of the topic is due to the 

fact that the planning of budgetary programmes and budget implementation in the country are thus far essential. 

 

Кілт сөздер: ішкі істер органдары, ішкі аудит департаменті, сапа көрсеткіштері, бюджеттік 

бағдарлама бойынша шығыстар, бюджеттік инвестициялар, стратегиялық бағдарлама, ведомстволық 

бағынысты ұйымдар. 

Key words: internal affairs agencies, Internal Audit Department, quality indicators, budget program 

expenditures, budget investments, strategic program, subordinate organizations. 

 

Шетел мемлекеттерінде ішкі істер органдарының әртүрлі деңгейдегі модельдері немесе жүйелері 
бар. Бірақ та ел ішіндегі жүйеге келсек, өз елімізге тән жүйенің ары қарай дамуына, Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер органдарын жаңғырту мәселелері бойынша қазіргі таңда біршама бюджеттік бағдарламалардың 

септігі аз емес. 

Бәрімізге белгілі, ҚР Ішкі істер министрлігі азаматтық қорғаныс саласында маңызды рөл атқарады. 

Сонымен қатар, қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төтенше 

жағдайлардың(өрт қауіпсіздігі) алдын алу мен олармен күресу шаралары жүйесінің қызмет жасауын 



77 

 

қадағалайтын және реттеп отыратын орталық атқарушы орган болып табылады. Осы айтылған міндеттерге 

сәйкес министрліктің негізгі миссиясын анықтауға болады. 

Бұл органның маңызды миссиясы–елдегі әрбір азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен 

бостандықтарын, қоғам мен ел мүдделерін, құқыққа қарса бұзушылықтардан қорғау, сонымен қатар елдегі 

азаматтық қорғаныс жүйесін жетілдіру болып табылады. 

Қазіргі таңдағы ҚР Ішкі істер министрлігінің құқықтық негіздеріне келетін болсақ, бұл орган 

еліміздің Конституциясына, ҚР заңдарына, ҚР Үкіметі бекіткен актілері бойынша, халықаралық 

келісімшарттар және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамаларына сәйкес жүргізілуі тиіс. Бұл 

мемлекеттік органның құқық негіздеріне сәйкес өз құзыреті шегiнде министрліктің атынан iшкi iстер 
органдары орындауға мiндеттi бұйрықтар шығарады және өз құзыреті шегiнде өзге де мемлекеттік органдар 

лауазымды тұлғалар мен азаматтар орындауға мiндеттi нормативтік құқықтық актілер шығарады. Осыған 

қоса, қазіргі уақытта министрлікке басшылықты жүзеге асыруды жауапты лауазымды тұлға–Ішкі істер 

министрі орындайды. Ішкі істер министрін ҚР Президенті лауазымға тағайындайды және босатады. 

Ішкі істер министрлігінің құрылымына кіретін департаменттер біршама. Солардың біріне 

министрліктің стратегиялық құжаттарының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді талдау қызметін іске 

асыратын Ішкі аудит департаментін алуға болады. Бұл департаменттің Ішкі істер министрлігінің 

стратегиялық бағдарламаларына қосатын үлесі маңызды болып келеді. Сондықтан да бұл департамент 

төмендегідей міндеттерді орындайды: 

1) Министрліктің стратегиялық бағдарламалырының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді 

талдау, саралау қызметі; 

2) Қаржылық және басқару ақпаратының сенімділігін және дұрыстығын, аудит объектісінің 
қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін, мемлекеттік қызметтің сапасын, мемлекет 

активтерінің сақталуын талдау, бағалау қызметтері жатады. 

Ішкі аудит департаментінің аса маңызды функцияларының біріне: министрге және ішкі мемлекеттік 

аудит жөніндегі уәкілетті орган алдында көрсетілген қызметтік нәтижелер, қорытындылар бойынша жыл 

сайын есеп беру функциясын жатқызуға болады. Осы функцияға сәйкес Ішкі аудит департаменті 2018 

жылғы 1 тоқсан бойынша ішкі істер органдарының бөліністері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарында 

6 тексеру жүргізді.  

Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 898,9 млн. теңгеге қаржылық 

бұзушылықты анықтады. Бұзушылықтың жалпы сомасынан 39,5 млн. теңге қалпына келтіруге және 

бюджетке өтеуге жатады. Тексеру нәтижелері бойынша 5,9 млн. теңге қалпына келтірілді және бюджетке 

өтелді.(1-сурет) 
Жалпы сомасы 150,8 млн. теңгеге мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылық, оның 

ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал еткен сомасы 90,0 млн. теңгені анықтады. 

Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзуға жол берген үшін 18 лауазымды адам тәртіптік 

жауапкершілікке тартылды. 

Сонымен қатар, 2018 жылдың бірінші жарты жылдығында Ішкі аудит департаменті Қазақстан 

Республикасы ІІМ-нің бөліністері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарында 21 тексеру жүргізді. 

Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 2 370,0 млн. теңгеге қаржылық 

бұзушылықтар анықталды. Бұзушылықтың жалпы сомасынан 841,4 млн. теңге қалпына келтіруге және 33,5 

млн. теңге бюджетке өтеуге жатады, оның ішінде 813,0 млн. теңге қалпына келтірілді және 7,6 млн. теңге 

бюджетке өтелді. (1-сурет) 

Жалпы сомасы 421,7 млн. теңгеге мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтар, оның 
ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал еткен сомасы 330,4 млн. Теңге анықталды. 

Қазақстан Республикасының заңнамаларын бұзуға жол бергені үшін 49 лауазымды адам тәртіптік 

жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 1 лауазымды адам қызметінен босатылды. 
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1-сурет. 2018ж. 1-ші тоқсан және 2018ж. 1-ші жарты жылдығы бойынша ІІМ-нің Ішкі аудит департаменті ҚР 

ІІМ-нің бөліністері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарындағы тексерулеріндегі бұзушылықтар 

 

2018 жылға арналған Ішкі істер министрлігінің бюджеттік инвестициялар жобалары бойынша 

Республикалық бюджет қаражаты есебінен 6 бюджеттік инвестициялар жобаларын іске асыруға 7 691 

515мың теңге бөлінген болатын. Оның ішінде келесі жобаларға(2-сурет): 

 

 
2-сурет. ІІМ-нің 2018 жылға арналған ІІМ-нің бюджеттік инвестициялар жобаларына бөлінген 

қаражат көздері, мың теңге 

 

2019 жылы ІІМ-нің 9 бюджеттік инвестициялық жобасын іске асыруға республикалық бюджеттің 
есебінен мынадай жобаларға 14млрд. 568 млн. теңге бөлінді. Осыған сәйкес бұл жобаларға төмендегілер 

кіреді: 

 
3-сурет. 2019жылға арналған ІІМ-нің бюджеттік инвестициялық жобасын іске асыруға 

республикалық бюджеттің есебінен жобаларға бөлінген қаражат, млн/млрд теңге 

 

Жоғарыда аталған бюджеттік инвестициялық жобалардың негізінде мемлекеттік қызметтер көрсету 

үдерістерін автоматтандырудың тиімділігі мен орындылығын бағалай аламыз. Осындай негізге сүйенетін 

келесі бюджеттік бағдарламаларды атауға болады. 
Еліміздегі Ішкі істер министрлігінің 2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы: 

қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық жүйе, төтенше 

жағдайларды алдын алу және де оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты жоспарлау, сонымен қатар 

оның іске асуын ұйымдастыру жайындағы біршама қызметтермен сипатталады. Бағдарламаның мақсаты да 

сипаттамасына қарай негізделеді. 
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1-кесте. ІІМ-нің 2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаның шығыстары, мың теңге 

 

Бюджеттік 

бағдарлама 

бойынша шығыстар 

 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

 

Есеп 

беру 

кезеңі 

 

 

Ағымдағы 

жылғы жоспар 

 

 

2016 жыл 

 

 

2017 жыл 

 

 

2018 жыл 

1 2 3 4 5 6 7 

Бюджеттік 

бағдарлама 

бойынша 

шығыстардың 

қорытындысы 

 

мың теңге 

 

60 568 

125,6 

 

63 580 092 

 

61 704 409 

 

62 234 760 

 

62 234 

892 

 

Аталған бағдарламаның соңғы нәтижелері бойынша мынадай қорытындыға келе аламыз: қоғамдық 

қауіпсіздіктің тиісті жай-күйін қамтамасыз ету және қылмыстар мен әкімшілік бұзушылықтарды алдын алу, 

анықтау, қылмыстарды ашу секілді іс-қимылдар, заңнамада белгіленген құзыреті шегінде алдын ала 

тергеуді анықтауды және дағдарыстық жағдайда басқарудың жеделдігі мен тұрақтылық деңгейін арттыру, 

төтенше жағдайлармен күресу қызметтері жүзеге асырылды. 

2020 жылы ІІМ-нің 22 бюджеттік инвестициялық жобасын іске асыруға республикалық бюджет 
қаражатының есебінен мынадай жобаларға 37 млрд. 406 млн. теңге бөлінді және бұл қаражат көздері қандай 

бағытқа арналғанын төменде келтірілген мәліметтерден көруге болады. 

 
4-сурет. 2020 жылы ІІМ-нің 22 бюджеттік инвестициялық жобасын іске асыруға бөлінген қаржы, 

млрд.тг.  

Қорыта келе, ішкі істер органдарының бюджеттік бағдарламаларының тиімділігін бағалау түпкілікті 

мақсатқа қол жеткізу дәрежесін, бюджеттік бағдарламалардың күтілетін нәтижелері мен индикаторларын, 

мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет активтерін оларды іске асыру мерзімдері бөлігінде, 

республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару кезінде тиімділік пен нәтижелілік қағидаттарын сақтау 

үшін жүргізіледі. Осыған сәйкес, Ішкі істер министрлігінің бюджеттік бағдарламалары, белгілі бір салаға 

байланысты бөлінген қаржы көздерінің дұрыс жұмсалуын жоспарлау мақсатында әзірленеді. Сонымен 

қатар, жоғарыда көрсетіп кеткендей, бағдарламалар негізінде көптеген ғимараттардың құрылыс барысына 

байланысты бөлінген және ол өз қызметін атқаруда. Сонымен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

органдарын жаңғырту мәселелері бойынша қазіргі таңда біршама бюджеттік бағдарламалардың септігі аз 

емес. 
 

Әдебиеттер 

1 Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің ресми сайты 

http://www.gov.kz/memleket/entities/qriim?lang=kk 

2 «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2014 

жылғы 23 сәуірдегі № 199-V ҚРЗ. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199 

3 Курс лекции по дисциплине «Специальная техника и ее применение»:/ Тулеев С.А.-Aктoбe: 

Aктюбинcкий юpидичecкий инcтитyт МВД Pecпyблики Кaзaxcтaн им.М.Бyкeнбaeвa, 2016. - 101c. 

21 389 000 000 

2 557 000 000 

12 124 000 000 

1 336 000 000 

0 10 000 000 000 20 000 000 000

Төтенше жағдайлар комитетінің 

18 жобасы 

Ұлттық ұланның 2 жобасы  

ішкі істер органдарының 1 

жобасы  

Қылмыстық-атқару жүйесі 

комитетінің 1 жобасы 

http://www.gov.kz/memleket/entities/qriim?lang=kk
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199


80 

 

4 "Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 

жобасы туралы ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1747 Қаулысы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1200001747 

5 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №83 бұйрығы  

https://egov.kz/cms/kk/law/list?departments%5B0%5D=1_103&departments%5B1%5D=2_103003 

 

 

ӘОЖ:347.25 

UDC:347.25 
 

СТАЛКИНГ (ІЗГЕ ТҮСУ) ҚҰРБАННЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚУДАЛАУ ҮЛГІЛЕРІ 

 

STALKING VICTIM DESCRIPTIONS AND PATTERNS 

 

Битемиров Қ.Т., Ордаева А.Ж., Нақыпов Б.И. 

Bitemirov K.T.,  Ordayeva A.Zh., Nakipov B.I. 
 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 

M.Auezov South Kazakhstan StateUniversity, Shymkent, Kazakhstan 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті,Түркістан, Қазақстан  

Hodja Ahmed Yasavi, the International Kazakh-Turkish University, Turkistan, Kazakhstan 
Bitemirov_kairat@mail.ru, Aygul.ordaeva@inbox.ru,  

 

Резюме: 

 В этой статье рассматриваются характеристики преследования иcсталкирующие 

жертвые.Было также обращено внимание на настоятельную необходимость ужесточения наказаний за 

сексуальное насилие, педофилию, торговлю наркотиками, торговлю людьми, бытовое насилие в отношении 

женщин и другие серьезные преступления, особенно преступления против детей. В Соединенных Штатах 

преследование является растущей проблемой, с которой многие сталкиваются каждый год. 

Распространениесайты социальных сетей сделали кибер-преследование новой формой социального 

преследования и потенциальнымвиктимизации. Целью данного исследования было изучить 

распространенность традиционных икиберстолдинг в кампусе колледжа среднего размера на юго-востоке 
США. Включено былоизучение влияния отношений между жертвой и правонарушителем, для которых 

была совершена виктимизациясообщили, и гендерные модели использования социальных медиа.  

В соответствии с современной литературой, жертвы чаще сообщают как о традиционных, так 

иИнциденты с кибер-преследованием для друзей / членов семьи, в отличие от правоохранительных органов. 

Как новый социальныйсетевые сайты продолжают выходить на поверхность, крайне важно, чтобы они 

часто исследовались, как в нихлежит возможность возникновения инцидентов кибер-преследования. 

 

Abstract: 

 This article discusses the characteristics of harassment and the harassing victims. Attention was also 

drawn to the urgent need to increase penalties for sexual violence, pedophilia, drug trafficking, human trafficking, 

domestic violence against women and other serious crimes, especially crimes against children. In the United States, 
harassment is a growing problem that many face every year. The proliferation of social networking sites has made 

cyber-harassment a new form of social harassment and potential victimization. The purpose of this study was to 

study the prevalence of traditional and cyberstolding on a mid-sized college campus in the southeastern United 

States. It included a study of the impact of the relationship between the victim and the offender, for whom 

victimization was reported, and gender models of using social media. 

According to modern literature, victims are more likely to report both traditional and cyber-harassment 

incidents for friends / family members, unlike law enforcement agencies. As new social networking sites continue to 

surface, it is imperative that they often be examined as to the potential for cyber-harassment incidents. 

 

Кілттік сөздер: азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету,зорлық-зомбылық, 

сталкинг (ізге түсу), сталкер, антисталкинг, виктимизация, киберсталкинг 

Keywords:ensuring the rights and safety of citizens, violence, stalking, stalker, anti-stalking, victimization, 
cyberstalking 

 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына бірінші Жолдауында негізгі 

бағыттардың алдыңғы қатарында азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 

басымдықтарды белгілеп, бұл бағыттағы сот және құқық қорғау жүйелерінің елеулі рөлін атап көрсеткен 

болатын. Азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету – бұл қоғамның және мемлекеттік 
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өмірдің барлық саласында қорғалуға жататын негізгі құндылықтар. Кез келген демократиялық жүйеде 

азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігі қоғам мен өркениет жетістіктерінің көрсеткіші ретінде объективті 

әрекет ететін ең маңызды әлеуметтік және саяси-құқықтық институт болып табылады. Сондықтан да 

әлемдік қауымдастық азаматтың құқығы мен оның қауіпсіздігін жалпыға ортақ идеал, үдемелі даму мен 

өркендеудің негізі, тұрақтылық пен беріктілік факторы ретінде қарастырады[1]. 

Жыныстық зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам саудасы, әйелдерге қатысты 

тұрмыстық зорлық-зомбылықжәне басқа да ауыр қылмыстарға, әсіресе, балаларға қатысты қылмыстарға 

қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту қажет. Бұл мәселені шешуді Парламентке және Үкіметке 

тапсырамын-деп, президентіміз атап өткендей cталкинг (ізге түсу) адам кеңістігіне қол сұғудан  қорғануда 
ауыр әлеуметтік мәселе болып саналады.  Америка Құрама Штаттарында үш миллионнан астам адам жыл 

сайын қудалауға тап болады[2].Біздің елімізде де сталкерден қорғанудыда құқықтық қамтамасыз етілуі 

қажет. 

Сталкинг (ізге түсу) -бұл қорқыту және психологиялық қорқыныш құрбандар үшін жойқын салдары 

байқалады. Басқа қылмыстарға қарағанда, қудалау бір жағдайда болмайды және құрбандар қудалаудың 

бірнеше рет мінез-құлқын көреді. Сталкер    әрекеттері физикалық, эмоциялық немесе психологиялық зиян, 

денсаулықтың нашарлауы, тұрақты үрейден, ашулардан немесе ұйқысыздық; сондай-ақ олардың әлеуметтік 

және институционалдық желілеріндегі мүліктік емес құқықтық қатынастарға қол сұғуларынан көрініс 

табады[3]. 

Сталкингтік мінез-құлық ғасырлар бойы болған, бірақ кедергі жасайтын заңдар аз.  Қылмыс 

виктимизациясын ұлттық зерттеуді пайдалану: қудалау виктимизации бойынша қосымша (АҚШ Әділет 

министрлігі (USDOJ), Әділет статистикасы Бюросы (BJS), 2009) зерттеуде құрбандардың демографиялық 
айырмашылықтары, ауырлық, ұзақтығы және жиілігі, құрбанның реакциялары және оған реакциялар, 

сондай-ақ classing түрі бойынша classing салдарыжәне қылмыскердің қарым-қатынасы.  Гендерлік табиғатқа 

байланысты пайдаланылған, феминистік classing болды.  Қазіргі уақытта он жастан асқан қудалау туралы ең 

жиі дәйек келтірілетін ұлттық деректер және шын мәнінде киберқауіпсіздік туралы ақпаратты қамтымау 

(Tjaden & Thoennes, 1998а, 1998b, 2000А).  Деректер үшін бұл зерттеу-қудалау туралы соңғы ұлттық 

деректер және зерттеу үшін алғашқы ұлттық деректер киберсталкинг.  Осы зерттеу виктимизацияны қудалау 

бойынша бар зерттеулерді толықтырады киберсталкингтің жыныстық және жыныстық емесқарым қатынаста 

мінез-құлқын зерттеу.  Бұл  екеуіде қудалау виктимизациясын зерттеуде жәбірленушіні қудалауда 

технологиялардың өсуікиберсталкингтің виктимизациясына әкеледі.  Демек, зардап шеккендерге көмек 

көрсету,көмектесу үшін қудалаудың осы түрлері мен модельдерін зерттеу маңызды.   

 Алғашқы антисталкинг Заңы 1990 жылы Калифорнияда қабылданды (құрбандарға көмек көрсету 
ұлттық орталығы ұлттық Әділет институты (NIJ), 1996).  Бұл заң қабылданды жауап актриса Ребекки 

Шеффердің өлімі, ол оны қудалаған жанкүйер болды екі жыл (McAnaney, Curliss, Abeyta-Price, 1993; NCVC, 

2007).  Сонымен қатар, заң да болды бес әйелді өлтіруге реакция, олардың барлығы қудалаушылар 

өлтірілген, оларға қарсы шыққан. Бұған дейін ол тыйым салынған бұйрықтар алды (McAnaney, et al. Ncvc, 

2007).Көрсетілген жағдайлар қоғамның назарын қудалаудың маңыздылығына аударды және 1992 жылға 

қарай пайда болды антисталкингтік заңнама (McAnaney, et al., 1993).  Бүгін барлық 50 штат, округ Колумбия 

және федералдық үкімет антисталкинг заңдарына ие; және кейбір штаттарда қудалау заң сондай-ақ 

қудалауды қамтиды (Miller, 2002; Office of Victims of Crime (OVC), 2002).  Жалпы,  көптеген Штаттарда 

қудалау заңның бұзылуы сияқты белгілі бір жағдайларды қоспағанда, теріс қылық болып табылады.     

 Жалпы, қайталанатын әрекеттер (әдетте екі немесе одан көп рет), нақты адамға (адамдарға) 

бағытталған, оларды қорқытуға немесе қорқытуға мәжбүрлеу(Miller, 2002; OVC, 2002; Spitzberg & Cupach, 
2007; Westrup & Fremouw, 1998).  Көптеген мемлекеттер "сенімді қауіп" талабын жойды, себебі қазір, 

сталкинг  құрбандарының тәуекелдіктерінің белгілері айқындалды.  Демек, көптеген елдер қауіп белгілері 

айқын және айқын болуы мүмкін (Miller, 2002).  Шын мәнінде, барлық қудаланған құрбандардың 

жартысынан көбі ұлттық сауалнамада ізге түсу тікелей қауіп төндіретінін көрсетті. (Tjaden & Thoennes, 

1998b).  

Сонымен қатар, сталкинг қажетсіз талаптарды қою арқылы адамды қорқытады (OVC, 2002).Жаңа 

бағыт киберқауіпсіздік мәселесін жақында талқылаған – электронды коммуникацияларды қолдану арқылы 

сипатталады. 

Киберсталкингке қатысты ақпараттар мен зерттеулер жаңа болып табылады және бұл демек, біз әлі 

көп нәрсені білмейміз.  Дегенмен, кейбір зерттеушілер ұлттық өздігінен есептеу деректерін (мысалы, Baum 

et al., 2009; Tjaden & Thoennes, 1998a, 1998b, 2000А).  Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық туралы Ұлттық 

сауалнама (NVAWS) шамамен 1,4 миллиондаған адамдар 12 ай бойы қудалауға тап болды (Tjaden & 
Thoennes, 1998a, 1998b, 2000А).   

Бір қызығы, соңғы он жылда ізге түсу құрбандарының саны артты. Алайда, сауалнамаларды тікелей 

салыстыру мүмкін емес болуы мүмкін, себебі бұл сауалнамалардың әдістері сауалнамалар әртүрлі болды 

және қудаланған құрбанды анықтау қандай да бір дәрежеде ерекшеленді.  Дегенмен бұл бағалар 18 жастан 

кіші адамдарды ескермейді деп мойындау керек. , зерттеулер үшін қол жетімді болмайтын мекемелерде 

үйсіз немесе өмір сүретіндер (яғни, үй шаруашылығы); сондықтан бұл сандар, бәлкім, төмендетіледі 
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виктимизацияның нақты дәрежесі (Baum et al., 2009; Tjaden & Thoennes, 1998a, 1998b, 2000a).  Жоғары 

тәуекелге ұшырауы мүмкін студенттер, топтар арасында таралу көрсеткіштері classing, орташа шамамен 

10% (Bopp, 2005; Coleman, 1997; Fisher et al., 2000, 2002; Мастейн & Tewksbury, 1999).  Виктимизацияның 

көрсеткіштері 4-тен 15% - ға дейін (Алексия және соавт., 2005; Финн, 2004).  

Қорытынды қудалаудың қалай анықталуымен және бағалануымен байланысты болуы мүмкін.    

Сталкинг стереотиптерінің бірі-бұл бейтаныс адам жасаған зорлық-зомбылық қылмыснемесе тікелей қауіп 

төндіретін әрекеті (Дэвис &Frieze, 2000; Spitzberg & Cupach, 2007).  Жиі кездесетін жағдайлардың көпшілігі 

қудалаушы мен қудалауға бөлінген жағдайларда орын алады кейбір танысу дәрежесі (Baum et al., 2009; 

Bjerregaard, 2000; Fisher et al. Алматы , 2000, 2002 ж.; Fremouw et al., 1997; Шеридан және т. б., 2001a; 
Spitzberg & Cupach, 2007; Tjaden & Thoennes, 1998б).  Ал соңғы бетпе-бет зерттеулердің метаанализі 80% - 

ға жуық бетпе-бет (Spitzberg & Cupach, 2007).  Нақты, шамамен жартысы романтикалық қатынастардан 

пайда болады және бұл әсіресе колледж студенттері арасында таралған (Fisher et al.- Алматы: "Мектеп" 

Баспасы, 2000, 2002; Spitzberg & Cupach, 2007).  Киберқылмыскерлер іздеген адамдар көп ең алдымен, бұл 

қудаланған басқаларға қарағанда бұрынғы жақын серіктес жасады (Alexy et Әл., 2005).  Жалпы алғанда, 

әйелдер жиі ерлерге қарағанда, жыныстық серіктес тарапынан қудаланады[4]. 

Ізге түсу құрбандары тікелей әсер етуі мүмкін, мысалы, эмоциялық немесе психологиялық зиян, 

денсаулықтың нашарлауы, тұрақты қорқыныштан, ашуланудан көрінеді. 

Сталкинг құрбандары әйелдер, ер адамға қарағанда қорқынышты білдіреді. Құрбандар, сондай-ақ 

олар виктимизацияға байланысты жұмыста уақыт жоғалтады  

Құрбандар, сондай-ақ қудалау нәтижесінде кейбір қаржылық шығындарды әкелуі мүмкін, мысалы, 

көшу қажеттілігі.,құлыптарды өзгерту немесе қосу, немесе сот шығындары (Baum et al. 2009; Брюстер, 1999; 
Мелтон, 2007c; USDOJ, Violence Against Women Office, 2001).  Сонымен қатар, құрбандарға көмектесетіндер 

олар сталкердің нысанасына айналады немесе  теріс әсеріне ұшырайды.  

Ал кейбір құрбандар оларды қудалауға және виктимизациялауға байланысты психологиялық кеңес 

беру немесе қолдау іздейді (Brewster, 1999; Tjaden & Thoennes, 1998b; Westrup et al., 1999).  Шын 

мағынасында сталкинг құрбандары өмір сүру сапасының төмендеуімен сипатталады.  Сондай-ақ, тұрмыстық 

серіктес тарапынан қудалаудың ерекше әсерін зерттеуді қажет етеді. Жалпы, құрбандар бұл туралы 

хабарламау үшін бірнеше себеп келтіреді. Мысалы, құрбандар сталкинг (ізге түсу)-полиция ісі емес екенін 

сезген.  

Қудалау және виктимизация туралы хабарламалар саны әдетте үлкен емес; бірақ құрбандар өзінің 

виктимизациясын жеңу үшін басқа әрекеттер жасайды.    Сонымен қатар, құрбандар отбасы, достар сияқты 

басқалардан көмек сұрай алады.  
Құрбандармен ар-ождан стратегиясына келіссөздер, қауіп-қатерлер немесе тіпті қудалаушыға қарсы 

тұру, қудалаушы болдырмау немесе елемеу, күтім (яғни мекенжайды өзгерту, телефон нөмірлерін бұғаттау, 

класты жою), бас тартуға қатысу немесе көмек немесе қолдау көрсету (Алексий және т.б., 2005; Bjerregaard, 

2000; Brewster, 1999; Fisher et al., 2000, 2002; Fremouw et al., 1997; NCVC, 2007; Әділет әуесқойлары & 

Cupach, 2007; әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселелері,2001).  Бұл стратегиялар түрлері әр түрлі 

табысқа ие.  Кез келген жағдайда, құрбандар өздерінің жалғасқан виктимизацияны жеңе алатынына сенімді 

емес екенін анықтай алады. Бұл зерттеу виктимность қудалауға реакциялар туралы әдебиетті қосымша 

толықтырады қылмыскердің ізге түсу түрі мен қарым-қатынасына негізделген реакцияларды зерттеу 

жолымен[5]. 

Қорыта келе мынадай төрт негізгі болжам жасауғаболады. Олар төмендегідей: 

1. Жастар арасындағы құрбан болғандар мен құқық бұзушылар арасындағы ең көп кездесетін 
қарым-қатынас кибершабуыл немесе дәстүрлі зорлық-зомбылық болғанына қарамастан, құрбылары 

арасындағы қарым-қатынас болып табылады.  

2. Жәбірленуші-қылмыскердің қарым-қатынасына қарамастан, барлық құрбандардың достарына 

немесе туыстарына қарағанда дәстүрлі немесе кибер қудалау туралы құқық қорғау органдарына хабарлау 

мүмкіндігі аз. 

3. Кибер шабуылға ұшыраған студенттер дәстүрлі түрде қысым көрген жастарға қарағанда, 

қысымшылық туралы жиі айтады.  

4. Әйелдер киберсалкингті ерлерге қарағанда жылдамырақ басқарады. 

Шындығында, бұл технологияны қолдану арқылы, атап айтқанда әлеуметтік желілер арқылы 

айыптауғабақылау шаралары қабылданбаса, қоғамның қолайлы мінез-құлқына айналуы мүмкін. Сондықтан, 

технологияның өзгеруіне байланысты киберстолингтік зерттеулер осыған бейімделуі керек. 
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Түйін: 

Бұл мақалада медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары болып табылады шараларымен 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің қолданылатын соттың адамның жасаған қоғамға қауіпті іс-әрекет 
және зардап шегетін психикасының бұзылуы, маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен 

ауырады. Қарамастан, олар сот тағайындайды, олар жазалау және оларды қолдану әкеп соқпайды қандай 

да бір қылмыстық-құқықтық салдарды болдырмайды. Шараларымен қылмыстық-құқықтық ықпал ету, 

оларды атау керек, өйткені олар қылмыстық заңдарында көзделген.Медициналық шараларды қолдану 

мақсаттарына жету - мәжбүрлеп емдеуге бағытталған адамдардың әлеуметтік қауіпті әрекеттер мен 

қылмыстардың алдын алу құралы. Ішінара айыпты деп танылған адамдарға, маскүнемдер мен 

нашақорларға жасалған қылмыстары үшін жазасын өтеп жатқан адамдарға қатысты мәжбүрлеу 

шараларын қолдану мақсаты сотталушылардың осы санаттарын түзетуге және қайта тәрбиелеуге 

жәрдемдесу болып табылады. 

 

Abstract: 

Force  measures of medical character are the measures of criminal influence, that are used a court in 
regard to  a person, accomplishing publicly  a dangerous act and suffering  psychonosemas, alcoholism, drug 

addiction or glue-sniffing. In spite of the fact that they are appointed by a court, they are not punishment and their 

application does not draw some criminal consequences. By the measures of criminal influence them it is necessary 

to name because they are envisaged by a criminal statute.Achieving the goals of applying medical measures is a 

means of preventing the commission of socially dangerous acts and crimes by persons aimed at compulsory 

treatment. In relation to persons recognized as partially imputed, alcoholics and drug addicts who are serving their 

sentences for crimes committed, the purpose of applying coercive measures is also to facilitate the correction and 

re-education of these categories of convicts. 

 

Кілт сөздері: бұзушылық, жаза,құқық,қылмыстық құқық,нашақорлық. 

Keywords: violation, punishment, law, criminal law, drug addiction. 
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Принудительные меры медицинского характера — это предусмотренные законом меры 

медицинской (психиатрической и организационно-профилактической) помощи и защиты, принудительно 

применяемые в соответствии с определением (постановлением) суда к лицам, совершившим уголовно 

наказуемые общественно опасные деяния или преступления, страдающим психическими расстройствами и 

вследствие этого представляющим социальную опасность в целях излечения или улучшения их 

психического состояния, а также предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний. 

Законодатель относит такие меры к «иным мерам уголовно- 

 Специфика данного уголовно-правового института — в его юридической природе: по своей 
сущности принудительные меры медицинского характера являются своеобразными уголовно-правовыми 

мерами безопасности, применяемыми к лицам, совершившим запрещенное уголовным законом 

общественно опасное деяние, страдающим психическим расстройством и представляющим опасность для 

себя или для других лиц, в связи с чем нуждающимся в соответствующем психиатрическом лечении и 

проведении различных реабилитационных мероприятий. Целями применения таких мер являются излечение 

или улучшение психического состояния указанных лиц, а также предупреждения совершения ими новых 

общественно опасных деяний [1]. 

Принудительные меры медицинского характера не связаны с реакцией государства на преступление 

в какой-либо из форм уголовно- правового воздействия или с реализацией уголовной ответственности, не 

являются они разновидностью уголовного наказания или иной мерой уголовно-правового характера,которая  

должна применяться «за совершение преступления». В отличие от таких мер, имеющих карательную 

сущность и применяемых к лицам, совершившим преступление, за его совершение, в соответствии с 
характером и степенью его общественной опасности и в целях восстановления социальной справедливости , 

принудительные меры медицинского характера не обладают ни одним из этих признаков. Эти меры имеют 

комплексный характер, они сочетают в себе медицинский и юридический компоненты. Применяются они к 

лицам, которые страдают психическим расстройствами и нуждаются в соответствующем психиатрическом 

лечении и проведении различных реабилитационных мероприятий (медицинский компонент), которые 

совершили запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, представляют опасность для себя 

или других лиц и потому нуждаются в минимально необходимом принуждении и определенном, порой 

существенном, ограничении прав и свобод (юридический компонент). Принудительные меры медицинского 

характера правильнее было бы так и именовать: «медицинские меры безопасности в уголовном праве» или 

«медицинские меры уголовно-правового характера». 

Применяются такие меры строго при наличии законных оснований в рамках уголовного процесса по 
решению суда при наличии заключения независимой комиссии врачей-психиатров. Эти меры 

обеспечиваются государственным принуждением и применяются к совершившим общественно опасное 

деяние лицам вместо уголовной ответственности и (или) наказания либо наряду с ними[2]. 

При назначении принудительных мер суд не устанавливает их продолжительность, поскольку 

невозможно заранее определить срок, необходимый для излечения или улучшения состояния здоровья 

пациента. Указывается лишь вид принудительной меры. Лицо, которому назначена принудительная мера 

медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза 

в шесть месяцев для определения его психического состояния и решения вопроса о наличии оснований для 

внесения представления в суд о прекращении применения или об изменении такой меры. 

Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в процессе 

лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной меры медицинского характера 
либо прекращения ее применения. Освидетельствование может быть проведено также по ходатайству 

самого лица, его законного представителя и (или) близкого родственника, которое подается через 

администрацию учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от времени последнего 

освидетельствования. 

Основанием прекращения принудительного лечения является отпадение необходимости в ее 

применении, означающее отсутствие общего основания, указанного в ст. 97 УК, и достижение целей, 

предусмотренных ст. 98 УК: выздоровление больного или такое изменение его психического состояния, при 

котором отпадает необходимость лечения в принудительном порядке[3]. 

Заключение комиссии врачей-психиатров, как и представление администрации лечащего 

учреждения, не имеют для суда обязательного значения и подлежат проверке и оценке в судебном 

заседании. Суд вправе и не согласиться с выводами врачебной комиссии и администрации лечебного 
учреждения и принять решение вопреки их рекомендациям. 

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд 

может передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, 

органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое 

учреждение социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством РК о 

здравоохранении. 
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Больной, в отношении которого определением суда прекращено применение принудительных мер 

медицинского характера, при наличии медицинских показаний может быть в соответствии с Законом о 

психиатрической помощи оставлен для продолжения лечения на общих основаниях в том же или ином 

психиатрическом стационаре (кроме стационаров специализированного типа и специализированного типа с 

интенсивным наблюдением) или поставлен под наблюдение психоневрологического диспансера 

(диспансерного отделения, кабинета). 

Принудительные  меры медицинского характера являются мерами уголовно-правового воздействия, 

которые применяются судом в  отношении лица, совершившего общественно  опасное деяние 

и страдающего  психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Несмотря 
на то, что они назначаются судом, они не являются наказанием и их применение не влечет каких-либо 

уголовно-правовых последствий. Мерами уголовно-правового воздействия их следует называть потому, что 

они предусмотрены уголовным законодательством.Принудительные меры медицинского характера 

применяются на основании заключения судебно-психиатрической или наркологической экспертизы. В 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» к лицам, страдающим психическим расстройством, психическая 

помощь в виде психиатрического обследования, лечения и других мер применяется в основном добровольно 

с согласия больного или его законного представителя. В соответствии со ст. 11 указанного Закона 

психиатрическая помощь лицу, страдающему психическими расстройствами, может быть оказана без его 

согласия и согласия его законного представителя только при применении принудительных мер 

медицинского характера или при недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. 

Госпитализация в психиатрический стационар в недобровольном порядке возможна только для лица, 
страдающего тяжелым психическим расстройством, если он представляет опасность для себя или 

окружающих, или он оказался в беспомощном состоянии вследствие неспособности самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности при отсутствии надлежащего ухода, или если будет угроза 

причинения существенного вреда здоровью больного вследствие ухудшения его психического состояния.  

Общим основанием применения принудительных мер медицинского характера является совершение 

лицом деяния, ответственность  за которое предусмотрена Особенной  частью Уголовного кодекса. Порядок 

применения принудительных мер медицинского характера регулируется, кроме указанного выше Закона 

Республики Казахстан, следующими нормативными правовыми актами, утвержденными 23 февраля 1998 

года Комитетом здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики 

Казахстан; Инструкцией о порядке применения принудительных мер медицинского характера в отношении 

лиц с психическими расстройствами, совершившими общественно опасные деяния; Положением о 
психиатрическом отделении специализированного типа; Положением о психиатрической больнице 

специализированного типа с интенсивным наблюдением; Положением о специальной психиатрической 

комиссии. 

Принудительные  меры медицинского характера применяются  к лицам, совершившим общественно  

опасное деяние в состоянии невменяемости, потому что они в силу психического расстройства 

оказываются неспособными осознавать фактический характер и  общественную опасность своих действий 

(бездействия) или руководить ими. Таких  людей нужно лечить, а не наказывать. 

Это будет справедливо потому, что лицо, страдающее психическим  расстройством, действует неосознанно, 

невиновно, Применение наказания за совершение деяния при отсутствии вины нельзя признать 

справедливым[4]. 

Но  в  жизни встречаются случаи, когда  общественно-опасные противоправные деяния 
совершаются невменяемыми лицами– родившимися с психическими патологиями  или  заболевшими  

позже. Иногда бывает, что потрясенные содеянным, а равно наступившими для них  неблагоприятными 

последствиями, обвиняемые заболевают душевной болезнью, препятствующей им руководить своими 

действиями и отдавать себе в них отчет. 

Достижение  целей применения медицинских  мер является средством предупреждения  

совершения  общественно опасных  деяний и преступлений со стороны  лиц,  направленных  

на принудительное  лечение. В отношении лиц, признанных  ограниченно вменяемыми, алкоголиков  

и наркоманов, которые отбывают  наказание за совершенные преступления, 

целью применения принудительных  мер является также способствование  исправлению  и перевоспитанию  

этих категорий осужденных. 

Принудительные  меры медицинского характера назначаются  судом только в тех случаях, когда  

лица, которым они назначены, представляют в силу психического расстройства опасность  для себя 
или окружающих, либо они  способны причинить иной существенный вред[5].  
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Резюме: 

В данной статье медицинское право рассматривается как новая самостоятельная отрасль права, 

изучены концептуальные подходы учёных для определения правовой природы мединского права. На основе 

изученного,  приведена научная аргументация  о комплескной природе медицинского права. Также 

проанализирован опыт Узбекистана и передовая практика зарубежных стран в популяризации 

медицинского права как правовой отрасли и учебной дисциплины. Дано авторское определение 
медицинского права с учётом современных угроз и  вызовов в области здравоохранения. 

 

Abstract: 

 In this article, medical law is reviewed as a new independent branch of law, the conceptual approaches of 

scientists are studied to determine the legal nature of Medical law. On the basis of studied materials, scientific 

reasoning is given about the compliant nature of medical law. The experience of Uzbekistan and the best practices 

of foreign countries in the promotion of medical law as a legal industry and academic discipline are also analyzed. 

In article proposed the author definition of medical law into account modern threats and challenges in the field of 

healthcare. 

 

Ключевые слова: медицинское право, комплексная отрасль права, кодификация норм, 

совершенствование законодательства, предмет регулирования, метод регулирования, максимальное 
улучшение здоровья, правовая дисциплина. Вкратце приведет зарубежный опыт по  

Key words: medical law, a comprehensive branch of law, codification of norms, improvement of 

legislation, subject of regulation, regulation method, maximum improvement of health, legal discipline. 

 

В этоху глобализации здравоохранения, когда защита здоровья человечества должна решаться на  

мировом масштабе, в эпоху эпидемий и пандемий, цифровой медицины и новейших технологий, перед 
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мировым научным сообществом стоит задача развития новых отраслей права, которые должны 

регулировать возникающие отношения в результате развития науки, которые ранее не рассматривались на 

первых планах. К таким новым отраслям, в первую очередь, можно отнести отрасль медицинского права.  

На современном этапе, относительно молодая правовая дисциплина медицинское право уже во многих 

странах мира стала частью правовой системы государств и правовой культуры населения. 

 В юридической литературе даётся разнообразное определение медицинскому праву. Так, 

медицинское право представляет собой совокупность юридических норм, установленных или 

санкционированных государством, международными организациями, регулирующих общественные 

отношения в сфере медицинской деятельности (в системе медицинского обеспечения права на жизнь, права 
на здоровье, физической и психической неприкосновенности, оказание медицинских услуг, прав и 

обязанностей пациента, трансплантации органов и тканей, репродуктивных прав, судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертизы, вопросов эвтаназии), а также действия или деятельность 

медицинских работников по сохранению, представлению информации об их диагнозе и динамике 

протекания болезни и многие другие. Большинство общественных отношений в сфере медицинских услуг и 

здравоохранения еще не урегулированы правом, соответственно, медицинское право имеет свои пробелы.  

Медицинское право имеет тенденцию стабильного развития в странах Европейского союза, США, 

Канады, России, Литве, Республике Беларусь, Украине, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, а также в 

других странах. Одним из показателей становления и развития медицинского права в мире является то, что 

оно преподается в качестве юридической дисциплины не только в медицинских вузах, но и в юридических 

вузах многих стран, и на сегодняшний день является довольно развитой и актуальной отраслью права и 

популярной учебной дисциплиной . Например, в Республике Узбекистан в Ташкенстком государственном 
юридическом университете модульная дисциплина “медицинское право” входит в учебные планы, в 2009 

году было открыто новое направление магистратуры  

Создание в стране качественной системы здравоохранения, обеспечивающей сохранение и 

улучшение здоровья населения, формирование условий для воспитания здорового поколения, является 

приоритетным направлением государственной политики. 

Благодаря принимаемым мерам в стране обеспечено повышение эффективности, качества и 

доступности медицинского обслуживания населения, достигнуты основные параметры Целей развития 

тысячелетия ООН. 

За годы независимости международным сообществом была дана положительная оценка 

достижениям страны в сфере здравоохранения. Так, продолжительность жизни населения увеличилась на 

4,6 лет - с 69,1 лет в 1995 году до 73,7 лет в 2017 году. 
Показатель материнской смертности уменьшился в 3,1 раза и составил 21 случай на 100 тысяч 

живорожденных, а младенческой смертности - в 3,1 раза и составил 11,5 случаев на 1000 живорожденных. 

Степень охвата вакцинацией и профилактическими мероприятиями против наиболее часто встречающихся 

заболеваний у детей уверенно поддерживается на уровне 96-98 процентов. 

Внедрение комплекса профилактических, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями позволило обеспечить полную защиту от случаев 

возникновения особо опасных инфекций (чума, холера), полиомиелита, дифтерии, столбняка 

новорожденных, местных случаев малярии, кори и краснухи. Получены сертификаты Всемирной 

организации здравоохранения об элиминации дикого штамма полиомиелита (2002 г.), кори и краснухи (2017 

г.), малярии (2018 г.) . 

Вместе с тем в организации здравоохранения сохраняются отдельные проблемные вопросы и 
негативные явления, препятствующие эффективному решению задач по дальнейшему совершенствованию 

системы охраны здоровья граждан. 

В частности, отсутствие комплексного правового регулирования отрасли, значительное 

преобладание подзаконных и ведомственных актов, в первую очередь в сфере профилактики и социальной 

защиты населения от заболеваний, являющихся ведущими в индексе смертности и инвалидности, не 

позволяют обеспечивать стабильность системы здравоохранения. Неурегулированность таких 

востребованных направлений, как трансплантология, вспомогательные репродуктивные технологии, 

телемедицина, приводит к отставанию национальной системы здравоохранения от современных достижений 

медицинской науки и практики.  

В связи с этим, с целью формирования концептуально новой модели здравоохранения, Президентом 

Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был подписан Указ № УП-5590 “О комплексных мерах по коренному 

совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан от 07.12.2018 г., в рамках которого 
была принята Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы.  В 

Концепции одним из приоритетных направлений дальнейшего развития системы здравоохранения 

Республики Узбекистан определено совершенствование законодательства в сфере здравоохранения, где 

наряду с другими, требуется решение таких задач, как совершенствование нормативно-правовой базы путем 

унификации национального законодательства в сфере здравоохранения и принятия законов прямого 

действия, кодификация действующих законодательных актов в сфере здравоохранения в едином акте с 
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целью достижения их согласованности и обеспечения удобств для применения, принятие Кодекса 

здравоохранения Республики Узбекистан и др. . 

Безусловно, вышеуказанное говорит о том, что в Узбекистане, как и во всем мире, идет работа по 

развитию науки и учебной дисциплины медицинское право.  

Поэтому мы смело можем утверждать, что сложившиеся на сегодняшний день общественные 

отношения в Узбекистане области медицинской деятельности, привели к возникновению практической 

потребности не только для формирования отрасли медицинского права, а дальнейшего его развития и 

становления. Тем более, мы можем утверждать, что во многих странах мира, медицинское право уже давно 

является частью правовой системы и науки. 
Как отмечает З.Исламов, отрасль права – это совокупность обособленных юридических норм, 

регулирующих качественно однородную группу общественных отношений .  

Также согласно Х.Т.Адилкориеву, отрасль права – это общая совокупность юридических норм и 

институтов права, регулирующих однородную группу общественных отношений. Отрасль права является 

наивысшим уровнем системы права, характеризуясь определённой целостностью и самостоятельностью. 

Отрасль права формируется в качестве продукта общественной и практической потребности. Для 

образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия: 

- специфика и содержание общественных отношений; 

- объем и сложность данных общественных отношений; 

- отсутствие возможности урегулирования, возникших общественных отношений, с помощью норм 

или иных отраслей права; 

- необходимость применения особого метода регулирования к возникшим общественным 
отношениям . Исходя из этих концепций, мы можем утверждать, что на сегодняшний день, медицинское 

право из статуса института гражданского права вышла на уровень, и, приобрела статус отдельной 

самостоятельной отрасли права.  

Как известно, отрасль права имеет специфическое строение (структуру). В ней выделяются общая и 

особенная части. В общую часть входят институты, которые содержат в себе положения, «обслуживающие» 

все или почти все институты особенной части. Институты общей части содержат те нормы права, действие 

которых, как правило, распространяется на все регулируемые данной отраслью отношения. Институты 

общей части отрасли конкретизируются в институтах её особенной части. Такое построение системы права 

позволяет исключить дублирование нормативно-правового материала, устранить громоздкость 

юридических конструкций и облегчить восприятие и изучение отрасли права . 

Для того чтобы можно было характеризовать любую отрасль права, в первую очередь, необходимо 
наличие определения понятия, предмета, объекта и методов этой области. Предмет правового 

регулирования — это качественно однородные общественные отношения, которые регулируются нормами 

права. В общем виде предмет правового регулирования отвечает на вопрос: что регулирует эта отрасль 

права. Исходя из этого, предмет медицинского права — это общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления медицинской деятельности .  

Учитывая то, что отношения, возникающие в результате осуществления медицинской деятельности 

происходят не только на внутригосударственном, но и международном уровне, с участием субъектов 

национального, международного и международно-публичного права, можем сделать вывод, что предметом 

правового регулирования медицинского права являются отношения, возникающие из осуществления 

медицинской деятельности, как на национальном, так и международном уровне, общей целью которых 

является достижение максимального здоровья человека.  
Кроме предмета, каждая научная дисциплина имеет еще и объект изучения. Объектом дисциплины 

являются знания о явлениях, их система, формируемая данной наукой. В отличие от предмета данной 

дисциплины, один и тот же объект может изучаться различными науками. То есть медицинское право также 

может изучаться другими отраслевыми науками, например, гражданским, уголовным, уголовно-

процессуальным, административным правами с точки зрения своего предмета и объекта. 

Безусловно, для того, чтобы утверждать о допустимости выделения медицинского права в качестве 

отдельной комплексной отрасли права, наряду с наличием обособленного предмета, основополагающее 

значение имеет установление метода регулирования.  

В связи с этим, исследуя специфику медицинских отношений и систему, регулирующих норм в 

данной сфере, представляется важным остановиться на анализе ключевых методов медицинского права. 

Согласно академику Рахманкулову Х.-А.Р., под методом правового регулирования общественных 

отношений, применяемым в той или иной отрасли права, понимается совокупность способов, средств и 
приемов, посредством которых право воздействует на отношения между субъектами, складывающиеся 

вследствие особых свойств предмета правового регулирования . 

Необходимо отметить, что под медицинской деятельностью необходимо понимать комплексную 

систему, включающую не только саму организацию предоставления гражданам медицинской помощи, но 

также и ее непосредственное предоставление пациентам в рамках диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий, а также постоянный контроль качества медицинских услуг, а также 
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соблюдения со стороны медицинских работников и других субъектов международного права, в случаях 

осуществления проектов международными организациями в государствах-членах (государств, 

международных организаций, что говорит также о наличии публично-правовых отношений), а также 

этических (биоэтических) норм. Соответственно, исходя из того, что методами правового регулирования 

являются совокупность приемов и способов воздействия на медицинские отношения как на основе 

дозволяющих или разрешающих норм, так и на основе обязывающих и запрещающих норм, то в первом 

случае, имеется в виду диспозитивное (разрешающее) регулирование, во втором случае – императивное 

регулирование. При наличии единого предмета регулирования в виде правоотношений в данной области, 

очевидно то, что правовые нормы, регулирующие данные отношения, не связаны лишь единым методом, и 
основываются на методах уголовного права, административного права, гражданского права, трудового 

права, семейного права, уголовно-процессуального права, а также международного права. 

Также согласно академику Рахманкулову Х.-А.Р., правовые нормы, регулирующие комплексную 

отрасль права, не связаны лишь одним единым методом, так как они основываются на методах и других  

отраслей права, имеющих отношение к предмету регулирования данной отрасли, например, с гражданского 

или административного права. Так, медицинское право подпадает под данное определение комплексности, 

так как медицинское право регулируется методами гражданского, административного, уголовного и других 

основных отраслей права. 

 В свою очередь, мы можем сослаться на критерии различия между основными и комплексными 

отраслями, предложенными Ю.К. Толстым: 

– каждая основная (самостоятельная) отрасль обладает предметным единством, тогда как 

комплексная отрасль лишена подобного единства; 
– в состав основных отраслей не могут входить нормы других отраслей права, в то время как 

комплексная отрасль по своему составу складывается из норм иных (основных) отраслей права; 

– каждой основной отрасли права присущ свой специфический метод регулирования, тогда как 

комплексная отрасль использует ряд методов правового регулирования, почерпнутых из основных отраслей;  

– основные отрасли занимают определенное место в системе права, напротив, комплексным 

отраслям отводится лишь условное место (в зависимости от целей систематизации) при систематике права . 

В отношении медицинского права мы не согласны только с первым критерием, где говорится об отсутствии 

предметного единства, так как в данной диссертации определен предмет медицинского права, в то время как 

с остальными критериями принадлежности к комплексности, предложенными Ю.К.Толстым, мы 

совершенно согласны. 

Российские ученые Ю.Д.Сергеев, М.И. Милушин, А.А.Мохов, С.Г.Стеценко, А.Н.Пищита, 
Н.Г.Гончаров и другие также рассматривают медицинское право в качестве комплексной отрасли права. 

Ученые С.Г.Стеценко, А.Н.Пищита, Н.Г.Гончаров приводят следующее определение: «Медицинское право 

– это комплексная отрасль права, включающая совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере медицинской деятельности». Заслуживает внимания данное определение А.Б.Литовка, 

П.И.Литовка: «Медицинское право — пограничная комплексная отрасль национального права России, 

регулирующая здравоохранительные и другие тесно связанные с ними отношения». Исходя из этого, 

А.А.Кралько отмечает, что медицинское право относят к комплексной отрасли права, для которой 

характерно соединение разнородных институтов профилирующих и специальных отраслей. Отношения в 

одной сфере общественной жизни — охране здоровья и здравоохранении — регулируются нормами 

различных отраслей права, что позволяет отнести медицинское право к комплексным правовым 

образованиям. Однако некоторые юристы не рассматривают медицинское право в качестве комплексной 
отрасли права. Прежде всего, это связано с продолжающимися спорами о самом наличии комплексных 

отраслей .  

Таким образом, методами медицинского права являются правовые способы, при помощи которых 

происходит регулирование общественных отношений, входящих в предмет медицинского права.  

 Учитывая вышеуказанные обстоятельства, согласно которым появление новых отраслей права 

определяется как объективный процесс, приведем основные доводы, которые свидетельствуют о 

комплексной природе медицинского права: 

1. конституционно закреплено право на квалифицированное медицинское обслуживание; 

2. специальным законом Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» закреплено право 

на охрану здоровья граждан; 

3. наличие других отдельных нормативно-правовых актов, которые направлены на регулирование 

исключительно общественных отношений в сфере охраны здоровья граждан; 
4. общественные отношения, возникающие в сфере медицинской деятельности, регулируются как 

собственными нормами, так и нормами, содержащимися в других отраслях права (уголовное, гражданское, 

административное, семейное и др.); 

5. наличие общих принципов, которые присущи медицинскому праву, и характеризующие его 

содержание; 
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6. наличие системы и структура медицинского права, которые содержат правовые подотрасли, 

институты и нормы; 

7. невозможность в рамках существующих отраслей права обеспечить качественное правовое 

регулирование многочисленных отношений в области медицины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медицинское право представляет собой цельное правовое 

образование, отличающееся единством образующих его институтов, объединяющее нормы различных 

отраслей права в единую систему медицинского права.  

В связи с вышеуказанным, а также с учётом  современных угроз и вызовов в области здоровья, мы 

можем дать следующее определение: «Медицинское право является комплексной отраслью права, 
занимающее особое место в системе права, которое  регулирует все общественные отношения в области 

здравоохранения, где главной целью является максимально возможное улучшение здоровья людей. 
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Түйін: 

 XV ғасырдан бастап ХХ дейін және содан кейінгі аралықта Қырғызстан тарихи – саяси 

үрдістердің нәтижиесінде полиэтникалық және поликонфессиялы мемлекетке айналды. Қырғызстанның 

көпұлтты мемлекетке айналуындағы басты кезең – ХХ ғасырдың бірінші жартысы болып есептеледі. 

1937 жылы Қырғызстанға Армения, Әзірбайджан және Грузиядан түрлі этнос өкілдері депортацияланды. 

1966 – 1976 жылдардағы Қытайдағы Мәдени революцияның кезіңде көптеген ұйғырлар мен дүнгендер 
Қырғызстанға қоныс аударды. Олар Қырғызстан астанасы Фрунзеде және Тоқмоқ, Қаракөл қалаларында 

қоңыстанды. Ұлы Отан Соғысы Поволжьеден немістердің, Қиыр Шығыстан кәрістердің, Бессарабия, 

Батыс Украина, Балтық Респубикалардағы халықтың депортациясына себеп болды. Сондай – ақ 

Солтүстік Кавказ және Закавказьеден ингуштердің, қарашайлардың,  шешендердің,  балқарлардың,  

қалмықтардың, қырым татарлардың, месхет түріктерінің, күрдтердің және басқа да этностардың 

депортациясына себеп болды. 1991 жылы 31 тамыз күні Қырғызстан өз тәуелсіздігін жарияланғаннан соң, 

мемлекеттік этносаясаттың жүзеге асуына ерекше мән берілді. Қырғызстанның тәуелсіздік туралы 

декларациясында барша этнос өкілдерінің құқығы бекітілген. Тәуелсіздіктің 29 жылы ішінде Қырғызстан 

Республикасы өзінің этносаралық қатынастардың үлгісін қалыптастырды. Мақалада автор 

этносаясаттың жүзеге асуын және этносаясаттың қалыптасу кезеңдерін қарастырған. 

 

Abstract: 

From the 15th to the 20th century and over the following decades, Kyrgyzstan has become a multi-ethnic 

and multi-confessional republic as a result of political and historical processes. The main stage of the formation of 

Kyrgyzstan by a multinational state is the first half of the 20th century. In 1937 different ethnic groups were 

deported to Kyrgyzstan mainly from Armenia, Georgia and Azerbaijan. During the "Cultural Revolution" in China 

between 1966 and 1976, many Uighurs and Dungan migrated to Kyrgyzstan as well, settling in the capital (Frunze), 

Tokmak and Karakol (Przewalsk). The Great Patriotic War was also an occasion for mass eviction of Germans of 

the Volga region, Koreans from the Far East, peoples of the newly annexed territories of Bessarabia, Western 

Ukraine, the Baltic Republics, as well as Ingush, Karachayans, Chechen, Balkan, Crimean Tatars, Turks - 

Meskhetins, Kurds from North and South Caucasus. After Kyrgyzstan gained independence on August 31, 1991, the 

leadership of the republic began to build a state ethnic policy. The Declaration on State Sovereignty enshrined the 
rights of national minorities. In 29 years of independence, the Republic of Kyrgyzstan has built its own model of 

inter-ethnic relations. In the article, the author considers the implementation of the State ethnic policy as well as the 

stages of its formation. 
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Решение вопросов этнополитики в суверенном кыргызстанском государстве было определено в 

Декларации о государственном суверенитете Республики Кыргызстан, принятой Верховным Советом 

Кыргызской Республики 15 декабря 1990 года № 273-XII, где было провозглашено, что «Республика 

Кыргызстан – суверенное государство, утвердившееся и развивающееся на основе осуществления 
Кыргызской Республикой своего неотъемлемого права на самоопределение…», и что «граждане республики 

всех национальностей составляют народ Республики Кыргызстан, который является единственным 

источником государственной власти в республике». [1, c. 129] 

В результате этнополитических процессов Кыргызстан стал полиэтносным и 

поликонфессиональным государством. Полиэтническое разнообразие Кыргызстана ярко отразилась на 

основные законы страны. По  данным  переписи  населения  и  жилищного фонда Кыргызстана, уже к 2009 
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г. в Республике  проживали  представители  более  100  этносов. Наиболее  крупные этнические группы  

составляют  узбеки,  уйгуры, таджики, дунгане, русские,  турки,  татары.  Согласно данным  Национального 

статистического комитета на 1 января  2016 г.,  все население  республики  составило  6  млн.  19  тыс. 480 

человек, из них 73 % —  кыргызы,  представители  различных  этнических  сообществ  составляют 27 %,  

или  1 млн. 545 тыс.  человек. Второе место по численности составляют узбеки – 14,6 %, русские — 6,0 %. 

[2, c. 12]  

Кыргызы  являются  преобладающим этническим  большинством  страны.  Кыргызы составляют  

большинство  во  всех  областях  и в столице г. Бишкек. Узбеки являются вторым крупным этносом по 

численности после Кыргызов. Они преимущественно  населяют   южные  регионы республики:  Ошскую,  
Джалал-Абадскую  и  Баткенскую  области.  Третьей по численности этнической группой в Кыргызстане 

являются русские, которые проживают на севере Кыргызстана: в Чуйской, Иссык-Кульской областях и г. 

Бишкек. [3, c. 18] 

Исследуя реализацию государственной этнополитикт независимого Кыргызстана, исследователи 

выделяют три этапа в ее развитии.  

Первый этап характеризовался  повышением уровня “кыргызского национализма”, который длился 

первые годы суверенитета. На данном этапе было заметно повышение “национального самосознания”. На 

первом же этапе формировались основы этнополитики Кыргызстана.  На  государственном  уровне  были  

отмечены  праздники,  посвященные  1000-летию  эпоса  «Манас», 3000-летию  города  Ош,  2200-летию 

кыргызской  государственности  и т. д. Эпос  «Манас»,  сыгравший  решающую  историческую  роль  в  

формировании  и  сохранении  кыргызского этноса,  был  высоко  оценен  на  государственном  уровне  и  

стал  основой национальной  идеологии  Кыргызстана. 
Второй этап в государственной этнополитике государства начинается с середины 1990-х гг., когда 

руководство страны акцентировало свое внимание на политике мультикультурализма. В это время 

президентом страны А.Акаевым была выдвинута доктрина “Кыргызстан– наш общий дом”. В 1994 г. была 

создана Ассамблея народа Кыргызстана, признанная выражать и защищать общенациональные  интересы,  

интегрировать  этносы в единую общность многонациональный поликультурный народ Кыргызстана. [2, c. 

13] Также на данном этапе формировалась правовая база национальной политики.  В 2000 году был принят 

закон, согласно которому русскому языку был придан статус официального языка статуса, в 2004 г. – 

разработана и принята Концепция этнического развития Кыргызской Республики, которая предполагала 

равное развитие всех  этнокультурных  групп.  Однако  из-за  Тюльпановой революции 2005 г. реализация 

концепции не удалась. 

Третий этап в построении государственной этнополитики начался после Тюльпановой революции 
2005 г. и характеризовался ухудшением ситуации не только в сфере межэтнических отношений, но и 

усилением в обществе явлений трайбализма. В это время произошел ряд локальных межэтнических 

конфликтов. Особое место на данном этапе приобрели трагические межэтнические столкновения на юге 

республики в июне 2010 года. [2, c.13] 

Для регулирования и реализации государственной этнополитики была основана Ассамблея народа 

Кыргызстана (АНК). Ассамблея  народа  Кыргызстана (АНК) была образована  по  инициативе национально 

-культурных  центров  на  I  Курултае народа Кыргызстана 22 января 1994 года. Высший орган АНК – 

Курултай  Совета  АНК.  Совет  состоит  из  65  членов, представляющих национально – культурные 

центры,  государственные и общественные организации Республики. Исполнительный орган – Президиум 

Совета Ассамблеи, состоящий из 21 членов. Первым председателем АНК  был видный государственный и 

общественный деятель Бегалиев С.Б. Затем  председателями  работали  Токоев  И.Н.,  Рахманов  Т.Р.,  
Туменбаева Ж.Т., Каптагаев Э.С., Мурзубраимов Б.М. С мая 2019 года руководителем АНК является экс – 

президент Национальной академии наук Кыргызстана Эркебаев А.Э. Основной целью АНК является 

всемерное содействие  укреплению межнационального согласия, гражданского мира и единства в обществе.  

Ассамблея народа Кыргызстана (АНК) создавалась с одной важной целью - чтобы все сограждане страны 

ясно и четко осознавали,  что эта земля, земля кыргызская, и их земля. Эта страна, созданная и  прекрасно 

обустроенная представителями всех народов, населявших  Кыргызстан исторически, и их страна. 

Важнейшим событием в истории не только АНК, но и всей истории суверенного Кыргызстана стал I 

Общенациональный Курултай народа Кыргызстана 1994 года. Он  собрал представителей всех этносов  

республики,  кого  делегировали  этнические  общественные  объединения (ЭОО). Курултай сформировал 

Совет АНК, избрал первого председателя Совета Ассамблеи – Сопубека Бегалиева – много лет работавшего 

председателем Госплана Кыргызской ССР, человека исключительно ответственного, подлинного 

профессионала. Создание и проведение I Курултая народа Кыргызстана явилось, несомненно, одной из 
важных вех в построении светского, демократического и правового государства, целью которого было 

укрепление общенародной консолидации на основе принципов равенства, мира и согласия. «Благодаря 

работе Ассамблеи Кыргызстан имеет все возможности построить гармоничное общество, которое может 

служить моделью межэтнического согласия и мира для других стран», - так оценил деятельность  АНК  

верховный  комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Макс ван дер Стул. После проведения II 

Курултая народа Кыргызстана который был проведен в 1997 году, Указом Президента Ассамблея получила 
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статус консультативно-совещательного органа при Президенте Кыргызстана по вопросам национальной 

политики и межэтнических отношений. После проведения III Курултая народа Кыргызстана 30 июня 2000 г. 

еще более  усилилась  работа  по  укреплению  межэтносного  единства народа страны. В эти же годы 

значительно активизировались связи  с  международными  организациями.  Проводилась  работа  по 

привлечению  представителей различных этносов  в  органы  законодательной  и  исполнительной  власти  

страны  на  всех  уровнях.  Как  и  прежде, основное содержание работы АНК заключалось в обеспечении 

стабильности и формировании высокой культуры межэтнического диалога в стране. На IV Курултае народа 

Кыргызстана, проведенном 30 января 2004 г. и посвященном 10-й годовщине Ассамблеи народа 

Кыргызстана, АНК наградили орденом Кыргызской Республики «Данакер» за большой вклад в укрепление 
согласия и единства народа Кыргызстана. Значимым событием в истории АНК стал внеочередной, VII 

Курултай (18  июня  2011г.),  инициированный  АНК  и  поддержанный  руководством республики. На нем 

речь шла о том, как перестроить работу АНК, сформулировать новые объединяющие общенациональные 

идеи. Так была принята новая этнополитическая концепция с общим названием «Мекеним - Кыргызстан» - 

«Моя Отчизна – Кыргызстан».  В  воззвании  Курултая  подчеркивалась  мысль,  что этот  лозунг  должен  

стать  основным  кредо  каждого  сознательного кыргызстанца. [4, c. 3 – 5]  

Анализируя работу Ассамблеи и государственной этнополитики Республики необходимо отметить 

роль основополагающих документов таких как «Концепция укрепления единства народа и межэтнических 

отношений в Кыргызской  Республике»  и  «Национальная  стратегия  устойчивого развития Кыргызской 

Республики на 2013-2017 годы», где отмечено,  что обеспечение межэтнического согласия, формирование 

общегражданской идентичности и обеспечение национального единства путем  консолидации всех 

этнических групп  при сохранении культурного  наследия  и  воспитании  толерантности  являются  
важнейшими  условиями сохранения государственности и одними из главных условий дальнейшего 

успешного и устойчивого развития Кыргызской  Республики, а это и есть предназначение, основная идея и 

сущность  деятельности  Ассамблеи  народа  Кыргызстана.  Постановлением  Правительства  КР от 5 марта 

2013 г. было создано  Государственное агентство по делам местного самоуправления  и  межэтнических  

отношений  при Правительстве КР (ГАМСУМО), которое должно реализовывать  государственную 

политику в сфере  межэтнических  отношений.  В  рамках  выполнения  задач  по  укреплению  единства  

народа  Кыргызстана  и  межэтнических  отношений  при Агентстве  созданы  Общественно-

консультативный  межэтнический  совет  в  составе  33 человек, Экспертный совет в составе 10 человек, 22  

общественные  приемные  по  всей  республике  и  мониторинговый  центр.  Деятельность  ГАМСУМО, 

созданных  общественных  советов  и  мониторингового  центра  по  продвижению  концепции  

формирования  гражданской  идентичности  в  республике  требуют  отдельного  исследования. [2, с. 15]   
Указом  Президента страны А. Атамбаевым (2011-2017 г.) от 18 декабря 2013 года Совету 

Ассамблеи народа Кыргызстана придан статус «консультативно-совещательного органа по взаимодействию 

государственных органов и этнокультурных центров в  вопросах укрепления единства народа 

Кыргызстана». 

Таблица  №1.  Этапы формирования политэтнического Кыргызстана. 

XV- XVI 

века 

Миграция  енисейских  кыргызов  приводит  к  смешению  с  различными  племенами  

проживающими  на  территории  Тянь-Шанских  гор  и  Притяньшанья.  Образования 

современного кыргызского этноса. 

XIX век Туркестанское генерал-губернаторство. Внутренний  строй  края  был  подчинен 

временному  Положению.  Согласно  ему туземное  население  Туркестана  подразделялось 

на две части, соответствующие территории  проживания  двух  народностей  –  

сартов и киргизов. 

XX век Начиная с 1917 года на протяжении последующих  десятилетий  на  территории  

Ферганской  долины,  в  том  числе  на  юге  Кыргызстана, стала проживать часть узбекского 
этноса. В  1937  году  в  Кыргызстан  были  депортированы курды из Армении и 

Азербайджана. Вследствие  «культурной  революции»  в Китае в 1966 – 1976 годы многие 

уйгуры и дунгане мигрировали в Кыргызстан, они  расселялись  в  столице  (г.  Фрунзе),  г. 

Токмаке и г. Караколе (Пржевальске). 

Великая Отечественная война стала поводом  для  массового  выселения  немцев Поволжья, 

корейцев Дальнего Востока, народов  вновь  присоединенных  территорий Бессарабии,  

Западной  Украины,  Прибалтийских республик, а также ингушей, карачаевцев,  чеченцев,  

балкарцев,  калмыков, крымских татар, турков – месхетинцев из Северного Кавказа. [3, с. 

13-15] 

 

Государственная этнополитика Кыргызстана реализуется не только в рамках  деятельности 

Асамблеи народа Кыргызстана но и осуществляется конституцией страны. В Кыргызстане права 

национальных меньниств гарантируется в рамках основного закона страны.  В Конституции Кыргызстана от 
5 мая 1993 года отражались права национальных меньшинств страны. В  Конституции Кыргызской 
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Республики принятой от 27 июня 2010 года о политике в сфере межэтнических отношении говорится в 

следующих статьях: 

Ст.  10:  Кыргызская  Республика  гарантирует  представителям всех этносов, образующих народ 

Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития; 

Ст. 16: Никто не может подвергаться дискриминации по  признаку  пола,  расы,  языка,  

инвалидности,  этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных 

убеждений, образования, происхождения,  имущественного  или  иного  положения,  а  также других 

обстоятельств. 4 

Ст. 20 п. 4: Каждый имеет право свободно определять и указывать свою этническую 
принадлежность 

Ст. 37: В Кыргызской Республике народные обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы 

человека, поддерживаются государством. 

В целях недопущения раскола государства существует 4 – ая статья в которой говорится: В 

Кыргызской Республике запрещается создание политических партий на религиозной, этнической основе, 

преследование религиозными объединениями политических целей. Так же Конституция страны гарантирует 

гражданам страны свободное исповедание любой религии. Также запрещается пропаганда национальной, 

этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая 

к дискриминации, вражде или насилию [5].  

3 мая 2019 года прошел IX внеочередной курултай Ассамблей народа Кыргызстана приуроченный 

25 летию организации. IX внеочередной курултай стал одним из важнейших событии истории независимого 

Кыргызстана. Выступая на 25 - ой годовщине образования Ассамблей народа Кыргызстана Президент 
республики С. Жээнбеков заявил "Ассамблее ровно четверть века, а наша общая судьба исчисляется веками. 

Мы - единый народ, который Манас Великодушный в свое время объединил под единым знаменем. Народ, 

который благодаря славным предкам не потерял нить времен и сумел сохранить себя до нынешних времен". 

Он отметил что Республика Кыргызстан испокон веков была пристанищем для различных этносов с 

разными культурами и вероисповеданиями, которые жили в мире и согласии. [6]  В результате исторических 

процессов сложившиеся на территории современного Кыргызстана, это государство стало полиэтносным и 

поликонфессиональным. Созданная в 22 января 1994 года Ассамблея народа Кыргызстана на сегодняшний 

день является общественным институтом по укреплению единства среди народов Кыргызстана и 

способствует дружбе между различными этносами. Несмотря на то что за короткий период Независимости 

Кыргызстан пережил не мало политических потрясении, в республике представители 100 этносов 

проживают в мире и согласии.  
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Резюме: 
В статье дается понятие организованной преступности по законодательству Республики 

Казахстан. Особое внимание уделено исследованию казахстанских ученых по «Организованной 

преступности». Отмечены обязательные признаки организованной преступности.  

Организованная преступность-постоянная организация общества разнородных и разновозрастных 
преступлений, созданная с целью извлечения прибыли и установления «власти» в определенной социальной 

сфере или на территории.  

Так как организованная преступность в нашем государстве − относительно молодая, как объект 

научного исследования, было бы ошибочным сказать, что опыт борьбы с этим явлением обладает 

большим опытом. Поэтому было бы целесообразно обратить внимание на исследования юристов других 

государств в области этой проблемы. Очевидно, что это поможет нам правильно раскрыть понятие 

организованной преступности, найти эффективные меры, применяемые к этому явлению. Но, по мнению 

многих авторов, и мы присоединяемся к нему, очевидно, что механическое копирование понятия 

организованной преступности, ее юридической фиксации, мер, предпринимаемых против нее, не приведет к 

большим достижениям. В обязательном порядке должны учитываться характерные особенности нашего 

государства. Для эффективной борьбы с организованной преступностью в нашей стране необходимо 
руководствоваться основными направлениями исследований ученых-юристов других государств. Таким 

образом, учитывая характерные особенности нашего государства, необходимо определить основные 

направления, стратегию, методы и приемы борьбы с этим явлением. 

 

Аbstract: 

The article gives the concept of organized crime under the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Special attention is paid to the research of Kazakhstani scientists on "organized crime". Mandatory signs of 

organized crime are noted.  

Organized crime is a permanent organization of a society of diverse and multi-age crimes, created for the 

purpose of making profit and establishing "power" in a particular social sphere or territory.  

Since organized crime in our country is relatively young, as an object of scientific research, it would be 
wrong to say that the experience of fighting this phenomenon has a lot of experience. Therefore, it would be useful 

to pay attention to the research of lawyers of other States in the field of this problem. It is obvious that this will help 

us correctly reveal the concept of organized crime and find effective measures applied to this phenomenon. But, 

according to many authors, and we join him, it is obvious that the mechanical copying of the concept of organized 

crime, its legal fixation, and the measures taken against it will not lead to great achievements. It is mandatory to 

take into account the characteristics of our state. To effectively combat organized crime in our country, it is 

necessary to follow the main research directions of legal scientists from other countries. Thus, taking into account 

the characteristic features of our state, it is necessary to determine the main directions, strategies, methods and 

techniques to combat this phenomenon. 

 

Кілт сөз: ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық 

ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық 

Keywords:organized group, criminal organization, criminal community, transnational organized group, 

transnational criminal organization, transnational criminal community 

 

Біздің мемлекетте ұйымдасқан қылмыстылық − ғылыми зерттеу объектісі ретінде салыстырмалы 

түрде жас болып табылатындықтан бұл құбылыспен күресу тәжірибесі мол деп айту қате болар еді. 

Сондықтан да, басқа мемлекеттердің заңгерлерінің осы мәселе төңірегіндегі зерттеулеріне көңіл бөлген 
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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. 

Сонымен қатар, соңғы жылдары кішігірім, бірақ тұрақты, қылмыстық бизнеске «лайық» қылмыстық 
топтардың көбеюі байқалады. 

Қазақстандық ғалымдардың «ұйымдасқан қылмыстылық» бойынша   зерттеулеріне көңіл аударайық. 

Р.Н.Судакова бұл құбылысты төмендегідей анықтайды: «Ұйымдасқан қылмыстылық – бұл 

қылмыстық ортаның табыс табу мақсатында қылмыстық топ немесе қылмыстық ұйымдарға 

шоғырлануымен, нақты иерархиялық және құрылымдық байланыстарымен сипатталатын негативті 

әлеуметтік құбылыс болып табылады» [1. 22]. 

Жоғарыда көрсетілген анықтамасымен қатар Р.Н.Судакова ұйымдасқан қылмыстылықтың 

белгілерін атап көрсетеді: 

1. Нақты ұйымдастырушылық – басқарушылық құрылымдардың болуы және олардың иерархиялық 

сатылануы; ұйымдасқан қылмыстылық құрамында «жоғарғы эталон», «элитаның» болуы; 

2. Жүріс-тұрыс және жауапкершілік ережелерінің болуы; 

3. Қылмыстық қызметтің жасырын, тұрақты, жоспарлы болуы, ортақ мақсаттың болуы, сол мақсатқа 
аз тәуекелмен жетуге ұмтылу; 

4. Құқық қорғау органдарымен қылмыстылықпен күресу жоспарларын анықтау арқылы әлеуметтік 

бақылаудың жүзеге асырылуына кедергі жасау (коррупция, қорқыту, күш қолдану, т.б.); 

5. Қылмыстық қызметке жұмсалатын ортақ қаржы қорының болуы; 

6. Қылмыстық қызметтің монополизациялануы, экономиканың әр түрлі салаларына енуі, «қара 

нарыққа» тауарлар мен қызметтер ұсыну; 

7. Қылмыстық жолмен алынған қаржыларды заңдастыру; 

8. Қылмыстық идеологияның таратылуы [1. 34]. 

Қазақстандық заңгер ғалым Г.С. Мәуленов ұйымдасқан қылмыстылықты төмендегідей анықтайды: 

«Ұйымдасқан қылмыстылық – қылмыстық «кәсіптен» үлкен табыс алу мақсатында құрылатын, мемлекеттік 

және құқық қорғау органдарымен коррупциялық байланысы бар жеке қылмыстық топтардың билікке 
таласуымен сипатталатын күрделі әлеуметтік құбылыс болып табылады» [2]. 

 Ұйымдасқан қылмыстылық – пайда табу мақсатында және белгілі бір әлеуметтік салада немесе 

территорияда бақылау «билік» орнату мақсатында  құрылған әр текті және әр түрлі деңгейлі қылмыскелер 

қоғамының тұрақты ұйымы. 

Міндетті белгілеріне төмендегілері жатқызамыз: 

1. Қатысушыларының көптігі (екі және одан көп) ; 

2. Қылмыстық кәсіптің міндетті түрде жоспарлы, жүйелі, мақсатты және тұрақты сипатта болуы; 

3. Мақсаты – қылмыстық жолмен табыс алу; 

4. Белгілі бір территорияда немесе өндірісте, басқару бөлігінде бақылау орнату; 

Бұл көрсетілгендермен ұйымдасқан қылмыстылықтың белгілері шектелмейді. Керісінше, ол 

қосымша белгілермен толықтырылып отырады. 
ҚР ҚК-нің 31-бабында қылмысқа қатысу нысандары көрсетілген, яғни оларға келесілері жатады: 

1. Ұйымдасқан топпен жасалған қылмыс (егер қылмыс жасауға екі немесе одан да көп адам – 

орындаушы күні бұрын сөз байласпай бірлесіп қатысса); 

2. Егер қылмысқа бірлесіп жасау туралы күні бұрын уағдаласқан адамдар қатысса; 

3. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын біріккен адамдардың тұрақты 

тобы жасаса; 

4. Егер қылмысты ауыр немесе ерекше ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған бірігіп ұйымдасқан 

топ (ұйым) не нақ сондай мақсатпен құрылған ұйымдасқан топтардың бірлестігі жасаса [3]. 

Егер бірінші және екінші қылмысқа қатысу нысандарының арасында біршама айырмашылық 

көрінсе, екінші және үшінші қылмысқа қатысу нысандарының арасында бұл айырмашылықтар онша 

байқаларлық емес. Ұйымдасқан қылмыстылық мәселелерінің теориялық  жоспарларының толық зерттелмеуі 

және заң тұрғысынан бекітілмеуі нәтижесінде 80-жылдардың аяғында ішкі істер органдары өздерінің 
ұйымдасқан қылмыстық топқа және ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалған қылмыстарды дәлелдеу 

қиынға соққандықтан, оларды жай ұйымдасқан разрядқа жатқызуға тырысты. 

Кейіннен XІХ ғасырдың аяғында Париждің құпия полициясының бастығы Ф.Э.Видок «кәсіби 

қылмыскерлер» деп - жүйелі түрде  меншікке қарсы, ұрлық, алаяқтықтық секілді қылмыстарды жоғарғы 

деңгейлі іскерлікпен жасауға машықтанған адамдарды жатқызу керек деді. Кәсіби қылмыскерлер 

қылмыстың бір саласындағы түрімен айналысатын бірнеше мамандықтарға бөлінеді. Олардың 
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қылмыскерлер арасында қолданылатын атаулары болады. Мысалы, «Грамила»–тонаушылар, 

«Медвежатник»-сейф тонаушылар, «Ежы»–дүкен тонаушылар, «Фармазоншик»– алаяқтар. Соның ішінде 

ұрылардың өздерінің 25 мамандығы болады [4]. 

Қазіргі кезде кәсіби қылмыстылық жоғарғы деңгейлі пайдакүнемдікпен сипатталады. «Кәсіби 

қылмыскерлер» кәсіби қызметіне сәйкес түрлерге бөлінеді. Жалпы кәсіби қылмыскерлердің меншігінде 

меншікке қарсы қылмыстар кең таралған. Себебі, кәсіби қылмыскерлердің 70% меншікке қарсы 

қылмыскерлер құрайды. Оның ішінде 40% тұрғын үйлерді тонаушылар, 22% қалта ұрылары, 5% 

қарақшылар болады. 

Қалта ұрыларының өзі кәсібінің даму аумағына сәйкес «нарықтық» – сауда орталығындағы ұрылар, 
«кроттар» – көліктегі қылмыскерлер, «технарь» – техникалық құралдарды қолдану арқылы жұмыс 

істейтіндер болып бөлінеді. 

Ұрлық жасауда бүркемелеуші көмекшілерді қолданатын қылмыскерлер «шермачь» деп аталады. 

Орташа есеппен кәсіби қалта ұрысы айына 25-30 ұрлық жасайды. Соның ішінде 100 жәбірленушілерден 5-уі 

ғана оны сезеді. 

Алаяқтар кәсібіне сәйкес «шуллер», «кукольник», «кидала» болып бөлінеді. Көптеген кәсіби 

қылмыскерлердің жоғарғы білімі және олар көбіне жұмыспен қамтамасыз етілгендер қатарында болады. 

Мысалы, бірқатар қылмыстар сол салада қызмет етпей жасалуы мүмкін емес. Банк операцияларымен 

байланысты экономикалық қылмыстарды банк мекемелерінде жұмыс істемей жасау мүмкін емес. Көшедегі 

үй-жайсыз жүрген «бомждар» кәсіби қылмыскерлердің 18% құрайды. 

Кәсіби қылмыстылықтың себептері: 

1.  А.И.Арестов., В.Д.Ларичев Ұйымдасқан қылмыстылық пен  кәсіби қылмыстылықтың 
байланысын көрсете отырып қорытынды жазу керек. Бірлескен топтық қызмет және оның нысандары 

туралы ескерту іс жүзінде барлық ірі заңнамалық актілерде, белгілі тарихта кездеседі. Әр уақытта 

ұйымдасқан қылмыс әртүрлі қылмыстық құрылымдар – кәсіби-криминалдық сипаттағы бандалар мен шаек 

түріндегі бірлестіктер түрінде көрініс тапқан, олардың мүшелері үшін қылмыс жасау басты кәсіп және 

негізгі табыс көзі болып табылады. Осы бірінші бандит, тонау, ұрлық және алаяқтық топтардың шеңберінде 

қылмыстық іс-әрекет дағдыларына үйрету болды. 

Әр түрлі қоғамдастықтар арасындағы қақтығыстар ұрылар «заңдарын» жетілдіру қажеттілігін талап 

еткен кезде, қылмыстық әлемде 20-жылдардың соңына қарай үлкен өзгерістер болды. Нәтижесінде, өткеннің 

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары негізінде бірыңғай ұрылар «заң» пайда болды, ол бойынша ең беделді 

қылмыскерлер «заңда жауынгер» деп атала бастады. Осы кезеңге «заңда ұрылар» қызметінің кейбір 

принциптері жатады, олар осы уақытқа дейін өзектілігін сақтап қалды [5]. 
Егер бұрын қылмыстық кәсіптердің көпшілігі бұталармен сатып алынған болса, онда осы кезеңде 

негізінен бас бостандығынан айыру орындарында ұрылар мен алаяқтар кландарының «арнайы мектептері» 

пайда болды және жұмыс істеді. «Шулерлердің» кейбір түрлерінің, сондай-ақ кең таралған 

«наперсточников»топтарының қылмыстық мамандануы (әсіресе карточкалық алаяқтардың ортасында) 

нақты бақыланды. «Ұрылар кланы» іс-әрекет сипаты, тұрақтылық дәрежесі, олардың құрамына кіретін 

қылмыскерлер үшін дәстүрлі нормаларды ұстануы бойынша өзара ерекшеленді. Олар үшін ортақ 

қылмыстық кәсіпқойлық есебінен өмір сүру болды. Оның жарқын мысалы-фиктивті әскери бөлім құру 

арқылы соғыс кезінде тапшы дәрі-дәрмектерді таратушылардың қызметі. 

Алайда 60-шы жылдардың басына дейін тек қаралмай, ұйымдасқан қылмыстың пайда болуы туралы 

мәселе қойылмаған. Кәсіби қылмыстық іс «капитализм сарқындарының»бірі ретінде ішінара мойындалды. 

Ведомстволық құжаттардан жедел-іздестіру тәжірибесі үшін дәстүрлі «заңдағы ұры», «қылмыстық-бандит 
элементі», «бандформациялау» және т. б. сияқты ұғымдар алынып тасталды. 

Жоғарыда аталған және басқа да ұқсас терминдерді нормативтік құжаттардан алып тастау, сондай-

ақ осы уақытта жүргізілген қылмыстық заңнама реформасы ұйымдасқан топтардың көшбасшыларына 

қатысты құқық қорғау жүйесінің қызметтік іс-әрекетінің аморфдылығын анықтады. Кодекстің жалпы 

бөлігіне «ұйымдасқан қылмыстық топ» деген термин енгізілсе де, заңда ол қажетті түсініктеме 

(интерпретация) алған жоқ. Негізінен жедел қызметкерлер, тергеушілер мен судьялар оны «адамдар 

тобының алдын ала сөз байласуы бойынша» деген ұғыммен теңдестірді, оның үстіне бұл ұйымдасқан 

қылмыстық топтың белгілерін іс жүргізушілік дәлелдеуді талап етпеді, бұл тергеу және сот талқылауын 

жүргізуді оңайлатты. 

Сонымен қатар, құқық қорғау органдары бандитизм және сотталғандардың қылмыстық топтарын 

ұйымдастыру үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін нормаларды өте сирек қолданған. Осы баптар 

бойынша қылмыстық істерді қозғаудың кез келген нұсқасында Орталық құқық қорғау органдарын жазбаша 
арнайы хабарламалармен хабардар ету талап етілді. Сондықтан осындай салдарды болдырмау үшін 

тәжірибелық қызметкерлер ауыр емес қылмыстар, мысалы тонау және қарақшылық үшін жауапкершілікті 

көздейтін ҚК баптары бойынша қылмыстық істер қозғаған. 

Қылмыстық-құқықтық жазаның және жасалған қылмыстардың ауырлығының сәйкессіздігі аса 

қауіпті қылмыскерлер үшін өзіндік әлеуметтік тыным берді. Кәсіби қылмыскерлер өзінің «ұры аман қалу» 

жаңа, неғұрлым тиімді тәсілдері мен дағдыларын әзірлегенде, қылмыстық іс-әрекеттерді жасаудың 
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қылмыстық тактикасы мен техникасын жетілдіргенде қалыптасқан криминалдық жағдайды түсінуде елеулі 

қатеге жол берілді. Сол кезде ішкі істер министрлігі қоғамдық тәртіпті қорғау министрлігі болып қайта 

құрылды. Бірақ жұмыстың атауы ғана емес, мазмұны да өзгерді: көптеген істер тергеушілердің қоғамдық 

көмекшілерін жүргізуге, прокурордың қоғамдық көмекшілерін айыптауға, ал қоғамдық соттарды соттауға 

бастады. Ал қылмыс осы қиратушы фонда дәйекті түрде «өз күштерін жинақтады» және қылмыстық 

мүмкіндіктерді кеңейтеді. 

Әрине, бәрін ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің жай-күйіне ғана жеткізуге болмайды. Осы 

уақытқа қарай қоғамда партиялық-шаруашылық номенклатура мен мемлекеттік аппараттың жауапты 

лауазымды тұлғалары кіретін «қол сұғылмайтын» қабаты қалыптасқан қолайсыз әлеуметтік-экономикалық 
және әлеуметтік – саяси жағдайды атап өткен жөн. Сыбайлас жемқорлық жасаған «ұшқын» көлеңкелі 

экономиканың атырауларымен және қылмыстық топтардың жекелеген бастарымен біріктіру, қылмыстық 

капиталдарды заңдастыру және қылмыстық іс-әрекетке көптеген адамдарды тарту сыбайлас жемқорлық пен 

криминалитетке аса табыс алуға және біртіндеп заңды экономика саласына енгізуге мүмкіндік берді. 

Е.С.Белгібековтың «Ұйымдасқан қылмыс» ұғымының анықтамасы бірінші кезекте оның 

доктриналық және заңнамалық анықтамасының ашылуын талап етеді. Ұйымдасқан қылмысты тану мен 

зерделеудің кешенді тәсілі оның өмір сүруінің әртүрлі аспектілерінің контекстінде қоғам өміріндегі 

қылмыстың орны туралы нақты түсінік жасауға, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстың жұмыс істеуі мен 

дамуының негізгі заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді, бұл қандай да бір тәжірибелық 

ұсынымдарды, болжамдарды және т.б. жасауға негіз болып табылады[6]. 

Ұйымдасқан қылмыс деген не? Қылмыстың кез келген түрін жасаудың топтық нысаны немесе бұл 

құқыққа қарсы сапалы өзге әрекет жасалатын қатысу нысаны? Бірінші тәсілде ұйымдасқан қылмыс 
қылмыстың жекелеген құрамдарына бөлініп, тұтас құбылыс ретінде көрінбейді. Екіншісі-ол жаңа және өте 

қауіпті құбылыстың нақты түрлерін алады. Сондықтан ҚР ҚК 263-бабы қарастырылған. «Қылмыстық 

қоғамдастықты құру және басқару, сол сияқты оған қатысу». Ұйымдасқан қылмыс туралы айтылған кезде – 

ҚК-де көзделген және қылмыстық қоғамдастықтар жасайтын әрекеттер немесе кез келген қылмыс жасауға 

әрдайым дайын қылмыстық қоғамдастықтың болуы айқындаушы болып табылатынын ескеру қажет [2]. 

Бірінші тәсілде жеке қылмыс негізге алынады, ал оны ұйымдасқан топпен біріктіру саралаушы, 

ауырлататын мән-жай ретінде қарастырылады. Екінші кезде-жасалатын нақты қылмыстар күрделі, өзара 

байланысты, қылмыстық іс - әрекет уақытына қатысты эпизод ретінде қаралады және қоғамдастық құру, 

оған басшылық ету, оған қатысу үшін жауапкершілік туралы, ұйымдарды, басшыларды жазалау туралы, 

содан кейін жасалуына қоғамдастықтың белгілі бір мүшелері қатысқан қылмыстық заңдарда көзделген 

нақты қылмыстар үшін де жауапкершілік туралы мәселе қойылады. 
«Ұйымдасқан қылмыс» ұғымының мәнін және оның дұрыс саралануын анықтау үшін 

«ұйымдастырылған»ұғымын анықтау қажет. Этимологиялық сөз» ұйымдастырылған «грек organon (сөзбе-

сөз «қару, құрал») және француз organizer – «устроить сөзіне қарағанда, бір тұтас, ретке келтіруге, не сипат-

неге-не жоспарлылығы». Орыс тілінде «ұйымдастырылған» анықтамасы: а) ұйымға біріккен ұйым бар, 

ұйымшыл; б) жоспарлы, қатаң тәртіппен ерекшеленетін; в) нақты және жоспарлы әрекет ететін тәртіпті 

білдіреді. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында ұйымдасқан қылмысты түсінуге қатысудың 

ұйымдасқан нысандары негіз болады. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа ҚР ҚК күшіне енді, ол 

қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысу институтының бірқатар ережелерін жаңаша түсіндіруде. 

Қылмыстық заңнаманың негізгі новеллалары жаңа заңның нормаларын, бір жағынан, қылмысқа қарсы күрес 

саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келетіндей, ал екінші жағынан – отандық құқықтық 
базаның ерекшелігін ескеретіндей етіп қалыптастыруға бағытталған [3]. 

2014 ж. ҚР ҚК-де бірлесіп қатысудың ұйымдастырылған нысандарын анықтау тәсілі түбегейлі қайта 

қаралды. Дәлірек айтқанда, оларды анықтау нысаны айтарлықтай өзгерді,ал мазмұнды жағы аздаған 

түзетулерге ұшырады. Егер бұрын қолданыста болған заңдар бойынша ұйымдасқан (күрделі) қатысу 

нысандары төрт (ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым), трансұлттық ұйымдасқан 

топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) болса, онда 2014 жылғы ҚР ҚК 

бойынша ұйымдасқан (күрделі) қатысу нысаны бір – қылмыстық топ.  Бұл ретте жоғарыда аталған 

қатысудың бұрын қылмыстық заңнамаға белгілі ұйымдасқан (күрделі) нысандары жекелеген түрлер ретінде 

«қылмыстық топ»деген атаумен қатысудың жалпы, бірыңғай нысанының құрылымына кірді. Қылмыстық 

топтың кейбір түрлерінің (бұдан бұрын қатысудың дербес нысандары) белгілі бір өзгерістерге ұшырағанын 

атап өту қажет (мысалы, қылмыстық қоғамдастық және қылмыстық ұйым ұғымы). Қылмыстық топтың 

дербес түрлері ретінде банда, террористік топ, экстремистік топ, заңсыз әскерилендірілген құрамалар 
(бұрын бұл ұғымдар ұйымдасқан топ және қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) сияқты қатысу 

түрлерімен қамтылған. 

ҚР ҚК-нің 31-бабының 3-бөлігіне сәйкес, егер қылмысты ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, 

қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық 

қылмыстық қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, банда немесе заңсыз әскерилендірілген 

құралым жасаса, ол қылмыстық топ жасаған деп танылады. 
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2014 ж. ҚР ҚК 3-бабының 36) тармағында «ұйымдасқан топ» - бір немесе бірнеше қылмыстық 

құқық бұзушылық жасау мақсатында алдын ала біріккен екі немесе одан да көп адамның тұрақты тобы [3]. 

Бұл ереже ҚР Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі «ұрлық туралы істер бойынша сот тәжірибесі 

туралы» нормативтік қаулысында тікелей көрініс тапты, егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау 

үшін алдын ала біріккен адамдардың тұрақты тобы жасаса, ұйымдасқан топ жасаған деп танылатынын 

түсіндіретін [7]. 

ҚР Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 21 маусымдағы «Соттардың бандитизм және бірге жасалған 

басқа да қылмыстар үшін жауапкершілік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы» 

нормативтік қаулысының 6-тармағында «ұйымдасқан топ деп ҚР ҚК 31-бабының 3-бөлігіне сәйкес 
ұйымдасқан қылмыстық топты ғана емес [8], оны құрғаны үшін жауапкершілік ҚР ҚК 235-бабының 1-

бөлігінде көзделген (ҚР ҚК 262-бабы), сондай-ақ тұрақты қарулы топты (банданы), сондай-ақ ҚР ҚК 237-

бабының 1-бөлігі қарастырылған (ҚР ҚК 268-бабы 2014 ж.)» [3]. Алайда, аталған қаулыда ҚР Жоғарғы Соты 

банда ұйымдасқан қылмыстық топтан қару – жарақпен және қылмыстық мақсатпен ерекшеленеді-азаматтар 

мен ұйымдарға шабуыл жасау. 

Кейбір ғалымдар ұйымдасқан қылмыс ұғымын анықтау кезінде оны қылмыстық әрекетке қатысу 

нысандары арқылы ашады, бұл ретте ұйымдасқан қылмыс ұғымын бермейді, ал оған қатысты оның 

белгілерін атап өтуді қалайды: тұрақты қоғамдастық; қатысушылар арасындағы функцияларды бөлу; 

иерархия; қызмет салаларын мамандандыру; пайда табу; өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қатаң тәртіп; 

Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру; халықаралық байланыстар; ұлттық немесе сыныптық 

белгілердің болуы; ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану. 

Сонымен қатар, біз ынтымақтастық институты ұйымдасқан қылмыстың мәнін ашу үшін қылмыстық-
құқықтық ұғым ретінде тым тар деп есептейміз, өйткені осы қылмыс түрінің ішкі жағын ғана көрсетеді. Бұл 

жағдайда бірге қатысу институты ҚР ҚК-нің баптарында көзделген қылмыстық жазаланатын әрекеттерді 

саралау үшін ғана қолданылуы мүмкін [3]. 

Ұйымдасқан қылмыстың оңтайлы түсінігін әзірлеу мен қалыптастыру осы теріс феноменмен 

күрестің жолдары мен әдістерін жандандыруға және көптеген қылмыстық әрекеттердің заңды біліктілігін 

нақтылауға мүмкіндік беретін айтарлықтай теориялық және тәжірибелік маңызы бар екенін түсіне отырып, 

оның келесі анықтамасын тұжырымдаймыз. Ұйымдасқан қылмыс-материалдық және өзге де пайда табу 

мақсатында қылмыстық топтар жүзеге асыратын, сатып алумен, физикалық және (немесе) психологиялық 

зорлық-зомбылықпен не оны қолданамын деп қорқытумен ұштасқан дербес қылмыстық іс-әрекет. 
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Резюме: 

Впервые в истории уголовного права (законодательства) Республики Казахстан закреплено 

понятие уголовного правонарушения. Данная новелла является одним из основных составляющих 

масштабного реформирования казахстанского уголовного права, результатом которого стало принятие 

нового Уголовного кодекса, в связи с чем необходимо детальное исследование понятия уголовного 

правонарушения. С переходом на новую модель уголовного законодательства имеет большое значение с 

наибольшей точностью определить характерные и отличительные признаки уголовного проступка и 
преступления, в первую очередь с целью недопущения ошибок в правоприменении, неверного и 

неоднозначного восприятия данных  правовых категорий. 

Стоит отметить то, что любое уголовно наказуемое деяние может иметь признаки лишь одного 

из двух видов уголовного правонарушения, то есть может квалифицироваться либо как преступление, либо 

как уголовный проступок. Каждый из видов уголовного правонарушения (преступление и уголовный 

проступок) имеют четкие отличительные признаки, в связи с чем исключены случаи так называемой 

смешанной квалификации, когда одно уголовно наказуемое деяние одновременно подпадает под признаки и 

преступления, и уголовного проступка. 

Уголовное правонарушение является исходным началом действия всей правовой системы, то есть 

от начала его определения (как признаков уголовного правонарушения, так и элементов состава уголовного 

правонарушения) до вынесения по нему соответствующего решения, на основании либо смягчающих либо 
отягчающих обстоятельств и отбытия именно того наказания, которое предусмотрено конкретной 

санкцией нормы Особенной части УК. 

 

Аbstract: 

For the first time in the history of the criminal law (legislation) of the Republic of Kazakhstan, the concept 

of a criminal offense is enshrined. This short story is one of the main components of a large-scale reform of 

Kazakhstan's criminal law, which resulted in the adoption of a new Criminal Code, which requires a detailed study 

of the concept of a criminal offense.With the transition to a new model of criminal law, it is of great importance to 

determine with the greatest accuracy the characteristic and distinctive signs of criminal misconduct and crime, 

primarily in order to prevent mistakes in law enforcement, incorrect and ambiguous perception of these legal 

categories. 

It is worth noting that any criminally punishable act may have signs of only one of two types of criminal 
offense, that is, it can be qualified either as a crime or as a criminal offense. Each type of criminal offense (crime 

and criminal misconduct) has clear distinctive signs, which excludes cases of so-called mixed qualifications, when 

one criminal offense simultaneously falls under the signs of both crime and criminal misconduct. 

A criminal offense is the initial beginning of the entire legal system, that is, from the beginning of its 

determination (both signs of a criminal offense and elements of the criminal offense) to a decision on it, on the basis 

https://teacode.com/online/udc/34/343.23.html
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of either extenuating or aggravating circumstances and serving the exact punishment that provided for by specific 

sanction of the norm of the Special Part of the Criminal Code. 

 

Кілт сөздер: құқық бұзушылық, қылмыс, теріс қылық,  жаза, қасақаналық, абайсыздық, қауіптілік. 

Key words: offense, crime, misconduct, punishment, intent, negligence, danger. 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз Жолдауында мемлекеттің міндеті - азаматтардың іскерлік белсенділігін 

жүзеге асыруына барынша мүмкіндік туғызу екенін, осы мақсатта ұлттық құқықтық жүйені жаңғыртудың 

кезекті кезеңін бастау керектігіне баса мән берді. Өйткені, заңнама тек ұлттық мүдделерді қорғап қана 
қоймай, қарқынды дамып отырған халықаралық құқықтық ортамен де үйлесуге тиіс. Бұл мақсатта Елбасы 

Қылмыстық және Қылмыстық  заңнамаларды реформалау қажеттігін баса айтқан болатын. Бұл өзекті заң 

актілерінің қабылдануы қылмыстық сот ісін жүргізуді және ең алдымен, қылмысқа қарсы күрес саясатын 

тұжырымдық тұрғыдан жаңғыртуды, адам құқықтарын қазіргі қылмыс дәрежесіне сай қарсы әрекет жасай 

алатындай деңгейге көтеруді көздеді[2].  

Заңды күшін жойған Қылмыстық кодекс еліміз үшін біраз уақыт қызмет етті. Ол сонау 1998 жылы 

күшіне еніп, содан бері талай асуларды өткеруге дем берді. Өмір бір орында тұрмайды. Саясатта, 

экономикада, мәдениетте, жалпы барлық салада оң өзгерістер бар. Барлық әлем жаңарды деуге болады. Енді 

қазір өткен ғасырдың 90- жылдарымен салыстырғанда бүгінгі өмір салтында небір өзгерістердің пайда 

болғанын кез келген саладан байқай аламыз.  

Қоғам өміріне сәйкес экономикада да өзгеріс болмаса, уақыт талабына сай ілесе алмаса, ол табысқа 

жетпейтіні түсінікті. Демек бұған ілесе етектен тартып қалыспай келе жатқан қылмыс әлемінде де жаңа 
теріс пиғылды ісәрекеттер пайда бола бастады, ал оған, тойтарыс бере алатындай толыққанды жаңа 

қылмыстық заңнама қажет. Оның үстіне біздің еліміз Елбасының сара да, дана саясаты арқасында өзінің 

көптеген ірі жетістіктерімен әлемге танылды.  

Халықаралық қауымдастықта біздің елді бәрі тек жақсы қырынан біледі. Бәсекеге қабілеттіліктің 

жаһандық өлшемі деген бар. Бұл дүниежүзі мемлекеттерінің арасында өткізілетін байқау. Осы байқауда 

«Қазақстанқандай ел?» деген сұраққа сай мемлекетіміз жалпы бағаланады. Оныңішінде «Қазақстандағы сот 

жүйесі қандай, адамдардың құқын қорғау барысы қалай, яғни қылмыстық заңнамалар қандай деңгейде 

жүргізіледі, жалпы құқық қорғау жағдайы қандай?» деген көптеген сұрақтарға жауап ізделеді. Қазақстандық 

құқық қорғау жүйесінің талабы әлемдік деңгеймен парапар болатындай заңдарымызды дамыту керек. «Өмір 

бір орында тұрмайды» деп айтып жатамыз. Сондықтан ай сайын, жылсайын неше түрлі өзгерістер мен 

жаңалықтар өмірімізге еніп жатыр. Соған сайегер Қылмыстық кодекстегі баптарда көрсетілмеген бір жаңа 
қылмыстық іс жасалса, ол әрекет қылмыс болып табылмайды. Заңсолай. Ал қазір кейбір қылмыс 

жасаушылар деген бар. Соныменқатар, денсаулық саласында да неше түрлі қылмыстар жасалып жатыр. 

Олардың дені қазіргі қолданыстағы кодексте жоқеді. Соның бәрін заңшығарушы орган ашыпжазып, реттеп, 

мұндай әрекеттерге барған адам қылмыс жасаған деп танылатындығын білдіреді, дегенмен, бұл қоғамдық 

тәртіпті орнатуға қажет. Адамдардың бәрі де өзінің қандай әрекеті қылмыс болыпта былатынын жақсыбілуі 

тиіс. «Егер осындай әрекетті жасасаң - сотталасың, жауапқа тартыласың!» деген сақтық үні үнемі заң 

бұзушылықтардан қорғап тұрғаны жөн. Бұл және, жоғарыда айтылып өткендей, халықаралық 

қауымдастықта біздің мемлекеттің заңдары құқықтық 139 ізгілік өлшемдеріне сайкелеме, келмейме, соны 

анықтайтын жаһандық бәсекеге қабілеттілік көрсеткішінің дәлелі болыптабылады. Кодекс дегеніміздің өзі 

түрлі заңдардың қорытылған жиынтығы, яғни нақты мазмұны. Осыған орай кодексті қарапайым заңдарға 

қарағанда ұғыну әлде қайда жеңілірек. Міне, осы жинақталған кодекстен біздің заңымыздың халықаралық 
деңгейдегі дәрежесі де айқындалатын болады. Бұларадабіз, Президенттің алға қойған тапсырмасын 

орындап, заңдарымызды халықаралық дәрежеге жеткізілді деп айтуғаболады[4]. 

Қылмыстық Кодекс арқылы негізгі заңымыздың іргесін қаладық, ал егер жоғарыда айтылғандай 

өмірде тағы бір жаңалықтар пайда болып жатса, заман ағымынан қалып қойған болмау үшін, ескірмеу үшін 

«Көш жүре түзеледі» дегендей, осы кодекстерге өзгерістер мен толықтыруларды енгізе береді. Негізгі 

іргетас бар, ол мықты, енді үстіне қанша жүк артсақ та іргеміз шайқала қоймайды. Аталған кодекске 

енгізілген ауыр қылмыстардан дәрежесі, деңгейі төмен, зардабы жеңілірек қылмыстарды теріс қылық 

әрекеті деп атаймыз. Қазіргі қолданыстағы кодексте ондай түсінік жоқ. Бұрын олардың бәрі Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодекстегі құқық бұзушылық ретінде танылатын. Сөйтіп жаңа Қылмыстық 

кодекске 156 теріс қылық әрекеті енгізілді, оның ішіне 47-сі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінен 

алынды, қалғандары ескі Қылмыстық кодекстегі қылмыс болып саналған баптардан алынды [1].  

Қылмыстық құқық бұзушылық қоғамға қауіптілігінің сипаты мен деңгейіне байланысты екі топқа 
бөлінеді: қылмыс және теріс қылық. 

Қылмыс қоғамға қауіпті және заңмен жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты әрекет — 

әрекетсіздік. Ол қоғамның қалыпты өмір немесе мемлекеттік құрылыс, шаруашылық жүйе, меншік және 

азаматтардың саяси, еңбектік, мүліктік және басқа да құқықтары. Қылмыстың заңды сипаты – оларға 

қылмыстық заңмен тыйым салу мен жазалау шараларын қолдану болып табылады. Қылмыстық заңда 

көрсетілген, қылмыстың барлық нысандық белгілерін иеленуші құқық бұзушылық өзінің жеңіл мәнділігіне 
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байланысты қоғамға қауіпті болмаса, қылмыс болып саналмайды. Қылмыс басқа құқық бұзушылық 

түрлерімен салыстырғанда қоғамға үлкен қауіп әкеледі. Қылмыстың қоғамдық дәрежесін білу үшін, 

мынандай факторларға сүйену керек: обьектінің құндылығы, құқыққа қайшы әрекеттің мазмұны, жағдайы, 

уақыты, әдісі, келтірген зиянның көлемі мен сипаты, құқық бұзушының жеке мінездемесі. 

Теріс қылық дегеніміз – қылмыспен салыстырғанда қоғамға қауіптілігі біршама төмен және 

қоғамдағы құқықтық тәртіптің жекелеген жақтарына нұқсан келтіруші құқық бұзушылық.Теріс қылық 

қоғамға зиян келтіргендіктен, әлеуметтік қауіпті болып табылады. Теріс қылық қоғам өмірінің қай 

саласында жасалуы, келтірген зиянының сипаты және тиісті құқықтық санкциясының ерекшеліктеріне 

байланысты әкімшілік, тәртіптік, азаматтық құқық бұзушылықтарға жіктелінеді. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 10-бабының 3-тармағына сәйкес, қылмыстық теріс 

қылық – қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян келтірген не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға 

немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін туғызған,оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, 

қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза көзделген, іс-әрекет (әрекетсіздік) болып танылады делінген. 

Яғни қылмыстық теріс қылықтың өзіне тән негізгі 4 белгісі болуы тиіс: 

1. Әрекет қасақана болуы; 

2. Қоғамға зор қауіп төндірмеуі; 

3. Болмашы зиян келтіру немесе келтіру қаупін туғызу; 

4. Оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққаалу 

түріндегі жаза көзделуі тиіс[3]. 

  Қылмыстық кодексте барлығы 156 қылмыстық теріс қылық енгізілген,оның ішіне қазіргі 47 

әкімшілік құқық бұзушылық қылмыстық теріс қылықтар қатарына жатқызылған. Бұл қылмыстық теріс 
қылықтар қатарына жатқызылған әкімшілік құқық бұзушылықтардың көбісі жеке тұлғаға, кәмелетке 

толмағандардың құқықтарына, қоғамдық тәртіпке қол сұғатын және отбасы-тұрмыстық 

саласындағықұқыққа қарсы әрекеттер және т.б. табылады. 

Сонымен қатар, аталған санатқа қолданыстағы онша ауыр емес 100 қылмыс енгізілген. Осы жерде 

айта кететін бір жәйт, аталған 100 онша ауыр емес қылмыстардың 20-сы үшін қолданыстағы қылмыстық заң 

бойынша «бас бостандығынан айыру» жазасы тағайындалатын қылмыстар болып табылады, ал жаңа 

кодекске сәйкес, ондай қылмысты жасаған тұлғанының соттылығы да болмайды. 

Қылмыстық теріс қылықтардың қатарына бұрын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексте болмаған 9 құқыққа қарсы әрекеттер енгізілген. 47 әкімшілік құқық бұзушылық 

қылмыстық теріс қылықтар қатарына жатқызу -жауапкершілікке тартылатын тұлғаның қорғануы 

құқықтарын күшейтетіні сөзсіз[4]. 
Бұл деген – қорғаушының міндетті қатысуы – қылмыстық процесстік кодексте көзделген 

процессуалдық кепілдігінің барлық кешенін қолдану деген сөз. 

Қылмыстық заңға сәйкес, қылмыстық теріс қылықтар үшін қамауға алудың ең жоғарғы мерзімі 6 ай 

көзделген. Қолданыстағы қылмыстық кодекспен салыстырғанда, жаңа кодексте бас бостандығынан айыру 

жазасының орнына баламалы жазаларды қолдану басты назарға алынып, жаза түрлері мен жаза тағайындау 

жүйесі айтарлықтай өзгерген. Қылмыстық кодекстің 40 бабында қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін 

және қылмыс жасағаны үшін кінәлі адамға тағайындалатын жаза түрлері бөліп көрсетілген. Енді қылмыстық 

теріс қылық жасағаны үшін айыппұл, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу 

қолданылса, қылмыс үшін айыппұл, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру 

жазасы қолданылуы мүмкiн. 

Бұрын бұлар, расында, қылмыстық әрекет болып саналса, енді жаңа Кодексте тек теріс қылық болып 
танылады. Бұл Қылмыстық заңның тек жазалаушылық дәрменін азайта түседі. Теріс қылықтың қылмыстан 

қандай айырмашылығы бар? – деген сұрақ тууы мүмкін, теріс қылықтың салдарында адамды соттау деген 

болмайды. Бәрімізбілеміз, қылмысжасағанадамдысоттағанда, оныңсалдары, яғнисоттылығыболады. 

Мұндаондайжоқ. Демек, жаңағы теріс қылық қабарған жандар бас бостандығынанайырылмайдыдегенсөз. 

Осыған байланысты қамауға алу өзгертілді. Бұрын әкімшілік қамауғаалу 45 тәулік болатын еді, ендіол 30-

дан 90 тәулікке дейін ұзартылды. Бұл әкімшілік қамауемес, керісінше қылмыстық теріс қылық үшін қамау 

болып табылады. Тергеуден іс сотқа түсісімен, сот оны қарайды да 30-дан 90 тәулікке дейін қамауған еме 

себелгілібір мөлшерде айып пұл салуға, не түзеу және қоғамдық жұмыстарға тартуға шешім шығарып 

береді. Бұл мемлекеттің қылмыстық саясатты ізгілендіруі, яғни мүмкіндік болса, теріс қылыққа барғандарды 

түрмеге тоғыта бермеу. Сондықтан да қазіржылдан-жылға бас бостандығынан айыру азайып келеді. Мұның 

бәрі ауыр дәрежелі қылмыстарды орта дәрежелі қылмыстарға ауыстыру арқылы жүзегеа сыпжатыр. Оның 

себебі кейбір қылмыстарға заңда көрсетілген жаз аөте ауыр, сәйкесемес[1]. 
Ал, біз білеміз, қылмыстық жазалаудың екі жағы бар: адам қылмыс жасағаны үшін айыбын өтеуі 

тиіс, бірақ оған азап шегетін қасақана қиындық, қорлау жасалмауы керек, яғни жеке басының құқы 

тапталмауы қажет. Қылмыстық Кодексте зорлық, кісі өлтіру, жасөспірімдерді зорлау, лаңкестік, терроризм, 

экстремизм және сыбайлас жемқорлық жасағандарға ең қатал жаза қолдану қарастырылды. Бұл біздің 

елімізде тәртіп бар, заң бар, яғни әділетті заң үстемдігі салтанат құрады дегенді білдіру.  
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Резюме: 

В данной статье рассмотрено о некотрые проблемы об охране, воспроизводстве и использовании 

животного мира и другие законодательные акты, регулирующие отношения, предусмотренные при 

реализации этих законов. В ближайшие годы будут приняты законы Республики Казахстан об охране, 

воспроизводстве и использовании флоры, фауны и флоры под особой охраной, заповедниками, 

заповедниками. Попутно творческие органы страны продолжали работать над улучшением качества 

вышеуказанных законов, вносить изменения и дополнения.  

В результате этой работы законы Республики Казахстан в области экологии стали 

способствовать организации целенаправленных и эффективных мероприятий по улучшению качества 

окружающей среды, ее оздоровлению, полному регулированию экологических отношений. 

 Основой экологического права Республики Казахстан является совокупность актов, 
регламентирующих общественные отношения в целях охраны, использования, улучшения качества и 

природопользования окружающей среды. 

 Эти законы о природных ресурсах можно разделить на несколько групп по содержанию, типам 

законодательных органов или их законодательным полномочиям. Конституция Республики Казахстан 

занимает особое место среди основ права природных ресурсов. 

 

Abstract: 

This article discusses some problems about the protection, reproduction and use of the animal world and 

other legislative acts regulating the relations provided for in the implementation of these laws. In the coming years, 

laws of the Republic of Kazakhstan on the protection, reproduction and use of flora, fauna and flora under special 

protection, reserves, reserves will be adopted. Along the way, the country's creative bodies continued to work to 

improve the quality of the above laws, to make changes and additions. 
As a result of this work, the laws of the Republic of Kazakhstan in the field of ecology began to contribute to 

the organization of targeted and effective measures to improve the quality of the environment, its improvement, and 

the full regulation of environmental relations. 

  The basis of environmental law of the Republic of Kazakhstan is a set of acts regulating public 

relations in order to protect, use, improve the quality and environmental management of the environment. 
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These laws on natural resources can be divided into several groups according to content, types of 

legislative bodies or their legislative powers. The Constitution of the Republic of Kazakhstan occupies a special 

place among the foundations of the law of natural resources. 

 

Кіліттік сөздер: Жануарлар дүниесі, экология, құқық, басқару, ұйым, заң. 

Keywords: Wildlife, ecology, law, management, organization, control. 

 

Еліміздің Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы нормалардың 

қалыптасуы мен дамуына Қазақстандық экология саласын зерттеуші заңгер ғалымдар үлкен үлес қосты. 
Олардың қатарына заң ғылымдарының докторы, профессор Ә.Е. Ереновтің 1963 жылы Возникновение и 

развитие социалистических земельных отношении в Казахской ССР, 1976 жылы Опыт земельных 

преобразовании на Советском Востоке" деген еңбектері жарық көрді. Сонымен қатар, заң ғылымдарының        

докторлары  С. Байсаловтың, Н.Б. Мұхитдиновтың, М. Сахыпұлының, К.А. Шайбековтың және басқа 

ғалымдардың еңбектері жер және оның  қойнауы, орман және басқа да табиғи объектілерінің құқықтық 

қатынастарын зерттеуге арналды. Бұл еңбектердің Республикамыздың экология құқығының ғылыми 

негіздері деуге болады.  

Аталған негіздемелер еліміздің Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және оны пайдалану 

саласындағы құқықтарды құрай отырып еліміздің әлеуметтік, экономикалық жағдайын дамуына одан әрі 

жалғастыра бермек. Алғаш рет, Қазақстан Республикасы өзінің егемендігіне ие болғаннан кейінгі жылдары 

экология құқығы жаңа әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жағдайында дами бастады. Оның нәтижесі 

Республиканың материалдық негізін құрайтын табиғи ресурстарға жер, оның қойнауы, су, орман, жануарлар 
мен өсімдіктер дүниесін қорғау туралы Қазақстан Республикасының Меншік туралы мәртебесі туралы 1991 

жылғы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тэуелсіздігі туралы заңымен, 

1993 жылғы 28 қаңтарда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы ережелерімен бекітілді. 

Өзінің басты бағы ретінде ұстанған Қазақстан Республикасы құқықтық мемлекет құру жолында табиғат 

қорларын пайдалану мен қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды толық қамтитын құқықтық актілер 

қабылдау мақсатымен көптеген жұмыстар жургізе бастады.  

Нәтижесінде 1993 жылдың аяғына дейін Қазақстан Республикасындағы Айналадағы табиғи ортаны 

қорғау, Жер, Жер қойнауы және минералдық шикізатты ұқсату, Су, Орман кодекстері, Жануарлар дүниесін 

қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңдары және осы заңдарды 

іске асыру барысында көзделген қатынастарды реттейтін басқа да заң актілері қабылданды. Келесі жылдары 

Қазақстан Республикасы аймағында өсімдіктер дүниесін қорғау, молайту және пайдалану туралы, айрықша 
қорғауға алынатын жануарлар мен өсімдіктер дүниесі, қорықтар, заказниктер туралы заңдар қабылданады.  

Осы жолда еліміздің шығармалы органдары жоғарыда аталған заңдардың сапасын арттыру, 

өзгерістер мен толықтыруларды енгізу жұмыстарын жүргізіле берді. Сол жұмыстың нәтижесі ретінде, 

Қазақстан Республикасының экология саласындағы зандары айналадағы табиғи ортаның сапасын арттыру, 

оны сауықтыруды қамтамасыз ету жолындағы нысаналы да тиімді қызметті ұйымдастыруға, экологиялық 

қатынастарды толық реттеуге өзінің үлесін қоса бастады. Қазақстан Республикасы экология құқығының 

негіздері деп- айналадағы табиғи ортаны қорғау, оны пайдалану, сапасын арттыру және табиғи ресурстар 

жөніндегі қоғамдық қатынастарды реттейтін актілердің жиынтығы аталды. Аталған табиғы ресурстар 

туралы заңдарды мазмұны жағынан заң қабылдайтын органдардың түрлері немесе олардың заң шығару 

өкілеттігі жағынан бірнеше топқа бөлуге болады. Табиғи ресурстар құқығының негіздері ішінде Қазақстан 

Республикасының Конституциясы [1] ерекше орын алады. 
Қазақстан Республикасының Конституциясы табиғи ресурстар   мен    қорлардың   құқықтық    

жағдайын    және оның аумағының бөлінбейтінін, оған қол сұғуға болмайтынын, табиғи қорларды мемлекет 

атынан иелену құқығын жүзеге асыру жолдарын, зандарын, соның ішінде экологиялық зандардың, өзге де 

құжаттардың Конституция ережелеріне қайшы келмеуін, азаматтардың өмір сүруі мен денсаулыққа қолайлы 

айналадағы табиғи ортада тұру құқығын, Конституция мен заңдарды сақтау, басқа адамдардың құқықтарын 

құрметтеу міндеттерін белгілейді. 

Экологиялық қатынастарды реттейтін заңдар мен заң актілері          зандарға,  жарлықтарға, 

жарғыларға, қаулыларға, ережелерге, нұсқауларға бөлінеді. Бұл заңдар мен заң актілері табиғи ресурстар 

мен жеке табиғи объектілер жөніндегі экологиялық қатынастарды кешенді немесе жеке реттеу сипатында 

болуы мүмкін. Бұған мысал ретінде Жер кодексі, Су кодексі, Қазақстан Республикасы Министрлер 

Кабинетінің 1991 жылғы 18 желтоқсандағы қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасында айналадағы 

табиғи ортаның пайдалануы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау туралы ереже" және осы сияқты заң 
актілерін атауға болады. Кодекстерде экологиялық қатынастар кешенді түрде қаралады. Ережелерде, 

нұсқауларда экологиялық қатынастардың жскс мәселелері жан-жақты талданады. [2] 

Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты» 

мемлекеттік мекемесі шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын 

жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты Республикалық мемлекеттік кәсіпорны етіп қайта құру 

жолымен қайта ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны 
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қорғау министрлігі Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетінің "Қазақ мемлекеттік орман 

шаруашылығын жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты" республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорнын мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің 

функцияларын жүзеге асыратын орган болып белгіленген болатын. 

Аталған кәсіпорын қызметінің нысанасы орманды қалпына келтіру іс-шараларын жобалау жөніндегі 

жұмыстар мен орман қорғанышты орман өсіру, ормандарды өртке қарсы орналастыру, орман және аңшылық 

шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары объектілерінің инфрақұрылымдарын жобалау, 

сондай-ақ орман өнімдеріне нормативтік-техникалық құжаттар мен техникалық шарттарды дайындау 

жөніндегі жұмыстарды орындау болыптабылады.      
Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман, 

балық және аңшылық шаруашылығы комитеті Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және 

қоршаған ортаны қорғау министрлігі құзыретінің шегінде мемлекеттік басқарудың арнайы атқарушылық 

функциялары мен бақылауды, сондай-ақ орман, балық және аңшылық шаруашылықтары, ерекше 

қорғалатын табиғат аумақтары саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын ведомство болып 

табылады. Комитеттің аумақтық органдары-облыстық орман және биоресурстар басқармалары бар.  

Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді 

басшылыққа алады. Комитеттің толық атауы - "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған 

ортаны қорғау министрлігінің Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитеті" мемлекеттік мекемесі.  

Комитеттің қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен ғана жүзеге асырылады. 

Комитетке өз функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілермен 
шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. Комитетке заң актілерімен кірістер әкелетін қызметті 

жүзеге асыру жөнінде құқықтар берілген жағдайда, мұндай қызметтен түскен кірістер республикалық 

бюджеттің кірісіне жіберіледі. Комитеттің негізгі міндеттері: 1) орман, балық және аңшылық ресурстарын, 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің өзге де ресурстарын ұтымды пайдалануды мемлекеттік реттеу және 

қамтамасыз ету; 2) орман, балық, аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары 

мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу; 3) қоршаған ортаның 

тұрақтылығын сақтау және оны жақсарту мақсатында республиканың орманды өңірін молайту; 4) өсімдік, 

жануарлар дүниесінің, ландшафтардың үлгілік, бірегей және сирек түрлерінің биологиялық алуан түрлілігін 

сақтау; 5) ормандардың, балық және аңшылық ресурстарының өнімділігін арттыру; 6) орман, балық және 

аңшылық ресурстарының қорғалуын, ұдайы өндірілуін және ұтымды пайдаланылуын, ерекше қорғалатын 

табиғат аумақтарының жай-күйлері мен қызметтерін бақылау болып табылады. 
Комитет заңдарда белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады: 1) өз 

құзыретіндегі мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады және жасайды; 2) 

мемлекетаралық экономикалық байланыстардың басымдықты бағыттарын жасауға қатысады, 

инвестицияларды орман, балық және аңшылық шаруашылығына, ерекше қорғалатын табиғат аумақтарын 

дамытуға тартуға және пайдалануға жәрдемдеседі; 3) өз құзыретінің шегінде орман, өзге де өсімдіктер 

ресурстарын, жануарлар дүниесін пайдалану жөніндегі ұйымдастырушылық және рұқсат беру іс-

шараларын, сондай-ақ жануарлар мен өсімдіктердің сирек және құрып кету қауіпі бар түрлерін қорғау, 

ұдайы өндіру және пайдалану саласында халықаралық ынтымақтастық рәсімдерін жүзеге асырады; 4) 

өсімдік және жануарлар дүниесінің ресурстарын қорғау, ұдайы өндіру және ұтымды пайдалану жөніндегі 

шаралар әзірлейді және жүзеге асырады; 5) ормандарды өрттен, заңсыз кесуден және орман заңдарын басқа 

да бұзудан қорғау, оларды зиянкестер мен аурулардан қорғау, браконерлікке қарсы күрес жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастырады; 6) орман ресурстарын ұдайы өндіру, қорғаныштық орман екпелерін өсіру, 

құмды, эрозияға ұшыраған жерлер мен жайылымдық алаптарды ормандандыру, сондай-ақ орман тұқымдық 

және орман питомнигі істерін, орман селекциясын дамыту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;  7) 

орман қоры аумағында, өзге де бекітілген аумақтарда балық және аңшылық ресурстарын қорғауды, ұдайы 

өндіруді және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ өз құзыретінің шегінде аңшылық пен балық аулау және 

экологиялық туризмді дамытуды, өркениетті аң аулау, балық аулау және демалыс аймақтарын қамтамасыз 

етеді; 8) ғылыми ұсынымдарды ескере отырып балық аулау және балық өсіру - ұдайы өндіру қызметін 

мемлекеттік реттеуді қамтамасыз етеді, балықтандыру, балықтың жаңа түрлерін жерсіндіру, 

мелиорациялық-техникалық және басқа іс-шаралар бойынша жұмыстардың кешенін ұйымдастырады; 9) 

өзінің қарауындағы мемлекеттік табиғат қорықтарының, мемлекеттік ұлттық табиғат парктерінің, 

мемлекеттік табиғат заказниктерінің, өзге де ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының жұмыс істеуін 

қамтамасыз етеді, олардың желісін дамыту жөнінде ұсыныстар дайындайды; 10) орман- және аңшылық 
орналастыруды, орман қоры мен жануарлардың аңшылық түрлерінің мемлекеттік есебін, орман 

мониторингін, мемлекеттік орман кадастрын және жануарлар кадастрын жүргізуді қамтамасыз етеді; 11) 

өзіне Қазақстан Республикасының заңдарымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 

Бірақ, өкінішке орай жыл сайын жабайы жануарлардың саны азайуы үстінде. Оны түсіну қиын емес, 

өйткені бір жағынан жер бетінде адам саны көбеюде, ал адам саны кобейсе жануарлар мекен жайы азая 

түседі. Екінші жағынан заңсыз аңшылық салдарынан да азаяды. Сол үшін аңшылық әрекеттерді тиімді және 
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ақылға келе отырып, жүзеге асыру керек. Үшінші жағынан адамның антропогендік әрекеттерінен де 

жануарлар саны азаюда.   

Мысалы, ормандарды жойылу, шөлейттерді игеру, өндірістік қалдықтармен суларды ластау, ауамен 

теніздердің ластануы. Төртінші жағынан соңғы кезде мұнай өндірісінің қалдықтары су қорларын ластауда, 

сондықтан кейбір балық түрлері азаю процессі үстінде. Осыған байланысты қазіргі таңда жануарлар 

дүниесін сақтап калу және оларды қорғау адамзаттың басты назарында болуы тиіс.  

Жануарларды не үшін қорғап сақтауымыз керек? Себебі, планетамыздың фаунасы әр турлі 

жануарлардың кездейсоқ жинақталуы емес, қарама қайшы жануарлар біртұтас, бір - бірімен тығыз 

байланыста өмір сүретін жүйе болып табылады. Біреуінің сол жүйеден түсіп қалуы үлкен табиғи 
өзгерістерге әкеп соқтырады.  

Жоғарыдағы ойларға байланысты Қазақстан Республикасы Конституциясында табиғатты қорғау 

және табиғат байлықтарын ұқыпты пайдалану міндетінің тек қана азаматтар үшін белгіленген, біздің 

пікірімізше заңды тұлғалардың да міндеттері қоршаған ортаны қорғау бойынша мемлекетіміздің негізгі 

Заңында көрсетілуі тиіс деген ұсыныс айтамыз.[3]   
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Резюме: 
В данной статье рассматриваются особенности философских идей Абая. Проблемы 

нравственности, особенно актуальные сегодня,требующие пристального внимания в процессе воспитания 

подрастающего поколения. Проблема человека - фундаментальная тема в философии, которая не была 

полностью решена. Подумайте о размышлениях древних мыслителей о человеке, его роли в мире и его 

месте в мире. Греческий философ Протагор процитировал высказывание «мера всех вещей - человек», в то 

время как древний китайский философ Лао Цзы сказал: «Тот, кто знает других, мудр, а тот, кто знает 

себя, мудр». Учение индийской философии буддизма направлено на то, чтобы спасти людей от страданий. 

А великий казахский гений Абай писал: «Не будь ребенком своего деда, будь ребенком человеческим». 

Казахские мыслители были неравнодушны к проблеме человека и его исторического развития, философских 

концепций и идей. Основа философского понимания человека была заложена на основе этих устоявшихся 

представлений, идей, образов и концепций в результате диалога философии и мифологии. Даже если мы 

отойдем от времени Абая, мы будем ближе к его духовному миру, поглощая мысли мудрости в наших умах. 
Своим искуссным  словом Хаким Абай выразил свои гражданские взгляды, на жизнь своего народа, на 

егообраз жизни. В статье отражено значение личности казахского мыслителя и богатое культурное, 

духовное наследие, которое Абай оставил современному казахстанскому обществу. Произведения великого 

Абая  актуальны и сегодня. Идеи Абая всегда были и будут источником духовности для всех нас. Мы 

должны и дальше изучать и исследовать труды Великого Абая. «Слова Назидания»  Абая  актуальны и  для 
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наших дней. Мы верим,и знаем,что наше государство добьется больших высот во всех сферах развития, 

потому что мы потомки Великого Абая,всегда будем следовать его назиданиям и советам. 

 

Abstract: 

This article discusses the features of Abay's philosophical ideas.Problems of morality, especially relevant 

today, require close attention in the process of educating the younger generation. The article reflects the 

significance of the personality of the Kazakh thinker and the rich cultural and spiritual heritage that Abai left to the 

modern Kazakh society. The works of the great Abay are still relevant today. Abay's ideas have always been and 

will always be a source of spirituality for all of us. We must continue to study and research the works of the Great 
Abai. Abay's "words of Edification" are relevant to our days. We believe and know that our state will achieve great 

heights in all areas of development, because we are descendants of the Great Abai,and we will always follow his 

edification and advice.The human problem is a fundamental topic in philosophy that has not been fully resolved. 

Think about the reflections of ancient thinkers about man, his role in the world and his place in the world. The 

Greek philosopher Protagoras quoted the saying " the measure of all things is man, "while the ancient Chinese 

philosopher Lao Tzu said,"He who knows others is wise, and he who knows himself is wise." The teaching of the 

Indian philosophy of Buddhism is aimed at saving people from suffering. And the great Kazakh genius Abay wrote: 

"Don't be a child of your grandfather, be a human child." Kazakh thinkers were not indifferent to the problem of 

man and his historical development, philosophical concepts and ideas. The basis of the philosophical understanding 

of man was laid on the basis of these well-established concepts, ideas, images and concepts as a result of the 

dialogue between philosophy and mythology. Even if we move away from the time of Abai, we will be closer to his 

spiritual world, absorbing the thoughts of wisdom in our minds. With his obscene words, Hakim Abay expressed his 
civil views, the life of his people, and the way of life. 

  

Ключевые слова: Идея, духовность, нравственность, современность, назидания, личность, 

потомки 

Keywords: Idea, spirituality, morality, modernity, edification, personality, descendants 

 

Адам мәселесі – философияда толық шешімін таппаған  іргелі тақырып. Ертедегі ойшылдардың 

адам жөніндегі, оның дүниедегі атқаратын қызметі мен алатын орны жайлы ой-толғауларына тоқталып 

көрейікші. Грек ойшылы Протагор: «Барлық заттың өлшемі-адам» деген қанатты сөзін тілге тиек етсе, Көне 

Қытай философы Лао Цзы: «Басқаларды білетін адам-ақылды, өзін танып білген адам – данышпан»,- депті. 

Үнді философиясының, буддизм ілімі өзінің алдына адамды қиналу азабынан құтқаруды мақсат етіп қояды. 
Ал қазақтың ұлы данышпаны Абай: «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол» атты қанатты сөз 

қалдырған.  Адам мәселесі және оның тарихи дамуы, философиялық  тұжырымдар мен толғамдар қазақ 

ойшылдарын да бей-жай қалдырған емес. Адамды философиялық тұрғыдан түсінудің іргетасы осы 

қалыптасқан түсініктер, идеялар образдар мен ұғымдар негізінде, философия мен мифология арасындағы 

сұхбат нәтижесінде қаланды. Абай заманынан алыс кетсек те, даналық ойларын санамызға сіңіре отырып, 

оның рухани әлеміне жақындай береміз. Хәкім Абай өзінің азаматтық көзқарасын, халқының өмірін, болмыс 

тіршілігін, қара сөздері арқылы паш етті. 

Дүниетанымдық мәселеде Абай Алтынсарин секілді деизмге жақын. Құдай - өз заңдары бойынша 

дамып жататын өлшемнің алғашқы себепшісі деп түсінді. Абай Құнанбаев өзінің аса дарындылығы, ой-

өрісінің тереңдігі, халқына деген қамқорлығымен әлемге танымал болды. Абайдың дүниеге көзқарасы ойы 

мен қыры мол, күрделі. Дүние туралы пікіріне келсек, деизмге жақын дедік. Біріншіден, сыртқы дүниенің 
санадан тыс өмір сүретіндігін қуаттайды. Мысалы, қырық үшінші қара сөзінде адам «...көзбен көріп, 

құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады» 

(А.Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық жинағы. А., 1961, 48-бет), - дейді. Сонымен бірге көптеген 

өлеңдерінде, отыз сегізінші сөзінде жан-жануарларды, адамды, тіпті, машина, фабрикаларды алла жаратты 

деген тұжырым жасайды. «Мен» және «менікі» деген философиялық мәселені қарастырып, өзіндік 

тұжырымға келеді. Ақынның ойынша «мен» - ақын, жан, «менікі» - адам денесі. «Мен» өлмекке тағдыр жоқ 

әуел бастан, «менікі» өлсе өлсін, оған бекі» деп, дене өлгенімен жан өлмейді деген қорытындыға келеді. 

Абай таным туралы құнды пікірлер қалдырды. Түйсіктеріміз арқылы дүниеден хабар аламыз, пайда, залалды 

айыратын қуаттың аты - ақыл дейді. Көптеген өлеңдері мен қара сөздерінен диалектикалық тұжырымдар 

бейнесін көруге болады. 

Абайдың рухани әлемі дүниетанымы ерекше бір тылсым, таптырмайтын құндылық. Оның ойшыл - 

дана ретіндегі   философиялық орталық мәселесі адам. Абай өзінің азаматтық парызын түсініп, саналы түрде 
жаңа ізденістер мен ерекше әрекеттер жасап, адамтану адам болу ілімінде көп жаңалықтар ашты. Абай 

философиясының басты мақсаты адамды барынша жоғары денгейге жеткізіп, кемелдіктің  онтологиялық-

аксиологиялық мәнін ашу. Бүкіл өміріне азық етіп басқаларға да шарапатын тигізу. М.Әуезов Абайдың: 

«ұстаздық, әлеуметтік талабының түп мақсаты жеке адамдарды жаманшылдықтан арылтып, сол арқылы 

заманындағы қауым-қоғамын және бар халқын түзетіп өзгертпек болады»;- дейді. Бұл тұжырым Абайдың 

адамгершілік тәрбиеге, оның негізі болатын мораль философиясына орала беретін себебін ашып көрсетеді. 
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Абай қазақтардың өткені мен бүгінін, болашағын, салт-дәстүрі мен рухани мәдениетін жетілдіру, жастарға 

адамгершілік тәрбие беру жолдарын тынымсыз ойлаумен өтті. Бүгінгі уақыттың талабына сай ой 

түйіндейтін болсақ, хакімнің ойлау мәдениеті қазақтың менталитеті, болмыс бітімі қандай, оған тән 

кемшіліктерді қалай жоюға болады, деген сауалдар төңірегінде өрбіді.  Ол өзінің бүкіл болмысын, білімі мен 

өмірлік тәжірибесін, поэзия мен прозасын, ой-толғанысы мен философиясын адам бойынан таба білді. Ол 

кісілік қасиеті, білімі мен парасатын елдің қамын ғана емес, адамзаттың мақсат-мүддесін ойлайтын, дүниеге 

әлем тұрғысынан қарайтын адамды тәрбиелеуге жұмсады. Ұлы данышпанды адам өмірінің мәні, тұрмыс 

тіршілігі мен болмысы, ар – намысы сияқты мәселелер ерекше толғандырды. Ол былай дейді: Өлсе өлер 

табиғат, адам өлмес, Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес, «мені» мен «менікінің» айрылғанын, «өлді» деп 
ат қойыпты өнкей білмес[1].  Өйткені, қоғамдағы құбылыстар мен процесстердің өзегі адам болмысы болып 

табылады. Бұл жерде «мен» деген не, «менікі» деген не, сауалдарға  жауапты Абайдың өзінен табамыз. 

”Мен” дегеніміз ақыл мен  жан. Екеуі де рухани түп негіз. “Менікі” деп сөзді тәнге қатысты айтып отыр. 

Абай адам баласының жаман-жақсы қасиеттеріне терең мән беріп, философиялық ой толғауларында атап 

көрсетеді. Отыз сегізінші сөзінде  Абай: «Күллі адам баласын қор қылатын  үш нәрсе бар, сонан қашпақ 

керек дейді. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшіншісі зұлымдық. Үш - ақ нәрсе адамның жақсы қасиеті: 

ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» [2].  

Адам бойындағы осы үш қасиеттің басын қосып, оны үлкен әлеуметтік ізгі күшке айналдыратын 

ғылым деген қорытындыға келеді. Ол ғылымды үйреткенде, бақталастық, атақ – данқ үшін емес, айқын 

мақсатпен, білмек үшін үйрену керектігін баса айтады. Өйткені қай қоғамда болмасын, бақталастық адамды 

жаман жолға жетелейтіні рас. Абайдың пікірі бойынша адамгершілік нормалары мен принциптерін 

күнделікті өмір сүру тәсіліне айналдырған адамды ғана нағыз адам деп есептеуге болады. Сондықтан: «адам 
болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз…Бес нәрседен қашық бол. (Бес дұшпан- Өсек, Өтірік, Мақтаншақ, 

Еріншек, Бекер мал шашпақ) Бес асыл іс- Талап, Еңбек, Терең ой, Қанағат, Рақым)». 

Бұл өлеңде Абай «адам болу» қағидасын үсынады. Бекер даурығып, өтірік айтып, жалқау болудың 

орнына өнер – білімнің арқасында өзіңнің орныңды тап дейді. Адам өміріне мән беретін, негізгі нәрсе өзінің 

бойындағы адамшылдықты жоймау. Бүкіл өмір бойында адамға лайықты өмір сүру. Бұл дүниеге адам болып 

келген соң, адам болып кету керек. Қандай жағдай болмасын адамдық қасиетті жоғалтып алмау, адамның 

басқа адамдар алдындағы жауапкершілігі. Ол адам тарапынан ерік-жігерді, қайратты қажет етеді. Отыз 

алтыншы қара сөзінде: «Ұяты күшті адамдар ұйқыдан тамақтан қалатұғыны да бар, хатта өзін - өзі 

өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен 

өз  мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты»,- дейді [3]. 

Ұлы ойшыл, адам бойындағы ұят пен иман мәселесін қозғайды. Бұл екі ұғым адам мен хайуанның 
ара жігін ажыратады. Адам хайуаннан, ақ жүректігімен адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленеді. Ұяты бар 

адам – иманды. Ойшыл Абай адамдық танымдағы ұяттың басымдығын сөз етіп тұр. Жиырма бесінші қара 

сөзінде: «Қарыны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашап – ішуге 

малдың тапшылығы да ағайынның араздығына уа әртүрлі бәлеге ұрлық зорлық, қулық сұмдық секілді 

нәрселерге үйірлендіруге себеп болатын нәрсе» деп ой түйіндейді [4].     

Бұл пікірді мақұлдауымыз қажет. Өйткені, қай қырынан алсақта философия адам мәні, оның 

болмыстық мақсаты сынды мәселелерді айналып өте алмайтыны ежелден мәлім. Абайдың да 

дүниетанымындағы негізгі тұжырым, басты құндылық – адам болмысы. Абайдың қара сөздерінен, 

таусылмас рухани қазынасынан, оның адамның өмір сүру философиясын бес бағытта қарастыранын 

аңғаратынымыз.  Біріншісі,  жеке адамдардың тұрмыс тіршілігі. Екіншісі, әлеуметтік топтардың қоғамдағы 

алатын орны, мінез-құлқы, менталитеті, психологиясы; Үшіншісі, ұлттың ата-бабалардан мұраланған өзіндік 
өмір салтын, дәстүрлі мәдениетіне бейімделген мұрат-мақсаттарын болмыстың жаңа сұраныстарына 

байланысты жаңартып, жаңғырту жолдары. Төртіншісі, адамзат тарихында қалыптасқан моральдық 

құндылыққа сай келетін үрдістердің өркениетпен сабақтасу жолдары. Бесіншісі, имандылық жолымен Алла 

болмысын тану. Адамның өз ісәрекетін, сөзін, Иллаһи қағидаларына, пайғамбар хадистеріне, өнегелеріне 

сай келтіруге ұмтылу. Жаратушы махаббатына сүйіспеншілікпен жауап қайтару жолы. Бұл бес тармақты 

бағыт, адамның жаны мен тәнінің дамуы мен өркендеуі, өсу негізінде қалыптасатын, бүгінгі өмірде маңызды 

орын алатын талпыныстар. Абайдың ойлау жүйесі, адам өмір сүруінің философиясы мен табиғатына, 

адамзат болашағына зор сенім негізінде қалыптасқан. Сонымен біз өскелең ұрпақ адамды Абайша түсінудің 

тұжырымдарын, құндылықтарын түсінуге бет бұруымыз қажет. Бұл әр адамнан парасат пен ерікті, ақыл мен 

сезімді жұмылдыруды талап етеді. Абай жолы, Абай мұрасы – ізденіс пен ойланудың, кемелділік пен 

ізгілікті танудың  үлгісі. Өйткені, хакім ғұламаның басты мақсаты – адам болу үшін ненің жаман, не жақсы 

екенін көрсетіп қана қоймай, жаманнан жирендіріп, жақсылыққа бастау. Сондықтан Абайдың «Адам бол!» 
деген үндеуін бір сәт ұмытпағанымыз абзал. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың сөзіменен аяқтағым келеді; «Ең алдымен 

Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде насихаттауымыз керек. Өркениетті елдер қазақтың болмыс-

бітімін, мәдениеті мен әдебиетін, рухани өресін әлемдік деңгейдегі біртуар перзенттерінің дәрежесімен, 

танымалдығымен бағалайтынын ұмытпайық. Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлем 

жұртшылығына кеңінен таныстыру қажет. Бұл – бүгінгі ұрпақтың қастерлі борышы».                                             
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Резюме: 

Эта тема является актуальной проблемой сегодняшнего дня. В статье исследованы и сделаны 
поиски ответов на вопросы – «Как будет решаться проблемы в ХХІ веке до 2050 года как экологии и воды, 

как можно урегулировать правовую сторону этих проблем?». В соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан, расположение предприятий и других объектов, влияющих на состояние водных 

объектов, с соблюдением требований и правил охраны окружающей среды, охраны недр, санитарно-

эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального использования водных 

ресурсов; следует проводить с учетом экологических последствий. Необходимо искать способы 

эффективного использования водных ресурсов и продумывать способы их правильного использования на 

ферме. Мы не должны жить в настоящем, мы не должны забывать оставлять достаточно воды для 

будущих поколений. В этой связи в данной статье приводятся примеры прав на трансграничное 

водоснабжение в Соединенных Штатах и Канаде, Индии и Пакистане. Кроме того, принятый на реке Рейн 

правовой акт, изменивший одностороннее решение по отдельным вопросам в направлении 
сбалансированного развития всех возможных интересов, является успешным примером международного 

сотрудничества. История Рейна включает в себя множество примеров конфликтов по поводу качества 

воды, экологии реки и наводнений. 

 

Abstract: 

This article is an urgent problem today. The paper investigated and made search for answers to questions – 

«How will the problem be solved in the XXI century until 2050 as ecology and water as soon as possible to resolve 

the legal side of the issue? » In accordance with the Environmental Code of the Republic of Kazakhstan, the 

location of enterprises and other facilities that affect the state of water bodies, in compliance with the requirements 

and rules of environmental protection, subsoil protection, sanitary-epidemiological, industrial safety, reproduction 

and rational use of water resources; should take into account environmental impacts. It is necessary to look for 

ways to efficiently use water resources and think over ways to use them properly on a farm. We must not live in the 
present; we must not forget to leave enough water for future generations. In this regard, this article provides 

examples of transboundary water rights in the United States and Canada, India and Pakistan. In addition, the legal 

act adopted on the Rhine River, which changed the unilateral decision on certain issues in the direction of the 

balanced development of all possible interests, is a successful example of international cooperation. The history of 

the Rhine includes many examples of conflicts over water quality, river ecology, and floods. 
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Су мәселесі бүгінгі таңда тек Орталық Азияда ғана емес, тіпті жаһандық тұрғыда талқыға түсіп 

жүргені белгілі. Аймақтық-өндірістік кешендерден бастап тұтастай ел экономикасының қарыштап дамуы 

бірінші кезекте мемлекеттің су ресурстарымен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілуіне байланысты десек, 

артық айтқандық болмас. Қазіргі кезде Орталық Азия республикалары арасында шиеленісе түскен аталмыш 
мәселе көршілермен арадағы байланыстың болашақта қай бағытқа қарай бет алатынын бағамдауға 

мүмкіндік беретіндей. Таразының бір басында Қазақстан болса, екінші жағында Орталық Азиядағы  

мемлекеттер тұр. Оған тағы да Ресей мен Қытайдың салар салмағын қосыңыз. Осы ретте алаң туғызар басты 

жәйт: ағын суды, соның ішінде, әсіресе, трансшекаралық өзендерді пайдалануда жаңағы мүдделілік 

таразысының тепе-теңдігін қалай сақтауға болатындығы. Егерде аталмыш үдеріс бұдан былай да қазіргі 

бағытта өрістей беретін болса, су мәселесі төңірегінде жаңа шиеленіс түрінің туындауына жол ашылып 

жүрмей ме? Және сол шиеленіс салдарынан түптің түбінде елдің зардап шекпейтініне кім кепілдік береді? 

Сауал көп. Оған берілер жауаптың да аз еместігіне дау жоқ. Осы ретте аталмыш проблема мемлекеттің 

құқықтық, экономикалық не болмаса экологиялық мүмкіндігін ғана танытып қоймай, қауіпсіздік және 

саяси  мәселе сипатына көшетін сыңайы бар.     Орталық Азия республикаларының экономикасы үшін су 

ресурсы өткен ғасырдың орта тұсынан-ақ өзекті де өткір проблемаға айналғанын ескерсек, оның әлдеқашан  

халықаралық маңызға ие болғандығы анық. ТМД мемлекеттері ішінде біздің еліміз өзен суымен өте төмен 
деңгейде қамтамасыз етілген. Географиялық жағынан барлық трансшекаралық – Ертіс, Сырдария, Жайық, 

Іле, Шу, Талас секілді өзендердің төменгі сағасында орналасқандықтан да болар, Қазақстан үшін бұл 

проблема күрделілігімен қатар, уақыт өткен сайын мүлдем жаңа түрге енетін  құбылмалылығымен де 

қиындық туғызуда. «2013-2050 жылдардағы өтпелі кезеңде адамзат үшін қандай проблема басты 

болмақ?».Бұл сауал шын мәнінде бәрімізді де ойлантар еді. Міне, осы мәселе Елбасының «Қазақстан-2050» 

Стратегиясында біршама толыққанды талданған(1). Президент мұны өз Жолдауының «XXI ғасырдың он 

жаһандық сын-қатері» деп аталатын екінші тарауында көтереді. Бұлар жаһандық азық-түлік қауіпсіздігі, 

судың тым тапшылығы, жаһандық энергетикалық қауіпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы тұрғысында 

атап көрсетіледі. Ал «Дағдарыстан кейінгі әлем» қорының сарапшылары жоғарыдағы сұраққа жауап  іздеу 

үстінде осылардың бәрін бір ауыз сөзбен жинақтай келіп, «табиғи ресурстардың тапшылығы» деген 

анықтамаға тоқталыпты. Және бұл тұжырымды сауалға жауап берушілердің жартысынан астамы қазық 
байлапты. Осының салдарынан әлемді кең ауқымда бөліске салу мәселесі уақыттың алға қойып отырған 

басты ұраны секілді болып көрінеді. Өйткені, табиғи ресурстар – көмірсутегі шикізатының (бірінші кезекте), 

ауыз су мен азық-түліктің тапшылығы барған сайын айқын білінуі өз-өзінен осыған жетелер еді. Ал 

планетадағы халық санының өсуі мен тұтыным деңгейінің көтерілуі бұл проблеманы бұрынғыдан бетер 

қоюландыра түседі.                                                                                                        

Мағынасы жағынан екінші болып табылатын келесі мәселе кең ауқымды экологиялық және 

климаттық проблеманы қаузайды. Сауалнамаға қатысушылар үшін экологиялық проблемалар экономикалық 

өсімнің екінші бір қыры ретінде көрінген. Сол себепті олар ресурстардың жетіспеушілігі жөніндегі 

мәселемен бір байланыс желісінде қарастырылған. Осының ыңғайында «Қазақстан-2050» Стратегиясында 

өрнек түзген: «Төртінші қатер – судың тым тапшылығы.Әлемдік су ресурстары да қатты қысым көріп отыр. 

Соңғы 60 жылда Жер шарында ауыз суды пайдалану 8 есе өсті. Осы жүзжылдықтың ортасына қарай 
көптеген елдер суды сырттан алуға мәжбүр болады», деген жолдар ойға орала береді. Расында да, су – 

барынша шектеулі қор және оның көздеріне иелік ету бүгінде геосаясаттың аса маңызды факторларының 

біріне айнала бастады. Бұл өзекті мәселе көп ұзамай  планетадағы текетірес пен кикілжіңнің жаңа ошағына 

айналып кетуі ықтимал. Себебі, Шығыс нақылында айтылатындай,«Су – тіршілік нәрі» немесе «Сулы жер – 

нулы жер» болғандықтан, оның тұтқасы қолға тиген елдің мерейі де үстем, сөзі өктем бола түсетіні қазірдің 

өзінде білініп қалды. Осы орайда ел мен жерді сумен қамтамасыз ете білу біздің елімізде де өте бір өткір де 

өзекті мәселе  болып келеді. Оның зардабы мен қиындығы жылдан жыл озған сайын сезіле түсуде. 

Суды тиімді пайдалану, оның ысырабына жол бермеу «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге 

асыруға байланысты қабылданған іс-шаралар шеңберінде де  қабылданды (1). Атап айтқанда, Үкіметке су 

жөніндегі ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарламаны талдап жасау тапсырылды. Оның 2020 жылы аяқталатын 

бірінші кезеңінде еліміз тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету межеленуге тиіс болса, 2040 

жылға қарай мәреге жететін екінші кезеңіне су жайының мәселесін оңынан шешу жүктеледі. Бұл үшін тағы 
үш мәселені шешіп алу көзделіп отыр. Біріншіден, басқа елдердегі, мәселен, Австралиядағы сумен 

қамтамасыз ету проблемасын шешудің озық тәжірибелерін мұқият зерттеп, оларды өз жағдайымызға 

пайдалануымыз керек. Екіншіден, қоры онсыз да аз жерасты суларын табу мен ұқыпты пайдаланудың ең 

озық технологияларын енгізген жөн. Үшіншіден, агроөнеркәсіп секторында ылғал сақтаушы 

технологияларға кешенді түрде көшуді қолға алған абзал. Осы тұрғыда қоғамымыздың ойлау жүйесін 

тұтастай өзгертуге қол жеткізгені ләзім. Ең бастысы, біз судың ысырабына жол беруді үзілді-кесілді 
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тоқтатуымыз қажет. Онсыз бәрі де құр әурешілік болып шығады. Түптеп келгенде, біздің ең қымбат табиғи 

байлығымыздың бірі болып табылатын суды үнемдеудің барлық мүмкін болған шараларының бәрі 

атқарылуы тиіс.(2) 

Бұл проблеманың геосаяси аспектісі де бар. Біз осы кезге дейін соның зардабын  тартып та көрдік. 

Трансшекаралық өзендердің бастапқы қалпындай су жеткізе алмауынан Арал теңізінің табаны құрғап кетті. 

Екі елдің аумағында құрғаған танаптар бір кездергі көкшулан толқынды теңіздің 70 пайыздай бөлігін 

құрғаққа айналдырып жіберді. Тек біздің Елбасымыздың табанды да қажырлы  еңбегі арқасында ғана 

Солтүстік Аралтеңізін қалпына келтірудің ұлан-ғайыр жұмыстары қолға алынып, жақын аралықта Кіші 

Арал теңізі пайда болды. Осы экологиялық апаттың салдарынан  қаншама елді мекендермен тұрғындар бұл 
маңайдан босып кетті. Ал қазір жағдайдың түзелуіне байланысты Арал теңізі аумағында қайтадан тіршілік 

жандана бастады.Міне,осы оқиға күллі адамзат баласына алдағы уақыттарда  сабақ болуы тиіс. 

Су ресурстарын тиімді пайдалану мәселелеріне тоқталсақ. Су ресурстарын тиімді пайдалану 

жолдарын іздестіру және оларды шаруашылықта дұрыс пайдалану жолдарын қарастыру қажет. Біз бүгінгі 

күнімізбен өмір сүрмеуіміз керек, келер ұрпаққа су ресурстарын жеткілікті әрі сапалы түрде 

қалдыруымызды ұмытпауымыз абзал. Мысалы, трансшекаралық өзендердің дерлік жартысы  АҚШ-тан 

Канадаға ағып, осы өзендердің жартысынан көбі Канадада бастау алып,   Америка Құрама Штаттарына 

құяды. «Бұл тамаша баланс», ғалымдардың пікіріне сәйкес, іс жүзінде екіжақты су қатынастарыдағы 

ынтымақтастыққа әкелді. Д-1909 тарихы ортақ су жолдарын дұрыс пайдаланудағы құқықтары бойынша 

әлеуетті қақтығыстарды шешу үшін Су жолдары бойынша халықаралық комиссиясын (СЖБХК) құру 

туралы Америка Құрама Штаттары мен Канада арасында жасалған 1903жылғы  Шарттан бастау алады. Сол 

кезде СЖБХК тарапынан Америка Құрама Штаттары мен Канадаға бөлінген суды пайдалануды басқару 
үшін құқықтық принциптері әзірлеу және қабылдау сонымен қатар шекаралық сулардың қорғалуын 

қамтамасыз ететін халықаралық ұйым қалыптастыру туралы ұсыныс білдірген. 1907 жылы СЖБХК 

тарапынан келісім жобасы әзірленді, және ол екі ел арасындағы келіссөздер нәтижесінде қол қойылған Д-

1909 келісім шартына айналды. D-1909 келісім шарты ең алдымен АҚШ пен Канада арасындағы 

шекаралық  суларды бірлесіп басқару және ынтымақтастықты қамтамасыз етеді.D-1909 келісім шартында  

осы күнге дейін күшінде болып келе жатқан «шекаралық сулардың» айқын анықтамасы берілген. Сол 

кезеңде су ресурстарын басқаруға қарағанда шекаралық суларға қол жеткізу мен навигация іргелі мәселелер 

болды, шарттың нысанасы трансшекаралық жерасты суларын қамтыған жоқ. Солай десекте, ұсынылған 

Шарттың бірінші жобасында трансшекаралық зардаптарға алып келуі мүмкін судың ластануына тыйым 

салатын талаптар енгізілген еді. Шартқа сәйкес құрылған МСК оның ережелерін жүзеге асыру үшін белгілі 

бір «полицейлік уәкілеттікке» ие болуы тиіс болатын. Америка Құрама Штаттарының қарсы тұруына 
қарамастан, мынадай нормаларды (принциптерді) қамтығын ереже жазылды. Сонымен қатар D-1909 келісім 

шартына мына ережелер енгізілген, атап айтқанда:  

- Бір елде судың ластануы  басқа елге зиян келтіруі тиіс емес,  

- МСК рұқсатынсыз тараптардың ешқайсысы судың табиғи ағысының өзгеруіне алып келетін 

мөлшерде суды пайдалана алмайды немесе бөле алмайды, 

- MCК тепе-теңдік негізде құрылады, ол Америка Құрама Штаттары президенті (3 мүше) және 

Канада Доминионы губернаторының ұсынысы негізінде ұлы мәртебелі Ұлыбритания Королі (3 мүше) 

тағайындаған 6 мүшеден тұрады, 

- Тараптардың кез келген ұсыныстары бірге қарастырылады. 

        Келісім шартта МСК қызметін жеткілікті деңгейде қаржыландыру кепілдігі көзделген, ол өз 

кезегінде оның қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етті. (5) 
Жеке мәселелер бойынша біржақты шешімді барлық ықтимал мүдделерді теңгерімді дамыту 

бағытына өзгерткен Рейн өзені бойынша қабылданған құқықтық акт халықаралық ынтымақтастықтың 

табысты үлгісі болып табылады. Рейн өзенінің тарихы судың сапасы, өзен экологиясы мәселелері және су 

тасқыны мәселесін қозғаған қақтығыстар бойынша көптеген мысалдарды қамтиды. Ұлттық күш-жігерді 

байланыстыру мақсатындағы трансшекаралық ынтымақтастық соңғы екі ғасырдағы Рейн өзені тарихының 

бір бөлігі болды. Ол сондай-ақ Рейнді қорғау жөніндегі халықаралық комиссиясының жұмысы шеңберінде, 

ақпараттардың, нормативтер мен стратегиялардың  қажеттігі туралы өзара пікір алмасулар мен талқылаулар 

арқылы сенімді қалыптастыру Рейн өзені  бассейнін басқару процесінде шешуші фактор болды.   

Рейн өзенінің бассейні бірқатар батыс Еуропа елдерінің аумағын қамтиды (Швейцария, 

Лихтенштейн, Италия, Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Люксембург және Нидерланды). Рейн 

өзеніндегі  навигация бойынша Орталық комиссиясы  1815 жылғы Вена конгресінің қорытынды актісінен 

бастау алады. Бүгінде  ол 1963 жылы (Рейн өзенінің навигациясы бойынша қайта қаралған) 1868 жылғы 
Мангейм заңына негізделген. Комиссияға мүше-мемлекет ретінде Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция 

және Швейцария кіреді. Рейн өзені бойынша құрылған РОК негізгі міндеттеріне Рейн өзені және оның 

салалары бойымен навигация еркіндігін қамтамасыз етуге кепілдік беру, сонымен қатар бүкіл өзеннің 

ұзындығы бойымен шарлауды басқаратын бірыңғай құқықтық режимді қолдаудан тұрады.  

1950 жылы Германия Федеративтік Республикасы, Франция, Люксембург, Нидерланды және 

Швейцария мемлекеттері бірлесіп, Рейн өзенін ластанудан қорғау жөніндегі халықаралық комиссиясын 
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(РЛҚХК) құрды. Бұл комиссия өзінің түпкілікті құқықтық негізін 1963 жылы Берн конвенциясынан алды. 

Комиссияның міндеті болып, Рейн өзенінің ластануының түрі, қайнар көзі, көлемі бойынша бақылау 

бағдарламасын әзірлеу, оны азайту үшін қажетті шаралар ұсыну мен   қатысушы елдер арасындағы келісім 

дайындау қарастырылған. Оны нақты іске асыру және қаржыландыру осы бассейннің әрбір мемлекетінің 

міндетіне кіргізілген;  Комиссия Рейн бассейні мемлекеттері үшін, ал 1976 жылдан   бастап Еуропалық Одақ 

үшін келіссөздер жүргізу алаңы және кеңесшісі болып табылады. Қазіргі уақытта, Комиссияның жұмыс 

жүргізу үшін құқықтық негізі 1999 жылдың сәуір айында Берн қаласында қол қойылған жаңа «Рейн 

Конвенциясы» болып табылады, оның атауынан «ластануға қарсы» деген сөздер алып тасталды.(сол кезден 

РҚХК болды). 1970 жылы негізі қаланған Рейн бассейніндегі Гидрология бойынша Халықаралық комиссия, 
Рейн бассейні мемлекеттерінің ғылыми-зерттеу институттары Рейн өзенінің бассейні бойынша бірлескен 

гидрологиялық шараларды әзірлейтін ұйым болып саналады. Комиссияға (РГХК) мүше мемлекеттер 

Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Люксембург және Нидерланды.  Комиссияның жұмысы Рейннің 

гидрологиясы бойынша әдістеме, ақпарат, бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мен деректер 

алмасу және гидрологиялық талдау бойынша стандартты әдістерді әзірлеуге жұмылдырылған.  

ХРҚК – нің желілік функцияларын қолдау үшін тұрақты Хатшылық құрылды. Хатшылық 

мәжілістердің хаттамасын, ұсынылған құжаттардың аудармасын, сондай-ақ баяндамалар мен келісім-

шарттардың алдын ала нұсқаларын дайындайды. Хатшылық БАҚ-тардың көмегімен комиссияның жұмысын 

танымалдығын арттыруға ықпал етеді. ХРҚК-нің атқарып жатқан жұмыстарының рөлі жөнінде көптеген 

авторлар өте жағымды пікір білдірді, және көптеген басылымдарда комиссияның жетістіктері  басқа 

бассейндік басқаруда қалай үлгі бола алатынын талқылап жатыр. (6) 1947 жылы Үнді субконтиненті екі елге 

бөлініп,  Үндістан мен Пәкістан - тәуелсіз болды. Үндістан мен Пәкістан арасындағы шекара Инд өзенінің 
аңғары арқылы өтіп, Пенджаб провинциясын екіге бөлді, батыс жағы Пәкістанға,  шығысы – Үндістанға 

өтті. Екі ел арасында белгіленген шекара Инд өзені жүйесі жән көптеген арналарды бөліп қана қоймай, 

Пәкістанды барлық арналардың төменгі ағысында орналасқан көршіге айналдырды, ал су бөлу мәселесі  

халықаралық проблемаға айналды..   

Осы мәселе бойынша Үндістан қатаң ұстанымда болғандықтан, жағдай қиындай түсті. Сайып 

келгенде, 1951 жылы Үндістан мен Пәкістанға арадағы шиеленіскен жағдайды Дүниежүзілік банктің  

қатысуымен шешу ұсынылды. Осы ұсыныс 1952 жылы қабылданды. 1954 жылы Дүниежүзілік банк осы екі 

елге ұсыныс жолдады. Онда былай делінген:  

Батыста орналасқан Инд, Желум және Ченаб өзендерін Пәкістанға, ал   шығыста орналасқан Рави, 

Биас және Сатлуджи өзендерін Үндістанға бекіту жөнінде ұсыныс келтірілген.  

Бірнеше жылға сөзылған күрделі келіссөздерден соң, Үндістан мен Пәкістан 1960жылдың қыркүйек 
айында «Инд өзенінің суы туралы шартқа» қол қойды. 

 «Инд өзенінің суы туралы шарттың» жасалуы мен оның орындалуынан алынатын сабақтар 

мыналарды қамтиды: 

• Күшті әділетсіз пайдалану келіссөздерге кедергі болуы мүмкін 

• Оң-пікірлес белсенді үшінші тарапты тарту, мәселені реттеуге өте қажет. 

•Су тапшылығы қаншалықты көп болса, келісімге келу мүмкіндік соншалықты аз. 

• Тарихи фактілер саяси, гидрологиялық және басқа да факторларды жоя алатын институтары жоқ 

бассейндерде қақтығыстардың бар екенін көрсетеді. 

• Бірлескен су институттарын құру жанжалдарды шешуде маңызды рөл атқарады. Су ресурстарын 

өзара түсіністікпен басқару - бұл қақтығыстың алдын алу болып табылады. (7) 

Қазіргі таңда Жер планетасында бірте-бірте көмірсутегі экономикасы өзінің сарқылар шағына 
жақындап келеді. Ал алда адам баласын мұнай мен газға сүйеніп,тек соларды ғана тіршіліктерінің діңгегі 

етіп тұратын күннен ажырап,жаңадан пайда болатын басқа да қуат көздеріне құлаш ұратын кемел кезең тұр. 

Сондықтан да  Елбасы өзінің «Қазақстан – 2050» Стратегиясында Қазақстанда атом энергиясын дамыту, 

сондай-ақ энергияның жаңғыртылатын көздерін өркендету міндетін алға қойды (1). Ал Жердің табиғи 

қорларын шектеулі және түгесілуі сипаты адамзат баласының сұранысы арта түсуімен қосыла келгенде, әр 

түрлі бағыттағы үдерістерді үдете түседі.Және бұлардың әрдайым жасампаздық, яғни жасаушылық тұрғыда 

бола бермейтіні тағы аян. Демек, қиратушылық дүрмектің де орын алуы әбден ықтимал. Ал Қазақстан 

қыруар қазынаға бай. Бұл жағдайда басқа елдер мен халықтарға біздің байлығымыз керек болады. 

Сондықтан біз өз байлығымызды өзіміз соғыс үрдісімен емес, дипломатиялық жолмен қорғай білуіміз керек. 

Әлем сарапшыларының үштен бірі адамзат алдында тұрған орта перспективалы маңызды мәселелер ретінде 

геосаяси үдерістерді, сондай-ақ ұлттық экономиканы басқару және тұтастай алғандағы халықаралық қаржы 

жүйелерінің жетілмегендігін атап көрсетіпті. Бұдан бөлек, олар өздері 2013-2050 жылдары қамтитын өтпелі 
кезеңдегі ақыл-ойға барынша ауқымды ықпал жасайды деп есептейтін басты идеяларға салмақ салыпты. 

Мұның нәтижесі де көпшілік күткендегідей болып шыққан. Сол идеялар жарысындағы көштің басын 

«жасыл» идеология – экология мәселесі бастап келеді.Бұл мәселеге де біздің елімізде қаншалықты көңіл 

бөлініп жатқаны аян. Осы орайда біздің еліміздің ЭКСПО-2017 көрмесін Астанада өткізу жөніндегі 

конкурста тап осы идеяны көтеру арқылы озып шыққанымызды көпшілік біледі. 
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Қазақстан Республикасы Экология кодексіне сәйкес су объектілерінің жай күйіне әсер ететін 

кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыру қоршаған ортану қорғаудың, жер қойнауының 

қорғаудың, санитарлық – эпидемиологиялық, өнеркәсіптік қауіпсіздікті,су ресурстарын молайту мен 

ұтымды пайдаланудың талаптары мен ережелерін сақтай отырып, сондай-ақ аталған объектілер қызметінің 

экологиялық салдарын ескере отырып жүргізілуі тиіс (3). Су объектілерінің жай күйіне әсер ететін 

кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды салу, реконструкциялау, пайдалану, консервациялау, жою, 

қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі саласында уәкілетті 

мемлекеттік органдардың және санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның оң 

қорытындылары болған кезде жүзеге асырылады. Жоғарыдағы қойылған талаптарды орындау барлық 
мекемелерге заң жүзінде міндетті, бірақ бүгінгі таңда көптеген заңды тұлғалар қойылған талаптарды 

орындамай келеді. 

Трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау кезек күттірмес ауқымды мәселе болғаны қашан 

(4). Осыған байланысты трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау саласында халықаралық 

ынтымақтастықтың экономикалық негіздеріне сүйенетін болсақ: 

-су объектісінде және оған іргелес аумақта биологиялық тепе-теңдікті ұстап тұру, ұдайы молайту 

сақтау мақсатында трансшекаралық суларды тиімді және ұтымды пайдалану; 

-трансшекаралық әсер ету нәтижесінде кінәлі тарап келтірілген залал үшін өтемдік жауапкершілікті; 

-пайдаланылатын су ресурстарына үлес қосып қатысу принципінде басқа мемлекеттер пайдаланатын 

трансшекаралық суларды басқару, реттеу және қорғау жөніндегі су шаруашылығы объектілерін 

біржақты пайдалануды жүзеге асыратын мемлекетке шығындарын өтеуді; 

-мемлекеттердің бірінің тиісті бекітілген халықаралық шарттардың негізінде белгіленген өзінің  
трансшекаралық сулар үлесінің  өтемдік негізде екінші мемлекетке беруін көздейді.  

Жоғарыдағы экономикалық негізге сүйенген трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау кезінде 

екі жақты және көпжақты  мемлекет келісімдері көптеген жағдайда орындалмай келеді. Судың құқықтық 

реттеу мәселесін қорытындылай келе, ҚР Экологиялық, Су кодекстерінде және  халықаралық келісім-

шарттарда көрсетілген талаптарға сәйкес әрбір мемлекетке қойылған міндетті толық орындауы тиіс, сонда 

ғана оң нәтиже беруі мүмкін. Қазақстан үшін өте бір өзекті мәселердің біріне трансшекаралық су 

ағындарының ластануы жатады және ереже бойынша неғұрлым жапа шегетін мемлекет, мемлекетаралық 

өзен ағысының төменгі бөлігінде орналасқаны болып табылады. Қазақстан Республикасындағы 

трансшекаралық табиғи нысандармен байланысты экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен 

қатар құрып кетудің қаупі бар, сондықтан бұл саладағы мәселелерді тезірек шешу және халықаралық 

бірлескен іс-әрекеттер жүргізу қажеттілігі аса жоғары дәрежеде.Қазақстан Республикасы трансшекаралық 
қауіпті қалдықтарды тасымалдау және оларды жоюды бақылау туралы Базель Конвенциясының (1989ж.), 

трансшекаралық контекстте қоршаған ортаға әсерді бағалау туралы Конвенциясының (1991ж.), сондай-ақ 

трансшекаралық су ағындары және халықаралық өзендерді қорғау және пайдалану туралы Конвенциясының 

(1992ж.) қатысушысы болып табылады. Бұл аталған құжаттардың трансшекаралық экологиялық мәселелерді 

реттеуде маңызы ерекше. Бірақ бұл құжаттардың кемшілік тұстарының бірі, олар көп жағдайда жалпы 

сипатқа ие (ұсыныстар жасаумен шектеледі), және экологиялық мәселелерді шешу барысында оның әсері 

тек қол қойылған мемлекеттерге ғана таралады. Елімізге Орталық Азия мемлекеттері арқылы ағып келетін 

Сырдария өзенінің ластану мәселесіне тоқтаталын болсақ, Оңтүстік Қазақстандағы Шардара су қоймасының 

зерттеген ғалымдар судың құрамында сынап, қорғасын, мырыш, мыс, хром, никель, молибден сияқты ауыр 

металдар барын анықтады. Олардың айтуынша, Сырдария өзенінің суы ауыл шаруашылығына да, балық 

өсіруге де пайдалануға жарамайды екен. 
Сырдария өзені суының сапасына зерттеу жұмыстарын жүргізуге 2011 жылы ОҚМУ-не 600 мың 

еуро грант бөлінген болатын. Зерттеу нәтижелері бойынша өзеннің суы тіпті егістікті суғаруға да 

жарамайтын болып шықты. Проффесор Ү.Бестерековтың мәлімдеуінше, улы заттардың көп жиналған жері 

Өзбекстанмен шекаралас тұста екен. Бірақ Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Қазақстанға келетін 

өзеннің суын қай ел көп ластап жатқаны белгісіз. Егер өзен суын зиянды заттармен ластап жатқан көздерді 

анықтап, оны бүгіннен бастап тазалаған күннің өзінде ол енді он жылдан кейін ғана пайдалануға жарамды 

болмақ. Қазақстандағы қолданбалы экология жөніндегі тәуелсіз агенттіктің бас директоры М.Бүрлібаев 

Сырдарияның суын ішуге де, егістікті суғаруға болмайтынын 2009 жылы мәлімдеген. Қызылорда 

облысында өзеннің суымен суғарылған күріш азық ретінде жарамсыз, өйткені ол ісік ауруына шалдықтыруы 

мүмкін. Ас қорыту органдарының онкологиялық аурулары Қызылорда облысындағы жаңа туған балаларды 

жиі кездеседі, 90 пайыз ана сүтінде пестицидтер бар, дегенді М.Бүрлібаев сол кезде айтқан болатын. 

Жоғарыда көтерген мәселелердің шешімі қалай болмақ, соған тоқталатын болсақ:  
- Су ресурстарын бірлесе пайдалану саласында жасалған мемлекетаралық келісім-шарттардың 

орындалуын қатаң талап ету; 

- МҮСШК отырыстарында суды бөлуге байланысты мемлекетаралық келісім шарттардың 

орындалмау себептерін талқылап, алдағы уақытта мұндай келеңсіз жағдайларға жол бермеудің шараларын 

әзірлеу;   
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- мемлекетаралық су қатынастары, оны басқару және қорғау қызметі үшін құқықтық базаны нығайту 

және одан әрі дамыту; 

- трансшекаралық су ресурстарын басқару тетіктерін және суды пайдалану механизмдерін 

жетілдіру; 

 - трансшекаралық су ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану, су ресурстарын басқару мен 

пайдалануда озық технологияларды енгізу; 

- трансшекаралық су ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, зиянды 

зардаптардың алдын алу. 
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Түйін: 

Сыртқы саясат және еліміздің дипломатиясы, «Мәңгілік Ел» идеясының халықаралық 

қауымдастықта кең түрде насихатталуына, елдің жағымды бейнесін халықаралық қауымдастықта 

қалыптастыруға бағытталған. Мәңгілік Ел идеясы аясында, елдің ішкі саясаты және әлеуметтік-
экономикалық даму бағыттары мен рухани қазықтары айқындалып қоймайды. Бұл идея – Қазақстан 

Республикасын әлемдегі озық мемлекеттердің қатарынан орын тебуге және халықаралық қауымдастықта 

ерекше орын алуға жетелейді.  

Ұлтаралық және конфессияаралық татулық пен келісімді сақтаудың қалыптасқан өзіндік үлгісін 

пайдалана отыра, Қазақстан Республикасы өзінің сыртқы саясатын, Шығыс және Батыс өркениеті 

арасындағы жалғастырушы көпір рөлін орындауға бағыттап отыр.  
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Abstract: 
The foreign policy and diplomacy of our country are aimed at the wide promotion of the idea of "Mangilik 

El", the formation of a positive image of the country in the international community. Within the framework of 

Mangilik El, the country's internal policy is determined, as well as the spiritual foundations and directions of socio-

economic development. This idea will lead the Republic of Kazakhstan to become one of the leading countries in the 

world and occupy a special place in the international community. 

Using its own model of maintaining interethnic and inter-confessional peace and harmony, the Republic of 

Kazakhstan seeks to implement its foreign policy as a bridge between eastern and western civilizations. 

 

Кілт сөздер:  Мәңгілік Ел идеясы,  Қазақстан Республикасы, сыртқы саясат, жұмсақ күш 
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«Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыру елдің әл-ауқатының дамуы, сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерге 

төтеп беру қарқыны, территориялық тұтастығын сақтай білуі, демографиялық қауіпсіздікті сақтау, 

мемлекетті басқарудың жоғарғы санатына байланысты.  

Қазақстан Республикасының геосаяси орналасуын жағалаудан алыс ішкі аймақтарды білдіретін 

континенталды ядро (nucleus) ретінде айқындауға болады. Біз «Еуразиялық құрлықтық кеңістікте» 

орналасқан мемлекетпіз. Бұл біздің артықшылығымыз болып табылғанымен, әлемдік мұхиттар мен 

теңіздерге шығуда бірқатар қиындықтар да туғызуда. 

Осы тұрғыдан алып қарағанда Қазақстанның басты  үш мүмкіндігін ерекше бөліп қарастыруға 
болады. 

Бірінші мүмкіндік Қазақстан республикасының Еуразия кеңістігінде көлік-логистикалық  

артерияларының  орталығында орналасуы. Әлемдік саясат және әлемдік экономикалық  үрдістердің 

шешілуіне атақты Жібек жолының қайтадан жанданып, бұрынғы тарихи маңызына ие бола бастауы, яғни 

Еуропа мен Азия арасындағы сауда қатынастарының дамуына Қазақстанның тоғыз жолдың торабында 

орналасуының үлкен мәні бар. Екінші мүмкіндікке Қазақстанның мелекет құрылысы мен реформаларды 

жүргізудің ауыр үрдістеріне шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың тарапынан қолдауы 

жатады. 

 «Мәңгілік ел» идеясын шет елдерде насихаттау барысында қолданылатын  құрал – Қазақстан 

Республикасының «Жұмсақ күш» саясаты. Қазіргі кезде халықаралық саясатта америкалық саясаттанушы 

Джозеф Най қалыптастырған «жұмсақ күш» (Soft Power) тұжырымдамасы маңызды мәселелердің қатарына 
айналып отыр. Джозеф Най саяси әрекеттерді, мәдениеттер мен рухани құндылықтарды әрбір елдің жұмсақ 

күшінің үш бағыты, ал қоғамдық жария дипломатия елдің атамыш бағыт арқылы мемлекет туралы 

түсініктер мен көзқарастар қалыптастыруының маңызды тетігі деп есептейді. Джозеф Най «жұмсақ күш» 

түсінігі аясына мүдделі мақсатқа ешқандай да күштеусіз және мәжбүрлеусіз түрінде емес, өз еркімен 

бірлесуі нәтижесінде қол жеткізу тәсілін кіргізеді. Зерттеуші, қатаң түрдегі күшпен салыстырғанда, «жұмсақ 

күштің» ерекшелігі мақсат мүдделерге неғұрлым жылдам және тиімді түрде қол жеткізе алады деп 

пайымдайды [1, 29 б.]. 

Джозеф Найдың пайымдауынша: «жұмсақ күштің» көрінісі және мәжбүрлеу және ынталандырудың 

қатаң түрі қазіргі ақпараттық заманның ерекшелігін айқындайды. Аталған өлшемдерді қажетті түрде 

үйлестіре алған билікті, ғалым «ақылды билік» деп айрықшалайды. Атап айтқанда, қазіргі замандағы 

халықаралық терроризм көріністерімен мен күрес – бұл ақыл‐ой жолындағы күрес, бұл «қатаң билікке» 
шектен тыс сүйену табысқа жеткізбейтін жол ретінде есептеледі. Жария дипломатия арқылы «ізгі биліктің» 

қолында шоғырланған ерекше тетік түрінде қарастырылады, онда да «ақылды» жария дипломатия «жұмсақ 

билікті» қалыптастыру үшін өзара сенімнің, өз‐өзіне сын тұрғысынан қараудың және азаматтық қоғамның 

белсенді жұмыс атқаруы қажеттілігін түсінуді көздейді. Насихатқа айналып отырған жария дипломатия 

адамдарды сендірмек түгіл, «жұмсақ биліктің» өзін жойып тынады. Оның орнына, ол екіжақты үдеріс болып 

қалуы қажет, өйткені, «жұмсақ билік» бірінші кезекте біздің басқа адамдарды қалай түсінетінімізге тәуелді». 

[2]. 

Осылайша, Д.Найдың «Soft Power» тұжырымдамасы арқылы халықаралық жүйедегі қақтығыстар 

және ұлттық мүдделердің өзара күресі емес негізін әлемнің өзара байланыстылығы сипаттайтын 

ынтымақтастық және интеграция маңызды процесс екендігін байқаймыз. 

«Жұмсақ билік» бағытын дамыту мақсатында, қалыптасқан көзқарастар және тиімділікке ету үшін 

маркетингтік әдістерді үйлестіретін халықтық дипломатияның жүйесін құру қажеттігі анық. Қазіргі таңда 
мемлекетке деген қандай да бір қатынастың ұйытқысы болатын үкіметтік және бейүкіметтік секторлардың 

қызметтерінің жиынтығын маркетинг саласынан пайда болған брендинг терминімен атай бастады. 

Халықаралық аренада, ықпалды күш болуға ұмтылатын қандай да бір мемлекет өз елінің оң бағыттағы 

ұлттық брендтері және имиджіне басты назар аударуы қажет. Өйткені, бұл болашақта елдің қаржылық емес 

капиталына айналады. Елдің имиджі – бәсекеге қабілеті, ал елдің бренді – осы артықшылықты ілгерілеті 

және елдің болашаққа арналған бағытын айқындаудың стратегиялық әдісіне жатады [2] 
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«Жұмсақ күш» ұғымының жеті принциптерін ерекшелеуге болады: 

- елдің саясатын шетелдік халықтарға оң бағытта жеткізуді қамтамасыз ету; 

- елдің саясатын рухани құндылықтармен байланыста беру; 

- халықаралық жүйедегі бастамаларды дәйекті түрде жасау; 

- мақсатты аудиторияларға бейімдеу арқылы мақсатты сегменттерді ұдайы зерттеу; 

- шағын мақсатты сегменттермен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы бұқара халықпен 

жұмыс істеу; 

 - мақсатты аудиторияның жаңа буын өкілдерін қамту мақсатында түрлі әріптестермен өзара 

байланыс орнату; 
- белсенді «халықаралық қатынас және алмасу бағдарламаларын қамту. 

« «Жұмсақ күшті» іске асырудың тетігі түрінде, сыртқы саяси шаралар кешені мен жария 

дипломатия саласындағы іс шараларды мемлекеттік реттеуді, ал ресми емес механизміне гуманитарлық 

бағыт бойынша сыртқы саяси міндеттерді шешу жолының мемлекеттік емес арналарын қарастыруға болады. 

Қазақстан Республикасының «Жұмсақ күш» бойынша жүргізілетін саяси бағыттарын төмендегідей 

түрге жіктеуге болады: 

- Қазақстан Республикасының бейбітсүйгіш ел екендігін, ядролық қарудың барлық түрінен бас тарту 

арқылы дәріптеу; 

- Қазақстан жерінде көпконфессиялы, көпұлтты халықтардың татулық, келісім негізінде мемлекеттің 

тұрақтылығын сақтауы; 

- Дүние жүзі қазақтарымен тығыз байланыс орнату және шет елдегі отандастарға мемлекет 

тарапынан қолдау көрсету; 
- Қазақтың атақты тұлғаларының шығармаларын, өнер туындыларын халықаралық қауымдастықта 

кеңінен тарату.  

Көп ұлтты Қазақстан Республикасында елдің бірлігі мен ішкі тұрақтылығын сақтау және ұлтаралық 

келісімді сақтау масатында негізі қаланған Қазақстан халқы Ассамблеясы, ұйымның құрамындағы ұлттық-

мәдени қоғамдастықтар, атап айтқанда Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының ішкі мәнінен қарағанда, 

сыртқы саяси бағыт және халықаралық қауымдастықтағы негізгі бағыттарын айшықтап, өзге елдер 

қоғамдастықтарымен үн қатудағы басты институттарға айналдыру іс шараларын жүзеге асыруды мақсат 

етіп, әлемдік саясатта «жұмсақ күшпен» ықпал ету үшін жария дипломатияның басты атрибутына 

айналдырудың орны ерекше. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы – саяси мәні терең, ұлтаралық қатынастардағы орны ерекше 

Қазақстан Республикасының ұлттық саясатын іске асыратын ұйым болып табылады. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының негізін қалаушы Заңдарын, Ережелерін әзірлеу барысында жария 

дипломатиялық қағидаттар негізінен басшылыққа алып жасалмағанымен, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында ұлттық саясатты және сыртқы бағыттарын насихаттаушы 

мекеме түрінде заң негізінде бектілгенін көрсетеді және аталған бастаманы ұдайы жетілдіріп, дамыту, 

Ассамблеяның рөліне еліміздің ұлттық мүдделерін қамтамасыз етудегі ішкі рөліне ғана емес, сыртқы 

саясаттағы орнына да басымдық беру қажет. Ал Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан құрылған 

этномәдени орталықтардың Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметіне қосып келе жатқан үлесін 

бірнеше бағыттарға бөліп қарастыруға болады: 

 • шетелдермен мәдениет саласындағы қарым-қатынастарды дамытуға атсалысу;  

• ғылым-білім саласындағы байланыстарды дамытуға үлес қосу;  

• әлеуметтік-экономикалық саладағы қатынастарды дамытуға қатысу;  
• миграциялық мәселелерінің дұрыс шешілуіне жәрдемдесу. Осындай бағыттарды жүзеге асыру 

барысында қолданылатын жұмыс әдістері төмендегідей:  

• көкейкесті мәселелер бойынша халықаралық деңгейдегі ғылыми-теориялық, ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар, симпозиумдар, мәжілістер өткізу;  

• шетелдерде кіші құрылтайлар шақыру;  

• өнер, кітап көрмелерін ұйымдастыру;  

• шетелдердің жоғары оқу орындарына этномәдени орталықтар атынан білім алуға жастарды жіберу;  

• тіл үйрету мақсатында шетелдерден волонтерлерді тарту;  

• шетелдегі қазақтардың өнерінҚазақстанда насихаттап, таныту;  

• босқындарға гуманитарлық көмек көрсету және оларды тіркеу мәселелерін реттеу және т.б.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы жанынан құрылған этно-мәдени бірлестіктер екі түрлі сипаттағы 

қызмет атқарады деп бағалауға болады, біріншіден, Қазақстан аумағындағы өз этностарына мәдени-рухани 
қолдау көрсету, өркениеттік жаңғырту болса, екіншіден, басқа мемлекеттердің диаспоралары ретінде өз 

тарихи Отандарының жария дипломатиялық миссиясын атқарып отыр, яғни осы этно-мәдени бірлестіктер 

арқылы біз белгілі бір мемлекеттер тұратын этностар мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі туралы мағлұматтар алып, 

оларды тереңірек танимыз.  

Қазіргі жаһандық әлемде орын алып отырған  ХХІ ғасырдың сындары мен қатерлеріне әрбір 

мемлекет, әрбір ұлт қарсы тұра алатындай, оны еңсеретіндей өзіндік күш-жігері, «иммунитеті» болуы 
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маңызды. Оның аясына тек қана біз тарихи өткенімізді саралай, жетістіктерімізді әлемдік қауымдастыққа 

паш ете отыра, жас ұрпақтың бойында ұлтына, отанына деген мақтаныш, патриоттық сезімді  оята отыра 

ғана қол жеткізе аламыз. 

Елбасымыздың 21 қараша күні «Egemen Qazaqstan» газетінде жарық көрген «Ұлы даланың жеті 

қыры» [3] атты бағдарламалық мақаласы осы жолға бастаған бағдаршам болып табылады. Бұл маңызды 

тарихи құжат ретінде – халқымыздың болашақтағы рухани қазығына айналары сөзсіз. 

«Ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін кезеңді қамтитын барлық отандық және шетелдік мұрағаттар 

дүниесіне елеулі зерттеулер жүргізу үшін «Архив - 2025» жеті жылдық бағдарламаның» шегінде, араб, 

парсы, көне қытай тілінде жазылған, Ресей Федерациясының мұрағаттарындағы, Өзбекстан Республикасы 
Ғылым Академиясы Абу Райхан Беруни атындағы Шығыстану институтындағы қолжазбаларға жаңа 

тұжырымдамалық көзқарас тұрғысынан зерделеу мақсатында, шығыстанушы ғалымдардың ғылыми 

тағылымдамаларын ұйымдастыруда, жергілікті өзін өзі басқару органдары тарапынан қаржылық қолдау 

көрсетуге ден қойып, облыстық деңгейде гранттық бағдарламаларды ұсыну маңызды деп санаймын. 

Өйткені, осы мұрағаттар және қолжазбалардағы естеліктерді жаңа қырынан ашып, бұқара қауымға 

таныстыру арқылы, қазақ ұлтының ежелгі кезеңдегі  құнды ойларын замандастарға және болашақ ұрпаққа 

жеткізу және байырғы өркениеттер мен дәуірлердің ғажайып жан дүниесін жаңа қырынан танытуға қолдау 

көрсету мемлекеттік органдардың басты міндеті. 

«Өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтатын Ұлы даланың Ұлы 

есімдері» жобасы аясында,  қазақ елінің тарихи жетістіктерін, біртуар даналарының есімдерін Қазақстан 

Республикасының халықаралық аренадағы «Жұмсақ күш» саясатына айналдыру да маңызды. «Жұмсақ күш» 

бағытын дамыту мақсатында, қалыптасқан көзқарастар және тиімділікке жету үшін маркетингтік әдістерді 
үйлестіретін халықтық дипломатияның жүйесін құру қажеттігі анық. ІХ- ХІ және ХІV-ХV ғасырлардағы 

Орталық Азиядағы мәдени және рухани даму, осы кезеңдердегі Ұлы даланың ғұламаларының, 

ғалымдарының жеткен табыстары әлемдік өркениеттің дамуына қосқан ауқымды үлес екендігін жаңа буын 

жастарының санасына ендіру де барша қазақстандық азаматтар үшін ауадай қажет дүние. Антикалық 

заманнан кейінгі ортағасырлық кезең арасындағы мәдени-рухани «көпірге» медеу бола отыра, Ұлы дала, 

адамзаттың зияткерлік тарихындағы маңызды буынға айналғанын және алдыңғы қатарлы білім және 

ғылымның өзегін құрағанын насихаттау біз үшін маңызды іске айналуы тиіс. 

«Түркі өркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» атты түркі әлемінің генезисі бағдарламасы 

аясында, көне түркі заманындағы ғұламалардың пайымдауларын, тұжырымдамаларын ортақ түрде 

біріктіретін идея, бұл – елдің тәуелсіздіке деген арманы, әділеттілікке деген ұмтылысы, халықтың рухы мен 

күш жігері. Бұл құндылықтар – Елбасы ұсынған «Мәңгілік Ел» идеясымен ұштасады,  Қазақстан 
Республикасының ұлттық идеясының өзегін құрайды.   

Елбасы ұсынған мақала, жаңа ғылыми жобаларға ден беріп, Қазақстан ғылымы тарихына арналған, 

Ұлы даланың ойшылдары мен ғұламалары туралы библиографиялық және ғылыми-ақпараттық мәліметтерді 

қамтитын веб-сайт құрудың қажеттілігін ұсынады.  

Өзек болған идеяларды жүзеге асыру үшін: қазақ елінің тарихи генезисіне қатысты жаңа 

концептуалдық идеяларға және оның теориялық-әдіснамалық негізіне талдау жасау, «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясының маңызды құрамдас бөліктері аясында болашақ ұрпақтың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру 

моделін қарастыру; «100 нақты қадам» ұлттық жоспарын жүзеге асыру аясындағы «Мәңгілік Ел» 

идеясының білім беру жүйесіне енгізілу стратегиясы мен жүзеге асырылуы бойынша негізгі мәселелерді 

айқындау, Халықаралық қауымдастықтығы Қазақстан Республикасының «Жұмсақ күш» саясатының 

ерекшелігіне талдау жасау және оның жүзеге асырылуы бойынша саясатын саралау, мемлекеттік 
қызметкерлер және ЖОО ғалымдары, ұстаздар алдында жаңа міндеттерді жүктейді. 
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Резюме: 

     Фактически администрация программы местного бюджета предусматривает формирование и 

реализацию государственной политики в области образования и науки перед соответствующим местным 

уполномоченным органом и уполномоченным органом по внутреннему государственнуму аудиту в свзи с 

состовлением годовой консолидированной финансовой отчетности.  

     Министерство образования и науки Республики Казахстан явлется центральным 

исполнительным органом Правительства Республики Казахстан. Министерство намерено обеспечить 

межотраслевую координацию в области защиты детей, образования, науки и молодежной политики в 
Республике Казахстан.  Он также генерирует экономический анализ и данные за определенный период 

деятельности в организации, чтоб помочь устранить любые ошибки и упущения и предотвратить такие 

ошибки в будущем. Соответственно организация и проведение внутренних аудитов в организациях, 

учреждениях считается эффективной и необходимой.  

 

Abstract: 

     In fact, the administration of the local budget program provides for the formation and implementation of 

state policy in the field of education and science in front of the relevant local authorized body and the authorized 

body for internal state audit in connection with the preparation of annual consolidated financial statements.  

     The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan is the central executive body of the 

Government of the Republic of Kazakhstan. The Ministry intends to ensure intersectoral coordination in the field of 
child protection, education, science and youth policy in the Republic of Kazakhstan. It also generates economic 

analysis and data for a certain period of activity in the organization to help eliminate any errors and omissions and 

prevent such errors in the future. Accordingly, the organization and conduct of internal audits in organization, 

institutions is considered effective and necessary.  

 

Кілтті сөздер: аудит, ішкі аудит, ішкі аудит органдары, мемлекеттік аудит, бюджеттік 

бағдарлама, қаржылық есептілік, Білім және ғылым министрлігі, стратегиялық бағдарлама 

Key words: audit, internal audit bodies, state audit, budget program, financial statements, Ministry of 

Education and Science, strategic program.  

 

Meмлeкeттi бaсқapудың opтaлық opгaны “Министpлiк” дeп aтaлaды. Heгiзiнeн, министрлік Eypoпада 
16-17 ғасыpлaрдa, aл Peceйдe Aлeкcaндp I тaққа oтыpғaн coң пaйда бoлды. Министpліктің негізгі 

міндеттеріне келсек, білім алу үшін қажетті реcypcтармен қамтамасыз ету, білім, ғылым, мемлекеттік жастар 

саясаты саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты, сонымен қатар ғылыми-техникалық қызметті 

қалыптастыру және олардың бәсекеге қабілеттілiгін арттыру, балалардың заңды мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз ету бoлып табылады.  

1999 жылы 13 қaзaндaғы ҚР Жapлығымeн Қaзaқстaн Рecпубликaсы Дeнcаулық caқтay, спopт, бiлiм 

министpлiгi мeн Ғылым жәнe жoғapы бiлiм миниcтpлiгiнiң қaйтa ұйымдacтыpылyының нәтижeсiндe 

құрылды.  

Қaзaқстaн Pecпубликacы Үкiмeтiнiң 2001 жылы 16 қaңтapдaғы қayлысымен мeмлeкeттiк opган 

бoлып тaбылaтын Қазақстан Pecпубликаcы Бiлiм жәнe ғылым миниcтpлiгiнiң Жoғapы aттecтaциялық 

кoмиccияcы ҚР Білім және ғылым министрлiгiнiң Жoғapы aттecтaциялық кoмитeтi мeмлeкeттiк мeкeмe 

peтiндe қaйтa құрылды. Ал, 2004 жылғы 28 қaзaндағы ҚР қayлыcымeн миниcтpлiк тypaлы epeже бeкiтiлдi. 
Министpлiктің Жоғapы аттeстaциялық кoмитeтi Бiлiм жәнe ғылым caлacындa aттecтaциялaу жөнiндeгi 

кoмитeтi бoлып қaйтa құрылып, оғaн бipнeше функциялap даярлады. Олар: министрліктің бақылау-

қадағалау және реттеу функциялары. Heгізгі міндеттеріне білім, ғылым және ғылыми тexникалық, сондай-ақ 

бiлiм алyшы үшін қажеттіліктерімен қaмту, мeмлекеттiк жастap caясaты салacында бірыңғай мемлекеттік 

саясатты қалыптастыру, ғылыми зерттеулердің ұйымдастырылуын жетілдіру және олардың бәсекеге 

қабілеттілігін apттыру және т. б. Менің қарастырып өтетін бюджеттік бағдарлама «Білім беру және ғылым 
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саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» деп аталады. Негізінен, барлық 

бюджеттік бағдарламаның мақсаты мен міндеті ғылым және білім саласын дамытып, ғылыми зерттеулерді  

ұйымдастыруды жетілдіру және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру; білім беру ұйымдарын 

мемлекеттік аттестаттау түрінде білім беру сапасына мемлекеттік бaқылауды жүзеге асыру; білім беру 

бағдарламалары бойынша практикалық және теориялық білімдерін жаңарту сияқты басқа да көптеген 

міндеттері бар.  

     Қазіргі таңда бюджеттік бағдарламаның нәтижесінде министрліктің қызметі 

қамтамасыздандырылды: білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясат туралы мақсатты 

топтардың ақпараттандырылу деңгейін бағалау үлесі 2019 жылы — 75%; балалардың құқықтық қорғалу 
деңгейі 2019 жылы — 78%, 2020 жылы — 81%, 2021 жылы — 83%; Қазақстандық азаматтардың 

отбасыларына асырап алуға берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған мекемелер тәрбиеленушілерінің үлесі 2019 жылы — 22%, 2020 жылы — 23%, 2021 жылы — 24%. 

Осы аталған әрбір мұқтаж ҚР азаматына білім беру және ғылым саласында қамсыздандырылу процесі жүріп 

жатыр.   

     Coнымен айта келе, менің қарастырып отырған тақырыбымда аудиттің түрлерін зерттеудің 

метoдикалық жағының өте зор маңызы бар. Өйткенi ayдиттi қандай түрлepмeн жүpгiзy жәнe олapдың әрбір 

жағдайлapда тигізeтiн әсерлeрін анықтауға көмектеседі.  

     Қазaқстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ішкі аудит департаменті 2017 жылдың 

12 aйының қopытындысы бойынша 27 мемлекеттік аудит нысанында аудиторлық іс-шара жүргізілді. 

Аудиттік қамтылғaн қapaжаттың сомасы 46 745,6 млн. теңгені құрады, оның ішіне бұзyшылықтap 12% 

мөлшeрінде бeлгілeнді. Бюджeт кipiciне қaлпынa кeлтiруге жәнe қайтapyға жатaтын қapaжaт көлeмi 
aнықталғaн бұзyшылықтapдың көлемiнeн 4%-ды құрады.  

     Аудит нысандарында жол берілген жүйeлiк бұзyшылықтap мeн кeмшіліктep қapжылық және 

рәсімдік бұзушылықтар, сонымен қоса мемлекеттік caтып aлy туралы заң бұзушылық болып табылады. 

Анықталған бұзушылықтapды жoю үшін есептік кезeңде анықталған бұзушылықтарды жоюға жұмыс 

тиімділігін арттыру, мемлекеттік аудит нысанының тікелей және түпкілікті нәтижелеріне жету мақсатында 

ішкі рәсімдерді, ережелерді, бизнес-процестерді жетілдіру бойынша ұсыныстары бар 26 шешім қабылданды, 

оның ішінде 3 нысанның мерзімі аяқталмады.  

     Есепті кезеңде қайтарылатын және өтелетін соманың 60%-ы қалпына келтірілді және бюджеттің 

кірісіне қайтарылды. Сонымен қатар 50 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке және әкімшілік 

жауапкершілікке тартылды - 2 лауазымды тұлғаға жалпы сомасы 386 мың теңге әкiмшілiк aйыппұл 

салынды. Тексерудің 2 нысаны бойынша ішкі мемлекеттік аудит материалдары рәсімдік шешім қабылдау 
үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.  

     Департаменттің қызметкерлері объектілерде ішкі мемлекеттік аудит жүpгiзy бapысындa ҚP 

заңнамaсының нормaлapын қoлдaнy жөнiндe кoнcyльтативтік жәнe пpaктикaлық көмeк көрceтeді. Бұдaн 

бacқa, Дeпapтaмент тұpaқты жәнe жүйeлі түрдe aнықтaлғaн бұзyшылықтapды жoюға бaғытталғaн 

шешiмдepді opындay жөнiндe мoнитpингтi жүзeгe acыpaды.  

 
1-сурет. ҚР-дағы 2016-2019 жылдар аралығындағы ішкі мемлекеттік аудит іс-шараларымен 

қамтылған мекемелер саны 

ҚР БҒМ Iшкі аудит депaртaменті 2016 жылы 12 айдың қортындылары брйынша мемлекеттік 

аудиттің 24 объектісіне аудиторлық іс-шаралар жүгізілді. Аудитпен қамтылған қаражаттардың жалпы 

көлемі – 94 778 800,0 мың теңгені құрады. Анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы 2 

226 100,0 мың теңгені, оның ішінде: 

- ағымдағы шығыстар бойынша бұзушылықтар 906 700,0 мың теңге соманы; 

- мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманы бұзушылықтар жалпы сомасы 113 800,0 мың теңгені; 

- бухгалтерлік есепті жүргізуді бұзушылықтар жалпы сомасы 76 700,0 мың теңгені; 
- өзге де бұзушылықтар жалпы сомасы 470 500,0 мың теңгені; 
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- мемлекеттің активтерін басқару және пайдалану кезінде заңнаманы бұзушылықтар жалпы сомасы 

694 400,0 мың теңгені құрады. 

    Бұзушылықтардың жалпы сомасынан:  

- бюджетке қайтаруға – 97 200,0 мың теңге, толық көлемде қайтарылған – 74 600,0 мың теңге; 

 - бухгалтерлік есеп бойынша қалпына келтіруге – 22 700,0 мың теңге жатады. 

 
2-сурет. ҚР-дағы 2016-2018 жылдар аралығында өткізілген аудиторлық іс-шара нәтижелері 

 

Үстіміздегі жылғы есепті кезең ішінде аудит объектілеріне анықталған бұзушылықтарды жоюға 24 

шешім жолданды, олардың 3-еуі бойынша орындау мерзімі келген жоқ. Қалған объектілер бойына тәртіптік 
жауапкершілікке – 48, оның ішінде: 

- ecкepтy – 29; 

- cөгic – 15; 

- қaтaң cөгіс – 2; 

- eңбек шapтын бұзy түpiндe – 2 лауазымды адам тартылды. 

2019 жылы ҚР БҒМ Ішкі аудит департаменті 13 мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шара 

жүргізді және оның ішінде 2 объекті бoйыншa мaтepиaлдap icкe acыpy caтыcындa тұp. Тексеру нәтижелеріне 

байланысты бұзyшылықтap 1,8% мөлшерінде анықталды, осыған сәйкес оның ішінде қаржылық 

бұзушылықтар – 4%-ды құрайды. Есеп беру кезеңінде бұзушылықтарды жoю жәнe ұсынымдарды қарау 

үшін аудит объектілеріне 11 шешім жібepілді. Мeмлeкеттiк ayдит oбъeктiлepi қaлпынa кeлтірілiп, өтелетін 

соманың 92%-ы қaлпынa кeлтipiлдi жәнe 28 лayaзымды тұлғa тәpтiптiк жayaпкepшiлiккe тapтылды.  

 

 
 

3-сурет. ҚР 2016-2019 жылдар аралығында қаржылық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапқа 

тартылғандар 

 

Қорыта келе, ішкі істер органдарының бюджеттік бағдарламаларының тиімділігін бағалау түпкілікті 

мақсатқа қол жеткізу дәрежесін, бюджеттік бағдарламалардың күтілетін нәтижелері мен индикаторларын, 

мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет активтерін оларды іске асыру мерзімдері бөлігінде, 
республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару кезінде тиімділік пен нәтижелілік қағидаттарын сақтау 

үшін жүргізіледі. Осыған орай, Ішкі істер министрлігінің бюджеттік бағдарламалары, белгілі бір салаға 

байланысты бөлінген қаржы көздерінің дұрыс жұмсалуын жоспарлау мақсатында әзірленеді. Сонымен 
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қатар, жоғарыда көрсетіп кеткендей, бағдарламалар негізінде көптеген бюджет білім және ғылым саласында 

жүргізілген жұмыстар барысына байланысты бөлінген және ол өз қызметін атқаруда. Сонымен, Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер органдарын жаңғырту мәселелері бойынша қазіргі таңда біршама бюджеттік 

бағдарламалардың септігі аз емес. 
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Резюме: 

В настоящее время одним из важных направлений деятельности государства является контроль за 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Поскольку, бюджетные средства 

составляют основу экономики государства, то они имеют особое место в финансовой сфере. В системе 

государственного финансового контроля высокую роль играет государственный аудит. В связи с этим, 

государственный аудит рассматривается как вид деятельности, регулирующий эффективность 

использования государственных финансовых ресурсов и имущества. 

 

Abstract: 

Currently, one of the important directions of the state’s activity is control over the formation, distribution 

and use of financial resources. Since budget funds constitute the basis of the state economy, they have a special 

place in the financial sphere. In the system of state financial control, a high role is played by state audit. In this 

regard, the state audit is considered as a type of activity that regulates the efficient use of state financial resources 

and property. 

 

Кілттік сөздер: мемлекеттік аудит, қаржылық бақылау, тиімділік аудиті, сәйкестік аудиті, Есеп 

комитеті, ұлттық комиссия, үйлестіруші орган, квазимемлекеттік сектор субъектісі, ішкі аудит, тексеру 

комссиясы. 
Keywords: state audit, financial control, efficiency audit, compliance audit, accounting Committee, 

national Commission, coordinating body, quasi-public sector entity, internal audit, audit Commission. 

 

Еліміз тәуелсіздігін алған соң, дамудың жаңа нарықтық қатынастарына өтуі барасында әр-түрлі 

өзгерістер орын алған болатын, яғни реттеудің жаңа формалары мен әдіс-тәсілдері қолданысқа енгізілді. Ол 

уақыттағы негізгі мақсат - экономикалық өсу мен тұрактылықты қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық 

салаларды мемлекет тараппынан қолдау болып табылатын. Қазіргі таңда орнықтылған  экономикалық жүйе 

негізінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың халыққа “Қазақстан-2050” Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты  атты жолдауында, еліміздің алдағы уақытта әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылуды 

мақсат етіп қойған болатын. Соған сәйкес мемлекеттің экономикалық жүйесі мен саясатын дамыту мен 

жаңғырту мәселесі бойынша нақты бағыттар мен бағдарламалар  ұсынылды. Сондай-ақ Казақстан 

Республикасында мемлекеттік аудиттің енгізілуі туралы тұжырымдамалар қабылдана бастады. 
Тұжырамдамада мемлекеттік аудиттің қажеттілігі мен экономиканы алға қарай дамытуы үшін атқаралытан 

негізгі функциялары мен қызметтері айқындалды [1]. 

Қазіргі экономикалық әлемдік дағдарыс жағдайында, мемлекеттік аудиттің қажеттілігі мен  

атқаратын рөлі өте жоғары. Өйткені, әр мемлекеттің алдында тұрған мәселелердің бірі - ол мемлекеттік 

бюджетті, ұлттық ресурстарды дұрыс бөлу және басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады. Нақты 
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сала мен бағыттар бойынша мемлекеттік бюджетті тиімді түрде үйлестіру арқылы мемлекеттің 

экономикалық ахуалын жақсартуға болады. 

Сонымен, мемлекеттік аудит – бұл тәуекел негізінде мемлекеттік бюджеттің ақша қаражаттарының, 

мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік активтерінің 

пайдалануының тиімділігін бақылау болып табылады. Және де мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі 

барысында анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды жою бойынша кеңес берушілік қызметімен 

айналысады. Аудит объектілерінің қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес 

жүргізілуін, яғни қарама-қайшы әрекеттерді анықтайды. Жалпы басқарудың тиімділігін арттыруға 

бағытталған кәсіби қызметтің бір түрі ретінде саналады. 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудитті енгізу 2 кезеңде жүзеге асырылды: 

I-кезең 2013-2014 жылдары; 

II-кезең 2015-2017 жылдар аралығында. 

Бірінші кезеңде шет елдік мемлекеттік жоғарғы бақылау органдарының жүйесіне талдау жасап, яғни 

әлемдік тәжербиеге сүйене отырып,мемлекеттік аудиттің әдістемелік-нұсқаулық базасын құру мақсат етіп 

қойылды. Мысалы қаржылық бақылаудың жоғарғы органы халықаралық ұйымы-ИНТОСАИ стандарттарын 

зерттеп, соған сәйкес Ұлттық стандарттарды қалыптастыру жұмыстары жүргізілді. Қаржылық бақылау мен 

мемлекеттік аудиттің қызметтерін үйлестіру бойынша Қазақстан Республикасындағы нормативті-актілеріне 

өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың айырмашылықтарын және атқаратын 

функцияларын айқындау жүзеге асырылды. Қаржылық бақылау, бұл аудит негізінде анықталған 

бұзушылықтарды жоюға бағытталған, яғни болашақта бұндай кемшіліктер орын алмас үшін жүргізілетін іс-

шаралар жиынтығы[2]. 
Екінші кезеңде, 2015 жылы 12 қарашада  Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік аудит және 

қаржылық бақылау туралы" заңы қабылданды. Бұл кезеңдегі нақты жоспар - мемлекеттік аудитің дұрыс 

жүйесін қалыптастыру[3]. 

2016 жылы ақпан айындағы өткен бірінші отырыста Үйлестіру кеңесі құрылған болатын. Соған 

сәйкес қаржылық бақылаумен үйлескен жүйесін дамыту мақсатында, шет елдік тәжіребие негізінде, ішкі 

және сыртқы аудит механизмдерін талдау арқылы елімізде мемлекеттік аудиттің әдістемелік базасын құру 

мумкіндігі молая түсті. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдар 

жүйесінің тізімі төмендегідей: 

1.Республикалық бюджеттің атқарылуы бойынша бақылаушы жоғарғы орган - Есеп комитеті; 

2.Республикалық маңызы бар қалалар, соның ішінде облыстар мен астананың тексеру 
комиссиялары; 

3.Ішкі мемлекеттік аудит қызметі бойынша уәкілетті орган; 

4.Астананың жергілікті атқарушы органдары мен орталық мемлекеттік органдар, республикалық 

маңызы бар қалалар мен  соның ішінде облыстарының көрсетілетін негізгі ішкі аудит қызметтері; 

5.Штат шеңберінде басшының қалауымен құрылатын орталық мемлекеттік органдарының 

ведомствалардың жүргізілетін ішкі аудит қызмет жүйесі[4]. 

Жоғарғы бақылаушы орган - Есеп комитеті:  

1) барлық әдістемелік-нұсқаулықтар мен актілерді әзірлейді.  

2) мемлекеттік аудит жүргізу барысында стандарттардың сақталуын және жүзеге асырылуын 

қадағалайды.  

3) аудиторлық есептерді талдау барысында, мемлекеттік аудит органдарының қызметінің сапалық 
деңгейіне бақылау жүргізеді.  

4) сот барасында Есеп комитеті жүргізген мемлекеттік аудит нәтежиелері Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қарама-қайшы іс-әрекеттер анықталған жағдайда, толықтай мемлекеттік 

аудит және қаржалық бақылау органдарымен қарастырылады.  

5) Есеп комитеті - мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау органдарының қызметтінің 

үйлестіруші органы болып табылады.  

6) мемлекеттік аудиторларды сертификаттау бойынша Ұлттық комиссияның жұмыс органы болып 

табылады[5]. 

Статистикалық мәліметтерді қарастырсақ, төмеңде берілген 1-ші суретте 2018 және 2019 жылдары 

бойынша  мемлекеттік аудит жүргізілген аудит объектілерінің нақты саны көрстелген. 2019 жылы 

мемлекеттік аудиттен 186 объект өткен болса, ал 2020 жылы жоспар бойынша 117 объектіге аудит 

жүргізу мақсат етіп қойылған. Яғни 2020 жылда жүргізілетін мемлекеттік аудит объектілер саны, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 37,1%-ға төмендеген. 
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1-сурет.  2019-2020 жылдардағы ҚР аудиттелген объектілер тізімідік саны, дана 

Қазіргі таңда, Есеп комитеті тиімділік аудитін 14 бағыт бойынша жүзеге асырады. Ал сәйкестік 

аудитін 2016 жылдан бастап 9 бағыт бойынша толық мастшабта жүзеге асырылуда. Тиімділік аудиті, 

мемлекеттік аудит объектісінің қызметінің тиімділігін, пайдалылығын және өнімділігін талдау және 

бакылау бойынша қызметін жүзеге асырады. Яғни, активтерді және ресурстарды басқару бойынша 

тиімділігін бағалайды[6]. 

Ал тексеру комиссиялары тиімділік аудитін 12 бағыт бойынша жүзеге асырады. Активтерді 

жоспарлау мен пайдалану  тиімділігі бойынша туындаған мәселелерді шешу арқылы, соған сәйкес нақты 
жүзеге асырылуын реттейді. Мемлекетте әр-түрлі маңызды бағдарламалар мен іс-шараларды жүзеге 

асыру барысында, республикалық бюджеттен бөлінетін ақша қаражаттарының негізделігі мен 

мақсаттылығын айқындау алға қойылып отыр. Яғни мемлекеттік аудит объектісіне алдан-ала бағалау 

жүргізу арқылы бағдарламаның жоспарының тиімділігін ескере отырып, экономикалық нәтижелілікке 

жету. 

 
 

2-сурет. 2019-2020 жылдардағы ҚР объектілерге жүргізілген мемлекеттік аудиттің типі бойынша 

пайыздық үлестері (%) 

 

2-суретте жыл бойынша объектілерге жүрзгізілген мемлекеттік аудит типтерінің үлесі 

көрстеліген. 2020 жылда жоспар бойынша жүргізілетін тиімділік аудиті мен сәйкестік аудитін бөлек тип 

бойынша үлесі, 2019 жылдан қарағанда төмен. Яғни, 2019 жылғы көрсеткіш бойынша: тиімділік аудиті - 

50, сәйкестік аудиті - 50, сәйкестік аудиті мен тиімділік аудиті - 86 объектіге аудит жүргізілді. Ал 2020 

жылғы жоспар бойынша: тиімділік аудиті-28, сәйкестік аудиті - 10, сәйкестік аудиті мен тиімділік аудиті - 
79 объектіге аудит жүргізу мақсат етіп қойылған. 
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3-сурет. 2017-2019 жылдар аралығындағы ҚР мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет 

қаражатының және активтердің жоспарланған сомалары, млн. тг 

3-суретте мемлекеттік аудитпен қамтуға кажетті бюджет қаражатының және активтердің 

жоспараланған соммалары жылдар бойынша өзара салыстырылып көрсетілген. 2017 - 2019 жылдар 

аралығында мемлекеттік аудит жүргізуге кеткен ақша қаражаттарының соммаларының өсу қарқыны 

жоғарлағаның аңғаруға болады. Яғни мемлкеттік аудит жүргізіге кеткен шығындар жыл өткен сайын 

төмендемей, керісінше жоғарылауда[7]. 

Қорыта келе, мемлекеттік аудит ресуртардың жұмсалуының негізділгін және мақсаттылығын 

айқындайды. Яғни республикалық бюджеттен бөлінетін ақша қаражаттарының ұтымсыз жұмсалу 

фактілерінің алдын - алып және анықтау бойынша тексеріс жүргізеді. Ұлттық ресурстар мен мемлекеттік 

активтерді тиімді басқаруға бағытталған қызмет түрі ретінде қарастырылады. Заңсыз түрде кірестерге қол 

сұғу, Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы экономикалық әрекеттерді реттейді. 
Республикалық бюджет пен мемлекеттік активтердің салалар бойынша дұрыс бөлінуі мен  жұмсалуын 

қадағалайды. 

Экономиканы басқару үшін толыққанды ақпарат көздерін қолдану қажет. Бюджет қаражаттарын 

тиімді түрде қалыптастыру үшін, бюджеттарлық қатынастардың бағыттылғын, даму қарқынын,әсер етуші 

факторларды анықтау керек. Яғни статистикалық мәліметтерді қолдана отырып көрсеткіштерді өзара 

салыстырып, жан-жақты зерттеу жүргізу қажет. Жоспар бойынша бюджет бөлінісі кезінде қандай 

бұзушылықтар орын алатынын анықтап, олардың алдын алу үшін шаралар жүргізуі тиіс. Өйткені қазіргі 

кезде, бөлінген ақша қаражаттары жемқорлық әсерінен, тиісті объектілерге толық бөлінбеу факторлары 

жиі кездесіп жатады. Керек емес арналарга ақша қаражаттарының бөлінуі, мемлекетке үлкен шығын алып 

келеді. Барлық мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектіліренің ақша қаражаттары мен 

активтерді пайдалануын бақылап,тексеру жүргізетін ол – мемлекеттік аудит. Сондықтан әлемдік тәжербие 
негізінде мемлекеттік аудиттің қаржылық бақылаумен үйлескен жүйесін, теттіктерін, қағидаттарын одан 

әрі дамыту мақсат етіп қойылып отыр. Өйткені, елімізде мемлекеттік аудит жақсы дамыған 

жағдайда,экономика үшін әкелетін оң әсері көп. Экономиканың даму деңгейінің көтерілуі, халықтың 

әлеуметтік жағдайын жақсаратады. Яғни мемлекеттің болашағы үшін әкелер пайдасы орасан зор.  
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Резюме: 

В данной статье всесторонне рассматривается проблема собственной безопасности РК в рамках 

информационной безопасности. Среди множества непосредственных угроз информационной безопасности 

Казахстана можно, по нашему мнению, указать техническую и технологическую отсталость. В 

Казахстане недостаточно развито конкурентоспособное отечественное производство информационных и 
коммуникационных средств. Информатизация государственных и коммерческих структур производится на 

основе зарубежных технологий и компьютерной техники. Внедрение внешних систем не решают глобально 

проблему организации национальной системы информатизации и телекоммуникации, так как в 

зарубежных системах не учтены особенности системы коммуникации РК, не приспособлены к данным 

условиям и вызывают трудности в организации мер коллективной информационной и технической 

безопасности. В связи с этим, средства информатизации систем коммуникации и государственных 

органов можно считать слабым звеном в системе информационной безопасности важнейших отраслей 

экономики, финансово-кредитной и банковской системы, а также производства оружия и военной 

техники, экологически опасных производств. Защита информации, организация научного исследования 

элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка и производство собственных 

информационных средств и программного обеспечения являются обязательными условиями обеспечения 
информационной безопасности Республики Казахстан. В современных условиях, когда основными 

направлениями являются «цифровая дипломатия» и «мягкая сила» Республика Казахстан так же должна 

будет предпринять меры предотвращения опасности разрушения телекоммуникациями духовных 

ценностей, возродить мероприятия культурной и политической направленности. 

 

Аbstract: 

This article comprehensively addresses the issue of Kazakhstan’s own security in the framework of 

information security. Among the many immediate threats to the information security of Kazakhstan, we can, in our 

opinion, point out technical and technological backwardness. In Kazakhstan, the competitive domestic production of 

information and communication tools is underdeveloped. Informatization of state and commercial structures is 

based on foreign technologies and computer technology. The introduction of external systems does not globally 
solve the problem of organizing a national system of informatization and telecommunications, since foreign systems 

do not take into account the peculiarities of the communication system of the Republic of Kazakhstan, are not 

adapted to these conditions and cause difficulties in organizing collective information and technical security 

measures. In this regard, the means of informatization of communication systems and government bodies can be 

considered a weak link in the information security system of the most important sectors of the economy, the financial 

and credit and banking systems, as well as the production of weapons and military equipment, environmentally 

hazardous industries. Information protection, the organization of scientific research of the elements of information 

and communication infrastructure, the preparation and production of our own information tools and software are 

mandatory conditions for ensuring the information security of the Republic of Kazakhstan. In modern conditions, 

when the main directions are “digital diplomacy” and “soft power”, the Republic of Kazakhstan will also have to 

take measures to prevent the danger of the destruction of spiritual values by telecommunications, to revive cultural 

and political events. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы, Араб көктемі, Қазақстан Республикасы 

Keywords: information security, soft power, digital diplomacy, digital Kazakhstan, Assembly of the people  

Kazakhstan, Arab Spring, Republic of Kazakhstan 

 



126 

 

 

Қазіргі уақытта әлеуметтік медиа және Web 2.0 технологиялары, мемлекет ішінде де, трансұлттық 

саяси орта деңгейінде де. саяси үдерістің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Интернет желісі саяси 

қатысу және саяси дискурс үшін платформаға айналды [1, 53 б.]. Интернет, ғаламдық ауқымда қарым-

қатынас жасау үшін жағдай жасайды, өйткені желілік қауымдастық уақыт пен кеңістік шектеулерінсіз 

құрылған. Саясаттың, мәдени құндылықтардың, бірегейлік және ұжымдық қолдаудың араларындағы медиа 

ықпалдастықтың кеңінен таралуы жағдайында, саясат мақсаттарға қол жеткізу құралы ғана емес, сонымен 

қатар онлайн-сәйкестікті қалыптастырумен бағытталған сипаттамаға ие болды. Әлеуметтік желі қызметтері 

мен жаңа бұқаралық ақпарат құралдарын кеңінен таратуға байланысты халықаралық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің негізгі міндеті - сыртқы саяси мақсаттарда мемлекет тарапынан цифрлық қоғамдық 

дипломатия шеңберінде (яғни, басқа мемлекеттердің азаматтарына бағытталған) сыртқы саяси мақсаттарды 

іске асыру үшін пайдалану болып табылады.  

Сыртқы саясатта Интернетте әлеуметтік желілерді қолдануға бағытталған алғашқы ресми 

бағдарламалар АҚШ-тың цифрлық дипломатиялық бағдарламалар болды. Қазіргі уақытта әлемнің көптеген 

елдерінде цифрлық дипломатия бағдарламалары жүзеге асырылуда. Зерттеушілердің пікірінше, цифрлық 

дипломатия бағдарламаларына халықаралық қауіпсіздік тұрғысынан көп көңіл бөлінеді, себебі көптеген 

елдер, осы мәселені Таяу Шығыс елдеріндегі «Араб көктемі» деген атпен тарихқа енген жаппай наразылық 

акцияларын тудырушы құрал ретінде қарастырады [2,123 б.].  

Ресейлік зерттеуші Н.А. Цветкова, «цифрлық дипломатия әдістері арқылы қазіргі таңда, Интернетте 

радио мен теледидар бағдарламаларын орналастыру, жалпыға қол жетімді әдебиеттерді сандық форматта 

тарату, блог кеңістігіндегі пікірталастарды бақылау, әлеуметтік желілерде АҚШ үкіметі мүшелерінің жеке 
беттерін құру және ұялы телефон арқылы ақпарат жіберу орын алуда», деп ой өрбітеді [1,110 б.]. 

«Цифрлық дипломатия» мүддесінде бастапқы құрылымдарды құрған АҚШ Мемлекеттік 

департаменті болып табылады. 2002 жылы АҚШ елінің Мемлекеттік департаментінде «Цифрлық 

дипломатия бойынша құрылым» (Taskforce on eDiplomacy) құрылып, кейіннен ол «Е-Дипломатия офисі» 

(Office of eDiplomacy) түрінде қайта құрылды.  

Сонымен қатар Ұлыбритания корольдігінің Сыртқы істер мен Достастық елдерінің ісі бойынша 

министрлігінде Ұлыбританияның сыртқы ортадағы саяси мүдделерін алға жылжыту үшін құрылған 

«Цифрлық дипломатия бюросы» қызмет атқарады.  

АҚШ үкіметінің цифрлық дипломатия бағдарламаларын жүзеге асыру келесі іс-шараларды қамтиды:  

- Интернет желісіндегі цензураны айналып өтуге арналған жаңа технологияларды құру және тарату 

бойынша жобаларды қаржыландыру;  
- авторитарлы елдерде оппозицияны қолдауға бағытталған ақпараттық қызметтерді құру; 

- үшінші елдердегі авторитарлық режиммен күресушілерге онлайн режимінде ақпарат алмасуға 

мүмкіндік беретін, билік цензурасынан тәуелсіз Интернет-жүйелері мен тәуелсіз ұялы байланыс желілерін 

құру[3]. 

«АҚШ цифрлы дипломатия бағдарламаларын іске асыру интернеттегі ірі компаниялардың 

қолдауымен жүзеге асырылады. АҚШ сыртқы саясаты мен цифрлық дипломатиясының негізінде Google, 

Facebook, Twitter және американдық интернет индустриясының басқа да компанияларының бизнес-

модельдері мен ақпараттық саясаты, сондай-ақ демократия мен либералды еркіндіктің маңызы бар 

идеологиялық негіздер жатыр. 2011 жылы АҚШ-тың цифрлы дипломатиясы бағдарламалары, негізінен, 

Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдерінде басылымдарда «Twitter Revolution» немесе «Facebook 

Revolutions» деп аталатын наразылықтардың жаппай толқуын тудырды. 
Революция бағытындағы маңызды рөл Интернеттегі әлеуметтік желілер мен жаңа БАҚ-тарға 

негізделген АҚШ сыртқы істер министрлігінің қызметіне негізделді. Америка Құрама Штаттарының «араб 

көктемі» оқиғасына қатысты ресми ұстанымы Хиллари Клинтонның инновациялар бойынша басты 

кеңесшісі А.Росстың мақаласында жазылған. Мақалада, Таяу Шығыстағы революциялық оқиғалардағы 

әлеуметтік желілердің рөлі үйлестіруші ретінде бағаланады. Сонымен бірге сол мақалада АКТ-ны саясатты 

және дипломатияны өзгеретін рөлі қарастырылады [4, 138 б.]. 

Ұлттық аударма бюросы қоғамдық қорының директоры Р. Кенжеханұлыа «Цифрлық дипломатия» 

(Digital diplomacy немесе eDiplomacy) – дипломатиялық мәселелерді шешу үшін интернет пен жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдануды білдіреді», деп анықтама бере отыра, «Бүгінгі күні мемлекеттік 

мүддені ілгерілету мен қорғау жүйесіндегі халықаралық қарым-қатынастарды заманауи ақпараттық 

коммуникациялық технологиясыз елестету мүмкін емес. Бұл міндет, әсіресе «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасын қабылдау кезеңінде зор маңызға ие болып отыр. Ол мемлекеттік институттарды өз 
жұмыстарын виртуалды кеңістікке көшіруді басым бағыт ретінде қарастыруды міндеттеп қана қоймай, 

қызметті түбірінен қайта құрудың алтын арқауына айналдыруды талап етеді», деп ой өрбітеді [5]. 

Жария дипломатияға қатысты мамандар, «жария дипломатия – бұл қазіргі таңдағы мемлекеттердің 

сыртқы саясатын жүзеге асырушы құрал. Мұнда билік өкілдері мемлекеттік емес акторлардың 

мүмкіндіктерін пайдалана отыра, басқа да елдердің саяси элиталарына ықпал жасау арқылы, осы элита 

топтарын басқарушылық шешім қабылдауға жетелеуі. Оның ішіне: арнайы қалыптастырылған қоғамдық 
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пікір, гуманитарлық ынтымақтастық, мәдени алмасу кіреді. Жария дипломатияның субъектісі болып 

табылатын аталған акторлар байланыстарды өз беттерінше орнатып, кейбір жағдайларда шетелдердің 

үкіметтік құрылымдарына ықпал ету күшіне де ие болады. Акторлардың осы үрдістегі іс шараларын 

мемлекет түрлі бағыттар арқылы бақылау жасауға мүдделі. Сонымен қатар, экономикалық, идеологиялық 

рухани құндылықтар жүйесі арқылы үрдістерді ынталандыруға ұмтылады», деп тұжырымдайды [6, 63 б.]. 

Джозеф Найдың пайымдауынша: «жұмсақ күштің» көрінісі және мәжбүрлеу және ынталандырудың 

қатаң түрі қазіргі ақпараттық заманның ерекшелігін айқындайды. Аталған өлшемдерді қажетті түрде 

үйлестіре алған билікті, ғалым «ақылды билік» деп айрықшалайды. Атап айтқанда, қазіргі замандағы 

халықаралық терроризм көріністерімен мен күрес – бұл ақыл‐ой жолындағы күрес, бұл «қатаң билікке» 
шектен тыс сүйену табысқа жеткізбейтін жол ретінде есептеледі. «Жұмсақ күш» арқылы «демократиялық 

биліктің» қолында шоғырланған ерекше тетік түрінде қарастырылады, онда да «ақылды» «жария 

дипломатия» « жұмсақ билікті» қалыптастыру үшін өзара сенімнің, өз‐өзіне сын тұрғысынан қараудың және 

қоғам мүшесінің белсенділігін меңзейді. Оның орнына, ол екіжақты үдеріс болып қалуы қажет, өйткені, 

«жұмсақ билік» бірінші кезекте біздің басқа адамдарды қалай түсінетінімізге тәуелді». [7]. 

Осылайша, Д.Найдың «Soft Power» тұжырымдамасы арқылы халықаралық жүйедегі қақтығыстар 

және ұлттық мүдделердің өзара күресі емес негізін әлемнің өзара байланыстылығы сипаттайтын 

ынтымақтастық және интеграция маңызды процесс екендігін байқаймыз. 

«Жұмсақ билік» бағытын дамыту мақсатында, қалыптасқан көзқарастар және тиімділікке ету үшін 

маркетингтік әдістерді үйлестіретін халықтық дипломатияның жүйесін құру қажеттігі анық. Қазіргі таңда 

мемлекетке деген қандай да бір қатынастың ұйытқысы болатын үкіметтік және бейүкіметтік секторлардың 

қызметтерінің жиынтығын маркетинг саласынан пайда болған брендинг терминімен атай бастады. 
Халықаралық аренада, ықпалды күш болуға ұмтылатын қандай да бір мемлекет өз елінің оң бағыттағы 

ұлттық брендтері және имиджіне басты назар аударуы қажет. Өйткені, бұл болашақта елдің қаржылық емес 

капиталына айналады. Елдің имиджі – бәсекеге қабілеті, ал елдің бренді – осы артықшылықты ілгерілеті 

және елдің болашаққа арналған бағытын айқындаудың стратегиялық әдісіне жатады [7] 

«Жұмсақ күш» ұғымының жеті принциптерін ерекшелеуге болады: 

- елдің саясатын шетелдік халықтарға оң бағытта жеткізуді қамтамасыз ету; 

- елдің саясатын рухани құндылықтармен байланыста беру; 

- халықаралық жүйедегі бастамаларды дәйекті түрде жасау; 

- мақсатты аудиторияларға бейімдеу арқылы мақсатты сегменттерді ұдайы зерттеу; 

- шағын мақсатты сегменттермен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы бұқара халықпен 

жұмыс істеу; 
- мақсатты аудиторияның жаңа буын өкілдерін қамту мақсатында түрлі әріптестермен өзара 

байланыс орнату; 

- белсенді «халықаралық қатынас және алмасу бағдарламаларын қамту. 

«Жұмсақ күш» ұғымын әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универитетінің профессоры К.Н. 

Макашева: «жұмсақ күш» - қалағаныңа мәжбүрлеу арқылы емес, тартымдылықпен, қызықтыра отырып қол 

жеткізу қабілеті, яғни материалдық, күштік ресурстарға емес, идеялардың тартымдылығына, мәдениет, 

идеология, үкіметтік емес институттарға халықаралық қатынастарда барынша назар аударылуы», деп 

пайымдайды [8, 5б.]. 

«Жұмсақ күшті» іске асырудың тетігі түрінде, сыртқы саяси шаралар кешені мен жария дипломатия 

саласындағы іс шараларды мемлекеттік реттеуді, ал ресми емес механизміне гуманитарлық бағыт бойынша 

сыртқы саяси міндеттерді шешу жолының мемлекеттік емес арналарын қарастыруға болады. 
Қазақстан Республикасының «Жұмсақ күш» бойынша жүргізілетін саяси бағыттарын төмендегідей 

түрге жіктеуге болады: 

- Қазақстан Республикасының бейбітсүйгіш ел екендігін, ядролық қарудың барлық түрінен бас тарту 

арқылы дәріптеу; 

- Қазақстан жерінде көпконфессиялы, көпұлтты халықтардың татулық, келісім негізінде мемлекеттің 

тұрақтылығын сақтауы; 

- Дүние жүзі қазақтарымен тығыз байланыс орнату және шет елдегі отандастарға мемлекет 

тарапынан қолдау көрсету; 

- Қазақтың атақты тұлғаларының шығармаларын, өнер туындыларын халықаралық қауымдастықта 

кеңінен тарату. 

Көп ұлтты Қазақстан Республикасында елдің бірлігі мен ішкі тұратылығын сақтау және ұлтаралық 

келісімді сақтау масатында негізі қаланған Қазақстан халқы Ассамблеясы, ұйымның құрамындағы ұлттық-
мәдени қоғамдастықтар, атап айтқанда Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының ішкі мәнінен қарағанда, 

сыртқы саяси бағыт және халықаралық қауымдастықтағы негізгі бағыттарын айшықтап, өзге елдер 

қоғамдастықтарымен үн қатудағы басты институттарға айналдыру іс шараларын жүзеге асыруды мақсат 

етіп, әлемдік саясатта «жұмсақ күшпен» ықпал ету үшін жария дипломатияның басты атрибутына 

айналдырудың орны ерекше. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы – саяси мәні терең, ұлтаралық қатынастардағы орны ерекше 

Қазақстан Республикасының ұлттық саясатын іске асыратын ұйым болып табылады. Қазақстан халқы 

Ассамблеясының негізін қалаушы Заңдарға, Ережелерге сәйкес, мекеменің төмендегідей міндеттерін 

ерекшелеуге болады:  

• елімізде және шет мемлекеттерде ұлтаралық және дінаралық үйлесімнің қазақстандық үлгісін 

насихаттау; 

 • шет елдердегi отандастарға қазақ тiлiн, төл мәдениетi және салт дәстүрлерiн сақтау және дамыту, 

оның тарихи Отанымен байланыстарын нығайту мәселелерiнде қолдау көрсету;  

• этносаралық және конфессияаралық келiсiмдi қамтамасыз ету мәселелерi бойынша азаматтық 
қоғам институттарымен және халықаралық ұйымдармен өзара iс-қимыл жасау;  

• Қазақстанның басқа да этностарына өздерiнiң тарихи Отанымен байланысын дамытуға 

жәрдемдесу;  

• этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісін елде және шетелдерде насихаттайды [9].  

Ассамблея жанындағы этно-мәдени бірлестіктер арасындағы Дүниежүзі қазақтарының 

қауымдастығын Қазақстан Республикасының шетелдердегі жария дипломатиясын жүзеге асырушы 

механизмге айналдыру қажет. Дүниежүзінің қазақтары қауымдастығы – 1992 жылғы Алматыда өткен Әлем 

қазақтарының Құрылтайы ұйғарымымен құрылған республи- калық мәртебедегі халықаралық үкіметтік 

емес ұйым. Қауымдастық өз Жарғысы бойын- ша шетелдердің мемлекеттік мекемелерімен, қоғамдық 

ұйымдарымен, мәдени, ғылыми орталықтарымен байланыс жасауға құқылы [10].  

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының рөлі қайта қаралып, оның 

құзыреттіліктері арттырылуы тиіс:  
• Дүниежүзі қазақтары қауымдастықтарының шетелдердегі 19 бөлімше ғана қызмет етіп қоймай, 

қазақ диаспорасы өмір сүретін барлық мемлекеттерде Дүниежүзі қазақтарының қауымдастықтарын ашу;  

• Қауымдастықтың әр мемлекеттегі бөлімшесінің әкімшілік аппаратын, нормативтік негізін 

қалыптастыру;  

• әр мемлекеттегі бөлімшеге Қазақстан Республикасы, Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 

тарапынан жүйелі түрде қаржылық, рухани және басқа қолдау көрсету;  

• шетелдерге Қазақстанды таныту, оның мәдени, рухани құндылықтарын таныту бағытында жүйелі 

жұмыс жүргізу, атап айтқанда:  

• әр бөлімше жанынан қазақ тілін үйрету курстарын ұйымдастыру; қазақ ақын- жазушыларының 

кітаптарынан кітапхана ашу;  

• қазақ музыкалық туындыларының аудио- бейне залдарын ашу;  
• шағын кинозалдарды жарақтандырып, ай сайын сол мемлекет тілінде немесе субтитр арқылы қазақ 

киносын, Қазақстан табиғаты туралы, жетістіктері туралы деректі фильмдерді көрсету;  

• қазақ ұлттық тағамдарын дайындайтын шағын дәмханалар ұйымдастыру; 

• Қазақстандағы айтулы мерекелер кезінде салтанатты іс-шаралар өткізіп тұру;  

• Қазақстандағы өнер адамдарының концерттік шараларын, өнер көрмелерін, сән көрсетілімдерін 

жүйелі түрде ұйымдастырып отыру. 

Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі тарапынан Президент көтерген «Мәңгілік Ел» 

ұлттық идеясының халықаралық қауымдастықта кеңінен таралып, насихатталуы бойынша бірқатар ауқымды 

жұмыстар жүргізілуде. Бұл ең алдымен Елбасы Н. Назарбаевтың халықаралық және аймақтық қауіпсіздікті 

сақтауға және қамтамасыз етуге бағытталған бастамаларын іске асыру бойынша жұмыстар. 

Қазақстан Республикасының «Жұмсақ күш» саясатының көрінісі ретінде, шет елдерде қазақ өнері, 
қазақ өнер туындыларының жетістіктері кеңінен насихатталып отыр. 

Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы осы жолға бастаған 

бағдаршам болып табылады. Бұл маңызды тарихи құжат ретінде – халқымыздың болашақтағы рухани 

қазығына айналары сөзсіз [11]. 

«Ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін кезеңді қамтитын барлық отандық және шетелдік мұрағаттар 

дүниесіне елеулі зерттеулер жүргізу үшін «Архив - 2025» жеті жылдық бағдарламаның» шегінде, араб, 

парсы, көне қытай тілінде жазылған, Ресей Федерациясының мұрағаттарындағы, Өзбекстан Республикасы 

Ғылым Академиясы Абу Райхан Беруни атындағы Шығыстану институтындағы қолжазбаларға жаңа 

тұжырымдамалық көзқарас тұрғысынан зерделеу мақсатында, шығыстанушы ғалымдардың ғылыми 

тағылымдамаларын ұйымдастыруда, жергілікті өзін өзі басқару органдары тарапынан қаржылық қолдау 

көрсетуге ден қойып, облыстық деңгейде гранттық бағдарламаларды ұсыну маңызды деп санаймын. 

Өйткені, осы мұрағаттар және қолжазбалардағы естеліктерді жаңа қырынан ашып, бұқара қауымға 
таныстыру арқылы, қазақ ұлтының ежелгі кезеңдегі құнды ойларын замандастарға және болашақ ұрпаққа 

жеткізу және байырғы өркениеттер мен дәуірлердің ғажайып жан дүниесін жаңа қырынан танытуға қолдау 

көрсету мемлекеттік органдардың басты міндеті. 

«Өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан тұтатын Ұлы даланың ұлы 

есімдері» жобасы аясында, қазақ елінің тарихи жетістіктерін, біртуар даналарының есімдерін Қазақстан 

Республикасының халықаралық аренадағы «Жұмсақ күш» саясатына айналдыру да маңызды. «Жұмсақ күш» 
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бағытын дамыту мақсатында, қалыптасқан көзқарастар және тиімділікке жету үшін маркетингтік әдістерді 

үйлестіретін халықтық дипломатияның жүйесін құру қажеттігі анық. ІХ- ХІ және ХІV-ХV ғасырлардағы 

Орталық Азиядағы мәдени және рухани даму, осы кезеңдердегі Ұлы даланың ғұламаларының, 

ғалымдарының жеткен табыстары әлемдік өркениеттің дамуына қосқан ауқымды үлес екендігін жаңа буын 

жастарының санасына ендіру де барша қазақстандық азаматтар үшін ауадай қажет дүние. Антикалық 

заманнан кейінгі ортағасырлық кезең арасындағы мәдени-рухани «көпірге» медеу бола отыра, Ұлы дала, 

адамзаттың зияткерлік тарихындағы маңызды буынға айналғанын және алдыңғы қатарлы білім және 

ғылымның өзегін құрағанын насихаттау біз үшін маңызды іске айналуы тиіс. 

«Түркі өркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» атты түркі әлемінің генезисі бағдарламасы 
аясында, көне түркі заманындағы ғұламалардың пайымдауларын, тұжырымдамаларын ортақ түрде 

біріктіретін идея, бұл – елдің тәуелсіздіке деген арманы, әділеттілікке деген ұмтылысы, халықтың рухы мен 

күш жігері. Бұл құндылықтар – Елбасы ұсынған «Мәңгілік Ел» идеясымен ұштасады, Қазақстан 

Республикасының ұлттық идеясының өзегін құрайды.  

Елбасы ұсынған мақала, жаңа ғылыми жобаларға ден беріп, Қазақстан ғылымы тарихына арналған, 

Ұлы даланың ойшылдары мен ғұламалары туралы библиографиялық және ғылыми-ақпараттық мәліметтерді 

қамтитын веб-сайт құрудың қажеттілігін ұсынады.  

Н.Ә. Назарбаев сан алуан ұлттар мекендейтін Қазақ елін идеялық тұрғыда біріктірудің жалғыз ғана 

жолы бар екендігін айқындайды. Ол: «қазақ халқының біріктіруші халық ретінде өзге халықтардың да 

теңдік жағдайын жүзеге асыру. Бұл жолдан өзге бағыттар, этникалық қақтығыстарға, демократиялық даму 

бағытының тежелісіне соқтырады. Осыған орай біздің қоғам үшін маңызды идеологиялық міндеттер- 

қазақстандық ұлтаралық келісімді нығайтады» [11]. 
Қазақстан Республикасының аймақтағы және ғаламдық деңгейдегі артып отырған халықаралық 

беделі, Елбасы саяси бастамаларының табысты түрде жүзеге асырылуымен, дүниежүзінің жетекші 

державаларымен әріптестікке негізделген ынтымақтастықтың қалыптастырылуымен, халықаралық ұйымдар 

шеңберінде белсенді сыртқы саяси қызметімен қамтамасыз етілуде. Сонымен қатар, Республиканың 

экономикалық күшінің өсімінің қарқынына, сыртқы саяси бағыттағы сауда-экономикалық, шетелдермен 

инвестициялық қатынастарды ұдайы бағытта кеңейтуге негізделуде. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бастап, 

Елбасының таяу және алыс шет елдеріне жасаған жұмыс және ресми сапарлары, шетел мемлекеттері, 

үкіметтері, халықаралық ұйымдар және сыртқы саяси мекеме басшыларының Қазақстан Республикасына 

ресми сапарлары өткізілді. 

Осы орайда, Қазақстан халқын болашаққа бастар жолдың рухани азығы – «Мәңгілік Ел» ұлттық 

идеясын 2014 жылдың 17 қаңтарындағы Қазақстан халқына Жолдауында Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Бір жыл 
бұрын мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат — 

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол — «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел 

тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті«,- деп бастады. Бұл орайда елең еткізген жаңалық 

— тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни «Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. Бұл — Қазақстан 

Республикасының ұлттық идеясынан келген түйін-тұжырым. Мәңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи 

мақсаты мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз. Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған 

мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз шығармашылығының 

нәтижелері арқылы қол жеткен асу. «Мәңгілік ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету 

мәселелері маңызды болып табылады» [12], деп халқына «Мәңгілік-Ел ұлттық идесын ұсынды». 

Сонымен, төмендегідей тұжырымдар жасауға болады: 

1. Ақпараттық соғыс дегеніміз, қандай да бір мүдделі топтардың басқа да топтарға идеологиялық 
тұрғыда үстемдік орнату негізінде жүргізілетін бірегей стратегия. Аталған стратегия телекоммуникациялық 

құралдар арқылы адамның ақыл-ойына, сана-сезіміне манипуляция жасау жолымен жүргізіледі. Мұндағы ең 

басты орынды бұқаралық ақпарат құралдары, Интернет желісі, ақпарат кеңістігі алады. Қалыптасқан 

геосаяси қайшылықтар түріндегі ақпараттық соғыстардың мақсаты басқа елдердің ақпараттық кеңістігін 

жаулап алу болып саналады. Бұл мақсатта ең алдымен соғыстар идеологиялық арнада, содан кейін ғана 

экономикалық және саяси салада жүргізіледі. Ақпараттық соғыс жаулап алудың және отшылдық саясаттың 

заманауи нысаны болып табылады. Кезіндегі Ұлы географиялық ашылулардан бастау алатын Еуропалық 

елдердің отаршыл саясатының бағыттары өзгеріске түскенімен, негізгі мәні сол түрінде қалды. Отаршылдық 

кезіндегі еуропаық негізгі компаниялардыңа орнына, ақпараттық теке-тірестің жаңа қатысушылары, 

ақпараттық соғысты жүргізушілер трансұлттық корпорациялар және ақпараттық агенттіктер келді. 

2. Қазақстанның қазіргі даму кезеңіндегі ақпараттық қауіпсіздігінің негізгі қауіп-қатерлерінің көзі 

ретінде, басқа мемлекеттердің тарапынан елдің ішіндегі саяси жағдайларға ықпал етуді көздейтін жалған 
ақпараттың таратылуы, Ұлттық қауіпсіздікте және ел саясатында маңызды ақпараттарға қол жеткізуге 

бағытталған тыңшылық іс-әрекеттер, басқа да мемлекеттер тарапынан елімізге қарсы жүргізілетін 

телекоммуникациялық күрес, гуманитарлық –идеологиялық бағыттағы агрессияның артуы және өскелең 

жеткіншектердің шет елдердің ақпараттық құралдарына деген қызығушылығының артуы, батысеуропалық 

үлгідегі мәдени түрде жаулап алу нысандары, радикалды исламдық лаңкестердің бейне жазбалары, 
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деструктивті секталардың тарапынан ел ішінде таратылатын діни насихат ақпараттары, қоғам мүшелерін 

рухани түрде азғындатуға бағыттайтын қылмыстық іс-әрекеттер түріндегі ақпараттар түрлері кіреді. 

3. Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігіне тікелей қатерлердің жалпы санының ішінен, біздің 

ойымызша, елдің техникалық және технологиялық артта қалуын көрсетуге болады. Қазақстанда бәсекеге 

қабілетті ақпараттық және коммуникациялық құралдардың отандық өндірісі жеткіліксіз дамыған. 

Мемлекеттік және коммерциялық құрылымдарды ақпараттандыру көбінесе шетелдік технологиялар мен 

компьютерлік техника негізінде жүзеге асырылады. Киберқылмыстың алдын алу және оған қарсы күрес 

саласындағы іргелі және қолданбалы отандық зерттеулерді мемлекеттік қолдаудың жоқтығы, бұл біздің 

мемлекетімізге ғаламдық ақпараттық жүйесіне тең дәрежеде кіруге мүмкіндік бермейді. 
4. Мемлекеттік және коммерциялық құрылымдарды ақпараттандыру көбінесе шетелдік 

бағдарламалық қондырғылар негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

органдарында шетелдік бағдарламалық қамтамасыз етуді, оның ішінде антивирустық бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану үлесі 99% құрайды. Бұл мәселені біз, теріс үрдіс ретінде қарастырамыз, өйткені 

ол жас мемлекеттің технологиялық тәуелділігін тудырып, ақпараттық қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Атап 

айтқанда, ақпараттандыру мен телекоммуникацияның негізгі құралы ретінде шетелдік техника мен 

технологияны енгізу Қазақстанда сөзсіз шетелдік телекоммуникациялық жабдық өндірушілеріне және оның 

бағдарламалық жасақтамасына тәуелді болады. 

5. Сыртқы жүйелерді енгізу Қазақстанның ұлттық ақпараттық және телекоммуникациялық жүйесін 

құрудың ғаламдық проблемасын жоймайды, себебі шетелдік жүйелерде Қазақстан Республикасының қазіргі 

коммуникация жүйесінің сипаттамаларын ескермелмейді, олар осы шарттарға жақсы бейімделмейді және 

ақпараттық қауіпсіздіктің ұйымдық және техникалық шараларын өткізуде қиындық тудырады. Осыған 
байланысты коммуникациялық жүйелер мен мемлекеттік органдарды ақпараттандыру құралдарын, 

экономикалық маңызды салаларды, қаржы-несиелік және банктік салаларды, сондай-ақ қару-жарақ пен 

әскери техниканы, экологиялық қауіпті өндірістердің ақпараттық қауіпсіздігіндегі осал тұсы ретінде санауға 

болады. Ақпаратты қорғауды, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның негізгі 

элементтерін ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, өз аппараттық құралдарын және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу және өндіру Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздігі мен «цифрлы 

егемендігін» қамтамасыз етудің қажетті шарты болып табылады. 

6. Цифрлық дипломатия және Жұмсақ күш басым бағытқа айналып отырған заманауи жағдайда 

Қазақстан Рсепубликасы да телекоммуникациялар тарапынан рухани құндылықтарды жоюға бағытталған 

қауіп-қатерлердің алдын-алу үшін мәдени, саяси бағыттағы шараларды жандандыра түсуі қажет. 
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Резюме: 
С 2015 года в Казахстане действует новый Уголовный кодекс. Его принятие было обусловлено 

необходимостью создать новые уголовно-правовые институты и модернизировать действующие 

механизмы правовой защиты. Новый институт в УК – уголовные проступки. Эффективность этого 

института подтверждена общемировой практикой. В частности, двухзвенная система уголовных 

правонарушений (проступков и преступлений) предусмотрена уголовными кодексами Германии, Испании, 

Австрии, Голландии, Норвегии, Чехии, Албании, Литвы, Латвии, Турции. Важно отметить, что 

совершение проступков не влечет за собой судимость. Максимальная мера наказания за них – арест сроком 

до 90 суток. Теперь по УК для рецидива будет учитываться только непогашенная и неснятая судимость за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, без учета судимостей за менее тяжкие преступления. Более того, 

из УК исключены правила назначения наказания при рецидиве. 

Если ранее суды обязаны были при назначении наказания подсудимым с рецидивом придерживаться 

правил не менее 2/3 или 3/4 от верхнего предела лишения свободы по статье, то сейчас такого нет. 
Действующий УК смягчил наказание почти по каждому третьему составу. Путем расширения 

альтернативных санкций и перевода ряда преступлений в менее тяжкие снижена репрессивность 

прежнего на 30%. К примеру, ограничение свободы дополнительно введено в 60 составов средней тяжести 

и 24 тяжких. В результате принятых законодательных и организационных мер Казахстан улучшил свой 

рейтинг по индексу «тюремного населения» и переместился с 55 места (на 01.11.2015г.) на 68 место (на 

01.01.2017г.). 

          

Аbstract: 

Since 2015, a new Criminal Code has been in force in Kazakhstan. Its adoption was due to the need to 

create new criminal law institutions and modernize existing legal protection mechanisms. A new institution in the 

Criminal Code - criminal offenses. The effectiveness of this institution is confirmed by global practice. In particular, 

the two-tier system of criminal offenses (misconduct and crimes) is provided for by the criminal codes of Germany, 
Spain, Austria, Holland, Norway, the Czech Republic, Albania, Lithuania, Latvia, Turkey.  It is important to note 

that misconduct does not entail a criminal record. The maximum penalty for them is an arrest of up to 90 days. 

Now, according to the Criminal Code for relapse, only outstanding and unexpunged convictions for grave and 

especially grave crimes will be taken into account, excluding criminal records for less serious crimes. Moreover, the 

rules for sentencing for relapse are excluded from the Criminal Code. 

If earlier the courts were obliged to adhere to the rules of at least 2/3 or 3/4 of the upper limit of 
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imprisonment under article when sentencing defendants with relapse, then now there is no such thing. The current 

Criminal Code commuted the punishment for almost every third composition. By expanding alternative sanctions 

and transferring a number of crimes to less serious crimes, the repression of the former has been reduced by 30%. 

For example, freedom restriction was additionally introduced in 60 medium-weight and 24 heavy compounds. As a 

result of legislative and organizational measures, Kazakhstan improved its rating on the “prison population” index 

and moved from 55th place (as of November 1, 2015) to 68th place (as of 01/01/2017). 

 

Кілт сөздер: құқық бұзушылық, қылмыс, теріс қылық,  жаза, жауапкершілік, қауіп, зиян. 

Keywords: offense, crime, misdemeanor, punishment, liability, danger, harm. 
 

2014 жылғы 3 шілдедегі №226-V ҚРЗ Заңмен Жаңа Қылмыстық кодекс қабылданды. Аталған Кодекс 

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.Жаңа Кодекс 467 баптан тұрады (қазіргі Кодексте 434 бап). 

Жалпы бөлімі 7 тарау, 98 баптан тұрады, Ерекше бөлімі- 18 тарау, 368 баптан тұрады.   Қылмыстық 

кодексте бірқатар өзгерістер мен енгізілген жаңалықтар бар.Ең бірінші айта кететін өзгеріс- ол Қылмыстық 

кодекске енгізілген жаңа ұғым- Қылмыстық құқық бұзушылықтар (10 бап). Бұрын барлығын қылмыс деп 

атайтынбыз.Қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай 

қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып бөлінеді. 

Қылмыс деп осы Кодексте айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, бас 

бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған, 

қоғамға қауіпті іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) танылады. 

Қылмыстық теріс қылық (уголовный проступок) деп қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян 
келтірген не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтіру қатерін туғызған, оны 

жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу түріндегі жаза 

көзделген, айыпты жасалған іс-әрекет (әрекет не әрекетсіздік) танылады. Яғни, қылмыстан айырмашылығы- 

бас бостандығынан айыру жазасы қолданылмайды. 

Кодексте барлығы 153 қылмыстық теріс қылықтар қарастырылған, оның ішінде  100 онша ауыр емес 

қылмыстар, 46 бұрынғы әкімшілік құқықбұзушылық және жаңадан егізілген 7 қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жатқызылған.  

  Қылмыстық теріс қылықтар бойынша 12 бапқа сай қылмыс және қылмыстық теріс қылық өзара 

бірнеше рет жасалуды (неоднократность) құрамайды. Сонымен қатар 79 баптың 2 бөлігіне сай қылмыстық 

теріс қылық жасағаны үшін сотталған адам сотталғандығы жоқ деп танылады. Ең жоғарғы жаза ретінде 90 

тәулікке дейін қамаққа алу қарастырылған. 
Жаңа 2 тарау енгізілген: 7-тарау «Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар»- 205- 213 баптар, 12-тарау «Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар»-317- 323 

баптар. 

Сол сияқты, 3-ші бапта Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарға түсіндіру берілген. Яғни, бұрын әр 

тарауда, кейде әр бапқа бөлек ескерту жазылып, онда ұғымдар берілетін болса, жаңа кодексте барлығы бір 

бапта көрсетілген. Онда 41 ұғымға түсінік берілген: ірі залал (мөлшер), аса ірі залал (мөлшер), денсаулыққа 

ауыр, орта, жеңіл зиян, сыбайлас жемқорлық қылмыстар, т.б. Мысалығы, ұсақ ұрлыққа жататын (187 бап) 

келтірілген залалдың мөлшері анық көрсетілген, яғни 2 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) –жеке тұлғаға, 10 

АЕК- ұйымға. 

Жаза тағайындау жағынан да бірқатар өзгерістер бар. Атап айтқанда, террористтік және 

экстремисттік қылмыстарға жауапкершілік күшейтілген. Олар бойынша мерзімінен бұрын босату, амнистия 
қолдану сияқты жеңілдіктер қолдануға тыйым салынған. 

Сонымен қатар, бас бостандығынан айырылған азаматтардың санын азайту мақсатымен, айыппұл 

салу бұрынғыдай қосымша жаза ретінде емес, негізгі жаза ретінде 162 бапта қарастырылған және оның 

мөлшері көбейтілген. Мысалы ұрлық үшін бұрын 175 баптың 1 бөлігінде 200-700 АЕК айыппұл болса, жаңа 

кодексте 188 баптың 1 бөлігінде 1000 АЕК қарастырылған. Сол сияқты, 175 баптың 2 бөлігінде тек 5 жылға 

дейін бас бостандығынан айыру қарастырылса, 188 баптың 2 бөлігінде 5 жылға бас бостандығынан айыруға 

немесе шектеуге альтернатива ретінде 3000 АЕК айыппұл қарастырылған. Дәл солай барлық ауыр емес және 

орта ауырлықтағы қылмыстарға айыппұл салу шеңбері көбейтілген.   

Кодекске енгізілген жаңа жазалардың бірі-  белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір 

қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыру.  Бұл жаза жасөспірімдерге қатысты жыныстық 

тиіспеушілікке қарсы қылмыс жасаған қылмыстар бойынша міндетті түрде тағайындалады және 

педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды 
атқаруға өмір бойына тыйым салудан тұрады. 

Тағы бір жаңа жазаның түрі, ол - шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан 

Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу.  

 Қылмыстық жауапкершіліктен босату шарттары да өзгерген.  Бұрын 67 баптың 3 бөлігіне сай 

«Қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр 

қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмағандар, егер олар жәбірленушімен, арыз берушімен татуласса, 
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оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және келтiрiлген зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық 

жауаптылықтан босатылуы мүмкін» болған болса, енді 68 баптың 3 бөлігіне сай, кәмелетке толмағандарға 

«жүкті әйелдер, жас балалары бар әйелдер, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер, елу сегіз 

жастағы және ол жастан асқан әйелдер, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектер» қосылды.  

Алайда, 67 баптың 4 бөлігінде осы баптың ережелері абайсызда адам өліміне не екі және одан да көп 

адамдардың өліміне әкеп соққан қылмыс, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарға 

қолданылмайтын болса, жаңа Кодекстің 68 бабы 4 бөліміне сай, «террористік қылмыс, экстремистік 

қылмыс, қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыс, жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы 

қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды».  
Енді ҚК-тің Ерекше бөліміне тоқталсақ, бірқатар қылмыс түрлері бұрын әкімшілік құқықбұзушылық 

болып саналатын, енді қылмыстық теріс қылықтар ретінде (проступок) енгізілген: 108 бап- Денсаулыққа 

қасақана жеңіл зиян келтiру, 109-бап. Ұрып-соғу, 114-бап 1 бөлігі- Денсаулыққа абайсызда ауырлығы 

орташа зиян келтiру, 137-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет, 144-бап. Кәмелетке толмағандарды 

эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту, 158-бап 1 бөлігі- Журналистiң заңды кәсіби қызметiне 

кедергi жасау, 159-бап. Ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз  шектеу, 183-бап. Бұқаралық 

ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат беру, 197-бап 1 бөлігі- Мұнайдың 

және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, 

өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу, 296-бап  1бөлік  «Қоғамдық орындарда есiрткi, 

психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды медициналық емес тұтыну» 2-3 бөлік- «Есірткі, 

психотроптық заттармен, сол тектестермен,  прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу», 

345-бап 1 бөлік «Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану 
қағидаларын бұзуы абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соққан, 349-

бап. Басқаруға құқығы жоқ жүргізушінің көлiк құралын басқаруына жол беру, 379-бап. Билік өкіліне 

бағынбау, 384-бап 1 бөлігі- Құжаттарды заңсыз алып қою.  

 Сонымен қатар Қылмыстық кодексте бұрын болмаған қылмыс түрлері енгізілген: 129-бап- 

Адамды клондау, 143-бап. Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 

жерге заңсыз әкету, 164-бап. Соғыс заңдары мен дәстүрлерін бұзу, 165-бап. Қарулы қақтығыстар 

уақытында халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қылмыстық бұзушылықтар, 166-бап. Қарулы 

қақтығыс уақытындағы әрекетсіздік не қылмыстық бұйрық беру, 167-бап. Халықаралық шарттармен 

қорғалатын белгілерді заңсыз пайдалану, 171-бап. Жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерьлер) құру,  

180-бап. Сепаратистік әрекет, 182-бап. Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне 

қатысу, 295-бап. Археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізу, 346-бап. Көлік құралдарын басқару 
құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық  масаң күйдегі адамның көлік 

құралын басқаруы,  сол сияқты көлік құралын осындай адамның  басқаруына беру немесе көлік құралын 

осындай  адамның басқаруына жол беру, 386-бап. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, 

жою, көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу, 402-бап. Сот заңсыз деп 

таныған ереуілге қатысуды жалғастыруға арандататын әрекеттер. Сол сияқты Медициналық қылмыстық 

құқық бұзушылықтар деп бөлек 12-тарауға 7 қылмыс түрі жиналған. 
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Резюме: 

В статье рассматривается высокие темпы реформирования экономики и всей общественной 

жизни, всех форм общественных отношений, прежде всего в экономике, не могли не отразиться на 

деятельность субъектовправа. Существенно изменилась структура собственности, экономических 

отношений в отраслях, осуществлена либерализация внешнеэкономических связей,расширена деятельность 

хозяйствующих субъектов по всем экспортно-импортным операциям,  заметно улучшились законы о 

банках, в том числе беспрепятственно осуществляется финансовые операций в иностранных банках, так и 
открытие счета. В Казахстане упрощен механизм открытия, регистрации и ликвидации предприятий, 

уменщены количество разрешительных документов, получение печатей и штампов. 

Значительное увеличение динамики экономической жизни, появление новых форм хозяйственных 

отношений привели к изменению правовой природы экономического правонарушения. В условиях высоких 

темпов рыночных преобразований нормативная база и правоприменительная практика в экономических 

отношениях и новые тенденции их изменения усугубляется сложившимся уровнем.Отдельные виды 

правонарушений, не являясь общественно опасными, по применению норм законодательства могут 

фактически относиться к сфере экономических правонарушений. 

 

Abstract: 

The high rates of reformation of economy and all public life, all forms of public relations, foremost in an 
economy, could not not affect. A property structure changed substantially, economic relations in industry broadens, 

liberalization of external economic connections, managing subjects of all export-import operations is carried out, 

realization open, notedly laws became better on a bank, that in jars, including without difficulty in foreign jars, so 

the accounts of realization promoted opening, registration and liquidation of enterprises in the order, permissive 

documents, receipt of printing and stamps in казахстане. 

       The considerable increase of dynamics of economic life, appearance of new forms of economic 

relations, caused the change of nature of economic offence. In the conditions of high rates of market 

transformations normative base and правоприменительная practice it is an objective process of economic 

relations and new tendencies of their change of folded. 

 

Кілттік сөздер: Экономикалық  қылмыстар,  қылмыстық жауаптылық, қылмыстық құқық 
бұзушылық. 

Keywords:Economy punishments, crimes, guilt, criminally responsibility, criminal law violation. 

 

Экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтар мемлекеттің экономикалық негізін айтарлықтай 

бұзады, еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне шынайы қауіп төндіреді. Сондықтан уәкілетті органдар қызметіндегі 

осы саладағы қылмыстарға тосқауыл қою жөніндегі жұмыс жоғары деңгейдегі маңызға ие болып отыр. 

Бас прокуратура мен Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі 

бірлесіп жүргізген талдау көрсеткендей, уәкілетті органдар экономика саласындағы қылмыстарды анықтау 

және жолын кесу бойынша дәйекті түрде жұмыс жүргізуде[1]. 

Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгеніндей қылмыстық 

заңнамада заңмен қорғалатын әлеуметтік жоғары құндылықтар ретіндегі адам құқықтары мен 

бостандықтарының бастылығы мен ажырамастығын тану негізге алынуға тиіс.  
Бұл тұжырымдамада көзделген шараларды орындау Қазақстанда демократиялық, зайырлы, 

әлеуметтік, құқықтық мемлекет құруға ықпал етеді.  

Экономика мен бүкiл қоғамдық өмiрдi реформалаудың жоғары қарқыны қоғамдық қатынастардың 

барлық нысанына, ең алдымен экономикамызға қандай да бір әсерiн тигiзбей қоймады. Меншiктiң 

құрылымы елеулi түрде өзгердi, экономикалық қатынастар салалары кеңейіп, сыртқы экономикалық 

байланыстарды ырықтандыру жүзеге асырылды, барлық шаруашылық субъектiлерiнiң экспорттық-
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импорттық операцияларды жүзеге асыруына жол ашылды, банк туралы заңдар елеулi жақсарды, ол 

банктерде, соның iшiнде шет ел банктерiнде де кедергiсiз есеп-шоттар ашуды жүзеге асыруға 

жәрдемдестi, кәсiпорындарды тiркеу мен тарату тәртiбi, рұқсаттама құжаттар, мөрлер мен мөртабандар 

алу жеңiлдетiлдi.  

Экономикалық өмiр серпiнiнiң едәуір артуы, шаруашылық қатынастардың жаңа нысандарының 

пайда болуы экономикалық құқық бұзушылықтар табиғатының өзгеруiне алып келдi. Бұл объективтi үрдiс 

нарықтық қайта құрудың жоғары қарқыны жағдайында нормативтiк база мен құқық қолдану 

практикасының экономикалық қарым-қатынастардың қалыптасқан деңгейiне және олардағы өзгерiстiң 

жаңа үрдiстерiне барабар келе бермейтiнiмен күрделене түседi.   Сондықтан жаңа шаруашылық 
қатынастар нысандары қолданыстағы нормативтiк базаға қайшы келедi. Құқық бұзушылықтардың 

жекелеген түрлерi қоғамдық қауiптi болып табылмаса да, заң нормаларының қолданылуы бойынша iс 

жүзiнде экономикалық құқық бұзушылықтар саласына жатады.   

Кейінгі үш жыл ішінде экономикалық қылмыстарды анықтауда тұрақты өсу динамикасы байқалады. 

2018 жылы 7 165 қылмыс тіркелген, оның ішінде 83%-ын қаржы полициясы органдары, 712 қылмысты ішкі 

істер органдары анықтаған. Қылмыстан келген зиянның анықталған сомасы 220,9 млрд. теңгені құрады. 

102,9 млрд. теңге көлеміндегі зиянның орны толтырылды (2012ж. - 28,2 млрд.). Қылмыстар құрылымында 

жалған кәсіпкерлік, жалған ақша жасау, экономикалық контрабанда, салық төлеуден жалтару фактілерімен 

байланысты әрекеттер басым. 

Сонымен қатар бұл салада едәуір кемшіліктер мен қолданылмай отырған резервтер бар. Бас 

Прокурор атап өткендей, жұмыстың тиісті тиімділігіне құқық қорғау және фискалдық мекемелердің 

әрекетіндегі үйлесімділіктің және келісімді жұмыстың жеткіліксіздігі кедергі келтіреді. Сондай-ақ, салық 
және қаржы-несие салаларындағы қаржылық теріс пайдаланушылық пен қылмыс көздерін анықтаумен 

байланысты проблемалар атап өтілді[2]. 

Қаржы мониторингі комитетінің күдікті мәміле және қаржы операциялары туралы материалдарды 

жинақтау мен талдау бойынша жұмыс тиімділігінің төмендігі, сондай-ақ уәкілетті органдардың валютаны 

шетелден қайтаруды қамтамасыз ету бойынша лайықсыз жұмысы атап көрсетілді. Халықаралық 

сарапшылардың пікірінше, кейінгі он жыл ішінде Қазақстаннан капиталдың оффшорлық аймақтарға 

жылыстауы 140 млрд. долларды құраған. Жеке тұлғалар жыл сайын шамамен 1,5 трлн. теңге шығарады, тек 

2018 жылы қайтарылмаған валютаның жалпы көлемі 200 млн. долларды құрады. 

Үйлестіру кеңесінің мүшелері атап өткендей, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үлкен 

қоғамдық қауіп төндіретіндіктен, тергеу, бақылаушы және қадағалаушы құрылымдардан қылмыстың тиімді 

жолын кесу және алдын алуға бағытталған кешенді, анық үйлестірілген жұмысын талап етеді[3]. 
Бас Прокурор құқық қорғау және уәкілетті органдардан бірлескен жұмысты жандандыруды, 

экономикалық қылмыстарға тосқауыл қоюдың түйінді бағыттары бойынша профилактикалық және жедел 

іс-шаралардың тиімділігін арттыруды талап етті. Басты күш-жігер мемлекеттік қаражатты ұрлаумен 

байланысты қылмыстарды анықтау мен жолын кесуге шоғырландырылуы тиіс. Жедел қызметтер мен тергеу 

бөлімшелері қылмыстың жасалуына, оған әсер етуші алғышарттар мен себептерге терең талдау жүргізуге 

бағытталуы тиіс екенін атап айтты. 

Қаржы мониторингі комитетіне ведомствоаралық ақпарат алмасуды жақсарту бойынша шаралар 

қабылдау, қылмыстық кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, жалған кәсіпорындар 

ашуменбайланысты күдікті мәмілелерді анықтау және ол туралы құқық қорғау органдарын уақтылы 

ақпараттандырудың тетіктерін жетілдіру ұсынылды. 

Салық органдарына заңды тақырыптық тексерістер болып кеткен кәсіпорындарға тексеріс 
тағайындауды болдырмау, сондай-ақ кәсіпорындардың салық міндеттемелерін орындаудан ұзақ уақыт 

бойына жалтарып жүргендері үшін салғырттық танытқан қызметкерлерге түбегейлі әсер ету шараларын 

қабылдау тапсырылды. 

Шекара қызметіне, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне, 

Кедендік бақылау комитетіне Кеден одағы аумағына жақын және алыс шет елдерден тауар 

контрабандалауға тосқауыл қою жұмысын күшейту ұсынылды. 

 Жинақталған өмiрлiк тәжiрибиеден арылмас үшiн қоғамға қайта қарау және ғылыми баға 

беру қажеттiгi туындайды.  Басқа сапалық құқықтық және әлеуметтiк жүйеге өту кезеңi бойынша 

уақыт күрделi жұмыстар жүргiзудi қажет етедi[4].  

Осыған орай қоғамымыздағы өзгерiстерге сәйкес мемлекеттiк таразаланған саясатымен 

қолдау табатын рухани атмосфераны қалыптастыру маңызды.  

Берілген көрсеткіштерден экономикалық қылмыстардың соңғы жылдары азайғандығы 
байқалады. Алайда, экономикалық қылмыстылыққа латтентілік тән құбылыс.   

Экономикалық қылмыстарың ерекше «ядросы» банктiк қылмыстар болып табылады. Себебi 

қаржы саласы нарықтық экономиканың иiнi. Соңғы жылдары жалпы мемлекеттiк дәрежеде 

экономикалық, әсiресе банк қызметi саласындағы жұмыстар мен күрес жалпы экономикалық 

қылмыстылықпен күресудiң негiзгi бағыты болып табылады.  
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Банктiк қылмыстардың қауiптiлiгi ұлттық байлықтың шетелге кетуiмен тағыз байланысты. 

Үш жылдың өзiнде (2017 – 2018) несиенi заңсыз және мақсатсыз пайдаланудан банкке 20 есе шығын 

келген. 2019 жылы 3 млрд. теңгеден 2013 жылы 80 млрд. теңгеге дейiн несие қайтарылмаған. Бұл 

қаражаттың елеулi бөлiгi шетелге өткен. Банктiк қызметтегi қылмыстардың қоғамға қауiптiлiгiн тек 

экономикалық шығындармен ғана өлшеуге болмайды. Оның әлеуметтiк – псхологиялық және рухани 

зардаптары бар түрлi әлеуметтiк топ иелерi өз араларында негiзсiз бөлiнуiне және топ иелерi өз 

араларында негiзсiз бөлiнуiне және тәуелдiгiне алып келуде. Банктiк қызмет саласында түрлi 

қылмыстық (криминалды) бiрлестiктердiң арасында заңсыз баюға байланысты кектi соғыс болуды. 

Бұл әрекеттер адамдардың өмiрi, денсаулығы, бастандығына қарсы, отбасы мүшелелерi мен 
туыстарына қарсы қылмыстарға жалғасуда. 2017 – 2019 жылдарда банк ұйымындағы жауапты 

қызметшiлер мен басшылардың өмiрiне қол сұққан 100- ден аса қылмыстар құқық қорғау 

органдарымен тiркелген. Сондықтан да банк қылмыстардан қазiргi кезде жәбiр көретiндер өте көп  

деуге негiз бар.  

Кейбiр ғалымдардың пiкiрiнше, экономикалық қылмыстардың өсу себебiне мыналар жатады: 

әкiмшiлiк – бюрократиялық механизiмдердiң етек алуы, жемқорлықтың өсуi, қос моральдық, жоғары 

билеушi  эшелондардың қылмысқа қатысуы, екi жақты заңдылық, яғни заң алдында шын мәнiсiнде 

азамат пен басшылардың теңдiгi, жұмыс нәтижесiне шын қызығушылықтың болмауы.  

Бүгiнгi таңда экономикалық қызметтегі қылмыстылықтың алдын алу тұтас зерттелiп 

болмағанын айтпай кете алмаймыз. Жалпы және арнайы әлеуметтiк, сондай - ақ қылмыстық 

құқықтық шараларды  сәйкестендiру, экономикалық қылмыстық істерді ашуда, тиімдеу арқылы 

экономика саласындағы қылмыстардың алдын алуды тиiмдi ұйымдастыруға болады. Ол ел 
экономикасын қорғау және дамытудың, қаржы-несие қызметiн дұрыс қамтамасыз етудiң басты 

алғышарттары болмақ.  

Сондықтан да Қазақстан Республикасы ел Президентiнiң «Елдiң жағдайы мен iшкi жеке 

сыртқы саясатының негiзгi бағыттары туралы» жолдауында былай делiндi[5]:  

«Мыналарды жасау қажет:  

- шаруашылық субъектiлерiнiң банктiк несие алуына мүмкiндiк бередi;  

- мемлекет қарыздарын кезектiлiкпен жоюдың кешендi шараларын жүргiзу экономикадағы 

қарыздарды қайтаратында мақсатты топтар құру;  

- экономиканың өсуiне, мемлекет қатынасы түсетiн және азаматтарға тiкелей пайдалы 

болатын бағдарламаларға мемлекет қаражатын бөлу».  

- шаруашылық қатынастар өзгеруiнiң жоғары қарқыны мен шаруашылық субъектiлерiнiң 
операцияларды жүзеге асыруы, есеп-шоттарды ашуы, экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге 

асыруы тұрғысынан ұтқырлығы - анықтау және алдын-ала тергеу жүргiзу, айғақтарды жинау мен бағалау 

жөнiндегi қажеттi рәсiмдердi жүргiзудi қамтамасыз етуге көп уақыт жұмсауды талап ететiн қолданыстағы 

iс жүргiзу нормаларының дамуынан басып озуды;   

Заңдарды жедел өзгерту жағдайы экономикалық өмiр болмысына әрдайым ілесiп үлгере алмай 

келедi, ал кейде экономикалық өзара қарым-қатынастар тым кең түрде түсiндiрiлiп азаматтар мен заңды 

тұлғалардың шаруашылық құқықтарына терiс әсерiн тигiзуi мүмкiн.  

Экономикалық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестiң басымдықтарын неғұрлым толық анықтау 

үшiн олардың құрылымының өзгерiс қарқынын айқын түсiну қажет.  Қазақстан тәуелсiздiк алған кезең 

iшiнде белсендi экономикалық реформалардың әсерiмен экономикалық құқық бұзушылықтар құрылымы 

бiраз өзгердi.  Жаңа экономикалық талаптарға сәйкес кадрлар даярлауды қамтамасыз ету. Тергеу iсiн 
жүргiзудiң бөлiнiсi негiзiнде құқық қорғау органдары арасындағы функцияларды барынша анық бөлу 

және экономикалық құқық бұзушылыққа қарсы күрестiң басым бағыттарын әрбiр құқық қорғау органы 

үшiн айқындау қажет. Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігінің, кәсіпкерлердің заңды 

мүдделері мен құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету ісінде экономика саласындағы қылмысқа қарсы 

белсенді күрес жүргізудің теориялық және практикалық маңызы зор. 

Қазіргі кезде экономикалық қызмет саласындағы қызметтік қылмыстық құқық бұзушылыққа қарсы 

күрес жүргізу мәселесіне ерекше назар аудару. Себебі, қылмыстылықтың дәл осы түрі қоғамның өмірі мен 

қызметінің көптеген саласына бойлай еніп, қоғамның, экономикалық құқықтық және ізгілік негіздерін 

шайқалтып, мемлекеттік дұрыс қызмет етуіне кедергі жасайды. 
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Түйін: 

 В настоящей статье рассмотрены основания признания международного договора в качестве 

источника международного частного права. Проведен анализ различных подходов к доктрине 

международного частного права. Актуальность обсуждаемой тематики обоснована наличием 

противоположных научных позиций, содержащих мнение авторов о признании международных договоров 

источниками международного частного права и о недопустимости этого. При условии отказа от 

международного договора как источника международного частного права из числа регуляторов будет 
исключено колоссальное количество судебных актов, содержащих результаты толкования международных 

договоров. В рамках представленного исследования автор детально изучил деятельность международных 

и национальных судебных инстанций. Кроме того, сделаны необходимые пояснения относительно 

значимости роли судебного прецедента в урегулировании частноправовых отношений. 

 

Abstract: 

This article discusses the grounds for recognizing an international treaty as a source of private international 

law. The analysis of various approaches to the doctrine of private international law. The relevance of the topics 

discussed is justified by the presence of opposing scientific positions containing the authors' opinion on the 

recognition of international treaties as sources of private international law and on the inadmissibility of this. 

Provided that the international treaty as a source of private international law is waived, a huge number of judicial 
acts containing the results of interpretation of international treaties will be excluded from the list of regulators. In 

the framework of the presented study, the author studied in detail the activities of international and national courts. 

In addition, necessary clarifications have been made regarding the significance of the role of judicial precedent in 

the settlement of private law relations. 

 

Ключевые слова: международные договора, международные отношения,правомерная 

деятельность, права человека, международное право,внутригосударственные акты,нормативно-правовая 

база.      

Keywords: international treaties, international relations, lawful activities, human rights, international law, 

domestic acts, regulatory framework. 

 

Международное право и право внутригосударственное представляют собой две самостоятельные 
правовые системы, вместе с тем, они тесно взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом. 

Воздействие международного права на законы различных государств в процессе развития 

межгосударственных отношений не остается неизменным. Если на первых этапах развития международное 

право косвенно воздействовало на законодательство государств-членов международного сообщества, то в 

настоящее время международный договор и международный обычай стали непосредственными 

источниками внутригосударственного права. 
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Воздействие международного права на различные отрасли внутригосударственного права 

неоднородно. Оно не очень значительно, например, в отношении земельного или предпринимательского 

права, однако трудно переоценить влияние на законодательство государств международно-правовых 

принципов и норм, относящихся к правам человека. 

Влияние международного права на внутреннее право состоит, прежде всего, в модернизации 

законодательства государства, новые принципы и нормы закрепляются, конкретизируются, уточняются, 

исходя из международных обязательств, принятых на себя тем или иным государством. 

Международное право постепенно становится универсальным, а его принципы и нормы - 

обязательными для всех государств-членов международного сообщества. 
На основании изложенного, необходимо отметить, что нормы международного права во все 

большей степени становятся средством выработки единообразных или схожих правовых решений в 

суверенных государствах. 

Международное право обладает немалым потенциалом для стимулирования правомерной 

деятельности, который необходимо использовать в нормотворческой и правореализационной деятельности. 

Как было отмечено выше, международное право играет важную мотивационную и ориентирующую роль в 

поведении своих субъектов. Средствами такой мотивации и ориентации служат нормы-дефиниции, 

рекомендательные, санкционные и процессуальные нормы, конкретизирующие акты, положения договоров 

о сроках, пространственном действии норм; создание органов для осуществления контроля за выполнением 

обязательств, механизмов реализации ответственности за их нарушение и т.д. 

Отмечая значимость политических и социально-экономических факторов реализации норм 

международного права, следует согласиться с тем, что уровень правореализации во многом зависит и от 
качества самих международно-правовых норм. В международном праве имеется значительный потенциал 

повышения этого уровня. Речь идет о необходимости совершенствования норм международного права. 

Имеется также объективная потребность в развитии и совершенствовании механизма международной 

правореализации. 

Проблемы, относящиеся к совершенству качества норм международного права, требуют серьезного 

и детального изучения. Поэтому рассмотрим основные моменты, связанные с совершенствованием 

международно-правовых норм, влияющих на их реализацию. 

Характерной особенностью международного права является высокий уровень диспозитивности его 

норм. С точки зрения реализуемости данная особенность имеет свои плюсы и минусы. Диспозитивность 

норм международных договоров отражает явление более широкого порядка, а именно - высокий уровень 

индивидуального регулирования. Государства гораздо больше отличаются друг от друга, чем субъекты 
внутреннего права. Относительно небольшое число субъектов международного права дает возможность 

довольно широко учитывать их индивидуальные особенности, потребности и интересы государств при 

создании норм международного права, приспособить международные нормы к национальному праву и тем 

самым (и в этом заключается положительная сторона диспозитивности) создать предпосылки для их 

успешного осуществления [1]. 

Недостатком же диспозитивности является то, что широкое использование диспозитивных норм не 

всегда согласуется с требованием универсальности и единообразия применения международного права, 

особенно в тех сферах международно-правового регулирования, где есть потребность в единообразных 

правилах поведения, обязательных для исполнения всеми государствами. 

С развитием международных связей, углублением взаимозависимости государств расширяется 

область применения императивных норм, международное право перестает быть большей частью 
диспозитивным. Повышение роли императивных норм обусловлено рядом объективных причин: 

необходимостью охраны наиболее важных интересов государств и международного сообщества; 

требованием единообразного регулирования в тех областях международного сотрудничества, где такое 

регулирование диктуется самим характером общественных отношений; потребностью эффективного 

функционирования международного права и т.д. 

Вместе с тем правильное определение таких обязательств существенно с точки зрения их 

эффективности. Так, некоторым нормам в области прав человека присущ императивный характер 

возлагаемых ими на государства обязанностей, исключающий какую-либо возможность отклонения от 

содержания таких норм. Например, в ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 7 марта 1966 г. устанавливается безусловная обязанность всех государств-участников 

запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и проявлениях. Понятно, что 

эффективная имплементация этой нормы возможна лишь при безусловном и однозначном выполнении 
установленных обязательств в отношении всех без исключения перечисленных (в конвенции) прав и при 

охвате всех категорий и групп трудящихся [2]. 

Реализация норм международных договоров связана с использованием специального юридического 

и организационного механизма и правовых средств, предназначенных для перевода предписаний, 

содержащихся в нормах права, в действительность, фактические отношения: юридические факты, 

правоотношение, ответственность, санкции и другие правовые средства обеспечения их выполнения. От 
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совершенства этого механизма во многом зависит степень реализации норм и международно-правового 

регулирования в целом. Заложенная в правовых нормах реализация может быть не достигнута вообще, либо 

в меньшей степени, если надлежащим образом не организована практическая реализация содержащихся в 

них требований. В подтверждение сказанному можно coслаться на сравнительный анализ, проведенный 

некоторыми исследователями, позволивший им прийти к выводу о том, что Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод на практике оказалась более эффективной, чем Всеобщая 

Декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г. Такой вывод был сделан, исходя из того факта, 

что в первом из указанных международных актов предусмотрен более развитый механизм контроля за 

выполнением ее положений, чем во втором - Европейский суд по правам человека, возможность подачи 
индивидуальных жалоб. Одна из характерных черт международного права состоит в том, что оно 

складывалось при отсутствии международных институтов, призванных осуществлять или содействовать 

осуществлению его норм. 

Учитывая важнейшую роль договоров в истории международных отношений, признавая все 

возрастающее значение договоров как источника международного права и как средства развития мирного 

сотрудничества между нациями, независимо от различий в их государственном и общественном строе, 

отмечая, что принципы свободного согласия и добросовестности и норма pacta sunt servanta получили 

всеобщее признание, мы считаем, что целесообразно отразить основные положения Венской Конвенции о 

праве международных договоров, отражающие вопросы совершенствования механизма реализации норм 

международных договоров: 

      споры, касающиеся договоров, как и прочие международные споры, должны 
разрешаться только мирными средствами и в соответствии с принципами справедливости и 

международного права; 

      повсеместно должны приниматься во внимание принципы международного права, 

воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций, такие как принципы равноправия и 

самоопределения народов, суверенного равенства и независимости всех государств, невмешательства во 

внутренние дела государств, запрещения угрозы силой или ее применения и всеобщего уважения и 

соблюдения прав человека и основных свобод для всех; 

       каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться, в статье 27 особо закреплена норма о недопустимости ссылаться на нормы 

внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора; 

 кодификация и прогрессивное развитие права договоров, осуществленные в настоящей 

Конвенции, будут способствовать достижению указанных в Уставе целей Организации Объединенных 
Наций, а именно поддержанию международного мира и безопасности, развитию дружественных отношений 

между народами и осуществлению их сотрудничества друг с другом [3]. 

Роль договоров высоко оценивается как международными, так и внутригосударственными актами. В 

Венских конвенциях подчеркивается важность договоров как полезного средства развития международных 

отношений и обеспечения условий для мирного сотрудничества между государствами. В законе о 

международных договорах  говорится: «Международные договоры образуют правовую основу 

межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит важная роль в защите прав человека, в 

обеспечении законных интересов государств» (преамбула). 

Значение договоров издавна подчеркивалось в литературе. Представляет в этом плане интерес 
мнение выдающегося отечественного юриста Ф.Ф. Мартенса: «...Заключаемые ради обеспечения интересов 

государств трактаты служат показателем, на какой ступени развития находится гражданская и культурная 

жизнь народов, которые их заключили, и насколько правильно устроен их государственный порядок». 
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Түйін: 

Мақалада құқық үстемігінің пайда болуы, оның заң үстемдігнен айырмашылығы қарастырылған. 

Құқық үстемдігінің ұғымы бойынша ол құқықтық мемлекеттің негізгі элементтерінің бірі болады. Ол 

бойынша барлық құқық қолданушы актілер мен заң асты актілердің заңға бағыныштылығын көрсетеді. 

Заң үстемдігі бойынша заңнаманың бағыныштылығына сай орналасу тәртібін көрсетеді. Құқық 

үстемдігінің әдістемесі бойынша нормалардың жүзеге асырылуы ашық және пайдалануға түсінікті болуы 

тиіс.   

Маңызды шарты әділсот жүйесі барлығына қол жетімді болуы қажет. 2019 жылғы Дүниежүзілік 

әділсот Жобасының мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан Орта Азия елдері арасында 8 көрсеткіштер 

бойынша көшбасшы болып келеді. Заманауи мемлекет құқық үстемдігінсіз әрекет етпейді және өмір сүре 

алмайды. Құқық үстемдігі мемлекетті ықпал ету үстемдігін шектейтін мықты әсер етуші құрал болады. 
Құқық үстемдігі заң үстемдігіне қарадағда біршама бұрын пайда боған. Қазіргі уақытта заңнаманың 

дұрыс түсіндірілмеуі және оны таңдамалы қолдану, жергілікті қамтудың шамадан тыс талаптары, 

сыбайлас жемқорлық және сот жүйесінің тәуелсіздігінің болмауы алаңдаушылық туғызады. 

 

Abstract: 
The article deals with the emergence of the rule of law, its difference from the rule of law. According to the 

concept of the rule of law, it will be one of the key elements of the rule of law. It reflects the subordination of all law 

enforcement acts and by-laws. Indicates the order of placement in accordance with the rule of law. The 

implementation of the rules of the rule of law must be transparent and easy to use. 

An important condition is that the justice system should be accessible to all. According to the World Justice 

Project 2019, Kazakhstan is the leader among Central Asian countries on 8 indicators. The modern state cannot 
function and exist without the rule of law. The rule of law is a powerful tool that limits the dominance of the state. 

The rule of law appeared much earlier than the rule of law. Currently, there are concerns about the 

misinterpretation of the legislation and its selective application, excessive requirements for local content, corruption 

and lack of independence of the judiciary. 

 

Ключевые слова:  правовое государство, верховенства права, верховенство закона, принцип 

законности, принцип связанности государства правом, нормативные правовые акты, юридическое 

регулирование 

Keywords: rule of law, supremacy of law, supremacy of law, principle of legality, principle of connection of 

state with law, normative legal acts, legal regulation 

 

 
Определение принципа верховенства права (the rule of law) в современной формулировке было 

впервые предложено английским ученым Джеймсом Харрингтоном в 1656 году как правление законов, а не 

людей [1].  

Что такое верховенство права? Верховенство права – является одним из основных элементов 

правового государства, обозначающий подчиненность всех актов правоприменения и подзаконных актов 

закону. Верховенство закона обозначает иерархичность законодательства. Верховенство закона гарантирует 
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защиту всех права и законных свобод человека, которая обеспечена основным законом страны, и это 

подтверждает присутствие в стране соответствующих ценностей и приоритета в развитии правoвого 

государства.  

Методика верховенства права подразумевает, что механизм осуществления норм должны быть 

прозрачными и предсказуемы в своём применении. Важным требованием является доступность системы 

правосудия и её независимость от исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Абай Кунанбаев  - великий казахский поэт и философ XIX века в третьем слове в своем «Слове 

назидания» написал о правовой системе своего времени, которые тогда не обладали независимостью и 

подчинялись российскому самодержавию. А также, неоднократно пишет о том, что в Казахской земле, при 
самодержавии верховенство права практически отсутствовало, ...[2].  

Верховенство закона — как принцип законности, предполагает исключительность закона, т.е. 

признание его высшей юридической силы по отношению ко всем иным нормативным правовым актам. При 

этом установлена и действует строгая юридическая субординация: законы должны соответствовать 

конституции страны, подзаконные нормативные акты подчинены законам и принимаются в строгом 

соответствии с ними; правоприменительные акты должны соответствовать нормативным правовым актам. 

По проекту  World Justice Project  на 2019 год Казахстан занял 65 место в рейтинге верховенства 

права. Среди стран Центральной Азии Казахстан оказался в лидерах, обойдя Кыргызстан (85 место), 

Узбекистан (94 место), а Россия на 86 месте. В рейтинге Таджикистана и Туркменистана нет. [3]. Индекс 

верховенства права разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой 

среды. Данные объединяют в восемь контрольных показателей: ограничение полномочий институтов 

власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов 
власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие. 

Опыт зарубежных правовых государств, показывает множество признаков и механизмов реализации 

Концепции правового государства.  Здесь из самых важных можно выделить три: приoритетность прав и 

интересов личности над правами и интересами государства; связь государства и права; приоритетность 

права над закoном. Первый признак четко выражается в ст.12 Конституции РК [4], где человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанностью государства. Следовательно, закон может признаваться правовым, только при условии, что он 

отвечает целям и задачам, которые определены Конституцией РК. Правовым может называться закон, 

который возведен в степень нравственности, разумности и справедливости.  

    Верховенство права и верховенство закона являются важными признаками любого правового 

государства.  Считается, что верховенство права существует определенно дольше, чем верховенство закона, 
в этом и заключается их главное и основное отличие. Кроме того, отличием также можно назвать различный 

механизм воздействия права и закона. 

У верховенства закона принято выделять целый ряд обстоятельств: это и верховенство конституции, 

соответствие закона и других нормативно-правовых актов, а также надзор со стороны конституции. 

Верховенство закона можно рассматривать и как формальный принцип правового государства (формальный 

потому, что в демократическом правовом государстве закон должен соответствовать праву). То есть, 

верховенство закона означает ограничение государства правовыми предписаниями, закрепленными в форме 

закона. 

Верховенство права же наоборот призвано ограничивать деятельность правительства, разделять 

правительство и влиять на образование государства.    Сущность права заключается в регулировании 

общественных отношений в условиях цивилизации – в достижении на нормативной основе такого уровня 
стабильной организованности общества, при которой реализуются демократия, свобода личности, 

экономическая свобода. При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта: 1) формальный – 

то, что любое право есть прежде всего регулятор; 2) содержательный – то, чьи интересы обслуживает 

данный регулятор.   

Однако, развитие конституционных основ обеспечения верховенства закона в современных 

условиях имеет ряд проблем. Это связано прежде всего с тем, что конституции государств СНГ изначально 

основывались на западные государства, которые повлияли на их сущности и содержании. Кроме того, на 

процесс развития конституционного законодательства и на содержание самих конституций повлияло и то 

обстоятельство, что вместе с проводимыми в них реформами это развитие было инициировано со стороны 

правящих кругов, а не со стороны широких слоев общества.  

Отличие права от закона заключается в следующем:1)По объему понятия. Категория «право» 

значительно шире, чем «закон», полностью включая в себя данное определение; 2)По составу. Право 
состоит из нескольких элементов: обычаи, прецеденты (практика), договора, в то время закон состоит из 

конкретных норм; 3)Длительность применения. Законы периодически утрачивают свою силу и меняются на 

актуальные акты.   Право может оставаться незыблемым на протяжении столетий, что подтверждают 

некоторые государства. 4)Легитимность. Конкретный закон может утратить свою силу ещё до 

опубликования, если он противоречит основным нормам законодательства. Право остаётся легитимным в 

силу конституции и других актов, которые определяют его структуру. 
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Существуют законы, соответствующие правовым критериям, которых и следует считать правовыми 

законами. Здесь право и закон совпадают. Но есть и такие законы, которые не отвечают правовым 

критериям, а значит с правом не совпадают. В данном случае в разрешении проблемы соотношения права и 

закона, как и в решении вопроса о соотношении государства и права, сталкиваются два различных подхода. 

Один из них направлен на то, что государство является единственным источником права, то есть, законы 

государства, - это и есть право.  Другой же подход, по проблемам соотношения права и закона основано на 

том, что право как регулятор общественных отношений считается относительно независимым от 

государства и закона. В данном случае, право представляется как претендующий на всеобщность и 

общеобязательность социальный институт нормативного регулирования общественных отношений в целях 
разумного устройства человеческого общежития путем определения меры свободы, прав и обязанностей.  

Действующим правом в Республике Казахстан, как указано в ст. 4 Конституции, являются нормы 

Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных 

договорных и иных обязательств республики, а также нормативных постановлений Конституционного сове-

та и Верховного суда республики. [5].    

В отношении принципа связанности государства правом (верховенство права) юрист Рудольф 

Иеринг указывал на то, что «государство дает индивиду несравненно больше, чем право»[6]. Однако, Томас 

Гоббс пишет, что  «тот, кто имеет власть всех защищать, обладает и властью всех угнетать»[7].  

Современное государство не может существовать и функционировать вне права. Верховенство 

права как раз исходит из того, что право связывает, ограничивает государство в интересах личности и обще-

ства в целом. Оно выступает в качестве мощного ограничителя государственного принуждения. Таким 

образом, в данном случае, право выступает как сила, способная подчинить государство. Иначе говоря, право 
встает над государством для того, чтобы государство не встало над обществом.  Влияние права на 

современное государство имеет огромное значение, что данное государство может существовать только как 

правовое государство. Здесь проявляется такая закономерность: чем точнее право отражает объективные 

потребности общественного развития, тем в большей мере оно связывает государство. Активность 

государства в этом случае не подавляется. Напротив, она расходуется результативно и исключительно в 

интересах общества и отдельной личности. Только будучи связанным правом, государство может 

действовать «свободно», а значит, соответствовать своему историческому предназначению[8].  Обладая 

относительной самостоятельностью, государство и право в то же время взаимосвязано и 

взаимообусловливают друг друга. Отрицание права приведет к отрицанию государства. Соответственно, 

правовой нигилизм государства порождает государственный нигилизм населения. 

Принцип связанности государства правом (верховенством права) означает, что лишь в 
соотносимости с правом проявляется истинная ценность современного государства. В этой связи 

социальную ценность имеет лишь то государство, которое обеспечивает право служит общественной пользе. 

В настоящее время вызывают беспокойство непоследовательное толкование законодательства и его 

избирательное применение, завышенные требования в отношении местного содержания, коррупция и 

недостаточная степень независимости судебной системы. Для нормализации правовой жизни общества с 

целью выхода из сложившейся ситуации – это возможно путем упорядочения нормативных правовых актов, 

приведение их в единое непротиворечивое целое. Думается, такой системный подход позволит 

нормативным актам обеспечивать друг друга в процессе юридического регулирования, и соответственно 

будет способствовать создать единое правовое пространство. Однако, решение любой проблемы на бумаге 

весьма проще выглядит, чем в жизни, но, коллективный разум высоко просвещённых сообществ способна 

найти эффективные и оптимальные варианты решений данной сложной проблемы. 
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Резюме: 

 В  статье рассматривается значение духовной модернизации в период становления Казахстана 

как независимого государства. Духовная модернизация сознания общества основывается в духовных 

ценностях человечества, при этом национальная сознание стоит как первостатейная задача перед 

государством. Права человека, его жизнь и свободы являются основой правового государства. 

    В 21 веке национальное сознание как продукт должна быть конкурентоспособной, иметь 
нацоиональный прагматизм, сохранить национальную  общность, торжество знания в духовной  жизни 

человека и общества и развитие общества в целом. В свое время об особенностях развития казахского 

общества в своих трудах писали Ч. Валиханов, Ж. Акпаев и другие видные общественные деятели. 

Национальные традиции сформировавшиеся веками, являются мощным позитивным фактором 

формирования развития духовного сознания человека и общества.  

 

Abstract: 
 The article discusses the importance of spiritual modernization during the formation of Kazakhstan as 

an independent state. The spiritual modernization of the consciousness of society is based on the spiritual values of 

humanity, while the national consciousness stands as the first priority task for the state. Human rights, his life and 

freedoms are the basis of the rule of law.  
   In the 21st century, national consciousness as a product must be competitive, have national pragmatism, 

maintain a national community, the triumph of knowledge in the spiritual life of man and society and the 

development of society as a whole. At one time, C. Valikhanov, Zh. Akpayev and other prominent public figures 

wrote about the features of the development of Kazakh society in their writings. National traditions formed over the 

centuries are a powerful positive factor in shaping the development of the spiritual consciousness of man and 

society. 

 

     Кілт сөздер: демократия, рухани құндылықтар, ұлттық сана, бәсекелестік,ұлттық 

прагматизм, ұлттық бірегейлік,азаматтық қоғам 

     Keywords: democracy, spiritual values, national consciousness, competition, national pragmatism, 

national identity, civil society 

 
Қазақстанның мемлекеттік егемендігінің жариялануы - республика өміріндегі аса маңызды саяси 

оқиғалардың бірі. Бұл кезең Республиканың толық тәуелсіздікке бастап апаратын шынайы қадамы 

еді.Тәуелсіздік Қазақстанға қазақ халқының екі жарым ғасырдан астам уақыт бойы үзбей жүргізген күресі 

арқылы келді. 1991жылғы 16 желтоқсан –Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің 

жариялануы, Тәуелсіздік күні деп аталып, қазақ халқының тарихындағы шын мәніндегі ұлы оқиға болды. 
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Тәуелсіз Қазақстан - демократиялық даму жолын қалаған, зайырлы, әлеуметтік және құқықтық 

мемлекет болып құрылды. Құқықтық мемлекеттің ең басты белгісі – Заң бәрінен де жоғары тұр. 

Мемлекетіміздің қоғамдық өмірінің барлығы да заң арқылы реттеліп, барлық мемлекеттік органдарға, 

лауазымды тұлғаларға заң талаптарының орындалуын міндеттейді.    Құқықтық мемлекет - жеке тұлғаның 

және бүкіл қоғамның құқықтарын қорғауды басты мақсат етіп қойған мемлекет. Бұл жерде адам және оның 

құқығы, өмірі мен оның еркіндігі басты құндылық деп табылады. Барлық азаматтардың теңдігі барлығының 

заң алдындағы бірдей жауапкершілігі, кімнің қай ұлтқа жататындығына қарамастан, бірдей екендігі 

әуелден-ақ нақты көрсетілген. Құқықтық мемлекет құру жолында Қазақстан Республикасының 

Президентінің 2007 жылғы Қазақстан халқына арнаған жолдауында жаңа кезеңнің ығына қарай саяси және 
әкімшілік жүйелерді дамыту қажеттілігі туралы айтылған және өзіміздің көп ұлтты және көп конфессиялы 

қоғамымыздың дәстүрлі үйлесімді ұштасатын ашық, демократиялық және құқықтық мемлекет негіздерін 

одан әрі нығайта беруі талап етіледі [1]. 

2017 жылғы 12 сәуірде Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» атты 

бағдарламалық мақаласын жариялап, онда қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты бағыттарын айқындап 

берген еді[2]. 

Кез келген халықты өзінің төлтума рухани құндылықтары мен ізгі қасиеттері ғана біріктіре алады. 

Елбасы мақалада осы ұстанымды айқын көрсетіп берді.      Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында ұлттық сана мәселесі мемлекет алдына қойылған. Адамзат өркениетінің 

бағыты өзгерген сайын ұлттық сананың да өрісін кеңейту мәселесі қоғамға жүктелуде. Осындай жаңа уақыт 

жағдайында, адамзат әлемінде дамудың (ғылыми техникалық, ақпараттық, технология) жаңа дүниелері 

ұлттық санаға жаңа мәселелерді ұсынып, жаңа міндеттерді жүктеп отырады. Қазіргі таңда ұлттық мүддеге 
күш беретін, оны сақтап отыратын жаңа дүниелерді меңгеру жолында қоғамға қайшы келетін нәрселерді 

күні бұрын ажырата білу бүгінгі қоғамның ұлттық санасының айшықты белгілерінің біріне айналуы тиіс 

мәселелердің бірі.  

ХХІ ғасырда қазақ халқының ұлттық санасының өніміне айналуы тиіс нәрселерге тоқталсақ, олар 

бәсекеге қабілетті болу, ұлттық прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, қоғам мен жеке адамның рухани 

өмірінде білімнің салтанат құруы, қоғамның өз жолымен дамуы. Бұған дейінде айтылып отырғандай, ұлттық 

сана жеке адамды мемлекетімен, қоғамымен біріктіріп отыратын рухани феномен. Сондықтан да, қоғамның 

тұрақтылығы, тұрақты түрде дамуы оның өкілі жекелеген адамдардың іс-әрекетіне, рухани құндылықтарына 

және барлық қоғамдық сана түрлерін бойына біріктіре алған рухани деңгейіне келіп тіреледі. Осы себептен, 

қай уақытта да қоғамның болашағына, дамуына қажет нәрсе бәсекеге қабілеттілік. Бәсекеге қабілеттілік 

болмай қоғамның тәжірибелері оның (қоғамның) болмысына жақындамайды. 
Бәсекеге қабілеттілік мәселесінен бұрын, қоғамның ішінен бәсекеге қабілетті болуға құштар 

талантты жастардың, білімді адамдардың қоғам алдына шығуына кедергі болатын мәселелер де тұрады. 

Олар жемқорлық, білім мен ғылым жүйесіндегі парақорлық және т.б.  

Қазақ қоғамының ерекшеліктерін білетін Ш.Уәлиханов қазақтардың әдет құқығы туралы бірсыпыра 

еңбектерді жазды. Қазақ құқығының мәселелерін ол кең шеңберде, яғни тарихи дамуында және өзіне 

замандас уақыт жағынан қарады. Қазақстанның құқық ғылымы үшін Ш.Уәлихановтың қазақ құқық тарихы 

туралы, оның әлеуметтік мазмұны мен келешегі туралы айтқан пікірлерінің маңызы зор. Уәлихановтың 

пікірінше, «қазақ құқығы рулық құрылыс дәуірінде қалыптаса бастады және ұзақ тарихи дамудың нәтижесі 

болып шықты. Жалпы бізге дейін жүз жылдар бойы, мүмкін, мың жыл өмір сүрген әдеттік құқылық 

нормалар туралы Ш.Уәлиханов өзінің белгілі «Сот реформасы туралы жазбалары» атты еңбегінде жан-

жақтан талқылап жазған [3]. 
Ш.Уәлихановтан кейін 50 жылдан соң кәсіби заңгер Ж.Ақпаев қазақ құқығын түсіндіруге өз үлесін 

қосуға талпынды. Ж.Ақпаев тұжырымдап берген құқық туралы анықтаманың ерекшеліктері мен мән-

мағынасына тоқталатын болсақ, келесі ойларды айту қажет. Біріншіден, Ж.Ақпаевтың күмәнсіз пікірінше, 

қазақтар құқықты «жол» термині арқылы түсінген, яғни қоғамдық қатынастарды реттейтін, адамдардың 

құқықтық ара қатынастарындағы мәселелерді шешудің жолын көрсететін құрал ретінде көрген. Оның 

пікірінше, қазақ құқығы бүкіл халықтың еркін білдіреді, өйткені халықтың психологиясы құқықты әділ, 

дұрыс нәрсе деп таниды.— дейді М.Құл-Мұхаммед. [4]. 

Елбасы өз мақаласында көрсеткендей, «Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі 

бәсекеге қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз – ұлттың 

аймақтың немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына 

алуы». Бәсекеге қабілеттілікті ұрпаққа жүктеп отыратын уақыт, уақыт өрісіндегі жаңа өзгерістер. Қоғамның 

дамуы ғылымдағы жаңа дүниелер арқылы көрінген сайын, бәсекеге қабілетті болу міндеті де күшейе түседі. 
Сондықтан, бұл мәселе кез келген елдің қоғамы мен сол қоғамның ішіндегі ұлттық сананың шеңберінде 

тұратын құндылықтардың бірі болуы тиіс.  Өткен дәуірде біздің бабаларымыз атамекенді жаудан білектің 

күшімен қорғап отырса, батырларымыз қорғаған дүниесін (ұлттық мүддені) ғылым, білім және өнер арқылы 

игеріп, оны одан әрі нығайтып отыратын ғылыми дүниелерге қол жеткізу бүгінгі ұрпақтың алдында тұрған 

бәсекеге қабілеттіліктің негізгі бағыты болып табылады. 
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Бәсекеге қабілеттілік қазіргі уақыт шеңберінде мәдениеттіліктің бір үлгісі болып табылады. Бүгінгі 

уақыт кеңістігіндегі дамудың жаңа талабына бейімделуде әлемдік өркениеттің адамзатқа ортақ дүниелерін 

меңгере білу бәсекеге қабілетті болудың негізгі ұстанымы. Ғылымның қарқынды түрде күш алған 

уақытынан бастап адамзат әлемінде өркениеттіліктің үдерісі тез жүріп келеді. Адамзаттық өркениеттің 

көшінде орын алып отырған жаңа өзгерістер әрбір мәдениет иесі ұлттарға, оның мемлекетіне жаһанданудың 

жаңа талаптарына сай ерте қамдануды, ізденуді, ғылымның жаңа дүниелерін игеруге бейімделу мен икемді 

болуды жүктейді. Бұны философияда прагматизм дейді. Ұлттық прагматизм дегеніміз өзіңді, ұлтыңды, 

халықты, еліңді сақтайтын, елдің өмірін жалғайтын дүниелерді тани білу, уақытылы қорғап отыру.Үлкенді 

сыйлау, күтімдарлық, ырыс, несібе ұғымдары, ізгілікті туыс, ағайын, ел болып бөлісудің өзі қазақ 
дәстүріндегі осы құбылыстың мәнін тереңнен аңғартады. Елбасы айтқандай, «Біз жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта 

түлетуіміз керек». 

Ұлттық прагматизм бабаларымыздың қол жеткізген, қалыптастырып кеткен үлкен жетістіктерінің 

бірі. Шыныменде тарихқа қарайтын болсақ, қазақ қалыптастырған ұлттық дәстүрінен ұтылған жоқ, 

керісінше дәстүр арқылы қоғамдағы қиыншылықты жеңіп отырған. Соның нәтижесінде ел тәуелсіздіктен 

қол үзгенімен, тарихтағы қазақтың әрбір адамы ұлттық қасиеттері мен құндылықтарынан қол үзбеген. Жер 

мен елді қорғау ісіне ұлттық сананың күшімен бірікті, яғни, даналығы, тектілігі арқылы дәстүрлі қоғамның 

мәдени өрісі сақталып отырды. Осының нәтижесінде ұлт жойылмаған. Мемлекет басшысының мақаласында 

ұсынылып отырған ұлттық прагматизмді нығайтудың басты мақсаты, осы бір тарихи уақыт кеңістігіндегі 

ұлттың болмысымен, ұлттың мүддесімен ұрпақтың рухын, болашағын біріктіретін құндылықтарды 

зерделеу, бағыт-бағдар беру. 
Елбасының мақаласында, «қазақ халқының атамекенді қорғау, күту, таза ұстаудағы дәстүрі ұлттық 

прагматизмнің жарқын үлгісі болып табылады: «Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір салтына бір сәт 

үңіліп көрсек, шынайы прагматизмнің талай жарқын үлгілерін табуға болады. Халқымыз ғасырлар бойы 

туған жердің табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның байлығын үнемді, әрі орынды жұмсайтын 

теңдесі жоқ экологиялық өмір салтын ұстанып келді». 

Қазіргі қоғам алдында тұрған мәселелердің бірі ұлттық бірегейлік. Ұлттық бірегейлікті сақтау 

бүгінгі жаһандану дәуірінде елдікті сақтаудың ұстанымы болып саналады. Себебі, бұл мәселе ұлттың 

болашағына үнемі тікелей қатысты. Адамның бойында, өмірінде, қоғамда ұлттық бірегейлік болмаса бұндай 

адамның қоғамының ертеңі бұлыңғыр. Қоғамда ұлттық берегейлік болмаса, ұлттық бірегейлік ұлттық санаға 

айналмаса бұндай ортаның адамы өскен ортасынан, қоғамынан қашықтайды. Ұлттық бірегейліктің негізіне 

жеке адам мен ұлттың рухын біріктіре түсетін ақыл-парасаттылық, сезімталдық, зеректік сынды рухани 
қасиет үлгілері жатады. Өткенге құрметпен, болашаққа биік зердемен қарайтын ұрпақ ұлттық бірегейлігі 

күшті ортадан шығатындығын тарихымыз да, бүгінгі уақыттың шыныдығымен қатар көрініп отырған 

уақыттың талабы да дәлелдеуде. 

Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы қоғам өмірін демократияландыру мен құқықтық 

мемлекет қалыптасуының алғы шарты екенін ескерсек, оны мемлекеттік саясат деңгейінде көтеретін уақыт 

келген сияқты. Бұл кезекте Президент жанындағы Демократия және азаматтық қоғам мәселелері жөніндегі 

ұлттық комиссияның орны ерекше деген пікір баршылық. Зерттеушілердің айтуы бойынша: «Оның 

өкілеттілігін кеңейтіп, азаматтық қоғамды қалыптастыру мен оның  институттарын шынайы дамыту 

мемлекеттік саясаттың бір бұтағына айналуы тиіс. Мұндай кешенді іс-шаралар тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының Ата Заңда көрсетілген мұратқа сай құқықтық мемлекет жолында дамуына игі ықпалын 

тигізері хақ» [5]. 
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Резюме: 

В статье рассматриваются вопросы брака и семьи, осложненные иностранным элементом как 

отраслью международного частного права. Практически все правовые системы в мире определяют 

условия, которые должны быть соблюдены и обязательны до вступления в брак. Для этого должны быть 

выполнены следующие условия, а также следующие требования: отсутствие родства, согласие третьих 

лиц, достижение брачного возраста. Брак может быть действительным, недействительным и спорным. 

Если один из супругов состоит в браке с третьим лицом, брак может быть аннулирован. При решении 

этих вопросов трудно выбрать закон, определяющий предпосылки для действительного брака. Этот 

вопрос регулируется по-разному в разных странах. В связи с этим правовые системы основаны на 

выявлении необходимости разрешения конфликтов при решении таких вопросов. При изучении любой части 

международного частного права в пределах своей компетенции каждое государство устанавливает свои 
собственные правила регулирования, в том числе регулирования брачных отношений. Отсутствие общих 

материальных и коллизионных норм для всех правовых систем достигается за счет принятия 

международных конвенций, формирования международных обычаев, применяемых физическими и 

юридическими лицами, независимо от гражданства. Основой для конфликта в области семейных и 

брачных отношений, а также в любой другой области является применение различных правовых норм к 

одним и тем же конкретным обстоятельствам. Здесь можно сделать сравнительный анализ 

законодательства ряда стран, в котором установлены особые правила вступления в брак. 

       

Abstract: 
The article deals with marital and family issues complicated by a foreign element as a branch of private 

international law. Virtually all legal systems in the world define the conditions that must be met and required before 
marriage. To do this, the following conditions must be met, and such requirements are as follows: no kinship, 

agreement of third parties, reaching the age of marriage. Marriage can be valid, invalid and controversial. If one of 

the spouses is married to a third person, the marriage may be annulled. 

When addressing these issues, it is difficult to choose a law that defines the preconditions for a valid 

marriage. This issue is regulated in different ways in different countries. In this regard, legal systems are based on 

identifying the need for conflict approval in resolving such issues. In the study of any part of private international 

law, within its competence, each state establishes its own rules of regulation, including the regulation of marital 

relations. Lack of common material and conflict rules for all legal systems is achieved through the adoption of 

international conventions, the formation of international customs applied by individuals and legal entities, 

regardless of citizenship. The basis for conflict in the field of family and marriage relations, as well as in any other 

area, is the application of different legal regulations to the same specific circumstances. Here you can make a 

comparative analysis of the legislation of a number of countries, which set special rules for marriage. 

 

Кілт сөздер: Отбасы, ерлі-зайыптылық, отбасылық-құқықтық қатынастар, шетелдік элемент, 
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Отбасы – ең көне әлеуметтік институттардың бірі болып табылады және ол алғашқы рулық 

қоғамның құрамында пайда болған таптар, халықтар және мемлекеттерден әлдеқайда бұрын пайда болды. 

Отбасының қоғамдық құндылығы - тікелей өмірдің «жасауы мен көбеюі», балаларды тәрбиелеу, олардың 

жеке сана-сезімін қалыптастыруға негізделген. Осы мақсатта жеке өмірінде отбасын және ерлі-

зайыптылығын құруға ұмтылатын жастардың екеуінің көзқарасы, құндылық бағдарлары, үміттері елеулі 

түрде зерттеледі. Отбасын құрудың бұл компоненттері, отбасындағы жұбайлардың өзара іс-қимылының 

күрделі кешені, объективтік жеке және әлеуметтік факторлардың әсерінен үнемі өзгеріске ұшырап отырады, 

ол отбасылық қатынастардың тұрақтылығын немесе бостығын көрсетеді. Көп жағдайда отбасының 

ажырамас бөлігі – балалар болады. Отбасын бөлек қарастыруға болады, бірақ оны қоршаған ортаның 
әсеріне, қатынастар ортасына, ұрпақаралық қатынастарға және басқаларға қарау арқылы ата-аналармен 

өзара қатынастарын талдауға барынша қолайлы өзара қатынастың  тағы бір ірі тобын құрайды. 

Адамзат дамуының үшінші мыңжылдық кезеңіндегі отбасы институты елеулі өзгерістерге, ал кейбір 

зерттеушілердің пікірінше, дағдарысқа ұшырап отыр. Келешектің белгісіздігіне немесе материалдық және 

экономикалық жағдайдың толық бекімеуіне байланысты, қандай да бір ресми байланыстарға тіркеуі жоқ 

некелер саны артуда: Атап айтқанда, достардың және әйел достығының одақтары, олар негізінен балаларды 

туудан басқа, барлық функцияларды орындайды. Ерекше мәселе – бұл бағытты жалғыз ата-аналы отбасылар 

құрайды, олардың саны айтарлықтай жоғары - 30-дан 50 пайызға дейін жоғарылаған және ажырасудың 

санына қарай ол да өсіп келеді[1]. 

«Әртүрлі елдердің отбасылық-құқықтық қатынастар туралы заңнамасын біріздендіру - бұл күрделі 

және іске асыруға қиын жұмыс. Осыған байланысты 1902-1906 жылдардағы Гаага конвенцияларының 

қабылдануы[2] отбасылық құқықтардағы қақтығыстар ережелерін қолдануда біркелкілікке қол жеткізудің 
алғашқы қадам болды. 

ХХ ғасырдың ортасында да және қазіргі уақытта да конвенциялар қабылданды. Оларға мыналар 

жатады: 1956 жылғы Балалар пайдасына  алименттік міндеттемелерді қолдану туралы Гаага конвенциясы[3], 

1956 жылғы шетелде алиментті өндіру туралы Нью-Йорк конвенциясы[4], 1956 жылғы Балалар пайдасына  

алименттік міндеттемелерді қолдану туралы істер бойынша шешімдерді тану және орындау туралы Гаага 

конвенциясы[5], 1958 жылғы тұрмыс құрған әйелдердің азаматтығы туралы конвенция[6], Некеден тыс 

туылған балалардың құқықтық мәртебесі туралы 1975 жылғы Страсбург конвенциясы [7], 1961 жылғы 

Кәмелетке толмағандарды қорғау туралы құзыреттілік және қолданылатын құқық туралы конвенция[8], 

1980 жылғы балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық аспектілері туралы Гаага конвенциясы[9]. Бұл 

конвенциялар барлық мемлекеттер үшін міндетті емес. 

Халықаралық жеке құқық өзінің бір саласы ретінде шетелдік элементпен күрделенген неке-
отбасылық мәселелерін реттейді. Іс жүзінде әлемдегі барлық құқықтық жүйелер некеге тұрудан бұрын 

орындалуы керек және талап етілетін жағдайларды анықтайды. Ол үшін келесі шарттарды орындау қажет 

және осындай талаптар төмендегіше: туыстықтың жоқтығы, үшінші тараптардың келісімі, неке жасына 

жету. Неке жарамды, жарамсыз және даулы болуы мүмкін. Егер ерлі-зайыптылардың біреуі үшінші адаммен 

некеде тұрған болса, неке жарамсыз деп танылуы мүмкін. Осы мәселелерді шешкен кезде, қиылған некені 

жарамды деп танылатын алдын-ала құқықтық шарттарды анықтайтын заңды таңдау қиынға соғады. Бұл 

мәселе түрлі елдерде әртүрлі жолдармен реттеледі. Осыған байланысты, құқықтық жүйелер мұндай 

мәселелерді шешудегі коллизиялық бекіту қажеттілігін анықтауға негізделген. 

Әдетте, халықаралық жеке құқық некенің қиылған орны (lex loci celebrations) шешуші және заңды 

деп санайды. Бұл тәсілдің іс жүзіндегі ыңғайлылығы - некеге тұру орны оңай анықталуы мүмкін. Бірақ бұл 

тәсілдің бір кемшілігі - мүдделі тұлғалардың еш кедергісіз өз елдерінде некеге тұруы мүмкіндігінің 
болуында. Осылайша, кез келген елдегі ұлттық заңнамамен бекітілген тыйымдарды айналып өтуге болады. 

Мұндай әрекеттерді алдын алу үшін елдер арнайы актілерді қабылдап, осы елдердің заңнамасына тыйым 

салуларына жол бермеуге мүмкіндік беретін елдердің некені танымау мақсатында қабылдайды. 

Өзге де көзқарастарға сәйкес, домицилия заңы негіз болады, яғни, ол өз елінің немесе азаматтық 

заңы болуды басшылыққа алады. Бірқатар елдер осы екі тәсілдің тіркесін қабылдады. Бұл тәсілдерді 

қолдану 1902 жылғы неке туралы Гаага конвенциясын ратификациялаған елдерде болды. Осы Конвенцияға 

қатысушы елдерде, елдің заңына сәйкес жасалған некелер некеге діни түрде жасалады деп танылды. 1978 

жылғы Некеге тұру туралы конвенция 1902 жылғы Конвенцияны алмастырды. Бұдан басқа да, Конвенцияда 

осы Конвенция қолданылмайтын некелер тізімі көрсетілген. Бұл тізімде сәйкес түрде тіркелмеген некелер, 

өлгеннен кейінгі некелер, автокөлік құралдарында (әуе кемелерінде, теңіз кемесінде), әскери билік 

органдары берген некелер көрсетілген. Мысалы, Қазақстан Республикасында отбасы туралы заңына сәйкес, 

некеге тұру шарттары өзара ерікті келісім, некеге тұрушының некеге тұру жасына жету және некеге жол 
берілмейтін жағдайлар болмауы бекітілген. 

Халықаралық жеке құқықтың кез келген бөлігін зерттегенде, өз құзыреті шегінде әрбір мемлекет 

өздерінің реттеу ережелерін, соның ішінде некелік қатынастарды реттеуді белгілейді. Барлық құқықтық 

жүйелер үшін бірыңғай материалдық және коллизиялық нормаларының жоқтығы халықаралық 

конвенциялардың қабылдануы, азаматтыққа қарамастан жеке және заңды тұлғалар қолданатын халықаралық 

әдет-ғұрыптарды қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Отбасылық-неке қатынастары саласында, 
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сондай-ақ кез-келген басқа салада коллизияның пайда болуының негізі әр түрлі құқықтық реттеулерді 

бірдей нақты жағдайларға қолдану болып табылады. Мұнда, некеге қатысты арнайы ережелер белгілейтін 

бірқатар елдердің заңнамаларына салыстырмалы талдау жасауға болады. Иордания заңына сәйкес, болашақ 

ерлі-зайыптылардың жасында үлкен айырмашылық бар болса, егер күйеудің жасы  қалыңдықтан жиырма 

жастан артық болса және қалыңдық он сегіз жасқа толмаса, тек сот қана мұндай некеге рұқсат бере алады. 

Сол сияқты, Сирияда да осындай мәселені шешуде сот үдерісі барысында тараптардың бір-біріне сәйкес 

келмейтіні анықталса, некеге тұру туралы өтінішінен бас тартуға болады. 

Кейбір елдерде ерлі-зайыптылардың жасына қатысты ешқандай талап қойылмағанына қарамастан, 

некелік құқық қабілеттіктің жасы Йеменнің заңнамасында көзделмеген. Әр нақты жағдайда ол жеке 
анықталады: он жасар бала және тоғыз жастағы қызды ересек деп тануға болады және тиісінше, некеге 

тұруға құқылы(олардың жыныстық жетілу анықталған кезде болады[10].  

Әрбір мемлекеттегі неке жасына қатысты ережелерді бұзу, мысалы, Англия мен Франция заңдарына 

сәйкес, әртүрлі құқықтық салдарларға әкеп соқтырады, бұл бұзушылық некенің абсолютті жарамсыздығына 

алып келеді[11, 395-б.]; Аргентина, Бразилия және Америка Құрама Штаттарының мемлекеттерінің 

заңдарына сәйкес, неке ықтималды жарамсыз деп танылады (даулы болады) [12]. 

Некеге тұрудың материалдық жағдайларын реттеуде заң таңдауын анықтайтын коллизиялық 

ережелер мемлекеттердің ұлттық отбасылық заңнамасында да, екіжақты және көпжақты конвенцияларда да 

белгіленеді. 

Мұндай конвенцияларға мыналар жатады: 1928 ж. Халықаралық жеке құқық туралы конвенцияға 

Қосымша(Бустаманте Кодексі)[13], Неке қию туралы және оны тану туралы 1978 жылғы конвенция[14], 

1993 жылғы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық 
қатынастар туралы   Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мемлекеттерінің конвенциясы [15]. 

Отбасы-неке қатынастары саласында туындаған коллизиялық жағдайлары ата-аналар мен балалар 

арасындағы қатынастарға қатысты кейбір заңнамалық «келіспеушіліктер» міндетті түрде туындайды. 

Атап айтқанда оған мыналар жатады: некесіз туылған балалардың шығу тегінің реттелуі; әкелікті 

анықтау, баланың анасынан пайда болуын анықтау мәселесі; ата-аналар мен балалар арасындағы меншік 

қатынастары.  

Англияда, Америка Құрама Штаттарының кейбір штаттарында әкесінің тек өтініші болуы 

жеткіліксіз, ол үшін: арнайы медициналық  сараптама қорытындысы және заңсыз туылған баланың әкесі 

болуын дәлелдейтін басқа да дәлелдер қажет. Көптеген құқықтық жүйелерде ерлі-зайыптылар арасындағы 

қатынастарды реттегенде, басымдық қағидаты ретінде күйеуінің үстемдік қағидасы негіз болады. Бұл 

әйелдің тұрғылықты жері күйеуінің тұрғылықты жері болып есептелгендіктен және күйеуінің өз әйелін 
баспанамен қамтамасыз етуге міндетті екенін,  ал бірнеше мұсылман елдерінің заңнамасында әйелі күйеуіне 

мойынсұнуға заңды түрде міндеттейтінін бар екендігінен көрінеді. 

Көптеген мемлекеттердің заңдары моногамияға негізделген. Бірақ, Азия мен Африканың кейбір 

елдерінде көп әйел алушылық (полигамия) танылғанған, қалыңдыққа қалың мал төленуі сияқты ескірген 

әдет-ғұрыптар сақталған, әйелдің некеге тұруына өте төмен жас белгіленген. Мұның бәрі отбасылық 

құқықтағы әйелдердің кемсітушілігін көрсетеді.  

Батыс мемлекеттерінде отбасылық құқықтың коллизиялық нормалары әртүрлі болып бағаланып 

келеді. Некеге тұруға құқық қабілеті, яғни некеге тұру құқығы, некеге кедергі болмауы - мұның барлығы 

ерлі-зайыптылардың әрқайсысының жеке заңы бойынша бірқатар елдерде анықталады. Әртүрлі ұлттардан 

құралған  ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайда, ерінің елінің заңы бірқатар елдерде қолданылады. Бір 

мемлекетке оның жасаған орны туралы заңға сәйкес неке қию рәсімі басқа мемлекетте танылмауы мүмкін, 
бұл «ақсақ некелер» деген ұғымды туындатады. 

Венгрияда некенің нысаны ретінде некеге тұру орны құқығын қолданады. Венгрияда халықаралық 

жеке құқық саласында заң бойынша тек қана кері сілтемені қолданады, яғни өзінің құқығына сілтеме 

жасалады[16]. Қытай Халық Республикасында, Қытай Халық Республикасы азаматының шетелдіктермен 

некеге тұруына байланысты, некеге тұру орны туралы заң қолданылады, ал ажырасқан жағдайда істі қарауға 

қабылдаған соттың орналасқан жері заңы қолданылады[17]. 

Отбасылық-неке қатынастары саласындағы негізгі коллизиялық байламдар төмендегіше  көрініс 

береді: 

- некеге тұру орны заңы (некені бұзу, некені жарамсыз деп тану); 

- некеге тұрудың жеке тұлғалық заңы (некені бұзуға немесе некені жарамсыз деп тану туралы 

өтініші): жалпы азаматтығы немесе жалпы тұрғылықты мекен жайы; 

- асырап алушының азаматтығы заңы; 
- қорғаншылық (қамқоршылық) белгіленетін немесе күшін жоятын адамға қатысты азаматтығы 

туралы заң. 

Негізгі конвенциялардың бірі - Шетелде алиментті өндіріп алу туралы 1956 жылғы конвенция[18]; 

1962 ж. Некеге тұруға келісім беру, неке жасы және некені тіркеу туралы конвенция[19]; 1973 жылғы 

алименттік міндеттемелерге қолдануға жататын құқық туралы конвенция[20]; Ерлі-зайыптылардың 

ажырасуын және бөлек тұру туралы шешімдерді тану туралы 1974 жылғы конвенция[21]. 1978 жылғы Ерлі-
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зайыптылардың меншік құқығының режиміне қолданылатын құқық туралы конвенция[22]; 1980 жылғы 

Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық аспектілері туралы конвенция[23]; 1993 жылғы Балаларды 

қорғау және шетелдік бала асырап алудың ынтымақтастығы туралы конвенция[24]. 

Байламдар формуласын нақты жағдайға қолдану, осы норма көлемінде көрсетілген отбасылық 

қатынастарды реттеуге құзыретті болатын сол мемлекеттің заңын таңдауға әкеледі. Әрбір мемлекет 

өздерінің тарихи, ұлттық және мәдени даму ерекшеліктерін негізге алып, өзінің мүдделерін ескере отырып, 

өзінің коллизиялық құқығын жасайды. Яғни, құқықты таңдаудың барлық түрі өте жалпыланған, 

жинақталған ережелердің – тіркеме формулаларының шектеулі санына дейін қысқартылуы мүмкін. Олар 

сондай-ақ коллизиялық тіркеменің түрлері немесе коллизиялық қағидаттары деп аталады. 
 «Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 1094-бабына сәйкес жеке тұлғалардың жеке заңы – 

бұл ең көп таралған тіркеме формуласы болып табылады. Ол екі нұсқадан тұрады: ұлттық заң немесе 

азаматтық заңы; тұрғылықты жері туралы заң. Біріншісі - адамның азаматтығы болып табылатын 

мемлекеттің заңын қолдану; екіншісі, сол мемлекеттің аумағында адамның тұратын немесе тұрақты 

болуы[25]. 

Адамның жеке мәртебесін азаматтық туралы заңға байланысты дәстүрлі түрде қолданатын елдерге 

қатысты Францияны үлгі ретінде айтуға болады. Осыған сәйкес, ажырасу, атап айтқанда, ерлі-

зайыптылардың азаматтығы туралы заңға сәйкес қарастырылады. Ерлі-зайыптылардың ажырасуына 

байланысты барлық мәселелерді шешуге арналған осы ережені дәйектілікпен қолдану (мүмкіндіктері, 

тоқтату негіздері және т.б.) екі түрлі мемлекеттердің заңнамасынан талап етіледі. Нәтижесінде, 

жұбайлардың біріне (французша) қатысты неке бұзылды, ал басқа жұбайының (мысалы, италияндық) 

жағдайында неке бұзылмайды. Осыдан «ақсақ қатынастар» пайда болды, ал азаматтық заңы бұл 
тұжырымнан шығып кетпейді.Соңында, жалпыға ортақ ережені сақтай отырып, сот тәжірибесі (ерлі-

зайыптылардың азаматтығы туралы заңға сәйкес ажырасу) қосалқы коллизиялық ережелерін даярлайды: 

егер ерлі-зайыптылардың ортақ азаматтығы болмаса, олардың тұрғылықты жері аумағында бірлескен 

резиденттігі бар мемлекеттің құқығы қолданылады. Ал, жеке заңның екінші түрі - тұрғылықты жері заңы 

еншілес ұйым ретінде қолданыла бастады. Қазіргі кезеңде жеке құқықтың аралас жүйесі халықаралық жеке 

құқықтың барлық жаңа кодификацияларында қолданыла бастады. 

Осылайша, жеке құқықтың аралас жүйесіне өту халықаралық жеке құқықтың заманауи дамуының 

ерекшелігі болып табылады, ол оның тиімділігін арттырады. 

 

Әдебиеттер 

1. Амангельды Айталы. По семейным обстоятельствам.//Мегаполис, №30 (243), 2005г., ст.1.  
2. Ерлі-зайыптылардың ажырасуы заңдылығы және сотпен ажырату саласында заңдардың 

коллизияларын реттеу туралы   1902 жылғы Гаага конвенциясы; 

3. 1956 жылғы Балалар пайдасына  алименттік міндеттемелерді қолдану туралы Гаага конвенциясы  

4. 1956 жылғы шетелде алиментті өндіру туралы Нью-Йорк конвенциясы 1956 жылғы Балалар 

пайдасына  алименттік міндеттемелерді қолдану туралы істер бойынша шешімдерді тану және 

орындау туралы Гаага конвенциясы 

5. 1958 жылғы үйленген әйелдердің азаматтығы туралы конвенция 

6. 1975 жылғы Некеден тыс туылған балалардың құқықтық мәртебесі туралы Страсбург конвенциясы 

7. 1961 жылғы Кәмелетке толмағандарды қорғау туралы құзыреттілік және қолданылатын құқық туралы 

конвенция 

8. 1980 жылғы балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық аспектілері туралы Гаага конвенциясы 
9. Йемен Араб Республикасының Отбасы кодексі.1978 жылы қабылданған. 

10. Ангерс. Э. История Европейского права (Перевод со шведского) \Ин-т Европы - М: Наука, 1996. 395-

бет  

11. 1928 жылғы Халықаралық жеке құқық туралы конвенцияға Қосымша(Бустаманте Кодексі) Неке қию 

туралы және оны тану туралы 1978 жылғы конвенция 

 

References 
1. Amangeldy Aitaly. On family circumstances.//Megapolis, №30 (243), 2005, p.1. 

2. The Hague Convention of 1902 on the Legality of Divorce and the Settlement of Conflicts of Law in the 

Field of Divorce; 

3. The Hague Convention of 1956 on the Application of Alimony Obligations in favor of Children 

4. New York Convention on the Collection of Alimony Abroad, 1956 
5. The Hague Convention of 1956 on the Recognition and Enforcement of Decisions on the Application of 

Alimony Obligations in favor of Children 

2 1958 Convention on the Citizenship of Married Women 

3 1975 Strasbourg Convention on the Legal Status of Children Born Out of Marriage 

4 1961 Convention on the Competence and Applicable Law for the Protection of Minors 

5 The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 1980 



150 

 

6 Family Code of the Yemen Arab Republic. Adopted in 1978. 

7 Angers. E.. History of European Law (Translation from Swedish) \ In-t Europe - M: Nauka, 1996. Page 395 

8 Appendix to the Convention on Private International Law of 1928 (Bustamante Code) 

9 1978 Convention on Marriage and its Recognition 

10 1993 Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters of the 

Commonwealth of Independent States. 

11 Decree of Hungary on Private International Law. 

 

 
ӘOЖ  343.1 

UDC 343.1 

 

АДАМДЫ КҮДІКТІ ДЕП ТАНУ НЕГІЗДЕРІ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF GROUNDS FOR RECOGNIZING 

A PERSON AS SUSPICIOUS 

 

Каипжанова Н. 

Kaipzhanova N. 

 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, Шымкент, Қазақстан 

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan 

kaipzhanova.nazgul@mail.ru 

 

Түйін: 

 Бұл мақалада азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына үлкен әсер ететін 

қылмыстық іс жүргізу принциптерінің бірі - ол күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ету әрекеттері 

туралы қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу жүйесінде бұл принцип ерекше орында тұрады. Күдіктінің 

қорғануға құқығын қамтамасыз ету принципі қылмыстық іс жүргізу принциптерімен тығыз байланысты 

болады және оның бірқатар злементтері басқа принціптерінің құрамдас бөлігіне кіреді. Мысалы, 

дайыңдылық, сот ісін тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүргізу, жариялылық, 
кінәсіздік презумпциясы және т.б. Аталған принциптердің күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ету 

принціпімен бірге қызмет жасау арқылы ғана сот төрелігін дұрыс жүргізе алатынымыз жөнінде кеңінен 

айтылған.Қылмыстық іс бойынша істі жүргізу барысында күдіктінің құқықтарын мынадай нысандарда 

бөліп қарауымызға болады. Сонымен қатар, күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ету принципінің 

өзіндік маңызы және оны қылмыстық іс жүргізудің басқа принциптерінен ерекшелендіріп тұратын нақты 

белгілеріне тоқталған. Олардың ішіндегі ең бастысы, ол күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ету 

принціпі қылмыстық іс жүргізудің маңызды бір функциясын сипаттайды, яғни қорғау функциясы. 

Қылмыстық іс жүргізудегі қорғау функциясы алдымен айыпты жоққа шығару мен оны жеңілдетуге 

бағытталады.  

 

Аbstract: 
 This article discusses one of the principles of Criminal procedure law that has a great impact on the 

protection of the rights and freedoms of citizens-the actions of the suspect in ensuring the right to protection. This 

principle has a special place in the criminal procedure system. The principle of ensuring the suspect's right to 

protection is closely linked to the principles of Criminal procedure, and a number of its elements are part of other 

principles. For example, on the basis of competition and equality of the parties, publicity, presumption of innocence, 

etc. These principles are broadly stated in the fact that we can only properly conduct justice by working together 

with the principle of ensuring the suspect's right to a defense.In the course of criminal proceedings, the rights of a 

suspect can be divided into the following forms. At the same time, he noted that the principle of ensuring the 

suspect's right to protection is a unique and specific feature that distinguishes it from other principles of criminal 

procedure. The main of them-the principle of ensuring the right of the suspect to defense characterizes one of the 

most important functions of the criminal process, i.e. the protective function. The protective function in criminal 

proceedings will be aimed primarily at excluding and mitigating charges. 
 

Кілтті сөздер: күдікті,  тергеу, криминалистика, болжам, жоспарлау, қылмыс,нұсқа, тергеуші 

Keywords: investigation, criminology, forecasting, planning, crime, version, investigator 

 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 26 -бабының 1-бөлігіне сәмйкес 

күдіктінің, айыпталушының қорғану құқығы бар. Олар бұл құқығын Қылмыстық-процестік кодексінде 
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белгіленген тәртіппен жеке өзі де, қорғаушының, заңды өкілінің көмегімен де жүзеге асыра алады. Яғни, 

күдіктінің құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілдіктерінің ішінде, қорғаушының көмегін алу құқығы 

ерекше орында тұратындығын көреміз. Алайда жүргізген сауалнамалардың қорытындысына жүгінсек, іс 

жүзінде күдіктінің қорғану құқығы әлі жеткілікті қорғалмай отыр. Мәселен, күдіктілердің 35 пайызына 

ұстау кезінде қорғаушы алу құқығы түсіндірілмеген. Қорғау құқығын дұрыс бағаламау бізді ойландыратын 

құбылыс. Бұл келеңсіз жағдайды жою үшін  күдіктіге айыпталушыға қорғаушы алу құқығын ұсынып 

қоймай, керісінше оны тиімді қолданудың нақты мүмкіндігін қамтамасыз етіп отырылуы қажет [1]. 

Осыны ескере отырып, біз былай айта аламыз, қорғаушының қызметі - күдіктіге заң көмектерін 

көрсету, оларды ақтайтын не олардын, жауапкершілігін жеңілдететін дәлелдер ұсыну әрі заңда рұқсат 
етілген әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, олардың тағдырларын жеңілдетуге барлық шаралар 

жасау. Яғни, қорғаушының қызметі көріп отырсақ, сот төрелігіне қайшы келмейді. Демек, қорғаушының 

қылмыстық іс жүргізудегі алатын орны туралы, адвокат азаматтарға заң көмегін көрсетіп қана қоймай, 

сондай-ақ Конституцияның негізін қорғауды жүзеге асырады, яғни азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының кепілі болып табылады деп айтуымызға толық негіз бар. 

Сонымен бірге, бұл принципті қатаң сақтау арқылы қылмыстық іс жүргізуде заң бұзушылыққа жол 

бермеуге, кінәсіз тұлғаны жазықсыз соттатпауға қол жеткізуге болады. 

Біздіңше, күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ететін принціпі, ең алдымен қылмыстық 

құқықтық бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты әділ жаза тағайындалуына қызмет жасайды. Кінәсіз тұлғаны 

соттау, тек өрескел заң бүзушылық қана емес. Сондай-ақ ол әшкереленбеген қылмыскер жазасыз қалып 

отырғандығын да білдіреді. Сондықтан, мемлекет барлық қылмыстардың ашылғанына және барлық кінәлі 

тұлғалар әшкерленіп, әділ жаза алуына және бірден - бір кінәсіз тұлға қылмыстық жауапқа тартылмауына 
әрқашанда мүдделі болады. Күдіктінің қорғануға құқығын қамтамасыз ету принціпі арқылы біз қылмыстық 

істің мән - жайларын жан - жақты, толық және объективті зерттей аламыз. 

Мысалы, 1997 жылғы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес 

қорғаушы қылмыстық іс жүргізудің кез келген сатысына қатысуға құқылы. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 16-бабының 3-бөлігіне сәйкес ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып 

тағылған әрбір адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың 

(қорғаушының) көмегін алуға құқылы. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі бұл 

ережені толықтырады, енді күдікті ретінде ұсталынған немесе оған айып тағылған кезден бастап 

қорғаушының көмегін алуға құқылы. 

Күдіктінің қорғану құқығының қылмыстық іс жүргізу принципі өзге де құқық көздерінің 

ережелерімен күшейтілген. Тұңғыш Президенттің «Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың 
мәртебесі туралы» Конституциялық Заң күші бар Жарлығының 5 - бабына сәйкес барлық соттарда және сот 

ісін жүргізудің кез келген кезеңінде кәсіптік заң көмегін алу және қорғану құқығына кепілдік береді. Мұның 

өзі қорғану құқығы қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірген кезден немесе адам 

айыпталушы ретінде тартылған сәттен бастап пайда болатынын және өз күшін іс сотта шешілгенге дейін 

сақтайтынын білдіреді. Алайда, бұл кімнің, яки өзге шешімнің шығарылуы айыптаудан қорғану құқығының 

жүзеге асырылуына жол берілмейтінін білдірмейді. Адамның жазасын өтеуі сот тәртібімен дәлелденген 

айыптаумен өзара байланысты қаралуға тиіс. Айыптау үкімінің күшіне енуі айыпталушының айыптаудан 

қорғану құқығын сақтайды. Қорғану құқығы мына жағдайларда тамамдалды деп саналады. 

Заңда Қылмыстық-процестік кодексінің 64-бабының 7- бөлігі реттейтін айыпталушының құқығы 

жеткілікті түрде ауқымды берілген. Күдіктінің төмендегідей: 

- озін неге байланысты күдікті деп санайтындығын білуге құқығы бар.  
Бұл қылмыстық қудалау органы күдік тудыруының мәнін түсіндіруге міндетті екендігін білдіреді 

(осындай түсіндіруден кейін іс-әрекет жататын қылмыстық кодекстің бабын, тармағын айту өзінің 

кінәсіздігіне дәлелдер келтіру үшін күдіктінің заңда көзделген шараларды қабылдауына мүмкіндік береді); 

- өзіне қарсы күдік бойынша түсініктер мен жауаптар беруге, түсініктер мен жауаптар 

беруден бас тартуға құқығы бар.  

Қылмыстық қудалаудың бастапқы кезеңдерінде күдіктілердің өздері қажет деп тапқан түсініктерді 

беруі арқылы қалыптасқан күдікке байланысты ықтимал қателіктерді жеделдетіп жоюға жағдайы бар; 

- дәлелдер келтіруге құқығы бар. Бұл дәлелдер күдіктілердің мүдделерін қамтамасыз етуге және 

берілген құқықтардың сақталуына қызмет етеді. Адамның күдікті ретінде болуы кезеңінде қылмыстық ізге 

түсу органының күдікті келтірілген дәлелдерді сотқа дейінгі қызмет барысында жиналған деректер 

жиынтығымен салыстырып тексеруге және бағалауға мүмкіндігі бар; 

-қалау - тілектерін және қарсылық білдіруін мәлімдеуге құқығы бар.  
Кез келген қалау – тілек қаралуға тиіс. Қалау – тілекті қанағаттындырудан бас тарту дәлелді болуға 

тиіс. Бас тарту үшін дәлелдің болмауы Күдіктінің қалау – тілегін қанағаттандыруды талап етеді. Бұл орайда 

күдікті қалау – тілек арқылы өзі үшін заң белгілеген құқықты ғана еиес, сонымен бірге өз мүдделерін 

қорғауды қамтамасыз етуді де талап етеді. Негіздер болған жағдайда қарсылық білдіруді мөлімдеу құқығы 

қылмыстық ізге түсу органдары тарапынан істің нәтижесіне заңсыз мүдделікті жоққа шығаруға 

жөрдемдеседі; 
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- ана тілінде немесе өзі білетін тілде жауаптар беруге құқығы бар. Бұл құқықты жүзеге асыру 

күдіктінің қылмыстық құқық бұзушылық істегі өзінің іс жүргізушілік жағдайын дұрыс түсінуіне, өзін 

қорғауды сауатты түрде жүзеге асыруға, өзін ұстаудың анағұрлым қолайлы жолын таңдауына, күдіктің 

мәнін барабар қабылдауына жәрдемдеседі; аудармашының көмегін тегін пайдалануға құқығы бар; 

-өзінің қатысуымен жүргізілген тергеу жұмысының хаттамаларын 

ескертулер жасауға құқығы бар. 

Мұндай құқық тергеу жұмысын хаттамалау кезінде қателіктер мен бұрмалаушылыққа жол берілген 

жағдайларда күдіктінің дер кезеңінде толықтырулар мен өзгерістер енгізуіне, хаттамада жүргізілген 

«жазбалардың дұрыстығына көз жеткізуіне мүмкіндік береді; 
- өзінің қалау - тілегі немесе қорғаушының не заңды өкілінің қалау - тілегі бойынша жүргізілетін 

тергеу іс - әрекеттеріне тергеушінің немесе анықтаушының рұқсатымен қатысуға құқығы бар. Күдіктінің 

оқиға болған орынды қарау, прцестің өзге де қатысушыларынан жауап алу сияқты тергеу істеріне, басқа да 

іс-әрекеттерге қатысуы ықтимал қателерді уақытылы жоюға мүмкіндік береді; 

- соттың, прокурордың, тергеушінің және анықтаушының іс - әрекеті мен шешіміне шағымдар 

келтіруге құқығы бар; 

- өз өтініші бойынша қорғаушының қатысуы кезінде жауап беруіне құқығы бар. 

Қорыта айтқанда, біздіңше күдіктінің қорғану құқығы мынадай үш құрамдас бөліктерден тұрады: 

- заңда тыйым салынбаған өдістер мен құралдарды қолдана отырып күдікті өзінің құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғау үшін кез келген дәлелдемелерді ұсынуға құқылы; 

 - күдікті  өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қорғаушының көмегін алуға құқылы; 

-  анықтау органдары, тергеуші, прокурор мен сот күдіктіге олардың құқықтарын түсіндіруге және 
олардың құқықтарын түсіндіруге және олардың айыптаудан заңмен тыйым салынбаған барлық құралдармен 

қорғану мүмкіндігін қамтмасыз етуге, сонымен бірге олардың жеке мүліктік құқықтарын қорғауға шаралар 

қолдануға міндетті. 

Азаматты қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік тудырған кезеңде белгілі мсілеттілігі бар 

қылмыстық қудалау органдары арнайы құжаттар арқылы рәсімдеп, Қазақстан Республикасының заңы 

«күдіктіні немесе айыпталушыны қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік тудыру бойынша 

уақытша күзетте ұстау тәртібі мен шарттары туралы заңда көрсетілген тәртіптерді басшылыққа ала отырып 

уақытша күзетте ұстау орындарына орналастыру». Осыған байланысты күдікті немесе айыпталушының 

күзетте уақытша ұстау барысында өзіндік құқықтары мен міндеттері туындайды.  

Күдіктілер мен айыпталушыларға қамауға алынған кезден бастап қорғаушымен оңаша және құпия 

жолығысуға мүмкіндік беріледі. Жолығысулардың саны мен ұзақтығына шек қойылмайды. Мынадай 
жағдайларда: адвокаттың қатыстылығын растайтын құжатын және заң консультациясының осы іске 

адвокаттың қатысу құқығына берілген ордерін немесе маңызы бойынша онымен теңестірілген құжатты 

көрсетуі бойынша – қорғаушы ретінде іске қатысушы адвокатпен; 

- қорғаушы болып тағайындалған туралы қоғамдық бірлестіктің немесе оның басшы органының 

тиісті шешімін көрсетуі бойынша - қорғаушылар бірлестіктердің өкілдерімен; 

-  соттың қаулысын, тергеушінің немесе анықтаушының қаулысын, сондай- ақ өзінің жеке 

басын куәландыратын құжатты көрсетуі бойынша қорғаушылар ретінде іске қатысушы өзге де адамдармен 

жолығуға рұқсат беріледі. 

Күдіктілер мен айыпталушыларға қылмыстық істі жүргізуші адамның немесе органның жазбаша 

рұқсаты негізінде туыстарымен және өзге де адамдармен жолығысуға айына өрқайсысының ұзақтығы үш 

сағатқа дейін екі реттен аспайтын, ал кәмелетке толмағандарға үш реттен аспайтын берілуі мүмкін. 
Туыстарымен және өзге де адамдармен жолығысу күзетте ұстау орындары қызметкерлерінің 

юақылауымен жүзеге асырылады. Қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтауға кедергі келтіруі немесе 

қылмыс жасауға жәрдемдесуі мүмкін тыйым салынған нәрселерді, заттар мен тамақ өнімдерін не 

мәліметтерді күдікті мен айыпталушыға беруге әрекет жасалған жағдайда жолығысу мезгілінен бұрын 

тоқтатылады. 

Егер заңдарға қайшы келмейтін болса, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының шешімі 

бойынша өзі өкілі болып табылатын мемлекеттік күдікті немесе айыпталушы шетелдік адамына шет 

мемлекеттердің дипломатиялық өкілдері ресми өкілдерінің жолығыуына құқығы бар. 

Жұқпалы ауруы бар науқастарға жолығысулар саны мен үзақтығы медициналық қызметкермен 

(дәрігермен) алдын - ала әңгімелесіп, ауруды жұқтыру мүмкіндігі туралы жазбаша хабарлағаннан кейін 

белгілеген тәртіппен беріледі. 

Күдіктінің немесе айыпталушының өмірі мен денсаулығына қауіп төнген не басқа күдіктілер мен 
айыпталушылардың жеке басына қарсы шлмыс жасалу қаупі туындаған кезде күзетте ұстау орындарының 

кызметкерлері осындай қауіп төнген күдіктінің немесе айыпталушының кеке басының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөнінде дереу шаралар қолдануға міндетті.  

Күдікті, айыпталушы жеке өзі қорғану құқығын заңмен бекітілген құқықтар жиынтығын пайдалана 

отырып жүзеге асырады. Жеке қорғану, қылмыстық істе күдікті пайда болған, немесе оның айыпталушы 
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ретінде жауапқа тартылған кездерінен бастап, қылмыстық іс жүргізудің барлық стадияларында жүзеге 

асырылады [2].  

Күдікті жеке қорғану үшін заңға қайшы келмейтін барлық құралдар мен тәсілдерді өзінің құқықтары 

мен заңды мүдделерін қорғауға және қорғануға дайындалу үшін жеткілікті уақыты мен мүмкіндігі болуға; 

өзінің не үшін айыпталғандығын білуге және өзін айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулының 

көшірмесін ала алады. Сонымен қатар, қорғану құқықтарын, өзінің қатысуымен жүргізілген әрбір тергеу іс-

әрекеттері барысында, қосымша құқықтарға ие болу арқылы жүзеге асыра алады. Мысалы, сараптама 

тағайындау және оны жүргізу барысында ол сарапшыны істен шеттетуге; сараптамаға сәйкес қосымша 

сұрақтар қоюға; сараптама жүргізілуі барысында оған қатысуға және тағы басқа да іс-әрекеттер жасауға 
құқылы. 

 Күдікті қорғану құқығын қылмыстық іс жүргізу органдары қызметкерлеріне міндеттер жүктеу 

арқылы жүзеге асырады. Ол туралы Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 26-бабында: «қылмыстық процесті 

жүргiзетiн орган күдіктiге, айыпталушыға олардың құқықтарын түсiндiруге және олардың күдіктен, 

айыптаудан заңда тыйым салынбаған барлық құралдармен қорғану мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге, сондай-ақ 

олардың жеке бас құқықтары мен мүлiктiк құқықтарын қорғауға шаралар қолдануға мiндеттi» - деп 

көрсетілген. Мысалы, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдары шығарған қылмыстық істі қозғау туралы 

қаулыда оның шығарылған уақыты мен орны, қылмыстық құқық бұзушылықты кімнің жасағандығы, іс 

қозғаудың себептері мен негіздері, қаулы кімге қатысты немесе қандай факт бойынша қозғалып отырғаны, 

белгілер бойынша іс қозғалып отырған қылмыстық заңның бабы, сондай-ақ істің бұдан былайғы бағыты 

көрсетіледі. Ол туралы өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған адамға хабарланады (Қазақстан Республикасы 

ҚПК-нің 185-бабы). Ұстау хаттамасында да, ұстау негіздері мен себептері, бұлтартпау шарасын қолдану 
туралы қаулыда да оның негіздері мен себептері нақты көрсетіледі, құжаттар күдіктіге міндетті түрде 

таныстырылуы тиіс. Аталған құжаттармен уақытылы танысу арқылы күдікті өзінің конституцияда 

көрсетілген қорғану құқығын дұрыс іске асыра алады. 

Сонымен қатар, қылмыстық іс жүргізу органдары әрбір жүргізілген тергеу іс-әрекеттері барысында 

және барлық сатыларында аталған тұлғалардың құқықтарын түсіндіруі қажет. Қылмыстық іс жүргізу 

органдары заңмен шектелмеген тәсілдерді пайдалану арқылы айыптаудан қорғану мүмкіндігін қамтамасыз 

етуге, сонымен қатар күдікті мен айыпталушының жеке және мүліктік құқықтарын қорғау шараларын 

қолдануы міндетті. Жекелей алғанда, заңға сәйкес, олар күдіктіге іс жүргізу мәжбүрлеу шараларын шектен 

тыс қолдануды болдырмауға әрекет жасайды; олардың қараусыз қалған кәмелетке толмаған балаларына 

көмек қолын созуға; бас бостандығынан айырылған тұлғалардың мүлкін немесе тұрғын-үйін қорғауға 

шаралар қолдануы тиіс [3]. Қорғаушы іске күдіктінің өтінішімен ғана қатыстырылады. Ал: күдікті кәмелет 
жасқа толмаса; күдікті дене немесе психологиялық кемістігінен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге 

асыра алмаса; күдікті сот ісі жүргізілетін тілді білмесе; адам жазалау шарасы ретінде он жылдан астам 

мерзімге бас бостандығынан айырылу, өмір бойы бас бостандығынан айырылу не өлім жазасы 

тағайындалуы мүмкін болатын қылмысты жасағаны үшін айыпталса; күдіктіге бұлтартпау шарасы ретінде 

күзетпен ұстау қолданылса немесе ол мәжбүрлі түрде стационарлық сот-психатриялық сараптамаға 

жіберілсе (Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 67-бабы) қорғаушының іске қатысуы міндетті болып 

табылады. Заңда көрсетілген реттерде кәсіби заң көмегі тегін көрсетіледі (Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 13-бабы). 

Ол туралы адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары Декларациясының 37-бабында да 

көрсетілген.  

Қылмыстық іс жүргізу барысында қорғаушының күдіктіні қорғау мақсатында іске қатыстырылудағы 
қажеттілік сол, алдын ала тергеу  стадиясы тек айыпталушының іс-әрекетіндегі қылмыс құрамы мен 

белгілерін анықтауға бағытталған. Осыған байланысты тергеуші істі қаншалықты объективті тұрғыдан  

қарағанымен, айыпталушының кінәсін толық дәлелдеуге тырысады, ал айыпталушының кінәсін 

жеңілдететін мән-жайларға көп көңіл бөлінбейді.   

Осындай жағдайларда, күдікті өзіне берілген құқықтарын алдын ала тергеу стадиясында туындаған 

әртүрлі жағдайларға байланысты, толық пайдалана алмайды, ол тек заң қорғаушы арқылы ғана жүзеге 

асырылады. 

Қорғаушы қылмыстық іске тұлғаға айып тағылған уақыттан бастап, немесе күдікті ретінде танылған 

уақыттан бастап жіберіледі. Қорғаушы іске қатысуға рұқсат етілген сәттен бастап: күдіктімен және 

айыпталушымен олардың саны мен ұзақтығы шектелместен оңаша және құпия жолығуға; айып тағылған 

кезде қатысуға, күдіктіден немесе айыпталушыдан жауап алу кезінде, сондай-ақ олардың қатысуымен 

немесе олардың өтініші бойынша жүргізілетін тергеу іс-әрекеттеріне, сондай-ақ қорғаушының өз өтініші 
бойынша жүргізілетін тергеу іс-әрекеттеріне қатысуға құқылы.  

Бірақ қылмыстық іске қорғаушының жіберілуіне қатысты теорияда да,  тәжірибеде де мәселелер 

кездеседі. Мысалы, өзіне қатысты қылмыстық іс қозғау туралы қаулы шығарылған тұлға да күдікті болып 

табылады. Осы мезеттен бастап, күдікті нің қорғану құқығы толық көлемде жүзеге асырылуы тиіс. Бірақ 

қылмыстық-процестік заңнамада күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалған кезде, оның қорғану құқығын 

қалай жүзеге асыра алатындығы туралы хабарлаудың тәртібі қаралмаған. Сондықтан, бұл құқықты күдікті 
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уақытылы пайдаланбайды, ол тек Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 131-бабына сәйкес адамды қылмыстық 

құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алу кезінде қылмыстық қудалау органының 

лауазымды адамы оның қандай қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап 

алынғанын ауызша хабарлайды, оған қорғаушы шақыру құқығын, үнсіздік сақтау құқығын және оның 

айтқандары сотта оған қарсы қолданылуы мүмкін екендігін түсіндіреді. 

Біздің пікірімізше, аталғандай кемшіліктердің орнын толтыру үшін, заңға міндетті түрде 

толықтырулар қажет.  

Заңның тағы да кемшіліктерінің бірі, қорғаушының қылмыстық іске жіберілуі алдын-ала тергеу 

стадиясында ғана жүзеге асырылады, ал сотқа дейінгі тергеп тексеруде қорғаушы қатыстырылмайды, себебі 
ол қылмыстық іс жүргізуде ешқандай мәртебеге ие емес. Бірақ, сотқа дейінгі тергеп тексерге дейін тергеуші 

арқылы сараптама және тексеру тәрізді тергеу іс-әрекеттерін жүргізуге рұқсат етілген.  

Осы туралы айтқан В.Д. Арсеньев, В.М. Савицкий, И.Н.Сарокатяннің пікірімен келісуге болады. 

Олар: «Тергеу іс-әрекеттерін қылмыстық істі қозғау стадиясында қорғаушылардың болмауы салдарынан 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің елеулі түрде шектеуге әкеп соғады. Сондықтан да, 

қорғаушыларды қылмыстық іске қылмыстық істі қозғау стадиясында жіберу қажет– деп көрсетеді [4]. 

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 74-бабы 2-бөлігіне сәйкес,қорғаушы күдіктімен, 

айыпталушымен саны мен ұзақтығы шектелмейтін оңаша және құпия кездесуге және қылмыстық іс 

материалдарына міндетті түрде қоса тігілуге жататын, заң көмегін көрсету үшін қажетті нәрселерді, 

құжаттарды, мәліметтерді, сондай-ақ өзге де деректерді жинауға және ұсынуға болады.  

Бірақ та, қылмыстық сот ісін жүргізуде жоғарыда көрсетілген ережелер жиі бұзылуда. Егер 

күдіктіге, күзетпен ұстау  түрінде бұлтартпау шаралары қолданылса, оның айыпталушының өзара кездесу 
ұзақтығы жиі шектеледі. Мысалы, Қазақстан Республикасының «Қылмыс жасаған күдікті мен 

айыпталушыларды қамауда ұстаудың тәртібі мен шарттары туралы» заңына сәйкес, адвокат ұсталғандармен 

және қамаудағылармен кездесуге заң кеңесінің ордерін көрсету арқылы рұқсат етіледі. Бірақ тергеу 

изоляторларның әкімшілігі, тергеушінің рұқсатынсыз қорғаушыны жібермейді. Себебі, қорғаушы өз 

қорғауындағы адамға жолығу үшін міндетті түрде тергеушінің рұқсатын алу керек. Ал, кейбір жағдайларда 

тергеушілер қорғаушыға күдіктімен (айыпталушымен) кездесуіне рұқсат беруден бас тартатын да жайттар 

кездесуде. 

 Сондықтан да, біздің пікірімізше, қорғаушының қылмыстық іске жіберу туралы мәселені толық 

қарастырған дұрыс болады.      

Е.Е. Ерешевтың пікірінше  тәжірибеде қорғаушы ретінде іске күдіктінің (айыпталушының) жақын 

туыстарының жіберілуі өте тиімсіз. «Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 66-бабының 2-тармағында 
көрсетілген тұлғалардың (айыпталушының жұбайы (зайыбы) немесе жақын туысы, қорғаншысы, 

қамқоршысы не қорғалатын адамды қорғаншылыққа немесе асырауына алған ұйымның өкілі жүзеге асыра 

алады.  Бұлар заң көмегін толық түрде көрсете алмайды. Себебі көп жағдайда біріншіден бұл тұлғалардың 

кәсіби заң білімі жоқ, екіншіден бұл тұлғалардың білімі аз, кейбірі тіптен сауатсыз болып келеді. Заңда 

көрсетілген кемшіліктерді көптеген құқық қорғау органдары қызметкері өз мақсаттарына пайдаланады 

Қазіргі кезде, қылмыстық істерге тек осы тұлғалардың қатысуы көптеп кездеседі. Сондықтан да, күдіктінің, 

айыпталушының құқықтары жиі бұзылып отыр, соттан қосымша тергеу жүргізуге кері қайтқан қылмыстық 

істердің саны артуда. Осыдан, қылмыстық іс жүргізу барысында міндетті түрде кәсіби қорғаушының 

қатысуы туындап отыр - деп көрсетеді [5]. Осы көрсетілген тұлғалардың қылмыстық істерге қорғаушы 

ретінде қатысуы, керісінше күдікті мен айыпталушының құқықтарының қорғалуына кері әсерін        тигізеді 

[6].  
Күдікті айыпталушы сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде  анықтаушының, тергеушінің, 

прокурордың іс-әрекеттеріне шағымдана алады (Қазақстан Республикасы ҚПК 107-бабы). Бұл құқықтар 

айыптың дұрыс тағылуына және айыпталушының жауапкершілігін жеңілдетуге және ұстау және бұлтартпау 

шараларының дұрыс қолдануына өз әсерін тигізеді.    
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Резюме: 

Основная цель философии аль-Фараби - интеллектуальное и нравственное развитие человека. 

Вопросы интеллектуального и нравственного развития рассматриваются в работах аль-Фараби «Взгляды 

жителей добродетельного города», «О достижении счастья» и др. В своих работах ученый обращал 

внимание на гуманистические проблемы, а также, уделял особое внимание моральным вопросам, изучал 

пути совершенствования человека и общества. Кроме того, в статье описывается необходимость 

использования трудов Абу Насра аль-Фараби в процессе формирования гражданского общества. 

В данной статье уделено особое внимание формированию идеального гражданского общества в 
Казахстане. Анализируя ежегодные послания  и научные статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева, оможно 

отметить, что сегодня очень важно строить гражданское общество на основе образованности и выской 

нравственности. Ранее известно, что в трудах аль-Фараби рассмотрено интеллектуальное и моральное 

совершенство. В работе исследованы труды, посвященные к данной сфере,  и определены ценностные 

аспекты его учения. Ведь актуальный вопрос современного Казахстана  -  развитие интеллетуального 

уровня народа.   

 

Abstract: 
Main goal of philosophy of аl-Farabi – intellectual and ethical improvement of the person. Questions of 

moral and intellectual improvement are considered from Al-Farabinin the works “The treatise about Residents of 

the Virtuous City”,  “About achievement of happiness”,  “The indication of a way to happiness” and others. In 

these works the scientist focuses attention to humanistic problems,is also engaged in search of ways of improvement 
of the person and society which basis directly is the morality. 

This articleexamines the problems of the formation of an intellectual nation in Kazakhstan at 

present.Analyzing the Messages and Scientific Articles of President N.Nazarbayev, we have to give the look on 

education of  intellectually developed  youth. In Abu-Nasyr Al-Farabi’s works problems of moral and intellectual 

improvement of the person are considered. The works of al-Farabi in this area have been studied from the 
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standpoint of philosophy and useful ideas have been identified for our society.In modern Kazakhstan the ideas of 

intellectual improvement are one of strategic objectives..  

 

Ключевые слова: интеллект, модернизация, совершенство, нравственность,  культ знания,  

открытость сознания,  прагматизм.  

Keywords:intellect, modernization, perfection, morality, cult of knowledge, openness of consciousness, 

pragmatism. 

 

Орта ғасырлардағы араб және түркі-мұсылман философиясы қазіргі замандағы ұлттық 
философияның бастау көзі екені белгілі. Жалпы түркі халықтарының және қазақ ұлтының философиялық 

ойы әлемдік философияның ажырамас құрамдас бөлігі болғандықтан оның ерекшелігі жалпы тарихи-

философиялық үрдістің ауқымында қарастырылуға тиіс. Бұл күрделі ғылым саласы мазмұндық, 

құрылымдық және типтік ерекшеліктеріне сай көптеген мәліметтер мен деректерді қамтиды. 

Адамзаттың жалпы рухани құндылықтарының дамуына ерекше әсер ететін және мәдениет пен 

ғылымның дамуына ұлкен ұлес қосқан, тарих сахнасында мол мұра қалдырған, есімдері ерекше аталатын 

ислам ойшылдары көп. Олар қоғамдық қызметтер мен қатар халқының өткен тарихының сан-алуан 

саласына үңілді, қоғамдық өмірде тудырған сұрауларға жауап іздеді, пайымдады, өз тұжырымдарын 

жасады.  

Орта ғасырларда адамзат білімінің молайып, ақыл-парасатының жетілуіне орасан зор еңбек сіңірген 

ғұламаларының бірі қазақ топырағынан шыққан данышпан  Әбу-Насыр әл-Фараби болды.  Шындығында әл-

Фараби  Ұлы даланың  перзенті, оның  Екінші Ұстаз аталуы кездейсоқ емес. Оның ұлан-ғайыр мұрасы - әр 
түрлі ойлау мәдениетінің,  дәстүрлі, әрі сан қырлы ой кешу нәтижелерін бойына мықтап сіңірген және өз 

заманындағы ғылыми фәлсапалық жетістіктерді жан-жақты қорытып, жаңа деңгейде жаңа сапалы 

тұжырымдау жүйесін жасаудың жемісі. 

Әл-Фарабидің рухани, ғылыми мұрасының жаңа қырларын анықтау, оның шығармаларынан жаңа 

тұжырымдарды қалыптастыру еліміздің болашағын дұрыс ойластыруға мүмкіндік береді. Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» және оның көшбасшы  туралы доктринасы – қазіргі 

қоғамның рухани жаңаруының негізі. Елбасы «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» 

атты мақаласында өзіңді өзгерте білу, өзгеріп отыратын жағдайларға бейімделу -  жаңа дәуірдің ең жақсы 

нәтижесін алу маңызды. Осылайша, Үшінші модернизацияның заманауи міндеттеріне сәйкес әл-Фараби 

идеялары сөзсіз қажет. Әбу Насыр әл-Фараби өзінің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты 

еңбегінде адам мен қоғамның жақсаруын білім және тәрбие беру үрдісінде қалыптасатын оқыту мен 
этикалық үдерісте жинақталған екі қасиетті дамыта отырып, яғни  интеллектуалды және моральдық даму 

жағдайында ғана мүмкін болуын көре алды. Екінші Ұстаздың айтуы бойынша, тек білімді, моральдік адам 

рухани пайда әкеле алады. Мұнда арнайы миссияны Әл-Фараби жазуларында негізделген билеушінің 

идеясы жүзеге асырады. 

Әл-Фараби идеялары әмбебап гуманистік идеяларды құруда іргелі базаны дамытуда құндылық  

ретінде қолданыла алады.  Әл-Фарабидің еңбектерінде мемлекеттің жаңа түрі, яғни идеал қоғам 

тұжырымдамасы негізделген.  Бұл тұжырымдаманы жаңа дамыған қоғамды қалыптастыру процесінде 

қолдану өте маңызды. 

Әл-Фарабидің философиясының басты мақсаты – бақытқа жету. Бұл міселе  адамның 

интеллектуалды және этикалық жетілдірілуінің натижесінде ғана жүзеге асырыылады.   Әл-Фарабидің 

«Қайырымды қала тұрғындары», «Бақытқа жету туралы», «Бақыт жолына нұсқау» және басқа да 
шығармаларында моральдық және зияткерлік жетілдіру мәселелері қарастырылған.Ғалым өз 

шығармаларында  гуманистік проблемаларға баса назар аударады, сондай-ақ адам және қоғамды жақсарту 

жолдарын іздейді. Әл-Фараби философиясының негізі – адамгершілік. 

Фарабитанушы А.Нысанбаевтың пікірі бойынша, Абу Наср әл-Фарабидің философиясы, оның 

ішінде «Мейірімді қаланың тұрғындарының көзқарастары» атты еңбегін қоғам мен мемлекеттің 

трансформациясы үшін әдіснамалық негіз ретінде қарастыруға болады.  Әл-Фараби идеал қоғамды 

армандады. Бұл  қоғам жаңа мемлекеттің түрі, утопия ретінде кеңінен танылды.  Әл-Фараби адамзаттың 

бұрыннан бар болатынын және ақылға қонымды негізде өмір сүретінін армандады.  Адам қызметінің 

тиімділігін және жердегі тауарлардың тең бөлінуін адамзат шынайы идеал қоғам құра алатын кезде ғана 

мүмкін болады.  

    Әл-Фараби философиясында орталық орын интеллектуалды және моральдық жетілдіруге 

берілген.  Адам баласы өзінің табиғатына сай тек игі, жақсы амалдарды орындауы қажет.  Адамның 
интеллектуалды дамуы адамның білімге деген талпынысына байланысты.   

  Әбу Насыр әл-Фарабидің философиясының басты мақсаты өлім өміріндегі адамның рухын 

жақсарту болып табылады, сондықтан ол әдемі өмір салтына жетіп, сұлулық пен ең жоғарғы бақытқа ие 

болады.  Кемелділік - адамның интеллектуалды дамуы.  Және түпкі мақсаты әдемі жетістіктерге жету. 

Әл-Фарабидің философиялық мұрасындағы этика ғылымына ерекше мән берілген. Ғалым ең 

алдымен этиканы жақсылықты зұлымдықтан айыруға мүмкіндік беретін ғылым ретінде қарастырды. Ол 
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этика саласында адамгершілік ұғымын негізгі ұғым ретінде ққарастырды. Сонымен қатар философ 

жақсылық, ізгілік категорияларына ерекше назар аударды.   Жақсы адамның мағынасының атрибуты, ол 

адамның ішкі дүниесінде. Әл-Фарабидің көзқарасы адамгершілік пен этика мәселелерін қамтиды.  Оның 

арманы - қоғамның жақсаруы және мемлекеттің қайта құрылуы.  Сонымен, әл-Фараби жақсы және 

жамандық адамдар үшін жақсы қала-мемлекеттің қызметімен байланысты деп санайды.  «Ең жақсы және 

жоғары жетілдіруге қала - мемлекет қол жеткізе алады.  ... Жақсы табиғат шын мәнінде оның ерік-жігер мен 

еркін таңдау арқылы қол жеткізілгендіктен [және зұлымдық ерік-жігер мен еркін таңдау арқылы жүзеге 

асады], кез-келген қала [мемлекет] бақытқа қол жеткізе алады »[1] 

Ғалым әділ қоғамда моральдық проблематиканы шешуді табады, егер мінсіз мемлекет жақсы 
басқаратын болса, онда керемет және жақсы қасиеттерге қол жеткізеді.  Еренді қалада мінсіз заңдар мен 

заңға бағынатын халық бар.  Ғылым мен мәдениет салауатты қоғамда өркендейді.  Ең бастысы, жақсы 

қаланың басшысы - өз күш-жігерін ғылым мен мәдениеттің пайдасы мен игілігіне бағыттайтын ақылды 

философ. 

Сонымен қатар, идеал қаланың дамуында қоғамның саяси жүйесі бірінші орынды иеленеді.  Әл-

Фараби қалалардың түрлерін талдай отырып, «жақсы» және «білмейтін» қалалар туралы әлеуметтік-

этикалық ойларды дамытады.   

Әбу Насыр әл-Фараби тұрғысынан бақытқа жетудің ең сенімді әдісі адамзат қоғамының мақсатын 

дұрыс анықтай білу және осы қаланың билеушілері тарапынан дұрыс  саясат жүргізу болып табылады.  

Мейірімді қалада барлық адамдар бір-біріне адамның іс жүзіндегі қызметі мен оның өмір сүруі бір-бірімен 

тығыз байланысты болатын ең әдемі мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі, соның арқасында олар қолайлы 

өмір сүру жағдайына және тыныштыққа бейім болады.  Идеал, ол осы қоғамның ережесі әділ болған кезде 
ғана қоғамды пайымдайды, мемлекеттің пайдасын бөлу демократиялық жолмен шешімін тапқан, ал 

идеология тек халықтың әл-ауқатына бағытталған.   

 Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми еңбектері орта ғасыр дәуірінің өнімі болды, сондықтан 

моральдық  сана сол кездегі дәстүрлер мен әдет-ғұрыптармен анықталды.  Ғалым адамгершілік және 

интеллектуалды дамуға адамдарды шақырды, адамдарды сұлулық пен кемелділікке шақырды.  Ол үшін 

адамзаттың ең жақсы және әдемі өмірге жетуі өте маңызды болды. 

   Әл-Фараби орта ғасырларда ол қоғамды ақылға қонымды басқару шарттары туралы өз пікірін 

білдірді.  Сол уақыттағы қоғамның кемшіліктерін сынға алып, адам өмірінің барлық салаларында 

реформалар жүргізу қажеттігін атап өтті.  Әбу Насыр әл-Фарабидің ойлары қазіргі заманның маңызды 

кезеңінде, әсіресе халықтың рухани өмірінде маңызды.  Ойшылдың назарында болған философиялық 

мәселелердің ауқымы өте кең және әрі қарай зерттеуді қажет етеді.  Оның терең ойлары, түпнұсқа идеялары, 
құнды афоризмдері қазіргі заманғы адам мен қоғамның тәжірибелік қызметінде қолдануға лайық. 

Әбу Насыр әл-Фараби - шығыс перипатетизмнің алғашқы өкілдерінің бірі.  Оның ғылыми 

шығармашылығы Шығыс және Батыс елдерінде ғылым мен философияның  қалыптасуы және дамуына зор 

ықпал  жасады.  Шығыстың ұлы ойшылының ғылыми мұрасы біздің зерттеу тақырыбымызға айналды.  Мың 

жылдан астам уақыттан бері әл-Фараби трактаттары бірнеше рет зерттеліп, талданып, қайта қарастырылып, 

сонымен қатар ғалымның ғылыми жұмыстарының жаңа қырлары пайда болды.  Он бір ғасыр өтсе де,  оның 

іліміндегі көптеген идеялар біздің уақытымызға әлі күнге дейін өзінің өзектілігін сақтауда.  Бұл идеялар 

адамзаттың бай рухани арсеналын құрайды.  Атап айтқанда, адамның рухани кемелділігі, идеал қоғамның 

қалыптасуы және қоғамның идеалды көшбасшысы туралы идеялары.  Әл-Фарабидің ілімдерінің негізгі мәні 

тек адамның рухани жетілуіне ғана емес, сонымен бірге қоғамдағы құқықтық және заңнамалық нормаларды 

жақсартуға да қатысты. 
Біз осы зерттеуде Әл-Фарабидің азаматтық ғылым және құқықтық көзқарастар туралы пікірлерін 

қарастырамыз.  Бұдан бұрын біз Әбу Насыр әл-Фарабидің математика, физика, философия, тарих, құқық 

және музыкалық ғылымнан бастап ғылымның барлық салаларын зерттеген энциклопедиялық ғалым 

болғанын білеміз. «Ғылымның жіктелуі туралы» өз трактатында ғалым ғылымның бес бөлігін, соның ішінде 

азаматтық ғылым мен оның бөлімшелері - құқық және догматикалық теология бесінші бөлімінде 

көрсетілген.  Демек, азаматтық ғылым да қажетті ғылым болып саналады, өйткені қазіргі және болашақ осы 

салаға тәуелді.  Әл-Фарабидің басты арманы - әділеттілік заңдарына негізделген мінсіз қоғам құру.  

Идеалдық қоғам әл-Фараби анықтаған ұғымдардың негізінде құрылады. 

Әл-Фараби азаматтық ғылым тақырыбын бірінші болып анықтады.  Оның пікірінше, азаматтық 

ғылым қоғамдағы адам қызметінің белсенділігімен байланысты қоғам дамуының жалпы заңдарын зерттейді.   

Бұдан басқа, ғалым азаматтық ғылымды зерттеу объектісін қарастыра отырып, оның ішінде шынайы 

бақыт проблемасын кеңейтеді.  Әл-Фарабидің философиясына тән ерекшелігі – бақытқа жету мәселесі, 
яғнионың философиясы шынайы бақытты жетілдіруге бағытталған.  Азаматтық ғылым адамның іс-

әрекеттері мен мінез-құлқына негізделген шынайы және мүмбей бақыттың арасындағы айырмашылықты 

зерттейді және түсіндіреді.  Ғалымның пікірінше, шынайы бақыт - жақсылық, мейірімділік пен қадір.  

[1.177]  

Әл-Фараби үшін жақсы қала - бақытты ететін қала. Бұл қалада әділдік заңдары бар.  Идеалды 

құқықтық нормаларды басшылыққа алатын дұрыс саяси қоғам Абу Наср әл-Фарабидің ғылыми 
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қызығушылығын тудырды.  Көптеген ғалымдар өздерінің жақсы әлеуметтік қалаларының бірі болып 

саналатын ілімдерін әлеуметтік утопия ретінде түсіндіреді.  Бірақ шын мәнінде, шығыс ғалымы, тіпті орта 

ғасыр жағдайында, ақылды басқару негізінде өмір сүретін қоғамның саяси ұйымының жаңа моделін 

теориялық тұрғыдан негіздей алды.  Бұл моральдық-құқықтық ережелерге негізделген күшті әлеуметтік 

қоғам. 

Қайырымды қаланың құрылымы қандай?  Ең әдемі қаланың құрылымы мыналарды қамтиды:  

- қаланы басқаратын данышпандар;   

- дін қызметкерлері, ғалымдар, заң шығарушылар, ақындар мен спикерлер;  

 - Отанын қорғауға бағытталған қызметі жауынгерлер мен күзетшілер;  
 - кәсіби элита, дәрігерлер, мұғалімдер және т.б.  

 - халықтың орта қабаты, бай адамдар, саудагерлер, малшылар мен фермерлер.   

Сонымен қатар, адамгершілікке жататын қаланың маңызды ерекшеліктерінің бірі - жоғары мораль, 

білім беру, айқындық, сондай-ақ заңды сақтау.  Әл-Фараби бұл деңгейге жету үшін адамдарды басынан 

бастап оқытуды ұсынады.  Бұл дүниедегі ең жоғарғы құндылық адам екені құпия емес.  Адамнан жоғары 

туратын ешкім жоқ.  Әбу Насыр әл-Фарабидің ұмтылысы қоғамда адам өмірінің толыққанды жағдайларын 

жасауға бағытталған.  Әл-Фарабидің әлеуметтік-саяси көзқарастарының ең маңызды тұжырымдамасы, біз 

айтып өткендей, бақытқа жету. 

Елеулі немесе азаматтық қоғамды заңнамалық жүйесіз құруға болмайды.  Бұл тұжырым әл-

Фарабидің философиясының негізі болып табылады.  Әл-Фарабидің пікірінше, үкіметтегі ең жоғарғы игілік 

қоғамдық істердегі себеп болып табылады.  Бұл жағдайда артықшылықты орын заң шығару болып 

табылады.  Осылайша, заң шығару жүйесін қалыптастыру әл-Фарабидің жұмысында өзекті мәселе болып 
табылады.  Заңдар қандай?  Бұл мәселені ойшыл зерттейді.  Заңдардың  моральдық ғана емес, сонымен 

қатар, философиялық мәні бар.  Шығыстың ұлы ойшылының айтуы бойынша, адамға үлкен қамқорлық 

жасай отырып, заңдар оның жаны мен ақыл-ойларын тәрбиелейді.  Әл-Фарабидің айтуы бойынша, заң - 

пайдаға апаратын жол [2] 

Әл-Фараби адам мен мемлекетарасындағы  өзара қарым-қатынастың негізгі принциптерін 

тұжырымдады.  Сонымен бірге, ғалымның шығармашылығында өмір мен өмірдің негізгі өмірлік критериясы 

ретінде сенім мен білімнің танылуы түсіндіріледі.    

Әл-Фараби идеал мемлекеттің теориясын дамыта отырып, билеушіге, «қалалық бірлестіктің негізгі 

мүшесі» ерекше назар аударады.  Осыған байланысты ол былай деп жазады: «Дененің барлық 

органдарының қалай болса да, негізгі орган табиғатқа сай, ең толық және толық ... қалалық бірлестіктің 

барлық мүшелері секілді, оның басы бәріне тән, ең керемет, ...  және ол өзі басқаратын адамдардан жоғары 
...»  [1.429] 

 Бірінші тарау - дана адам, философ, заң шығарушы және имам.  Осыдан келіп, ол - мінсіз 

көшбасшы. 

Билеуші, ғалым - мемлекет басшысы және қала жүрегі.  Адам денесінің жүрегі қандай орынға ие 

болса, сол функцияны мемлекет деңгейінде басқарады, ал жақсы өмір үшін және барлық жақсылық 

билеушінің оң сипатынан келеді.  Басқарма ғалымның барлық адамдар үшін тағайындалмаған, әркімнің 

жетістігі емес өнер деп санайды.  Бұл өнерді тек лайықты адамдар иелене алады. 

Әл-Фарабидің сөзіне қарағанда, адам мінез-құлық нормалары мен нормалары қоғам қабылдаған 

заңдарға байланысты.  Тек «жақсы» қалаларда ғана еркіндік, әділеттілік, әл-ауқат, ғылым және білім 

өркендеуі мүмкін.  Әділетті қала тұрғындарының ритуалында мінсіз қоғамның басшысы демократиялық 

жүйені қалыптастыруда, әділеттілікті қалпына келтіруде және адамгершілік тұрмыс жағдайында бастысы 
болып табылады. 
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Резюме: 

В статье рассматривается место и роль института защиты правв в системе гражданско-

правовых отношений, раскрывается содержание субъективного права на защиту гражданских прав. 

Анализируются особенностирегулирования казахстанским законодательством данного круга гражданских 

правоотношений. 

 

Abstract: 

The article considers the place and role of the institution of the protection of rights in the system of civil law 

relations, to determine the content of the subjective right to protect civil rights. The features of regulation by 

Kazakhstan legislation of this circle of civil legal relations are analyzed. 

 

Кілттік сөздер: құқықтарды қорғау, құқықтарды қорғау шаралары, азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік, азаматтық құқықтарды қорғау. 

Keywords: protection of rights, measures to protect rights, civil liability, protection of civil rights. 

 

Қалыпты азаматтық айналым субъектілердің белгілі бір азаматтық құқықтарды тануын ғана емес, 

олардың сенімді құқықтық қорғалуын қамтамасыз етуді де қамтиды. Ғылымда қалыптасқан дәстүрге сәйкес, 
«азаматтық құқықтарды қорғау» түсінігі құқықтарды жүзеге асырудың қалыпты бағытын қамтамасыз ететін 

барлық шараларды қамтиды. 

Оған субъективті құқықтарды іске асыру үшін қажетті жағдайларды жасауға бағытталған тек заңды 

ғана емес, сонымен бірге экономикалық, саяси, ұйымдастырушылық және басқа да шаралар жатады. Тиісті 

құқықтық қорғау шараларына келетін болсақ, олар азаматтық қатынастардың қалыпты, бұзылмаған 

жағдайында дамуын қамтамасыз етуге көмектесетін барлық шараларды қамтиды, мысалы, субъектілердің 

азаматтық-құқықтық қабілетін шоғырландыру, міндеттемелерді белгілеу және т.б. бұзылған немесе таласқан 

құқықтар мен мүдделер. 

Азаматтық құқық ғылымында азаматтардың құқықтарын қорғау туралы кең таралған түсінікті 

құқықтарды жүзеге асырудың қалыпты бағытын қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы ретінде қабылдауға 

болады. 
Бұл тұжырымдама субъективті құқықтарды іске асыру үшін қажетті жағдайларды жасауға 

бағытталған тек заңды ғана емес, сонымен бірге экономикалық, саяси, ұйымдастырушылық және басқа 

сипаттағы шараларды да қамтиды. Бұл шаралардың ішінде құқықтық қорғау шаралары, оның ішінде 

азаматтық-құқықтық қатынастардың қалыпты, бұзылмаған күйінде дамуын қамтамасыз ететін шаралар, 

мысалы, субъектілердің азаматтық-құқықтық қабілетін шоғырландыру, міндеттерді белгілеу және т.б., 

бұзылғандықты қалпына келтіруді қамтамасыз ететін шаралар ерекшеленеді. немесе даулы құқықтар мен 

мүдделер. 

Сонымен қатар, сөздің тар мағынасында құқықтарды қорғау ұғымы да атап көрсетілген, яғни тек 

азаматтық құқықтарды қалпына келтіруге немесе тануға және олардың бұзылған және бәсекелес болған 

жағдайда мүдделерін қорғауға бағытталған шаралар. 

Бұл құқықты тар мағынада азаматтық құқықтарды қорғау деп атайды. Азаматтық құқықтарды 

қорғауды заңға қол сұғылмаушылықты қамтамасыз етуге, бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге және заң 
бұзушы әрекеттерді болдырмауға бағытталған шаралар жүйесі ретінде анықтауға болады. 

Азаматтық құқықта және заңнамада қорғаудың осындай кең түсінігімен қатар, сөздің тар 

мағынасында қорғау ұғымы да қолданылады[1]. 

Бұл жағдайда оған тек азаматтық құқықтарды қалпына келтіруге немесе тануға және олардың 

бұзылған немесе бәсекелес болған жағдайда мүдделерін қорғауға бағытталған, «азаматтық құқықтарды 

қорғау» ұғымының мәні болып табылатын шаралар ғана кіреді. 
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Азаматтық құқықтарды қорғау азаматтық құқық теориясының маңызды категорияларының бірі 

болып табылады, онсыз азаматтық санкциялар табиғаты мен сипаттамаларын, оларды жүзеге асыру 

механизмін және азаматтық құқықтардың бұзылуынан туындайтын басқа мәселелерді түсіну өте қиын. 

Қорғау құқығын оның бұзылған немесе даулы құқығын қалпына келтіру үшін құқық қорғау 

шараларын қолдану мүмкіндігі ретінде анықтауға болады. 

Қорғау құқығы, бір жағынан, уәкілетті адамның өзінің оң әрекеттерін жасау мүмкіндігін, екінші 

жағынан, міндеттелген адамнан белгілі бір мінез-құлықты талап ету мүмкіндігін қамтиды. Бұл жағдайда іс-

әрекеттерді иелену құқығы бұзушыға әсер ету сияқты шараларды қамтиды, мысалы, қажетті қорғаныс, 

жедел санкциялар қолдану және т.б. 
Міндеттелген адамнан белгілі бір мінез-құлықты талап ету құқығы, негізінен, жәбірленушіге 

бұзылған құқықтарын қорғау үшін жүгінетін құзырлы мемлекеттік органдармен бұзушыға қолданылатын 

шараларды қамтиды. 

Қорғау заты тек субъективті азаматтық құқықтар ғана емес, сонымен бірге заңмен қорғалатын 

мүдделер. Субъективті азаматтық құқық пен заңмен қорғалатын мүдделер өте жақын және көбінесе бір-

біріне сәйкес келетін заң категориялары, сондықтан олар әдебиеттерде әрқашан ерекшеленбейді. 

Іс жүзінде кез-келген субъективті заңның негізі - бұл қанағаттандыру үшін уәкілетті тұлғаға 

берілген субъективтік заң белгілі бір мүдделер болып табылады [2]. 

 Сонымен бірге, қорғалатын мүдделер көп жағдайда нақты субъективтік құқықтармен делдал 

болады, сондықтан субъективтік құқықты қорғау заңмен қорғалатын мүдделерді де білдіреді. 

Сонымен бірге, азаматтық құқық субъектілерінде субъективті құқықтармен делдал болмаған, бірақ 

заңмен қорғалатын мүдделер түрінде дербес болатын және бұзылған жағдайда қорғалуға тиісті мүдделер 
болуы мүмкін. 

Субъективті заңмен емес, заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау, құқық бұзушылықтың салдарынан 

субъективті заңның өзі тоқтатылған жағдайларда да жүзеге асырылады. 

Мысалы, заттар жойылған кезде оған меншік құқығы қорғалмайды, өйткені ол енді жоқ. Демек, 

заттардың бұрынғы иесінің заңды түрде қорғалатын мүдделерін олардың мүліктік мәртебесін қалпына 

келтіруде қорғау туралы айтуға болады, ол зиян немесе сот арқылы тараптардың қарым-қатынасына сәйкес 

келетін басқа қорғану әдісі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Осылайша, заңмен қорғалатын мүдделер азаматтық қорғауда тәуелсіз қорғаудың субьектісі ретінде 

жиі кездеседі. Субъективті азаматтық құқықтарды қорғау заңда белгіленген тәртіппен, яғни қорғаудың 

тиісті нысанын, құралдары мен әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Қорғау нысаны дегеніміз - субъективті құқықтарды қорғаудың ішкі келісілген ұйымдастыру 
шараларының жиынтығы. Қорғаудың екі негізгі формасы бар - юрисдикциялық және юрисдикциялық емес. 

Қорғаудың юрисдикциялық нысаны - бұл мемлекет уәкілеттік берген органдардың бұзылған немесе 

даулы субъективтік құқықтарды қорғау жөніндегі қызметі. Оның мәні құқықтары мен заңды мүдделері 

заңсыз әрекеттермен бұзылатын адамның қажетті шараларды қабылдауға уәкілеттік берілген мемлекеттік 

немесе басқа құзыретті органдарға (сотқа, арбитражға, арбитражға, жоғары сотқа және т.б.) бұзылған 

құқықты қалпына келтіруге және қылмыстың жолын кесуге жүгінуімен көрінеді.  

Қорғаудың юрисдикциялық нысаны аясында өз кезегінде бұзылған құқықтарды қорғаудың жалпы 

және арнайы процедуралары ажыратылады. 

Әдетте, заңмен қорғалатын азаматтық құқықтар мен мүдделерді қорғау сотта жүзеге асырылады. 

Азаматтық даулардың басым бөлігі аудандық, қалалық, облыстық және басқа да жалпы құзыретті соттармен 

қаралады. 
Олармен қатар сот билігін кәсіпкерлік қызмет процесінде туындайтын дауларды шешетін аралық  

соттар жүзеге асырады. Азаматтық құқықтық қатынастарға қатысушылардың келісімі бойынша олардың 

арасындағы дау аралық сотқа берілуі мүмкін. 

Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтары қолданылған немесе белгілі бір іс 

бойынша қолданылуы мүмкін заңмен бұзылған немесе бұзылуы мүмкін болған жағдайда, қарау сотта немесе 

басқа органда аяқталған немесе басталған жағдайда, азаматтар Жоғарғы Сотқа жүгінуге құқылы. 

Азаматтық құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді сот арқылы қорғаудың құралы ретінде 

жалпы ереже - бұл сот ісі, яғни соттан бір жағынан сот төрелігін жүзеге асыру туралы өтініш және 

сотталушыға өз міндетін орындау немесе мойындау туралы негізді талап. қарым-қатынастың болуы немесе 

болмауы, екінші жағынан. 

Кейбір жағдайларда түзету дегеніміз - бұл, атап айтқанда сот ісін жүргізу кезінде арнайы іс жүргізу 

немесе шағым жасау жағдайларында өтініш. 
Сотта немесе көбінесе аталатындай, сотта талап арыз барлық жағдайларда қолданылады, тек заңда 

нақты көрсетілген жағдайларды қоспағанда. 

Азаматтық құқықтарды қорғаудың ерекше тәртібі, Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексіне сәйкес, оларды қорғаудың әкімшілік тәртібін мойындауы керек. 
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Ол жалпы ережеден айрықша ретінде қолданылады, яғни заңда тікелей көрсетілген жағдайларда 

ғана. Азаматтық құқықтарды қорғаудың әкімшілік әдісі - құқықтары мен заңды мүдделері құқық 

бұзушылықтың салдарынан зардап шеккен адамның тиісті басқару органына берген шағымы. 

Кейбір жағдайларда заңға сәйкес аралас, яғни әкімшілік-соттық, бұзылған азаматтық құқықтарды 

қорғау тәртібі қолданылады. Бұл жағдайда жәбірленуші сотқа талап арыз жіберместен бұрын мемлекеттік 

органға шағымдануы керек. 

Бұл тәртіпте, мысалы, белгілі бір патенттік даулар, басқару саласындағы құқықтық қатынастардан 

туындайтын кейбір істер және басқалары шешіледі. 

Қорғаудың юрисдикциялық емес нысаны азаматтар мен ұйымдардың азаматтық құқықтары мен 
заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау жөніндегі іс-әрекеттерін, олар өздері дербес, мемлекеттік және басқа 

құзырлы органдарға жүгінусіз жүзеге асырады [3]. Мысалы, адам пәтерде өз мүлкін қорғау үшін құлыптар 

мен дабылды орнатады, яғни ол өз құқығын қорғауға жүгінеді 

Осылайша, бұзылған құқықтарды азаматтық қорғау дегеніміз құқықты қалпына келтіруге, бұзылған 

мүдделердің орнын толтыруға және заңдардың немесе заңдылықтың орындалуына кедергі келтіретін заңсыз 

әрекеттерді болдырмауға бағытталған нормалардың қорғаныс әсері деп түсініледі. 
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Резюме: 

 В статье рассматривается место и роль института защиты правв в системе гражданско-

правовых отношений, раскрывается содержание субъективного права на защиту гражданских прав. 

Анализируются способы защиты гражданских прав, а также их особенности.  

 

Abstract: 

 The article considers the place and role of the institution of the protection of rights in the system of civil 

law relations, to determine the content of the subjective right to protect civil rights. The methods of protecting civil 

rights, as well as their features, are analyzed. 
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Keywords: protection of rights, measures to protect rights, civil liability, protection of civil rights. 

 

mailto:Kalkanova_janna@mail.ru


162 

 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес, азаматтық құқықтарды қорғаудың 

әдістерінің ішінен тек келтірілген залал, тұрақсыздық айыбын өндіріп алу және материалдық емес залалдың 

орнын толтыру жауапкершілік шаралары ретінде танылуы мүмкін; қалғандары - қорғаныс шаралары. 

Субъективті азаматтық құқықтарды қорғау әдістеріне бұзылған (даулы) құқықтарды қалпына 

келтіру (тану) және құқық бұзушыға әсер ету арқылы заңмен белгіленген мәжбүрлеу сипатындағы 

материалдық және құқықтық шаралар түсініледі. 

Азаматтық құқықтар қорғалады: 

1) заңды тану; 

2) заң бұзылғанға дейін болған жағдайды қалпына келтіру және құқықты бұзатын немесе оның 
бұзылу қаупін тудыратын әрекеттерді болдырмау; 

3) даулы мәмілені жарамсыз деп тану және оның жарамсыздығының салдарын қолдану, жарамсыз 

мәміленің жарамсыздығының салдарын қолдану; 

4) мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқару актісінің жарамсыздығын тану 

5) құқығын өзі қорғау; 

6) міндеттерді заттай түрде орындау 

7) шығындардың орнын толтыру; 

8) айыбын өндіріп алу; 

9) материалдық емес залалдың орнын толтыру; 

10) құқықтық қатынастарды тоқтату немесе өзгерту; 

немесе жергілікті өзін-өзі басқарудың заңға қайшы келетін актісін қолданбауы; 

12) заңда көзделген өзге де тәсілдермен[1]. 
Қорғаныс әдістерін толығырақ қарастырайық. Бұлардың біріншісі - субъективті заңды тану. 

Қорғаудың бұл әдісінің қажеттілігі адамның белгілі бір субъективтік құқығының бар екендігі туралы сұрақ 

туындаған кезде, субъективтік құқық дауланған кезде, жоққа шығарылғанда немесе мұндай әрекеттің нақты 

қаупі болған кезде туындайды. 

Көбінесе, субъективті заңның белгісіздігі оны қолданудың мүмкін еместігіне әкеледі немесе, кем 

дегенде, оны қолдануды қиындатады. 

Құқықты өзінің табиғаты бойынша қорғау құралы ретінде тану тек юрисдикциялық (соттық) 

бұйрықпен ғана жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ талапкер қандай-да бір тәуелсіз біржақты әрекеттерді 

жасамайды. 

Талапкердің құқықты тану туралы талабы жауапкерге емес, сотқа жүгінеді, ол талапкерде даулы 

құқықтың бар-жоқтығын ресми растауы керек. 
Көп жағдайда субъективті заңды тану туралы талап Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінде қарастырылған қорғаудың басқа әдістерін қолдану үшін қажетті шарт болып табылады. Мысалы, 

бұзушылыққа дейін болған жағдайды қалпына келтіру үшін немесе борышкерді міндеттемені заттай түрде 

орындауға мәжбүрлеу үшін, талап қоюшы өзінің тиісті қорғауға ие болатынын дәлелдеуі керек.  

Алайда, көбінесе құқықты тану талабы тәуелсіз мағынаға ие және басқа қорғау құралдарымен 

сіңірілмейді. Осылайша, заңды тану - меншік құқығын, басқа абсолютті (экономикалық басқару, авторлық 

құқық және т.б.) және қатысты құқықтарды қорғаудың жалпы әдісі. 

Құқық бұзудың алдында болған жағдайды қалпына келтіру, қорғаудың дербес әдісі ретінде, құқық 

бұзушылықтың салдарынан бұзылған нормативтік субъективті заң өмір сүруді тоқтатпайтын және құқық 

бұзушылықтың салдарын жою арқылы шынымен қалпына келтіруге болатын жағдайларда қолданылады. 

Заң бұзылғанға дейін болған жағдайдың қалпына келуі қорғаудың юрисдикциялық және юрисдикциялық 
емес тәртібін қолдану арқылы мүмкін [2]. 

Субъективтік құқықтарды қорғаудың жалпы тәсілі - бұл құқықты бұзатын немесе оның бұзылу 

қаупін тудыратын әрекеттерді болдырмау. Заңды мойындау сияқты, қорғаудың бұл әдісі басқа қорғаудың 

әдістерімен бірге қолданылуы мүмкін, мысалы, шығындарды немесе тұрақсыздық айыбын өтеу немесе 

тәуелсіз мәні бар. 

Соңғы жағдайда субъективтік құқық иесінің мүддесі оның болашаққа деген құқығын бұзуды тоқтату 

(тоқтату) немесе оның бұзылу қаупін жою түрінде көрінеді. Қорғаудың бұл әдісінің мақсаты бұзушы 

жасаған құқықты жүзеге асырудағы кедергілерді жою болып табылады. 

Әдетте бұл жалғасып жатқан құқық бұзушылықпен жүреді, ол өздігінен адамды субъективтік 

құқығынан айырмайды, бірақ оны қалыпты пайдалануға кедергі келтіреді. Сонымен, меншік иесі, егер бұл 

бұзушылықтар иеліктен айырумен біріктірілмеген болса да, өзінің құқықтарының бұзылуын жоюды талап 

ете алады. 
Даулы транзакцияны жарамсыз деп тану және оның жарамсыздығының салдарын қолдану, 

жарамсыз мәміленің салдарын қолдану - қорғаудың осындай әдісін қолданудың ерекше жағдайлары, себебі 

олар заңды мәні бойынша сәйкес келеді. 

Бұл жарамсыз мәміле тараптарын өздерінің бастапқы жағдайына келтірген кезде айқын 

көрінеді.Бірақ заңға сәйкес, заңсыз мәміленің тараптарының біреуіне мемлекет кірісіне барлық алынған 
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немесе жасалатын мәмілені жинау түріндегі тәркілеу шаралары қолданылған кезде де, екінші тараптың 

құқықтары мен заңды мүдделері оны бұзғанға дейін болған жағдайды қалпына келтірумен қорғалады [3]. 

Азаматтардың және заңмен қорғалатын заңды тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқарудың актісін жарамсыз деп тану арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Бұл заңға немесе өзге де құқықтық актілерге сәйкес келмейтін әкімшілік актіні шығару арқылы 

азаматтық құқықтары немесе мүдделері заңмен қорғалатын азамат немесе заңды тұлға, заңда және 

нормативтік актіде көзделген жағдайларда сотқа жүгінуге құқығы бар дегенді білдіреді. 

Тиісті акт бір жағынан оның заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес келмеуіне 
байланысты, мысалы, уәкілетті орган қабылдаған, заңсыз екендігі анықталса, екінші жағынан, азаматтың 

немесе заңмен қорғалатын заңды тұлғаның субъективті азаматтық құқықтары мен мүдделерін бұзады; сот 

оны толық немесе ішінара жарамсыз деп тану туралы шешім шығарады. 

Берген орган актіні кез-келген қосымша жоюы қажет емес. Заңның мағынасы бойынша азаматтар 

мен заңды тұлғалар мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының заңсыз 

актілерін ғана емес, сонымен қатар заңды тұлғалардың басқару органдары шығарған актілерді, егер бұл 

актілер заңға және өзге де нормативтік актілерге сәйкес келмесе және осы заңмен қорғалатын құқықтар мен 

мүдделерді бұзса, жарамсыз деп танылуы мүмкін. азаматтар мен заңды тұлғалар. 

Атап айтқанда, соттар акционерлер жиналысының, басқарма мен акционерлік қоғамның басқа 

органдарының шешімдерінің күші жойылғандығы туралы шағымдар бойынша дауларды сотта қарайды. 

Жалпы ереже бойынша, заңсыз актілер, егер олар жаңа заң немесе өзге де заң актісі қабылданғаннан 

кейін пайда болмаса, олар жарияланған сәттен бастап жарамсыз деп танылады. Заңсыз актіні жарамсыз деп 
тану туралы талап басқа қорғаныс шараларымен, мысалы, зиянды өтеу туралы талаппен немесе тәуелсіз 

сипатта болуы мүмкін, егер құқық субъектісінің мүддесі актінің жарамсыздығы туралы арызға ғана азаятын 

болса, мысалы, құқықты жүзеге асыруға кедергі келтіруі мүмкін. 

Келесі әдіс - соттың мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқарудың заңға қайшы 

келетін әрекетін қолданбауы. 

Бұл шара мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқарудың жеке нормативтік құқықтық 

актілеріне де қолданылады. 

Екі жағдайда да сот нақты жағдайда қандай да бір құқықтық актіні қолданбайтындығын, қандай 

нормаға және қай заңға қайшы келетінін негіздеуі керек. 

Сот кез-келген мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, оның ішінде 

олардың жарамсыздығы өз құзыретіне кірмейтін актілерінің заңсыз әрекеттерін қолданбауы керек. 
Егер мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-өзі басқарудың заңсыз актісін жарамсыз деп тану 

туралы мәселе осы соттың құзыретіне жатса, соңғысы бұл актіні елемеуге шектеле алмайды, бірақ оны 

жарамсыз деп тануы керек. 

Қорытындылай келе, сот тек заңсыз әрекеттерді ғана емес, сонымен қатар азаматтар мен заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғайтын кез келген басқа органдарды да қолданбауы керек. 

Азаматтық құқықтарды қорғаудың тәуелсіз әдісі ретінде әдебиетте жиі айтылатын міндеттеме 

нысанын нақты орындау деп, бұзушы, жәбірленушінің өтініші бойынша, тараптар міндеттейтін міндеттеме 

бойынша орындауға міндетті әрекеттерді жасауы керек екендігімен сипатталады. 

Міндеттемені заттай нысанда орындау, әдетте, ақшалай өтемақыны төлеумен салыстырылады. 

Нақты орындалуы жәбірленуші үшін объективті мүмкін емес немесе қолайсыз болған жағдайларда ғана, бұл 

әдісті жәбірленушінің таңдауы бойынша басқа қорғаныс құралдары алмастыруы керек. 
Өтемақы және тұрақсыздық айыбы шарттық және шарттық емес қатынастар саласында 

қолданылатын азаматтық құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғаудың кең таралған әдісі болып 

табылады. Зиянды өтеу заттай түрдегіден айырмашылығы, мысалы, несие берушіге несие берушіге бірдей 

және сапалы заттарды ұсыну арқылы, бұл жағдайда жәбірленушінің мүліктік мүддесі оған келтірілген 

мүліктік шығындарға ақшалай өтемақы төлеу арқылы қанағаттандырылады. 

Сонымен қатар, мұндай өтемақы келтірілген залалдың мөлшеріне тікелей байланысты болуы мүмкін 

(шығындарды өтеу) немесе олармен жанама немесе жалпы оған тәуелді емес (тұрақсыздық айыбын өтеу). 

Жәбірленушіге келтірілген залалды өтеудің негізгі нысаны - шығындарды өтеу; тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды) өндіріп алу заңда немесе шартта нақты қарастырылған жағдайларда жасалады. 

 Азаматтық кодекске сәйкес шығындар деп түсінілген адамның құқығы бұзылған құқықты қалпына 

келтіруге жұмсалған немесе қажет болған шығындар түсініледі: оның мүлкіне келтірілген зиян немесе зиян 

(нақты залал), сондай-ақ осы адам әдеттегі жағдайда алатын жоғалтқан кірістер. егер оның құқығы 
бұзылмаса, азаматтық айналым (пайдадан айырылу). 

Азаматтық құқықты қорғаудың мұндай әдісі, материалдық емес зиянды өтеу сияқты, құқық 

бұзушыға оның құқықтарының бұзылуына байланысты бастан кешкен физикалық немесе психикалық 

зардаптары үшін ақшалай өтемақы төлеу міндетін жүктеуден тұрады. 
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Қорғаудың бұл әдісін қолдану екі негізгі жағдаймен шектелген. Біріншіден, материалдық емес 

зиянды өтеу туралы талаптарды нақты азаматтар ғана бере алады, өйткені заңды тұлғалар физикалық немесе 

моральдық азап шекпейді. 

Екіншіден, бұзылған құқықтар, әдетте, жеке мүліктік емес сипатта болуы керек. Азаматтық 

құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғаудың ерекше тәсілі - бұл құқықтық қатынастардың 

тоқтатылуы немесе өзгеруі. Алайда, құқықтық қатынастарды тоқтату немесе өзгерту мүмкіндігі заңда 

немесе шартта нақты көзделуі маңызды. 

Азаматтық құқықтар мен заңмен қорғалатын мүдделерді қорғау әдісі ретінде құқықтық 

қатынастарды тоқтату (өзгерту) контрагенттің кінәлі де, жазықсыз іс-әрекетіне де қатысты қолданылуы 
мүмкін. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 9-бабында бекітілген 

азаматтық құқықтарды қорғаудың тәсілдерінің тізімі толық емес екенін атап өткен жөн, өйткені осы 

мақалада жоғарыда аталған әдістердің барлығына қосымша азаматтық құқық заңнамада қарастырылған 

басқа тәсілдермен қорғалатындығы көрсетілген. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы взаимодействия следователя, дознавателя 

со следственными органами при осуществлении совместных мероприятий, направленных на обеспечение 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Иск о возмещении ущерба является наиболее актуальным 

и важным вопросом, который свидетельствует о степени защиты прав и интересов жертв преступлений. 

Статья 13 Конституции Республики Казахстан гласит: «Каждый имеет право на судебную защиту своих 
прав и свобод». Одной из форм реализации этого права является возможность подачи гражданского иска 

по уголовному делу в ходе следствия и судебного разбирательства. В Новом Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Казахстан также был рассмотрен вопрос совершенствования порядка подачи и 

рассмотрения гражданских исков о возмещении ущерба. 

Как правило, гражданские иски подаются в пользу государства по категориям уголовных 

правонарушений против собственности, экономической деятельности, коррупции, общественной 
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безопасности и общественного порядка, экологических уголовных правонарушений. В некоторых случаях 

прокуроры предъявляют иски в пользу государства в случаях, касающихся жизни и здоровья жертв 

уголовных правонарушений, поскольку стационарное лечение жертв уголовных правонарушений не входит в 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. 

 

Аbstract 

This article discusses some issues of the interaction of the investigator, the inquirer with the investigating 

authorities in the implementation of joint activities aimed at providing compensation for harm caused by the crime. 

The claim for damages is the most relevant and important issue, which indicates the degree of protection of the 
rights and interests of victims of crimes. Article 13 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan states: 

“Everyone has the right to judicial protection of his rights and freedoms.” One of the forms of exercising this right 

is the possibility of filing a civil lawsuit in a criminal case during the investigation and trial. The New Code of 

Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan also considered the issue of improving the procedure for filing 

and considering civil claims for damages. 

As a rule, civil lawsuits are filed in favor of the state according to the categories of criminal offenses 

against property, economic activity, corruption, public safety and public order, environmental criminal offenses. In 

some cases, prosecutors sue the state in cases involving the life and health of victims of criminal offenses, since 

inpatient treatment of victims of criminal offenses is not included in the guaranteed amount of free medical care. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, уголовный ущерб, органы дознания, уголовное 

производство. 
Keywords: criminal process, investigator, criminal damage, bodies of inquiry, criminal proceedings. 

 

Зиянды өтеу туралы талап Қылмыстан зардап шеккен азаматтардың құқықтары мен мүдделерінің 

қорғалу дәрежесін куәландыратын аса өзекті және маңызды мәселе болып табылады. Қазақстан 

Республикасының Конституциясы 13-бапта мыналарды бекітеді:" әркімнің өз құқықтары мен 

бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар " [1]. 

Бұл құқықты іске асыру нысандарының бірі - қылмысты тергеу және сот талқылауы кезінде 

қылмыстық іс бойынша азаматтық талап қою мүмкіндігі. ҚР Жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексі[2] зиянды 

өтеу туралы азаматтық талап-арыздарды ұсыну және қарау тәртібін жетілдіру мәселелеріне да қатысты 

болды. 

Сонымен, қылмыстық іс жүргізу заңнамасында жаңашыл болып ҚІЖК-нің 166-бабының 4-тармағы 
болып табылады, оған сәйкес азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қабылданған азаматтық талап бойынша 

шешім қылмыстық сот ісін жүргізу барысында сол негіздер бойынша сол адамдарға сол талап қоюға кедергі 

келтіретін негіз болып табылады. Т. е. заң шығарушы азаматтық сот ісін жүргізу тәртібінде қаралған талап 

қою бойынша шешімнің преюдициялық мәнін анықтады, бұл ҚІЖК-нің 127-бабы 3-бөлігінің талабына 

ұқсас, оған сәйкес талап қоюды қанағаттандыру құқығы танылатын заңды күшіне енген сот үкімі осы 

бөлікте азаматтық істі қарау кезінде міндетті. 

Азаматтық талап күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға немесе оның әрекеті немесе есі кіресілі-

шығасылы адамның әрекеті үшін материалдық жауапты болатын адамдарға қойылады. 

ҚІЖК-нің 169-бабында талап арызды қайтару және талап қоюдан бас тарту көзделген, ал ескі 

редакцияда (ҚІЖК-нің 168-бабы) талап қоюдан бас тарту ғана көзделген. Осылайша, азаматтық талапкер 

талап арызды қылмыстық процестің кез келген сатысында қайтару туралы мәлімдеуге құқылы. Талап 
арызды қайтару туралы арыз жазбаша түрде беріледі және қылмыстық іске тігіледі. Егер талап арызды 

қайтару туралы сот отырысында мәлімделсе, онда ол сот отырысының хаттамасына енгізіледі. 

Талап арызды қайтару тиісті адамдардың азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер жағдайында 

болуын тоқтатуға әкеп соғады,бұл туралы қылмыстық процесті жүргізуші орган қаулы шығарады. Жауап 

беруші талап арызды мәні бойынша қарауды талап еткен жағдайда, сот талап арызды қайтаруды қабылдай 

алмайды. 

Прокурорлық қадағалаудың басым бағыттарының бірі мемлекеттік бюджетті толықтыру болып 

табылады. Осыған байланысты қылмыстық процесс барысында мемлекетке келтірілген залалды өтеу 

есебінен мемлекеттік бюджетті уақтылы толықтыру тұрғысынан мемлекеттің экономикалық мүдделерін 

қорғаудың тиімділігі маңызды болып табылады. 

Әдетте, мемлекеттің пайдасына меншікке қарсы, Экономикалық қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар, экологиялық қылмыстар туралы істер 
санаттары бойынша азаматтық талаптар қойылады. 

Жекелеген жағдайларда прокурорлар Қылмыстан зардап шеккен адамдардың өмірі мен 

денсаулығына қатысты істер бойынша мемлекет пайдасына, қылмыстық қол сұғушылықтан зардап шеккен 

адамдарды стационарлық емдеу тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кірмейтіндіктен, 

медициналық мекемелердің жәбірленушілерді емдеуге жұмсаған материалдық залалын кінәліден өтеу 

туралы талап-арыздарды мәлімдейді. 
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Тергеушінің, анықтаушының қылмыстық қудалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметін қарастыра 

отырып, қылмыстық сот ісін жүргізуге аталған қатысушылардың қылмыспен келтірілген зиянды өтеу 

мәселелерін шешуде анықтау органдарымен өзара іс-қимылын назардануға болмайды [3]. Әсіресе, бұл 

қылмыстық қол сұғушылықтың мәні болған белгілі бір мүлік пен ақша қаражатына қатысты ақпарат алу 

тұрғысынан маңызды. 

Бұл мәселе тергеушіге, анықтаушыға ұсынылған материалдардың сапасы болып табылады,бұл 

әсіресе өзекті. 

Қылмыстарды тергеу кезінде тапсырмаларды орындау барысында жедел бөлімшелерден 

тергеушілер, анықтаушылар алатын материалдардың сапасы туралы айта келе, мұндай материалдардың 
көпшілігі қанағаттанғысыз бағаланатынын атап өткен жөн. 

Талап арызды қайтару тиісті адамдардың азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер жағдайында 

болуын тоқтатуға әкеп соғады,бұл туралы қылмыстық процесті жүргізуші орган қаулы шығарады. Жауап 

беруші талап арызды мәні бойынша қарауды талап еткен жағдайда, сот талап арызды қайтаруды қабылдай 

алмайды. 

Прокурорлық қадағалаудың басым бағыттарының бірі мемлекеттік бюджетті толықтыру болып 

табылады. Осыған байланысты қылмыстық процесс барысында мемлекетке келтірілген залалды өтеу 

есебінен мемлекеттік бюджетті уақтылы толықтыру тұрғысынан мемлекеттің экономикалық мүдделерін 

қорғаудың тиімділігі маңызды болып табылады. 

Қылмыспен келтірілген зиянның нақты сипаты мен мөлшерін сипаттайтын осындай құжаттар 

ретінде жәбірленушіден жауап алу хаттамасын, оқиға болған жерді қарау хаттамасын, ұстау хаттамасын, 

тергеушінің, анықтаушының қылмыстық істі қозғау сатысында және бастапқы тергеу әрекеттерін жүргізу 
кезінде жасаған жеке тінту хаттамасын жатқызуға болады. 

Сондай - ақ сапалы орындалған тапсырмалардың нәтижелерін тергеуші, анықтаушы қылмыспен 

келтірілген зиянды өтеуді қамтамасыз етуге бағытталған іс жүргізу шешімдерін қабылдау кезінде-тінту, алу, 

мүлікке тыйым салу, бас бостандығынан айыруға байланысты емес және алдын ала тергеу сатысында 

күдіктіге (айыпталушыға) келтірілген зиянды өз еркімен өтеу мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған іс 

жүргізу шешімдерін қабылдау кезінде одан әрі пайдалануы мүмкін екенін атап өту қажет. 

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органның жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуін 

қоспағанда, қылмыспен келтірілген зиянды өтеуді қамтамасыз ету мақсатында тергеуші, анықтаушы тікелей 

осы бағытта бірқатар шаралар қабылдауға тиіс. Атап айтқанда, ол өз қызметінде белгілі бір мүлікпен және 

құндылықтармен (ломбардтар, зергерлік дүкендер, автосервис және т.б.) жанасатын түрлі ұйымдарға 

жазбаша сауал жолдауға тиіс. Көрсетілген жерлерде іздестірілетін мүлік пен құндылықтардың болуы туралы 
ақпарат алған кезде тергеуші, анықтаушы тінту, алу, тексеру, анықтау, мүлікке тыйым салу сияқты іс 

жүргізу әрекеттерін жүргізуге тиіс, олар бұдан әрі заттай дәлелдемелер ретінде қылмыстық іс 

материалдарына қоса тіркелуі және бір мезгілде зиянды өтеу құралдары болуы мүмкін. 

Тергеушінің, анықтаушының анықтау органдарының қызметкерлерімен қылмыспен келтірілген 

зиянды өтеуге ықпал ететін жағдайлар жасау мақсатында жүзеге асырылатын өзара іс-қимылы олардың осы 

жұмыс бағытындағы қызметін бірлесіп жоспарлау; анықтау органы қызметкерінің тергеу әрекеттерін 

жүргізуге қатысуы; жедел-маңызды ақпаратпен өзара алмасу; алдын ала тергеуді жедел сүйемелдеуді 

қамтамасыз ету; дәлелдеу процесінде жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдалану арқылы жүзеге 

асырылады. Біз жоғарыда келтірілген өзара іс-қимылдың барлық нысандары мен түрлері алдын ала тергеу 

органдары мен жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың қызметінде, әсіресе қылмыспен 

келтірілген зиянды өтеуді қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралардың ерекшелігін ескере отырып, 
кешенді қолданылуы тиіс [4]. 

Алайда жедел бөлімшелер мен алдын ала тергеу органдарының іс-әрекеттерінің үйлесімділігіне 

байланысты көбінесе өндіріп алуға болатын ақша қаражаты мен мүлікті іздестіру жөніндегі іс-шаралар 

уақтылы жүргізілмегендіктен, оның орналасқан жерін көрсететін мүлік пен материалдық іздерді табу 

мақсатында күдіктілерден тінту мүліктердің тізімдемесі жасалмайды, күдіктіге (айыпталушыға) тиесілі ақша 

салымдары бойынша шоттарға уақтылы тыйым салынбайды. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз келесі іс-шараларды қосуға болатын шаралар кешенін 

ұсынамыз: 

* ұрланған мүліктің орналасқан жерін анықтау бойынша тергеушілер мен анықтаушылардың 

тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету; 

* мүліктік қылмыстарды ашуға, ұрланған мүлікті анықтауға және алып қоюға бағытталған жедел-

іздестіру іс-шараларын жүргізу, соның ішінде күдіктілердің (айыпталушылардың) туыстарына және олармен 
достық қарым-қатынастарды қолдайтын өзге де адамдарға сұрау (жауап алу) жүргізу; 

* * ұрланған байланыс құралдарының, ноутбуктардың, планшеттердің, компьютерлердің орналасқан 

жерін анықтау үшін арнайы техникалық іс-шаралар бюросына міндетті түрде тапсырма жіберу; 

* ұрланған мүлікті, сондай-ақ тыйым салынуы мүмкін мүлікті анықтау және алып қою бойынша 

Интерполмен тиісті өзара іс-қимылды ұйымдастыру 
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Түйін: 
Соңғы 20 жыл ішінде жоғары қоғамдық қауіптілікпен сипатталатын, тергелген пайдакүнемдік 

қылмыстардың арасында компьютерлік қылмыстар кеңінен таралған, олар бір жалпы криминалистикалық 

белгімен - оларды жасаудың заты немесе құралы болып біріктірілген компьютерлік ақпарат болды. 

Компьютерлік қылмыстарды ашу және тергеу ерекше қиындық тудырады, өйткені қарастырылатын 

қылмыстық қол сұғушылықтарды жасау тетігінің ерекшеліктері, тергеу картинасының ерекшелігі, 

олардың дамуы мен жаңғыртылуының серпінділігі, компьютерлік ақпарат қозғалысы саласындағы 

қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің жеткіліксіздігі, ұлттық заңнаманың және әртүрлі 

мемлекеттердегі тиісті терминологиялық аппараттың қарама-қайшылықтары криминогендік жағдайға 
теріс әсер етеді және компьютерлік қылмыстарға тиімді қарсы тұруға кедергі жасайды. 

Қаралып отырған қылмыстарды ашуды, тергеуді және ескертуді техникалық-криминалистикалық 

және ақпараттық-компьютерлік қамтамасыз ету әзірлеу сатысында, компьютерлік ақпаратты және 

оны өңдеу құралдарын анықтауға, тіркеуге, алып қоюға және зерттеуге байланысты жекелеген тергеу 

әрекеттерін дайындау және жүргізу тактикасы бойынша криминалистикалық ұсынымдарды 

қалыптастыру процесі аяқталмаған; тергеудің мамандандырылған анықтау органдарымен және әртүрлі 

білім саласының мамандарымен, шетелдік құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жүйесі 

жетілдіруден алыс, сондай-ақ тиісті мамандану бойынша кадрлар даярлау. 

Компьютерлік ақпараттың қылмыс жасаудың заты мен құралы ретіндегі түсінігін және мәнін 

айқындаудағы әдіснамалық тәртіптің анықталған проблемалары компьютерлік ақпараттың 

қозғалысымен байланысты қылмыстарды тергеудің тиімді әдістемелерін әзірлеуді тежейді. 

 

Аbstract: 
Over the past 20 years, computer crimes that are United by one common criminalistic feature - the subject 

or instrument of their Commission has become computer information-have become widespread among the 

investigated mercenary crimes that are characterized by increased public danger. Disclosure and investigation of 

computer crimes is a particular challenge because the mechanism the Commission considered criminal attacks, the 

specificity of the trace pattern, dynamism of development and modernization, the lack of legal regulation of public 
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relations in the sphere of the movement of computer information systems, inconsistency of national legislation and 

corresponding terminology in different States impact negatively on the crime situation and inhibit an effective 

response to computer crime. 

Technical and forensic and information and computer support for the disclosure, investigation and 

prevention of the crimes under consideration is under development, the process of forming forensic 

recommendations on the tactics of preparation and production of individual investigative actions related to the 

detection, recording, seizure and research of computer information and its processing tools is not complete; the 

system of interaction of the investigation with specialized bodies of inquiry and specialists in various fields of 

knowledge, foreign law enforcement agencies, as well as training of personnel in the relevant specialization, is far 
from perfect. 

The identified problems of methodological order in defining the concept and understanding the essence of 

computer information as a subject and means of committing a crime hinder the development of effective methods for 

investigating crimes related to the movement of computer information. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность; криминалистическое исследование; 

компьютерная информация; компьютерные преступления; криминалистическая методика; 

криминалистическое учение;  неправомерный доступ к информации; 

Keywords:  information security; forensic research; computer information; computer crimes; forensic 

methodology; forensic teaching; unauthorized access to information; 

 

Современные информационные технологии пронизывают практически все сферы деятельности 
человека. Аппаратное и программное обеспечение компьютеров - один из наиболее динамично растущих 

секторов экономики. Вместе с тем, эта новая сфера общественных отношений все чаще становится объектом 

противоправных действий. Практика свидетельствует о том, что компьютерная техника все чаще выступает 

в качестве орудия совершения преступлений. Информатизация современного общества привела к 

формированию новых видов преступлений, при совершении которых используются вычислительные 

системы, новейшие средства телекоммуникации и связи, средства негласного получения информации. 

Отметим, что за последние 10-15 лет резко увеличилось количество преступлений с использованием 

вычислительной техники или иной электронной аппаратуры, хищения наличных и безналичных денежных 

средств. Для совершения преступлений все чаще используются устройства, в основе которых лежат 

высокоточные технологии их изготовления и функционирования, иными словами, это преступления, в 

которых используются высокие технологии. 
Так, по информации, размещенной Azattyq Rýhy со ссылкой на сайт finprom.kz  в 2019 году в 

Казахстане было выявлено более 21 тысячи инцидентов по нарушению информационной безопасности.  

Злоумышленники рассылают спам, распространяют вирусы, атакуют компьютеры и сервисы, используя 

ботнеты - сеть компьютеров, зараженных вредоносной программой, позволяющей удаленно управлять 

чужими компьютерами без ведома их владельцев.  В том же году зафиксировано 883 случая фишинга, 

являющегося разновидностью компьютерного мошенничества, целью которого является получение 

обманным путем нужной злоумышленнику информации. В настоящее время фишинг отнесен к одному из 

самых распространенных видов киберпреступлений, с помощью которого похищаются аккаунты и 

банковская информация. Среди видов преступных посягательств следует отметить также вредоносное 

программное обеспечение, взломы на интернет-ресурсах, отказ в обслуживании (DDoS-атаки) [1]. 

С закреплением в Уголовном кодексе Республике Казахстан ст.227 состава преступления, 
предусматривающего ответственность за такого рода деяния, правоохранительные органы получили 

реальное средство борьбы с лицами, использующими компьютерную технику в преступных целях [2].  

В целом, статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

статьей 227 УК РК за неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ свидетельствует о том, что количество таких 

преступлений стремительно растет. 

Так, если в 2000 году таких преступлений по стране было зарегистрировано только 12, то уже в 2008 

году почти в 5 раз больше - 58. При этом, наблюдался рост таких преступлений с 12 в 2000 году до 94 в 2006 

году, затем наметилась тенденция к их снижению до 58 преступлений за 2008 год. Конечно, по отношению к 

общему числу совершенных преступлений подобного масштаба совершается не так уж много. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в последние годы наблюдается небольшая, 

но достаточно устойчивая тенденция роста количества компьютерных преступлений. Следует согласиться с 
мнением, что в условиях развития технологий в области в банковской, информационной, торговой 

управленческой и других областях общественной жизни, проведения государством курса на цифровизацию, 

развития телекоммуникаций, распространения мошеннических действий посредством использования 

информационных технологий, пробелов в законодательстве и отсутствия норм, регулирующих вопросы 

оборота криптовалюты, создаются  предпосылки для роста компьютерной преступности.  
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Анализ норм действующего уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и 

административного законодательства, а также специальных отраслевых законов свидетельствует об 

отсутствии терминологического единообразия, о неточности и противоречивости нормативной базы, 

призванной регулировать общественные отношения, связанные с созданием, распространением, 

модификацией, копированием, блокированием, уничтожением, хранением, фиксацией, исследованием, 

использованием и защитой компьютерной информации. Эти же негативные тенденции прослеживаются и в 

отдельных научных, методических и учебных работах по уголовному праву, уголовному процессу, 

криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизе.   

Анализ содержания большинства научных работ по рассматриваемой проблематике, а также 
материалов следственной, экспертной и судебной практики показывает, что имеются общие 

методологические проблемы собирания, исследования и использования компьютерной информации и 

средств ее обработки, которые не могут быть решены в рамках какой-то одной из существующих частных 

криминалистических теорий. Видимо, поэтому, несмотря на большое количество разноплановых работ, 

вышедших в свет за последние 10 лет, науке и практике по-прежнему не хватает глубокой теоретической 

базы для уголовно-правовой, криминологической и криминалистической оценки вновь появляющихся и в 

той или иной степени изменившихся известных видов преступных посягательств, которые не охватываются 

составами преступлений в сфере компьютерной информации [3].  

Информация превратилась в основной товар, обладающий значительной ценностью, в своеобразный 

стратегический ресурс. Многие субъекты общественных отношений уже не могут существовать и успешно 

функционировать без взаимного информационного обмена и использования в своих технологических 

процессах различных программно-технических устройств - средств создания, накопления, хранения, 
обработки и передачи информации. 

 В результате происходит качественное и количественное видоизменение первоначальной 

информации, неизменно влекущее создание нового информационного продукта, выраженного в особой 

материальной форме - электронно-цифровой. Обработанная таким образом она объективно становится 

компьютерной информацией. Не вызывает сомнений тот факт, что электронные документы и их 

производные все активнее вытесняют из оборота традиционные - бумажные.  

Следствием повсеместного использования возможностей глобальной сети Internet стала ситуация, 

когда национальные информационные ресурсы промышленно развитых стран оказались весьма уязвимыми 

объектами воздействия со стороны террористических организаций, преступных сообществ и групп, а также 

отдельных криминальных элементов. Широкие возможности и доступность современных средств связи и 

передачи информации, особенности технологий дистанционной обработки компьютерной информации, 
возможность доступа к  информации и ее копированию, обезличенность основной части компьютерной 

информации, привлекает внимание правонарушителей.  

Анализ состояния дел в различных отраслях мировой экономики свидетельствует о том, что за 

последние 20 лет среди выявленных корыстных преступлений, характеризующихся повышенной 

общественной опасностью, широкое распространение получили посягательства, которые объединены одним 

общим криминалистическим признаком - предметом и орудием их совершения стала компьютерная 

информация. С криминалистических позиций такие преступления условно стали называться 

компьютерными, исходя из терминологии, используемой зарубежной юридической практикой.  

Особую тревогу у мирового сообщества вызывает факт расширения масштабов и появления новых 

форм компьютерных преступлений, вышедших за рамки национальных законодательств.  

Случаи рассмотрения подобных дел правоохранителями и в суде единичны. Так, по данным пресс-
службы Верховного Суда Республики Казахстан, АО «МАК «Алматыгорстрой» признано виновным в 

совершении административного правонарушения за использование программного обеспечения «Microsoft 

Corporation» без лицензии на пяти компьютерах. По решению суда первой инстанции подлежащая 

взысканию со строительной компании сумма за использование нелицензионного программного обеспечения 

составила 210 300 тенге, с учетом бедственного положения компании – нарушителя авторских прав. Однако, 

в соответствии с законодательством при нарушении прав авторов программы для ЭВМ или базы данных 

устанавливается компенсация в размере от 500 до 50 000 минимальных размеров заработной платы. 

Решением апелляционной коллегии, оставленным без изменения надзорной коллегией Верховного Суда 

Республики Казахстан, сумма компенсации была увеличена до 2 268 750 тенге. Таким образом, компания 

«Microsoft Corporation» старается по мере возможностей бороться с проявлением пиратства, наносящего 

серьезный ущерб компании. В Казахстане с 2011 года по 2019 год зарегистрировано 467 сходных 

преступлений [4]. 
Дальнейший рост количества преступлений в сфере компьютерной информации прогнозируется и 

обусловлен следующими факторами: 

- недостаточность мер по обеспечению информационной безопасности; 

- непродуманная кадровая политика в отношении лиц, занимающихся вопросами информационного 

обеспечения [5]. 
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Вопрос обеспечения информационной безопасности, как одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности любого государства, стал особенно актуальным в последнее время в контексте 

появления «компьютерного терроризма» (кибертерроризма) По этому поводу следует заметить, что в 

отличие от обычного преступника, применяющего для совершения преступного деяния традиционные виды 

оружия и взрывных устройств, киберпреступник использует для этих целей такую разновидность 

информационного оружия, как специальные программно-технические средства, предназначенные 

(разработанные, приспособленные, запрограммированные) для негласного получения, изменения, 

уничтожения или блокирования информации, содержащейся на машинных носителях, в ЭВМ и других 

компьютерных устройствах, системах ЭВМ или их сетях  
Вместе с тем особенности механизма совершения рассматриваемых преступных посягательств, 

специфичность следовых картин, высокая динамика их развития и изменения, недостаточное правовое 

урегулирование общественных отношений в сфере компьютерной информации, противоречивость 

национального законодательства и соответствующего терминологического аппарата в разных государствах 

негативным образом сказываются на криминогенной обстановке и препятствуют эффективной борьбе с 

ними.  

В то же время нужно отметить, что технико-криминалистическое и информационно-компьютерное 

обеспечение раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений находится в стадии 

разработки, не закончен процесс формирования криминалистических рекомендаций по тактике подготовки 

и производства отдельных следственных действий, связанных с обнаружением, фиксацией, изъятием и 

исследованием компьютерной информации и средств ее обработки; далеки от совершенства система 

взаимодействия следствия со специализированными органами дознания и специалистами различных 
отраслей знаний, зарубежными правоохранительными органами, а также подготовка кадров по 

соответствующей специализации.  

Приходится констатировать, что требуют активного поиска решений вопросы о дополнении 

криминалистического учения о механизмах следообразования положениями, учитывающими специфику 

образования следов нового вида, возникающих при взаимодействии программных объектов и работающих в 

режиме обработки компьютерной информации средств электронно-вычислительной техники и электросвязи. 

Отметим, что в настоящее время продолжаются научные дискуссии относительно названия и содержания 

данной группы следов, механизма их образования.  Наиболее обсуждаемыми являются такие понятия, как 

«виртуальные», «бинарные», «компьютерные», «электронные» и «радиоэлектронные» следы. Исследование 

компьютерной информации и средств ее обработки проводятся также в рамках общей теории судебной 

экспертизы [6]. 
Помимо указанного, результаты проведенного научного исследования свидетельствуют о том, что в 

уголовном судопроизводстве возникают существенные проблемы по собиранию, проверке и оценке 

специфических доказательств - различных электронно-цифровых устройств и содержащаяся в них 

информация.  

Все это обусловливает настоятельную потребность углубленного криминалистического изучения 

компьютерной информации и средств ее обработки как следов преступлений, а также повышения роли 

научных знаний, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте применения компьютерных 

технологий в борьбе с преступностью. Очевидно, что без фундаментальных исследований объективных 

закономерностей в этой предметной области деятельность правоохранительных органов в обозначенном 

направлении будет оставаться малорезультативной.  

Эффективность расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации зависит 
от уровня  специальной подготовки должностных лиц – субъектов расследования. Абсолютное большинство 

сотрудников правоохранительных органов в настоящее время используют различные компьютерные 

технологии в своей профессиональной деятельности. Однако имеющиеся специализированные 

компьютерные программы и оборудование не отвечают требованиям, предъявляемым к технико-

криминалистическим средствам.  

По нашему мнению, успешное раскрытие и расследование рассматриваемых видов уголовных 

правонарушений требует дальнейшей разработки их криминалистической характеристики, одним из 

элементов которой является способ совершения преступления.  Перечислим некоторые из них: 

- внедрение вредоносной программы в операционную систему, прикладную программу или в 

сетевой драйвер с целью нарушения работы ПК; 

- осуществления несанкционированного доступа к информационной системе для последующего 

использования информации в противозаконных целях; 
- подделка информации с целью предоставления недостоверных данных (например, подтасовка 

результатов выборов или же хищение различного вида товаров, путём ввода в программу фальшивых 

данных; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей и бланков; 

изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов); 

- несанкционированное распространение конфиденциальной информации (перехват информации; 

несанкционированный доступ к технике, а также манипуляции данными и управляющими командами и др.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Таким образом, анализ материалов современной следственной и судебной практики показал, что все 

чаще доказательства, находящиеся в электронной цифровой форме, т. е. компьютерная информация, имеют 

решающее значение для установления истины по делу и привлечения лиц к уголовной ответственности. Это 

означает, что научные изыскания в области теории о компьютерной информации и средствах ее обработки 

являются в числе приоритетных направлений современной криминалистики, поскольку проблемы 

методологического порядка в определении понятия и уяснения сущности компьютерной информации как 

предмета и средства совершения преступления сдерживают разработку эффективных методик 

расследования преступлений, связанных с движением компьютерной информации. 
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Түйін 

Мақаладағы  зерттелетін тақырыбы азаматтық құқықта Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінде ортанғы орын алады. Азаматтық құқықтағы мәмілелер Азаматтық кодекстің 

қозғаушы күші болып табылады. 

 

Abstract 

The subject of transaction in civil law is Central to the civil code of the Republic of Kazakhstan. 

Transactions in civil law are the driving force of the civil code. 
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Исследуемая тема сделки в гражданском праве занимает центральное место в гражданском кодексе 

Республики Казахстан. Сделки в гражданском праве является движущей силой  гражданского кодекса. На 

заре перестройки принятый данный юридический документ Гражданский кодекс Республики Казахстан 

(общая часть) от 24 декабря 1994 года изначально глава 4 сделки состояла из 16 статей (статьи 147-162), 

современный Гражданский кодекс  Республики Казахстан измененный и дополненный глава 4 сделки уже 

состоит из 17 статей (статьи 147-163). За 15 лет своей жизни «Экономическая Конституция страны» 

изменилась и в содержательной части например, статья 158Недействительность сделки, содержание которой 

не соответствует требованиям законодательства изначально состояла из трех пунктов, а затем была 
дополнена четырьмя пунктами. Подверглась изменению 1 пункт, который в дальнейшем был разделен на 

два самостоятельных пункта. Первоначально 1 пункт гласил так: «Недействительна сделка, содержание 

которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной 

основам правопорядка или нравственности». Теперь этот пункт разделен на два пункта и гласит так: 

«Сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная 

с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана 

судом недействительной...» и 2 пункт «Сделка, направленная на достижение преступной цели, 

противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда, ничтожна.»  

Далее давайте придерживаться четкой нумерации статей как предусматривает законодатель. Начнем 

со статьи 147. Это статья не подверглась изменению. Статья 148. Это статья не подверглась изменению. 

Статья 149. Это статья не подверглась изменению. Статья 150. Это статья не подверглась изменению. Статья 

151. Это статья не подверглась изменению. Статья 152. Подверглась изменению в пункте 1 подпункте 2: в 
старой редакции написано было «на сумму свыше 25 минимальных заработных плат...» в новой редакции 

написано «на сумму 100 месячных расчетных показателей...». Также изменению этой 152 статьи 

подверглась изменению времени 3 пункт  добавилось слова к письменной форме приравниваются 

электронный документ и электронное сообщения, также в третьем пункте слово законодательство заменено 

словом Законами РК. Статья 153 в пункте 2 и 3 произошли изменения, а именно в старой редакции пишется 

«...несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность», а в новой редакции 

написано «...несоблюдение простой письменной формы сделки считается ничтожной», что в принципе не 

является антонимами. Статья 154 в смысловом плане произошли изменения как в статье 153 слово 

недействительность была заменена на слово ничтожность и термин законодательные акты заменен 

термином законами РК. Статья 155 изменена и срок 1 месяц который дает старая редакция кодекса, в новом 

удалена. Статья 156 Биржевые сделки. Понятие трастовые сделки, маклерские записи в новой редакции 
удалена, но взамен введено понятие правила биржевой торговли и товарные, фондовые биржи. Слово 

биржевые уставы заменено словом правила биржевой торговли. Пункты 4 и 5 статьи 156 актуализированы 

требования времени. И на наш взгляд новая редакция подошла к решению вопроса очень граммотно 

отвечающая вызовам общества и государства. А 6 пункт статьи 156 удален за не целесообраности. 

Крупному и многопрофильному изменению подверглась статья 157. А именно, в стаой редакции было 9 

пунктов в новой 11, произошла оптимизации и модернизация юридической техники регулирования 

общественных отношений. Появилась новая статья 157-1 состоящая из 8 пунктов. Статья 158 состояла из 3 

пунктов в старой редакции, в новой эта статья состоит из 4 пунктов. Статьи 159, 160, 161 по существу и в 

содержательном порядке не изменились. Статья 162 Сроки по недействительным сделкам изменилась в 

части по вопросам сроков, был удален  пукнт. Законом Республики Казахстан от 2 марта 1998 г. №211-1. 
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Резюме: 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан совершенствование 

закона путем изучения вопросов реализации законодательства сторон по вопросам защиты своих прав и 

интересов в суде апелляционной инстанции путем принесения жалоб и протестов на не вступившие в 
законную силу приговоры суда первой инстанции, нормативных постановлений Верховного суда и судебной 

практики, дополнения нормативных постановлений, устранения судебных ошибок – для изучения 

теоретических и практических вопросов полномочий, связанных с определением становления 

апелляционной инстанции, места в судебной системе, закрепленных Конституцией Республики Казахстан 

задач по защите прав и законных интересов человека и соблюдению законности, обжалование, 

опротестование субъектов, участвующих в деле, назначение экспертизы, осуществляемое по инициативе 

сторон и апелляционного суда, допрос потерпевших (свидетелей), проверка дополнительных материалов, 

принятие решений на основании судебной практики. 

 

Abstract: 

In accordance with the criminal procedure code of the Republic of Kazakhstan, improvement of the law by 
studying the implementation of the legislation of the parties on the protection of their rights and interests in the 

court of appeal by bringing complaints and protests against sentences of the court of first instance that have not 

entered into force, regulatory decisions of the Supreme court and judicial practice, supplementing regulatory 

decisions, eliminating judicial errors – to explore theoretical and practical questions of authority, regarding the 

formation of the appellate court seats in the judicial system, enshrined in the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan the task of protecting the rights and legitimate interests of man and the rule of law, appeal against, 

protest actors involved in the case, the examination carried out on the initiative of the parties and the court of 

appeal, questioning of victims (witnesses), check of additional materials, making decisions on the basis of judicial 

practice. 

 

Кілттік сөздер: Апелляциялық саты, қылмыстық іс, шағым, айыптаушы, үкім, наразылық, 
прокурор, судья. 

Keywords: appellate instance, criminal case, complaint, prosecutor, sentence, protest, prosecutor, judge. 

 

Апелляциялық шағымдар мен заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне наразылық білдіру 

мәселелеріне заңгер арнайы тарау бөліп, оның бастамасына үкімге апелляциялық шағым беру және 

наразылық білдіру құқығының субъектілерін бекіткен. 

Үкімге шағымдану құқығы сотталушыға, ақталушыға, олардың қорғаушылары мен заңды 

өкілдеріне, жәбірленушіге және оның өкіліне берілген. Азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің 

немесе олардың өкілдерінің үкімге, оның тек қана азаматтық талапқа қатысты бөлігінде шағым жасауға 

құқылығы көзделген. 

ҚПК-сінде бекітілген процессуалдық әрекеттер мен шешімдерге шағымдану құқығы еркіндігін 

проф. Б.К. Толеубекова, А.И. Новиков былай сипаттайды: 
Іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы әркімнің Қазақстан 

Республикасының Конституциясы кепілдік берген,бұзылған құқығының қалпына келтірілуін талап етуге 

құқығы бар екенін білдіреді.Бұзылған құқық мазмұнын обьективті, сондай-ақ субьективті көзқарас 

тұрғысынан қарау қажет. 

Шағым жасаудың обьективті сипаты адамға берілген құқықтардың қылмыстық процесте жүзеге 

асырушы органдар мен лауазымды адамдар тарапынан шын мәнінде бұзылуына байланысты.Мұндай 
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жағдайларда шағым жасаудың заңдылығы мынада:біріншіден,субьектінің шағым жасау құқығы жүзеге 

асырылады,екіншіден,іс жүзінде бұзылған құқықты қалпына келтіру обьективті түрде қажет болады. 

Субьективті сипат адамның өзіне заңмен берілген құқықтардың тұтастығы жөнінде шын ниетпен 

адасуға құқығы бар екенін білдіреді. Адамның өз құқықтары бұзылғаны туралы пікірі қате болуы да мүмкін. 

Бірақ қылмыстық процеске қатыстырылған адамның өз құқықтарының сақталуына баға беруде 

субьективизм элементінің бар екеніне қарамастан, ол адамның іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне 

шағым жасау құқығы сақталады. 

Сөйтіп, жасалған шағымның мәні бойынша өкілетті орган немесе адам ресми шешім қабылданғанға 

дейін келтірілген шағымның мәні жөнінде пікір айтуға ешкімнің құқығы жоқ.  
Шағым беру барысында ондай шағым жасаудың заңдылығына баға берілмейді,баға шағым жасалған 

іс жүргізу әрекетіне немесе шешіміне беріледі. Басқаша айтқанда, келтірілген шағым жасалған әрекеттің 

немесе шешімнің заңдылығын тексеру үшін негіз болып табылады. Белгіленген тәртіппен шағым берген 

адам шағымды қараудың нәтижесі қандай болғанда да ешқандай моральдық немесе материалдық сипаттағы 

зиян шекпейді. Шағымды берген адамға немесе мүдделерін көздеп берілген адамға зиян келетін етіп 

қолдануға жол берілмейді [1, 366 б.]. 

Шағым – адамның конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету нысандарының 

бірі. 

Шағым берілетін құқық қатынастарының шеңбері қылмыстық поцесті жүргізуге өкілетті адамдар 

мен органдар: сот (судья), прокурор (айыптаушы), тергеуші, анықтаушы нақты қылмыстық іс шегінде 

қолданатын әрекеттермен және қабылдайтын шешімдермен шектеледі. Аталған адамдардың бөлек бұл 

субьектілері шеңберіне сот отырысының хатшысы, сот приставы кіреді. 
Іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне шағым берудің ең елеулі іс жүргізу нысандары сот 

шешімдерін апелляциялық, кассациялық және қадағалау тәртібімен қайта қарау ережелері, сондай – ақ 

кешірім жасау немесе жазаны жеңілдету туралы актілер болып табылады. 

Шағым берудің заңдылығы ол үшін белгіленген мерзімдерді сақтаумен, шағым иесі мен 

адресатының заңда белгіленген субьектіге үйлесуімен, сондай – ақ шағым беру нысанының болжамды 

құқық бұзудың сипат сәйкес келуімен айқындалады. 

Келтірілген заң және белгілі ғалымдардың көзқарасы Қазақстан Республикасы Конституциясының 

13-бабының 2-тармағында бекітілген «Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы 

қорғалуына құқығы бар», – деген конституциялық қағидаға негізделеді. 

Заңгер шағымдану құқығы субъектілерінің тізімін сотталушыдан бастайды. Қылмыстық іс жүргізуде 

ең басты тұлға – сезікті, айыпталушы – тергеу сатысында, сотта – сотталушы. 
Сотталушы – сот өндірісінде, айыптау үкімі шыққаннан кейін апелляциялық сатыдағы сотқа 

шағымында өз құқығын қорғау үшін қандай ұстамды қолдауға да ол құқылы. Кінәсін мойындау не 

мойындамау – оның өз билігінде. Заң апелляциялық шағымда барлық субъектілердің алдына салатын 

талабы ҚПК-нің 435-бапта көзделген. 

Бірақ әрбір субъектінің апелляциялық шағымдағы ұстамы жалпы қылмыстық іс жүргізу ережелеріне 

негізделеді. 

Мәселен, айыптау не ақтау үкіміне шағым келтіру құқылығы сотталушының, ақталушының 

қорғаушысына да берілген. Қорғаушының ұстанымы сотталушының, ақталушының ұстамымен сәйкес 

болуға тиіс. Бұл тұжырым ҚПК-нің 74-бабының 4-бөлігінде бекітілген ережеге негізделеді: «Қорғаушының: 

өзінің қорғауындағы адамның мүдделеріне қарсы қандай да болмасын әрекет жасауға және оған тиесілі 

құқықтарды жүзеге асыруына кедергі жасауға; қорғауындағы адамның айқындамасына қарамастан оның 
қылмысқа қатысын және оны жасағанына кінәлілігін мойындауға, қорғауындағы адамның жәбірленушімен 

татуласқандығы туралы мәлімдеуге; азаматтық талапты мойындауға; қорғауындағы адам берген шағымдар 

мен өтініштерді кері қайтарып алуға; заңгерлік көмек көрсетуге өтініш білдіруге және оны жүзеге асыруына 

байланысты өзіне белгілі болған мәліметтерді жариялауға құқығы жоқ».  

Сотталған мен оның адвокатының шағымдарында қарама-қайшылық, біздің пікірімізше, С.А. 

Дробышевтің ісі бойынша да жіберілген. 

С.А. Дробышев және Р.С. Бейсенов Солтүстік – Қазақстан облысының 2016 жылғы 04 

желтоқсандағы үкімімен азамат Емельяновты алдын ала сөз байлау арқылы өлтірді деп, ҚК-нің 99-бабының 

2-тармағының «ж» тармақшасымен 14 жылға бас бостандығынан айыруға сотталған. 

Іс апелляциялық сатыда сотталғандардың және олардың адвокаттарының шағымдарымен қаралған. 

Сотталған Дробышев істің басты сот талқылауында жан-жақты толық тексерілмеген, Бейсеновке К.Е. 

Емельяновты өлтірді деп жала жаптым деп көрсетіп, істі жаңадан сот қарауына жіберуін сұраған. Ал 
адвокат өз шағымында іс дұрыс сараланбаған деп, Дробышевтың әрекетін ҚК-тің 96-бабының 1-бөлігіне 

ауыстырып, жазаны әділетті тағайындауын талап еткен. 

Іс қайтадан сот қарауына қайтарылды. 

Дробышевтың апелляциялық шағымында келтірген өзімен бірге сотталған Бейсеновке жала жаптым 

деген жолдары, әрине, оның өзінің кінәлілігінің салдарына әсер етеді. Бірақ, сотталған істің қайта қарауын 

сұрап отырғанда, адвокаттың шағымы оның ұстамымен, біздің пайымдауымызша, сәйкеспейді [2]. 



175 

 

Шағым келтіру құқылық жәбірленушіге және оның өкіліне берілген. Көрсетілген 

«және»жалғаулығы құқылықтың жәбірленушінің өзіне де, оның өкіліне де берілгенін білдіреді. 

Жәбірленуші және оның өкілі апелляциялық шағымдарында бір-біріне сәйкес ұстанымды болуға тиіс.  

Мәселен, жәбірленуші үкімнің қылмысты саралау жағымен келісіп, тек жазаны ауырлату мәселесін 

қойса, оның өкілі қылмысты саралау мәселесіне шағымдану өкілеттігінен айырылады. Сонымен қатар, 

жәбірленушінің және оның өкілінің шағымдану шеңбері ҚПК-нің 404-бабының 7-бөлігімен анықталады. 

Прокурор және жәбірленуші айыптаудан толық бас тартқан жағдайда сот істі қысқартуға 

міндеттеледі. 

Бұл негізінен шығырылған қаулыға прокурор да, жәбірленуші де шағым келтіре алмайды. Себебі, 
соттың істі қарау өкілеттігі жоғалады. Прокурордың және жәбірленушінің ұстанымына сот баға беруге 

құқылы емес. Ол істің өндірісін тек қана қысқартуға міндетті. 

Егер жәбірленуші айыптауды талап етсе, сот істі жалғастыруға міндетті. Мұндай жағдайда 

жәбірленуші және оның өкілі соттағы ұстанымы шеңберінде шағымдануға құқылы. Талдап отырған заң 

прокурор мен жәбірленушіге айыптаудан ішінара бас тарту құқылығын берген. Егер олар айыптаудан 

ішінара бас тартса, айыптау қалған бөлігінде қаралады.  

Жәбірленуші және оның өкілі айыптың қаралған бөлімі бойынша шығарылған шешімге 

шағымдануға құқылы. Сонымен қатар, прокурор және жәбірленуші айыпты өзгертсе, іс айып өзгертілген 

шеңберде қаралып, жәбірленуші және оның өкілі сол шеңберде шағымдануға құқылы. 

Қорытып айтқанда, жәбірленуші және оның өкілі басты сот талқылауында өздері қолдаған айып 

шеңберінде шағымдануға құқылы. Іс жүзінде әртүрлі жағдайлар кездесуі мүмкін. Мәселен, жәбірленуші 

және оның өкілі басты сот талқылауында сотқа тартылған адамдарды айыптаудан бас тартса, іс 
прокурордың айыпты қолдауымен қаралған жағдайда талқыланып, шешім қабылданса, жәбірленуші және 

оның өкілі шағымдануға құқылы бола алады ма деген сауал туы мүмкін. 

Біз бұл сауалға мақұлдаған жауап берер едік. Себебі, біріншіден іс қаралып, шешім шығарылды. 

Екіншіден, жәбірленушінің пікірі іс бойынша өзгеруі де мүмкін. Мәселен, жәбірленушінің пікірі бойынша, 

қылмысты жасаған адамдар басқа, олар қылмысқа тартылмаған, сондықтан іс жаңадан тергеуге жіберілуге 

тиіс деп, жәбірленушіге қылмысқа тартылған адамдар туралы шағымдануға жол ашылуға тиісті. 

ҚПК 414-бабының үшінші бөлігі наразылық білдіру қүқығы істі қарауға мемлекеттік айыптаушы 

ретінде қатысушы прокурорға тиесілі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Бас прокуроры мен оның 

орныбасарлары, облыс прокурорлары мен соларға теңестірілген прокурорлар мен олардың орынбасарлары, 

аудандардың прокурорлары және соларға теңестірілген прокурорлар мен олардың орынбасарлары істі 

қарауға қатысуына қарамастан өз қүзыреті шегінде үкімге наразылық білдіруге құқылы екендігін бекітеді. 
Мемлекеттік айыптаушының, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оған бағынышты 

прокурорлардың сот шешімдеріне наразылық білдірудегі құқықтық шектері, біздің ойымызша, басты сот 

талқылауындағы мемлекеттік айыптаушының және жәбірленушінің ұстанған талаптарына байланысты. 

Мәселен, ҚПК 86-бабының жетінші бөлігіне сәйкес прокурор айыптаудан бас тартқан жағдайда, егер 

айыптаудан жәбірленуші де бас тартса, сот өз қаулысымен істі қысқартады. Істі қысқарту туралы мүндай 

қаулыға, тіпті мемлекеттік айыптаушы мен жәбірленушінің қате позицияларына байланысты оны негізсіз 

деп тапқан жағдайдың өзінде Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оған бағынышты 

прокурорлар наразылық, жәбірленуші шағым жасай алмайды. Заң сотқа істі қысқартуды міндеттейді. 

Басқадай шешім қабылдауға соттың құқығы жоқ. 

Заң шығарушы прокурор мен жәбірленуші кінәлаудан бас тартқан жағдайда шешім қабылдау үшін 

сотқа таңдау құқығын берген жоқ. Мұндайда сот істі қысқартуға міндетті. Мұндай шешім іс бойынша 
барлық өндірістің жолын түпкілікті қиюы тиіс. Бұған, әрине, жәбірленушінің шағымдануы мен 

прокурордың наразылық білдіру мүмкіндігі де жатпақ. 

Шын мәнінде, прокурордың наразылығына не жәбірленушінің шағымына жол ашу – бір айыптау 

бойынша істі сотқа қайталап ұсыну болып табылар еді. Ал, бүл «Ешкімді де нақ бір қылмыс үшін қайтадан 

қылмыстық жауапқа тартуға болмайды» деген Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-бабы үшінші 

тармағының 2) тармақшасына және ҚПК-нің 20-бабына қайшы. 

Айыптаудың мемлекеттік айыптаушы мен жәбірленуші бас тартқан бөлігіне байланысты мәселе де 

дәл осы тұрғыда анықталуы тиіс. Яғни, шағымдануға және наразылық білдіруге сот шешімінің тек 

мемлекеттік айыптаушы мен жәбірленуші бас тартпаған бөлігі ғана жатады. 

Прокурор мен жәбірленуші айыптаудан жартылай бас тартқан кезде, сот талқылауына айыптаудың 

қалған бөлігі жатады және сол бойынша қабылданған шешім жәбірленушінің апелляциялық 

шағымдануының, прокурордың наразылық білдіруінің негізгі тақырыбына айналады. Сондай-ақ, прокурор 
айыптауын өзгерткен жағдайда (жәбірленуші онымен келіссе) жаңадан айыптау бойынша сот шешіміне 

наразылық білдірудің және шағымданудың шарттары осыған ұқсас болады. 

Заң мемлекеттік айыптаушыға да, дәл сол сияқты жәбірленушіге де өздерінің ұстаным жолдарын өз 

беттерінше анықтауға ерік береді. Әрі осыған байланысты соттың құқықтары реттеледі. Мәселен, егер 

прокурор айыптаудан толық бас тартып, ал жәбірленуші ұсынылған айыптауды қарауды талап етсе, онда 

прокурор әрмен қарай процеске қатысудан босатылады да, бүл өз кезегінде айыптаудан бас тартқан 
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прокурордың ақтау үкімін қайта қарауға апелляциялық наразылық білдіру қүқығын жояды. Әйтсе де, ол 

айыптаудан бас тартқандықтан, айыптау үкімінің күшін жою жөнінде наразылық білдіру қүқығын сақтап 

қалады[3]. 

Сонымен қатар, біздің пайымдауымызша, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен оған 

бағынышты прокурорлар жәбірленушінің айыптауларын қостап шығарылған сот шешіміне наразылық 

білдіруге құқылы болса керек, әрине, егер олар істі қарау немесе сот шешімін қабылдау барысында 

жіберілген заң бұзушылықтарға қатысты болса. 

Біз өзіміздің бұл пікірімізді Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабының бірінші 

тармағында айтылған ережеге негіздеп отырмыз. Онда былай деп жазылған: «Прокуратура мемлекет атынан 
Республиканың аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, 

анықтау мен тергеудің, әкімшілік және атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге 

асырады, заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады, заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау 

мен жою жөнінде шаралар қолданады, сондай-ақ Республика Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін 

заңдар мен басқа да құқықтық актілерге наразылық білдіреді». Прокуратура сотта мемлекет мүддесін 

білдіреді, сондай-ақ заңда белгіленген жағдайларда, тәртіппен және шекте қылмыстық қуғындауды жүзеге 

асырады. 

Сот шешімі құқықтық акт ретінде, егер ол Конституциямыз бен ҚПК-ге қайшы келетін болса, 

жоғары бақылауға уәкілеттігі бар прокурордың наразылық білдіру объектісіне айналуы тиіс. Бұл, әрине, 

қызметтік міндеті біріңғай соттағы айыптауды қолдаумен шектелетін мемлекеттік айыптаушының 

құзырынан мүлдем өзгеше жайт. 
Азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің және олардың өкілдерінің апелляциялық өндіріс 

сатысындағы құқықтық шектері тек өздері қолдап, сот талқылауы барысында қаралған азаматтық талаппен 

және оның сонда көрсетілген мөлшерімен байланысты. Әрі олардың шағымдану құқығы ҚПК-нің 73, 74-

баптарында көрсетілгендей талаптың материалдық жағына да (талаптың көлемі, оның қанағаттандырылуы 

немесе қанағаттандырылмауы, т.б.) процессуалдық нысанына да қолданылу күшін сақтайды. Азаматтық 

талап заңда белгіленген тәртіппен қаралып, өзінің шешімін табуы тиіс. Ережені сақтамау бірінші сатыдағы 

соттың іс-әрекеті жөнінде жоғары тұрған сотқа шағымдануға мәжбүр етеді. 

ҚПК-нің 420-бапта, егер азаматтық талап қою шешілмегені немесе дұрыс шешілмегені анықталса, 

апелляциялық сатыдағы сотқа үкімнің күшін жойып, істі соттың жаңадан талқылауына жіберуге уәкілеттік 

берді. Демек, азаматтық талапкер мен жауапкердің және олардың өкілдерінің шағымдары талаптың 

шешілмеуінің немесе оның дұрыс шешілмеуінің себептерін, негіздерін қамтуы тиіс[4]. 
Заң әдебиеттерінде азаматтық талаптың табиғаты мен сот шешімінің сипаты арасындағы тікелей 

байланыс дұрыс көрсетіледі. Мысалы, бүл жөнінде А. Ривлин былай дейді: «Егер сот айыпталушыны кінәлі 

деп тауып, оның жасаған қылмысы мен жәбірленушіге келтірілген зиянның арасында себепті байланыстың 

бар екендігін анықтаса ғана азаматтық талап қанағаттандырылуы мүмкін». 

Кезінде заң әдебиеттерінде азаматтық талапкердің соттың кез келген ақтау үкіміне шағымдану 

құқығы жөнінде біраз пікірлер айтылған болатын. Алайда бұл ұсыныс өзінің жалғасын таба алмады. Оларға 

қарсы шыққан А. Ривлин өзінің ойын былай тұжырымдайды: «Аталмыш мәселеге қатысты осынау пікірмен 

келісу – азаматтық талапты қылмыстық айыптауға емес, керісінше, қылмыстық айыптауды азаматтық 

талапқа тәуелді етіп қояр еді. Ал, бұлай деген кеңестік қылмыстық іс жүргізудің табиғатына мүлдем қайшы 

келеді» [8, 157 б.].  

Ақтау үкімі толықтай немесе қарсылық білдірушілердің пікірінше заңсыз ақтау үкімінің 
шығарылуына әкеліп соқтырған ақтаудың себептері мен негіздеріне, қылмыстық-процессуалдық заңның 

бұзылуына қатысты бөлігі бойынша прокурордың наразылығына, жәбірленуші мен оның өкілінің 

шағымдануына ұшырауы мүмкін. 

Ақталғанның, оның қорғаушысының және заңды өкілінің құқықтары жөнінде ҚПК-нің 414-бабы 

ешқандай шектеу қоймайды. Бірақ ҚПК-нің 419-бабы ақтау үкімінің, сотталушының пайдасына шығарылған 

істі тоқтату туралы қаулының немесе басқадай шешімнің күшін жоюға сот арқылы ақталған, ақталу 

негіздемелерімен келіспеген адамның шағымы бойынша рұқсат етеді. Бүл ақталған адам, оның қорғаушысы 

мен заңды өкілі мұндай шешімнің тек ақтау негіздемесіне қатысты бөлігіне ғана шағымдана алады деген 

сөз. 

ҚПК-нің 435-бабы апелляциялық шағымдар мен наразылықтарға бірсыпыра талаптар қояды. 

Оларды мазмұнына байланысты: 

а) формалды мәліметтер (шағым, наразылық жолданып отырған соттың және үкім шығарған 
соттың атауы, шағым және наразылық келтіріп отырған адамдардың процессуалдық жағдайы және олардың 

қолы, шағым наразылық келтірілген күні);  

ә) шағымда, наразылықта қойылатын мәселелер (үкімге толық немесе оның бір бөлігіне 

шағымдануы, наразылық келтіруі және шағым, наразылық келтірген адамның пікірінше сот үкімінің дұрыс 

еместігі неде екендігі жөніндегі дәлелдері, өтінішінің мәні); 

б) шағым, наразылық келтірушілердің дәлелдемелері (арыз беруші өз талаптарына негіз ететін, 
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соның ішінде бірінші сатыдағы сот зерттемеген дәлелдемелер, шағымға, наразылыққа қоса тіркеліп отырған 

материалдар), – деп топтастыруға болар еді. 

Сот үкімін ешбір кедергісіз шағымдануын қамтамасыз ету үшін заң шағымның нысанына және 

маңызына ең аз талап қоюы қажет [10, 39 б.]. 

Жоғарыда көрсетілген шағым және наразылық талаптары сот ісін жүргізудің тараптардың 

бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру принципінің қолдануымен тікелей 

байланысылады. Бұл принцип апелляцялық сатыда іс жүргізуінің іргесін қалайды. ҚПК-нің 8 – бөлімі. 

«Соттың заңды күшіне енбеген үкімдері мен қаулыларын қайта қарау» үкімге апелляциялық шағым беру, 

наразылық білдіру құқығынан басталып (414-бап), осы сатыдағы іс қарауының шектерін тек қана үкімге 
шағым берілген немесе наразылық білдірілген бөлігінде және тек шағым немесе наразылық білдірген 

сотталушыларға ғана тексеруін бекіткен. 

М.С. Строгович өзінің пікірін былай тәржімелейді: Бірінші сатыдағы сотта прокурор сотқа берілген 

іс бойынша айыпты қолдайды. Себебі ол алдын – ала тергеу нәтижесінде айыпталушының шынында да 

жасаған қылмысқа кінәлілігіне сенімге келген. Прокурор айыпталушының кінәлілігіне сенгенде ғана 

айыптау қорытындысын бекітеді, істі сотқа жібереді. Сондықтан ол сотқа айыптау, әшкерелеу үшін барады. 

Әрине, сот тергеуінде айыпты жоққа шығаратын немесе өзгертетін мәліметтер анықталуы мүмкін, оларға 

сәйкес прокурордың да сенімі өзгеруі мүмкін. Мұндай жағдайда прокурор айыптаудан бас тартуға немесе 

айыпты басқаша тұжырымдауға міндетті. Бірақ бұл әрекеттер прокурордың бірінші сатыдағы сотта 

айыпталушы деңгейін өзгертпейді, ол айыпталушы болып қала береді. Әлбетте, бірінші сатыдағы сотта 

прокурор айыпты қолдай отырып, заңдылықты сақтау міндетін, заңдылықты қорғау органы 

лауазымдылығын тоқтатпайды. Бірақ бұл заңдылықты қорғау міндетін прокурор мемлекеттік айыпты қорғау 
нысанында сотта айыптаушы, тарап ретінде іске асырады[14]. 

Ал кассациялық сатыда прокурордың орны мен қызмет ету аясы мүлде бөлек. Кассациялық сатыда 

қаралып жатқан іспен ол іс бұл сатыға түскенше прокурор ешқандай мәлімет білмейді және білуге 

мүмкіндігі де болмайды, себебі ол бұл іс бойынша тергеуді қадағалаған жоқ, айыптау қорытындысын 

бекіткен жоқ, бірінші сатыдағы сотта айыптаушы болған жоқ. Іс бойынша үкімнің заңдылығы мен 

негізділігі туралы өз пікірін прокурор тек қана іс материалдарына байланысты түйіндейді. Ол пікір бірінші 

сатыдағы сотта прокурордың қолдаған ұстамынан тәуелсіз шығарылады. 

Апелляциялық сатыдағы соттың үкімнің заңдылығын, негізділігін, әділеттігін тексеруде 

прокурордың орны басқа тараптармен салыстырғанда ерекше. Себебі іске түсуші жоғары сатыдағы 

прокурор (облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар, Бас прокурор және оның бірінші орынбасары, 

орынбасарлары, аға прокурор және прокурордың көмекшісі, департаменттің, басқарманың, бөлімнің 
бастығы және оның орынбасарлары) бірінші сатыдағы сотта айыптау міндетін атқарған прокурордың іс 

бойынша ұстаған пікірімен келіспеуі мүмкін. Сонымен қатар, олар сот үкімімен де келіспеуі мүмкін [15]. 

Апелляциялық сатыда прокурордың іс бойынша өкілеттігі екі түрлі әрекетпен жүзеге 

асырылады:біріншісі – үкімді заңсыз немесе негізсіз деп тапса, наразылық келтірумен, екіншісі – шағыммен, 

наразылықпен қаралып жатқан іске тиісті прокуратураның пікірін білдіруге. 

Апелляциялық істі қарау тәртібіне арналған 426-баптың 4-бөлігі мынадай ереже бекітті: «Істі қарау 

іске қатысушылардың апелляциялық (жеке) шағымдарының, наразылықтарының себептері мен дәлелдерін 

білдіретін пікірлерін, оларға білдірілген қарсылықтарды ескере отырып олардың сөз сөйлеу ретін 

анықтаудан басталады. Егер айыптаушы тараптың шағымында, наразылығында сотталған (ақталған) 

адамның жағдайын нашарлату туралы мәселе қойылса, қорғаушы тарап айыптаушы тараптың сөзі 

тыңдалғаннан кейін сөйлейді», – деп.  
Ал прокурор наразылық келтірмесе, ол қандай процессуалдық міндет атқарады? Егер іс бойынша 

сотталғандардан олардың қорғаушыларынан үкімнің күшін жою туралы шағым келтірілсе, жәбірленушінің 

шағымында сотталғандарға жаза мөлшерін ауырлату мәселесі қойылса, ал прокурор сотталғандардың 

жағдайын жеңілдету туралы наразылық келтірсе (мұндай шағым, наразылықтар түскен істер сот 

тәжірибесінде кездесіп тұрады), прокурор қашан сөйлейді және қандай міндет атқарады?  

Шағым, наразылық және іс материалдары, шағымға, наразылыққа тіркелген қосымша материалдар – 

барлығы да судьяның мәліметімен берілген екінші сатыдағы сот өкілеттік шеңберінде болар еді. 
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Резюме: 

В настоящее время можно констатировать, что введение института следственных судей в 

уголовный процесс Казахстана значительно усилило правозащитный потенциал суда, заметно повысило 

ответственность органов уголовного преследования за законность и обоснованность принимаемых ими 

решений, что повлекло за собой улучшение качества досудебного расследования.Указанные позитивные 
изменения связаны с тем, что судебный контроль, ранее действовавший в большей мере только в рамках 

судебных стадий уголовного процесса, теперь осуществляется с самого начала досудебного расследования, 

что выступает надежной гарантией неуклонного соблюдения интересов общества и государства, защиты 

прав и свобод граждан. Принцип независимости следственного судьи от органов уголовного преследования 

способствует обеспечению законности и объективности дальнейшего разрешения уголовного дела. 

Судебный контроль служит процессуальным барьером от нарушений в ходе уголовного производства. При 

этом полномочия следственного судьи не ущемляют процессуальную самостоятельность органов 

уголовного преследования. Следственный судья не вправе предрешать вопросы, которые могут быть 

предметом судебного рассмотрения при разрешении дела по существу, посягать на процессуальную 

самостоятельность, то есть, принимать решения вместо лиц, осуществляющих досудебное 

расследование, надзирающего прокурора и суда, рассматривающего дело, по существу. 

 

Abstract: 

Currently, it can be stated that the institution of investigative judges in criminal proceedings Kazakhstan, 

significantly strengthening the human rights capacity of the court, has significantly increased the responsibility of 

the prosecuting Agency for the validity of their decisions, which resulted in improving the quality of pre-trial 

investigation. These positive changes are due to the fact that judicial control, which previously operated mostly only 

in the judicial stages of criminal proceedings, is now carried out from the very beginning of pre-trial investigation, 
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which is a reliable guarantee of the continued observance of the interests of society and the state, and the protection 

of citizens ' rights and freedoms. The principle of independence of the investigating judge from the criminal 

prosecution authorities contributes to ensuring the legality and objectivity of further resolution of the criminal case. 

Judicial control serves as a procedural barrier against violations in the course of criminal proceedings. At the same 

time, the powers of the investigating judge do not infringe on the procedural independence of the criminal 

prosecution bodies. The investigating judge has no right to prejudge issues that may be the subject of judicial review 

when resolving the case on the merits, encroach on procedural independence, that is, to make decisions instead of 

the persons conducting the pre-trial investigation, the supervising Prosecutor and the court considering the case on 

the merits. 
 

Кілт сөздер: тергеу судьясы, қылмыстық қудалау, процессуалдық тәуелсіздік, өзара әрекет, 

әділеттілік 

Keyword: investigative judge, criminal prosecution, procedural independence, interaction, fairness 

 

Қазақстан Республикасының сот жүйесі жетілдіру мен жаңғыртудың тұрақты процесінде тұр. 

Елімізде сот төрелігін жүзеге асыру сапасын арттыруға бағытталған ауқымды реформалар жүргізілуде. Сот 

төрелігін дамыту перспективалары елдің маңызды бағдарламалық құжаттарында көрініс табады. «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспарының 22-қадамын іске асыру аясында Қазақстанда тергеу судьясына барлық тергеу 

әрекеттерін санкциялау жөніндегі өкілеттікті кезең-кезеңмен беру жүзеге асырылды [1]. 

2015 жылдан бастап тергеу судьялары институтын енгізу және елдегі тергеу соттарының соңғы 

ашылуы соттарда айыптау мен қорғау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуге және тергеу органдары, 
прокуратура мен сот арасында өкілеттіктерді нақты бөлуге мүмкіндік беретін іс жүргізу қызметін 

жаңғыртудың жаңа кезеңі болды. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сот 

арқылы қорғау құқығын бекітеді, ол ешқандай жағдайда да шектелмейді [2]. Қоғам барлық уақытта 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауды қажет етті және бұл қорғауды мемлекет осы қатынастарды 

реттегіш арқылы жүзеге асырды. Мұндай реттеуші қылмыстық құқық болып табылады, бірақ қылмыстық 

құқық индивидты, қоғамды, мемлекетті қылмыстық-құқықтық нормаларды іске асырудың арнайы тетігінсіз 

қорғай алмайды және мұндай тетік қылмыстық іс жүргізу құқығы болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің 8-бабына сәйкес, қылмыстық сот ісін 

жүргізудің негізгі міндеті қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, бейтарап, тез және толық ашу, 

тергеу, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауапкершілікке тарту, әділ сот талқылауы 
және қылмыстық заңды дұрыс қолдану, адамдарды, қоғам мен мемлекетті қылмыстық құқық 

бұзушылықтардан қорғау болып табылады [3]. Бұл міндет адамның, қоғамның және мемлекеттің құқықтары 

мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған қылмыстық-құқықтық нормалардың тетігін толық көлемде іске 

асырады. Құқықтар бұзылған кезде әрбір субъектінің қорғалуға құқығы, қылмыстық қудалау органдарына 

жүгіну құқығы бар және бұл ретте қылмыстық қудалау органдары бұл міндеттерді қылмысты тез және 

толық ашу, қылмыс жасаған адамға шараларды қолданудың заңдылығын қамтамасыз ететін дәлелдемелер 

алу жолымен шешуге тиіс. 

Соңғы нәтиже ретінде әділеттілікті орнату, жәбірленушінің заңды құқықтары мен мүдделерін 

қалпына келтіру және қылмыскерді әділ жазалау. Алайда, бүгінгі күннің шындығы қылмыстық сот ісін 

жүргізуді кезең-кезеңмен жаңғырту қажеттілігін талап етеді. Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені 

зерделеу қылмыстық қудалау тетігін қайта пайымдауға мүмкіндік берді. Осы салада шетелдік тәжірибенің 
болуы және оны шет елдердің практикада табысты қолдануы біздің елімізге осы тәжірибені қолдануға және 

қылмыстық қудалауды жүзеге асыру кезінде туындайтын кейбір проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 

Қылмыстық процестің негізгі проблемасы қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдар арасындағы 

өкілеттіктерді ажырату болып табылады, өйткені сотқа дейінгі тергеу, прокуратура және сот органдарының 

іс жүргізу өкілеттіктерін оңтайлы ажыратусыз қылмыстық процестің негізгі міндетін толық көлемде жүзеге 

асыру мүмкін болмайтын болады. 

Бұрын барлық тергеу әрекеттерін санкциялау прокурормен жеке-дара іс жүзінде қорғаудан гөрі 

құқықтардың үлкен спектрімен айып тағылды. Мұндай жағдай қылмыстық процестің жарыспалылық 

қағидатын толыққанды іске асыру туралы айтуға мүмкіндік бермеді және тиісінше азаматтардың 

құқықтарын қорғауға мүмкіндік бермейді. 

А.Н.Ахпановтың айтуынша, өкілеттіктің тұрақты «тартылуы» қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

толық тергеуге, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуге және қылмыстық жауаптылыққа тартуға, әділ сот 
талқылауына және қылмыстық заңды дұрыс қолдануға, адамдарды, қоғам мен мемлекетті қылмыстық құқық 

бұзушылықтардан қорғауға кедергі келтіреді. 

Тергеу соттарының міндеті бүгін қылмыстық қудалау функцияларын өзіне алмай сот бақылауын 

жүзеге асырудан тұрады. Конституциялық құқықтарды сақтаудың кепілі бола отырып, тергеу соттары 

тараптардың мүмкіндіктерінің теңдігін, сондай-ақ қылмыстық істің сотқа дейінгі сатысында адамның және 
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азаматтың құқықтары мен бостандықтарын негізсіз айыптаудан, соттаудан және заңсыз шектеуден сот 

арқылы қорғауды қамтамасыз етуге арналған [4]. 

Тергеу судьясының қылмыстық қудалау органдарынан тәуелсіздік принципі қылмыстық істі одан 

әрі шешудің заңдылығы мен объективтілігін қамтамасыз етуге ықпал етеді. 

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексі 

романо-герман құқық жүйесі елдерінің қылмыстық іс жүргізу заңнамасының Қазақстан үшін неғұрлым 

қолайлы тәжірибесін өзіне алды, қылмыстық қудалау органдарының іс жүргізу қызметінде адамның және 

азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтаудың жаңа іс жүргізу кепілдіктерін 

жасауға мүмкіндік берді. Осындай кепілдіктердің қатарына жаңадан құрылған тергеу судьясының 
институты енді [3]. 

А.Н.Ахпановтың ойынша, қаралатын мәселелердің маңыздылығын ескере отырып, тергеу соттары 

тергеу әрекеттерін және мәжбүрлеу шараларын санкциялау кезінде қағидатты тәсілді қолданады. Тергеу 

судьялары өз қызметінде мән-жайларды мұқият зерделеуге, қандай да бір тергеу әрекеттерін санкциялау 

үшін заңды негіздерді белгілеуге бағытталған. Қылмыстық қудалау органы соттың алдында санкция беру 

туралы мәселеге бастамашылық жасай отырып, өз шешімінің уәжділігін, осы бұлтартпау шарасын сайлау 

себептерін негіздеуге, күдіктінің негізділігін дәлелдеуге міндетті [4]. 

Күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені шешуде кепіл қолдану 

емес, дәл осы бұлтартпау шарасын не басқа да бұлтартпау шараларын қолдануға негіздерді анықтау үшін 

қылмыстық іс материалдарын зерттеуге қажетті шаралар қабылданады. 

Нақты негіздер мен мән-жайлармен дәлелді қабылданатын шешімдер тергеу судьяларының 

қаулыларында көрсетіледі. Сотқа дейінгі бақылаудың негізгі аспектісі тергеу судьяларының сотқа дейінгі іс 
жүргізудің заңдылығын бақылауды жүзеге асыру және азаматтардың құқықтарының жол берілген 

бұзушылықтарына ден қою мүмкіндігі болып табылады. 

Әңгіме тек шағымдар мен материалдарды қарау рәсімі ғана емес, азаматтардың бұзылған 

конституциялық құқықтарын қалпына келтіру үшін заңды шаралар қабылдау туралы болып отыр. 

А.Н.Ахпановтың тұжырымдауынша, ден қоюдың пәрменді құралдарының бірі жеке қаулы болып 

табылады, ол заңды бұзуға жол берген тұлғалардың жауапкершілігі туралы мәселені шешумен қатар 

болашақта осындай бұзушылықтарды ескертуге мүмкіндік береді дейді [6]. 

Тергеу сотына істі мәні бойынша қарау кезінде, яғни іс бойынша сот талқылауы басталғанға дейін 

бағалануға жататындардан басқа, қылмыстық қудалау органдарының кез келген іс-әрекеттері мен 

шешімдерін жүргізудің заңдылығына шағым жасалуы мүмкін. 

Тергеу судьялары институты өз тиімділігін іс жүзінде көрсетіп отыр — салыстырмалы аз мерзім 
ішінде тергеу судьялары белгілі бір сот тәжірибесін пысықтады, заңнамалық жаңалықтар қылмыстық сот 

ісін жүргізуге бейімделген. 

А.Н.Ахпанов., В.А.Азаров., А.А.Амиргалиевтер тергеу соттары қызметінің нәтижелері бастапқы 

кезеңде тергеудің сапалы деңгейін арттыру, қылмысқа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру және жалпы 

сот төрелігін іске асыру сапасы туралы айтуға мүмкіндік береді. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 

қылмыстық қудалауды жүргізуге сот бақылауының болуы және тергеу судьясының өкілеттігі неғұрлым көп 

болған сайын, күдіктілердің құқықтарын қорғау кепілдіктері неғұрлым көп болып табылады. Тергеу судьясы 

(Германияда – тергеу судьясы, Францияда – сот тергеушісі) көзделген Германия мен Францияда осындай 

жүйенің ең жарқын тәжірибесі. Бұл елдерде барлық Санкциялар судьяға берілді, прокурор қылмыстық істі 

қозғау құқығына ие болды, қылмыстық тергеудің заңдылығын қадағалайды. Қазақстанда тергеу судьясының 

институты бар, алайда ол өз өкілеттіктерінде әлі де шектеулі, тергеу судьясы мен прокурор арасындағы 
өкілеттіктерді қайталаудың нормалары бар. Барлық осы мәселелерді шешу және жасырын тергеу 

әрекеттерін, атап айтқанда азаматтардың конституциялық құқықтарын шектеумен ұштасқан арнайы жедел 

іздестіру іс-шараларын қоса алғанда, соттың іс жүргізу әрекеттерін санкциялау нысанында сот бақылауын 

кезең-кезеңімен кеңейтуге кірісу қажет. 

Қазіргі заманғы әлемде тергеу судьясының маңыздылығы қылмыстар мен қылмыстық теріс 

қылықтарды тергеу жөніндегі тікелей функциялармен байланысы жоқ, бірақ қылмыстық қудалау органдары 

лауазымды адамдарының іс жүргізу әрекеттерінің заңдылығын қамтамасыз ететін және олардың 

әрекеттеріне жасалған шағымдарды қарайтын юрисдикциялық сот органы ретінде көрінеді. 

Сот санкциясы дамыған елдерде кеңінен қолданылады және осы елдердегі тергеу судьялары 

маңызды рөл атқарады. Тергеу судьяларының жұмысы жөніндегі озық тәжірибені ескере отырып, тергеу 

судьясының өтінішхаттарды санкциялау жөніндегі өкілеттіктерін кеңейту қажет. Осылайша, ұсынылған 

құжаттар бойынша көптеген мәселелерді тергеу судьясы жедел шешетін болады. Бұдан басқа, тергеуді 
жүзеге асыратын адам мен тергеу судьясы арасындағы делдалдықты алып тастау қажет. Бұл ретте барлық 

материалдардың көшірмелері прокурорға емес, тергеу судьясына жіберілуге тиіс, ол өз пікірін жазбаша 

білдіре және оны тергеу судьясына жібере алады. Сот бақылауын кеңейтудің маңызды бағыты 

прокуратурадан кепілді қолдануға, үлгілер алуға және куәландыруға санкция беру жөніндегі өкілеттіктерді 

соттарға беру болуға тиіс [6].  
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Бұл өкілеттіктерді қайталау көбінесе іске кедергі келтіреді, демек, оны екі рет қолданудың қажеті 

жоқ. Сотқа дейінгі тергеу органында санкцияға тікелей сотқа жүгіну құқығының болуы анағұрлым дұрыс 

болар еді. Бұл ретте прокурордың құқықтары бұзылмайды, өйткені прокурор сот отырысы барысында сотта 

өз ұстанымын білдіре алады. Тергеу судьяларының өкілеттіктерін кеңейту олардың жүктемесін ұлғайтады, 

өйткені тергеу судьясы көптеген мәселелерді санкциялайтын болады, бұл ретте әділ сот төрелігінің маңызды 

факторы ретінде судьялардың тәуелсіздігі туралы ұмытпау керек. Бұл жерде өз штатында төрағасы, 

судьялары және сот қызметкерлері бар мамандандырылған тергеу соттарын құру өте дұрыс болар еді. 

қылмыстық процесте ең бастысы жарыспалылық процесі. Жарыспалылық тараптардың іс жүргізу мүдделері 

қарама-қарсы, ал тең құқықтар сотқа заңды және негізделген үкім шығаруға мүмкіндік беретін кепіл болып 
табылады деп болжайды. 

Қылмыстық процесс үшін маңызды қарапайымдылық, жеделдік және қысқа мерзімді болып 

табылады. Қылмыстық қудалаудың қазақстандық тәжірибесі әл-ауқаттылықпен және үлкенділікпен 

сипатталады, бұл қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және халықтың сенім деңгейіне теріс әсер 

етеді.  

Қылмыстық қудалау органдары жасаған кезде азаматтардың құқықтарын қорғау мақсатында 

азаматтардың өз құқықтарын бұзбау өте маңызды. Осы ұстанымдарды іске асыру үшін сақтық шараларын 

және оның ішінде алынған нәтижелеріне қарамастан, оларға қатысты жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері 

туралы адамдарды хабардар ету жөніндегі шараларды барынша сақтау қажет. Шын мәнінде, көптеген 

адамдар оларға қатысты жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері туралы білмейді. Олардың ішінде: 

байланыстың техникалық арналарынан, компьютерлік жүйелерден және өзге де техникалық құралдардан 

ақпаратты алу, почта-телеграф жөнелтілімдерін бақылау, сөйлесулерді жасырын тыңдау және жазу, 
жүргізілген телефон келіссөздері туралы мәліметтер алу, телефон және басқа да сөйлесу құрылғылары 

бойынша жүргізілетін сөйлесулерді тыңдау және жазу. Осы жасырын тергеу әрекеттерінің барлығы 

азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзады және демек, олар өте сақ болуға тиіс және оған қатысты 

осы жасырын тергеу әрекеттері жүргізілген адам бұл туралы білуі тиіс. 

Бұл міндет прокуратураға тиесілі болуы тиіс, өйткені оның негізгі міндеті адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғау және 

қалпына келтіру, сондай-ақ заңдылықтың бұзылуын, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, 

олардың салдарын анықтау және жою болып табылады. 

Көбінесе іс жүзінде құқық қорғау органдары тергеліп жатқан іс бойынша кінәнің жеткілікті 

дәлелдемелерін жинамай, кез келген басқа айғақтарды зерттеген жағдайлар болады, олар күдікті адамға 

қатысты, оны кез келген тәсілмен жауапкершілікке тарту мақсатында. Осы бұзу практикасы орын алады 
және оны еңсеру үшін құқық қорғау органдарының тексерілетін әрекет шегінен шығатын дәлелдемелерді 

жинауын болдырмайтын бірқатар нормаларды қабылдау қажет. Қосымша анықталған фактілер бойынша 

СДТБТ-ға міндетті тіркеуді заңды түрде бекіту қажет, бұл бір жағынан күдіктінің құқықтарын қорғауға 

мүмкіндік береді, ал екінші жағынан құқық қорғау органдарына қылмыстарды ашу жауапкершілігі мен 

сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Осы ұсыныстардың барлығы оларды енгізу жағдайында қылмыстық 

қудалаудың сапасын айтарлықтай жақсартуға, азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің құқықтары мен заңды 

мүдделерін сенімді қорғауға мүмкіндік береді. 
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Түйін: 

Заманауи саяси процестің дамуы жаһандық ауқымда кез-келген мемлекеттің дамуы үшін 

түбегейлі жаңа контекст құратын әлеуметтік-экономикалық және саяси-құқықтық қатынастардың 

жаһандануымен тығыз байланысты. Жаһандану дегеніміз - «айырмашылықтарды жою», құндылықтарды, 

өмір салтын біріздендіру, «әлемдік стандарттар» қою арқылы монотондылыққа дейін азайту. 

Жаһанданудың ұлттық мемлекетке және құқыққа әсерін теориялық тұрғыдан зерттеу, 
қалыптасу кезеңінен бастап, сол кезге дейін қалыптасқан мемлекеттік-құқықтық мәселенің дәстүрлі және 

институционалды және функционалды жақтарына жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. оның 

қазіргі даму деңгейі. Мемлекетке және құқыққа тек ұтымдылық тұрғысынан ғана емес, керісінше олардың 

ішкі өмірі мен қызметін ұйымдастырудың иррационалдылығы тұрғысынан қарауға көмектеседі, сонымен 

қатар оларға сыртқы жағынан, көзқарас тұрғысынан қарауға көмектеседі олардың басқа үкіметтік және 

құқықтық жүйелермен қарым-қатынасының және өзара әрекетінің сипаты, сонымен қатар жаһандану 

процестерінен туындаған және ұшырайтын өзгерістер тұрғысынан. 

 

Abstract: 

The development of the modern political process is inseparably linked with the globalization of socio-

economic and political-legal relations, which on a global scale create a fundamentally new context for the 
development of any state.  Globalization is the reduction of diversity to monotony by "erasing differences", the 

unification of values, lifestyles, the imposition of "world standards". 

In theoretical terms, the study of the impact of globalization on the national state and law allows a new look 

at those traditional and institutional and functional aspects of the state-legal matter, which were peculiar to it from 

the moment of formation and up to the modern level of its development. Helps to look at the state and right not only 

from the point of view of rationality or, on the contrary, the irrationality of the organization of their internal life and 

activities, but also look at them as if from outside, from the perspective of the nature of their relationship and 

interaction with other governmental and legal systems, but also in terms of the changes that are caused by and are 

subject to processes of globalization. 

 

Ключевые слова: глобализация; государство; право; развитие; процесс; общество; 
государственность; цивилизация 

 Keywords: globalization; state; law; development; process; society; statehood; civilization 

 

Современные международные интеграционные процессы, в которые включен и Казахстан, диктуют 

необходимость переосмысления роли государства и права в мировом сообществе, прежние представления 

об этих общественных институтах не утратили своего значения, однако требуют переоценки.  

 Президент Республики Казахстан К-Ж.Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 

года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отмечает, 

что «Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация 

приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности» [1]. 

 Глубинная трансформация международного сообщества детерминирует гомогенизацию мирового 

пространства, формирование единой государственности. Сегодня большинство стран придерживается одних 
стандартов ценностей, следует единым обычаям и нормам поведения. Причем происходящая в настоящее 

время унификация государственно-правовой сферы обусловлена не объективными потребностями 

интеграционного общественного развития, а целенаправленным воздействием стран «золотого миллиарда» 

на национальную государственность остальных стран. 

Процессы глобализации, равно как и их последствия, вызывают далеко не однозначную реакцию и 

соответственно оценку характера их воздействия на государство и право. Ибо глобализация - это 
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двусторонний процесс. С одной стороны, она способна дать изобилие, повысить продуктивность, 

эффективность производства. А с другой - она углубляет неравенство, затрудняет приспособление к новым 

условиям, уменьшает разнообразие, подрывает гражданское общество [2]. 

Глобализация оказывает весьма существенное и притом далеко не всегда позитивное влияние на 

перспективы развития общества, государство и право, порождая при этом такие условия, при которых в 

управлении делами общества и разрешении глобальных, социально-значимых проблем постепенно 

уменьшается роль государственных институтов и многократно возрастает значение транснациональных 

корпораций [3].  

Глобализация экономической, финансовой и других сфер жизни общества и государства 
действительно порождает множество проблем теоретического и практического плана, требующих к себе 

самого пристального внимания и глубокого изучения с целью их наиболее оперативного и оптимального 

решения. Глобализацию можно определить с точки зрения системного подхода как системную, 

многоаспектную и разноуровневую интеграцию различных существующих в мире государственно-

правовых, экономико-финансовых и общественно-политических институтов, идей, принципов, связей, 

морально-политических, материальных и иных ценностей, разнообразных отношений.  

Процесс глобализации является объективным, никем не инспирированным «извне», естественным 

процессом.  

Государство было и остается важнейшим фактором общественного развития. Поэтому именно с ним 

связывают надежды на прогрессивные преобразования, но именно оно нередко подвергается критике. В 

современных условиях во многих странах проводятся государственные реформы, ищут ответы, как 

реорганизовать власть, уменьшить или усилить влияние государства на экономику, обеспечить 
демократизацию управления. Процессы, связанные с подобной перестройкой, проходят и в нашей стране. 

Очевидно, что их надо тщательно анализировать и на этой основе разрабатывать обоснованные 

рекомендации.  

В истории было много теорий, призванных дать определение, раскрыть состояние и развитие 

государства. В научной литературе последних лет стала преобладать концепция либерально-рыночного 

государства. Отказ от государственного управления сочетается с признанием частной собственности и даже 

выходом государства из экономической игры; критика тоталитаризма сопровождается критикой нового 

отчуждения государства от народа; государство плохо служит вульгарному гражданскому обществу [4].  

Другие взгляды отражают модернизируемый образ государства как проявление «нового 

социализма», с его базисной самоорганизацией, реальным народовластием и правовыми институтами, 

разделением властей, распределением по труду, сочетанием личной свободы и социального равенства [5].  
Юридическая наука сохраняет симпатии к нормативно-функциональной трактовке государства. 

Названные выше элементы государства содержатся и развиваются в учебниках по теории государства и 

права. Даются пояснения термина «государственность» как более широкого, чем понятие «государство», 

«государственная власть» и т.п. Хотя это скорее свойство, качественное состояние государственно-

организованного общества, отражающее комплекс элементов и институтов публичной власти и компоненты 

неополитического характера.  

В научной литературе были разные трактовки государства: выявлялись общие государственные дела 

наряду с классовыми; обращалось внимание на своего рода «триаду» государственных дел – классовых, 

общих и всеобщих (в масштабе мирового сообщества). Это позволило выйти за пределы традиционной 

трактовки государства как узкоклассовой политической организации. В дальнейшем в науке был сделан 

акцент на социально-консенсуальной функции государства, обосновано определение государства как 
универсальной политической организации в обществе, обусловленной его социальной асимметрией и 

необходимостью выполнения его «общих дел», и организации легализованного и легитимного 

принуждения, обладающей особой публичной (государственной) властью и специализированным аппаратом 

управления обществом, выражающей прежде всего экономические, политические и идеологические 

интересы доминирующего социального слоя и выполняющей в определенной степени функции арбитража 

между различными социальными слоями общества [6]. 

В зарубежной литературе также предпринимаются усилия дать оценки изменениям, происходящим 

в государстве. Профессор Ж.Шевалье, например, рассматривает разные грани государства – в аспекте 

символической, юридической, политической, органической, социальной конституции (в смысле – 

устройства), проблемы его динамики и трансформации, включая будущее государство, в условиях 

глобализации и международных «угроз» суверенитету [7]. 

П.Розанваллон связывает кризис государства с идеологическим кризисом и слабостью его функций 
как государства всеобщего благоденствия. Оно должно активно поддерживать сплоченность общества и 

выполнять свои обязательства по социальному контракту, эффективно оказывать публичные услуги [8]. На 

этом фоне традиционную позицию занимает Ф.Ч.Казула, трактующий государство как соединение народа, 

территории и юридических обязательств. Именно правовое устройство общества, а не власть обеспечивает 

объединение и управление людьми, его суверенность и участие в международных союзах.  
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Сказанное позволяет сделать некоторые оценки. Так, можно дать определение государства как 

публичной организации общества для управления его общими делами с помощью права. Такое определение 

конкретизируется в конституциях ряда стран с помощью характеристик конституционных признаков 

государства. Применительно к Казахстану речь идет о демократическом, правовом, светском и социальном 

государстве с республиканской формой правления (ч.1ст.1 Конституции РК).  

Необходимо обратить особое внимание на системное построение и функционирование государства. 

Однако в отражающей данный подход трактовке до сих пор преобладает элементный подход, что, в свою 

очередь, приводит к преувеличенной оценке роли одного элемента – публичной власти и недооценке других 

элементов, а, следовательно, к утрате их системных связей и взаимных влияний. Между тем, кто 
опровергает историческую закономерность – народ страны либо послушан власти, либо сопротивляется и 

свергает ее, либо уходит, «отчуждается» от нее?  И в этом главная доминанта существования государства. 

Оно, как сложнейшая социальная система, состоит из нескольких элементов. Это – граждане (народ, нация, 

население), это – публичная (государственная) власть, это – территория и ее границы, это – государственные 

ресурсы (налоги, бюджет, собственность), это – установление правового порядка, это – официальное 

представительство в мировом сообществе. Каждый из названных элементов представляет собой своего рода 

подсистему со своими составными частями. Связи же между элементами – устойчивые и подвижные, и их 

забвение чревато ошибками в государственном масштабе.  

Государственные реформы призваны обеспечивать целенаправленные перемены. С помощью 

стратегии реформ – имея в виду их цели и задачи, этапы, системы последовательно осуществляемых мер, 

достижение результатов и новых государственных состояний – можно обеспечить модернизацию 

государства (в качестве наглядного примера можно привести Стратегию «Казахстан - 2050»). 
В этом контексте следует отметить, что в Послании Главы государства К-Ж.Токаева народу 

Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана» отмечается: «Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего 

государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только 

путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, 

встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять 

гражданское общество встроенное в контекст современной геополитики [9]. 

Третье тысячелетие дает поводы всерьез задуматься о судьбе ряда традиционных и востребованных 

человечеством институтов, ценность и значимость которых долгое время не вызывали сомнений, но 

которые в ближайшем будущем способны обнаружить тенденции к определенной девальвации. К их числу 

относятся – как парадоксально это ни прозвучит – право и правопорядок. Во всяком случае, сегодня уже 
нельзя, как нам представляется, быть совершенно уверенными в том, что в относительно скором времени 

право действительно будет тем, чем мы привыкли его считать.  

В третьем тысячелетии речь идет о системном изменении вектора развития человеческой 

цивилизации, признаки которого сегодня наблюдаются (тотальная реинтеграция, атомизация социума и 

другие).  

Как ранее человек стремился ощущать себя частью природы и черпать в ней животную, а не 

духовную энергетику, так сегодня Его Величество Потребитель не мыслит себя вне современной 

информационной технокультуры и ею же считает себя безупречно защищенным. В XXI столетии люди с 

университетским образованием, предоставляющим им знания обо всем накопленном человечеством опыте, 

прячутся от мыслей о смерти за постоянно фабрикуемыми стереотипами потребительского мышления и 

унифицированными образцами поведения. По наблюдению М.Элиаде, мифологическое поведение 
раскрывается сегодня в навязчивом стремлении достигнуть «успеха», столь характерном для современного 

общества и выражающем темное и неосознанное желание выйти за пределы человеческих возможностей 

[10].  

Современная цивилизация, в полной мере используя достижениянаучно-технического прогресса, 

экономической, юридической, социологической и иных наук, отвергая религию как сдерживающий фактор 

и выбирая агрессивное неоязычество, выстраивается в сетевое общество, характеризующееся высочайшей 

сплоченностью, мобильностью и эффективностью элементов сети, что позволяет ее операторам 

максимально полезно использовать ресурсный, производственный и гуманитарный потенциал человечества. 

Всемирная история переживает стадию размывания вертикальных структур и формирования горизонтально 

интегрированного, сплачиваемого коммерческими интересами и ньюэйджевскойнеоязыческой идеологией 

сетевого социума [11]. 

Сегодня уже не выглядит антиутопией прогноз, согласно которому значительная часть рода 
человеческого в обозримом будущем полностью распадется на изолированные атомы индивидуальностей, 

соединенные с миром только коммуникативными технологиями. Человек будущего сможет не покидать 

пределов своего жилища, зарабатывая на жизнь фрилансингом, получая все необходимое для жизни, 

включая сублимированные ощущения и потребности в общении, через электронную торговлю и социальные 

сети. При этом он будет уже в абсолютно полном объеме заложником глобальных сетевых проектов, 
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контролирующих подавляющую часть материальных ресурсов планеты и существующих вне общепринятых 

закона и морали по одним им ведомым обычаям.  

Обычай – вот ключевое слово, вновь возникающее на уровне сетевой модели организации социума. 

Казалось бы, в условиях разобщения индивидов, повышения уровня их изоляции друг от друга роль 

правовых регуляторов должна возрастать. Однако все дело в том, что система стимулов активного и 

осознанного социального поведения людей, атрибутом которого является развитое право, по мере их полной 

интеграции в исключительно  

потребительское существование претерпит существенные изменения. Значительная часть 

человечества имеет высокие шансы на превращение в аморфную пассивную массу, для которой роль права 
будет сведена в основном к внесудебным выплатам операторами сетей взысканий в случае сбоев в 

поставках потребительских товаров и услуг.  

Уже сегодня право становится исключительно прикладным механизмом, позволяющим эффективно 

защищать более или менее долгосрочные интересы, в основном потребительские и коммерческие. Наиболее 

детально в нем проработаны правила, способствующие беспрепятственной реализации обязательств, а равно 

их обороту в качестве самостоятельного товара. Скрупулезная проработка тонких деталей современного 

гиперинтенсивного экономического оборота неизбежно влечет утрату целостного взгляда на 

законотворчество и правоприменение, разрастание нормативного материала, не связанного более единством 

концептуального подхода. В правоприменении все большее значение приобретает профессиональная 

специализация юристов, досконально владеющих лишь достаточно узким сегментом своей профессии. 

Вслед за атомизацией общества атомизируется и право.  

В преломлении высказанных соображений к казахстанской ситуации необходимо дополнить их 
рядом оговорок. Главная из них – право едва ли успело стать по-настоящему общепринятой в народе 

доминантой, следовать которой должно при любых обстоятельствах. Очень многие по-прежнему 

воспринимают закон и правопорядок не как выгодные для нас явления, без которых невозможно 

существование в социуме в долгосрочной перспективе, а как навязанные нам институты, от которых нужно 

уметь уклоняться. В контексте правового нигилизма казахстанцев – общепризнанного ныне явления – 

особое место занимает уникальный казахстанский феномен: массовый правовой нигилизм юристов, когда 

люди, призванные знать и применять закон, применяют его своекорыстно и вопреки его содержанию и 

принципам. Во многом в этом виноват сам правопорядок, не гарантирующий выгод от систематического 

следования закону и неизбежности негативных последствий даже эпизодического его нарушения.  

 Черты национального менталитета, проявлявшиеся и в прежние времена и многократно отмеченные 

философами, историками, политологами и социологами, по-прежнему работают в части следования закону в 
специфическом ключе. Склонность к личностной оценке правовых норм легко переходит в произвольную 

трактовку норм и правил и тривиальный правовой нигилизм, особенно если личные представления 

индивида о нравственности и морали либо размыты, либо вообще атрофированы. Понятия 

«справедливости», «правды» могут носить слишком абстрактный характер, а стремление к ним – 

становиться откровенно декларативным и даже демагогическим.  

 Знаменитая идея справедливости сохраняет свою актуальность  качестве стержневой идеи 

казахстанского правосознания. По сравнению с былыми временами условия для ее реализации, казалось бы, 

существенно улучшились: официально упразднено социальное неравенство, ценности, в древности 

воспринимавшиеся исключительно как религиозно-нравственные, оказались закрепленными в Конституции, 

законах, международных конвенциях и декларациях. Однако провозглашение этих ценностей на поверку 

оказывается действительно сугубо декларативными; социальное расслоение и беспомощность рядовых 
членов общества перед имеющими официальную и неофициальную власть приобрели угрожающие 

масштабы. В то же время утрата нравственных императивов не смогла быть восполнена обилием и 

вариативностью нормативного материала, многочисленностью и многофункциональностью государственно-

бюрократического аппарата. Особенно болезненно указанные обстоятельства влияют на достижение 

справедливости в отсутствие идеи, объединяющей различные социальные слои и отдельных индивидов и 

генерирующей положительные импульсы правового менталитета. «Правда» теперь у каждого своя, хотя 

должна быть indefinite одной-единственной.  

 В то же время нельзя исключительно пессимистически оценивать роль права как в Казахстане, так и 

в современном глобальном мире. В современной национальной правовой системе Казахстана можно найти 

примеры возможности рациональной и правовой организации казахстанского общества. Что касается 

глобального контекста, то и в нем следование здравому смыслу, отказ от стереотипного потребительского 

восприятия действительности, элементарная готовность думать и трезво оценивать обстоятельства выглядят 
обязательными и в целом достаточными условиями сохранности правовой вертикально интегрированной 

цивилизации. 
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Түйін: 

  Мақалада сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында мемлекеттік басқаруды жетілдіру 

шаралары және мемлекеттік қызметтің заңдылығын қамтамасыз етудегі мемлекеттік қызметтің рөлін 

арттыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жүйесін енгізу болып табылады. Яғни, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - бұл мемлекеттік қызмет саласындағы заңның үстемдігі және Қазақстан 

Республикасындағы барлық атқарушы органдардың жұмыс істеуі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестің тиімді құралдары мен әдістерін іздеуді қамтамасыз ететін құқықтық механизм. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізі халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарттарды және шет елдердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тәжірибесін ескеретін 

заңдар болуы керек. Барлық жағдайларда адам факторы пайда болатынын ұмытпаңыз - және өзіңізді 

және сіздің отбасыңызды материалдық қамтамасыз етуді қалау кез келген адамның қалыпты 

құштарлығы болып табылады, өйткені бұл фактор жемқорлықтың маңызды көздерінің бірі болып 

табылады. Халықаралық тәжірибеге сәйкес, этика ережелерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа нөлдік 

төзімділікті насихаттауды тек сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мен этика 
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өкілдеріне сеніп тапсыруға болмайды. Ұлттық масштабтағы бұл жұмысты балаларды ерте 

тәрбиелеуден, отбасымен бірге бастау керек, мектепте, колледжде, университетте жалғастырып, 

мемлекеттік қызметтің этикалық ортасына және мемлекеттік органдар үшін үлгі болуға көшу керек. 

   

Abstract: 

 In the article, measures to improve public administration in order to prevent corruption and increase the 

role of the civil service in ensuring the legitimacy of the civil service is the introduction of a system of anti-

corruption measures. That is, anti-corruption is a legal mechanism that ensures the rule of law in the field of public 

service and the functioning of all executive bodies in the Republic of Kazakhstan, as well as the search for effective 
tools and methods of combating corruption. The basis of anti-corruption should be laws that take into account 

international anti-corruption standards and anti-corruption practices abroad. Remember that in all cases there is a 

human factor - and the desire to provide for yourself and your family is a normal desire of any person, because this 

factor is one of the most important sources of corruption. According to international practice, the promotion of the 

rules of ethics, including zero tolerance for corruption, can not be entrusted only to the Department of Anti-

Corruption and representatives of ethics. This work on a national scale should begin with the early upbringing of 

children, with the family, continue at school, college, university, and move to the ethical environment of public 

service and to become a model for public authorities. 

 

Ключевые слова: государственность, государственное управление, государственная служба,  

нормативно-правовая база, антикоррупционная политика,  этики госслужащих, профилактика этических 

правонарушений 
Keywords: statehood, public administration, public service, regulatory framework, anti-corruption policy, 

civil servants ethics, prevention of ethical offenses 

 

В Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстан» с повестки дня не 

сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и 

общественности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого 

руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление. Надо также предусмотреть 

строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и 

провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике. Принцип презумпции 
невиновности должен соблюдаться в полном объеме[1]. 

На современном этапе развития казахстанской государственности, коррупция представляет собой не 

что иное, как торговлю властными полномочиями в государственном и негосударственном секторах. 

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-

прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных институтов, 

препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной 

экономики, вызывает большую тревогу в казахстанском обществе и порождает недоверие к 

государственным структурам [8, c.32]. 

Мерами по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции и 

повышения роли государственной службы в обеспечении законности функционирования государственных 

органов исполнительной власти является реализация системы антикоррупционных мер [2, с.43]. То есть, 
противодействие коррупции – это организационно-правовой механизм, с помощью которого обеспечивается 

режим законности в сфере государственной службы и функционирования в целом всех органов 

исполнительной власти в РК, а также поиск эффективных инструментов и методов борьбы с коррупцией. 

 Основой антикоррупционных мероприятий должно стать законодательство, учитывающее 

международные антикоррупционные стандарты и опыт противодействия коррупции в зарубежных 

государствах [3, с.89]. Что касается развития так называемой «антикоррупционной законодательной базы», в 

данном случае многие исследователи указывают на необходимость создания полноценного 

антикоррупционного законодательства путем имплементации в казахстанскую правовую систему 

международно-правовых норм, что могло бы обеспечить переход от декларативных норм к действенным 

правовым способам противодействия коррупции [4, с.49]. Однако, нельзя забывать о том, что казахстанское 

законодательство своеобразно, и внедрение международно-правовых норм должно быть продуманным и 

подходящим для нашей законодательной системы, и важно привести в соответствие как нормативно-
правовую базу, так и подготовить общественность к нововведениям. 

 В целом, меры по борьбе с коррупцией на современном этапе в системе государственного 

управления состоят в следующем. 

Во-первых, достаточно серьезно повышаются требования к государственным служащим. 

Во-вторых, государственные служащие обязаны соотносить свои действия с установленными 

правилами поведения на службе. 
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В-третьих, вводятся меры уголовного наказания за злоупотребление полномочиями лицами, которые 

исполняют управленческие функции в негосударственных организациях.  

В-четвертых, вводится административная ответственность юридических лиц за передачу взятки от 

имени или в интересах юридического лица. 

Развитие и трансформация антикоррупционной политики в сфере государственной службы по пути 

ужесточения ограничивающего элемента, строгий учет и контроль за служебной деятельностью 

государственных служащих, позволит сделать ее наиболее действенным и эффективным способом 

противодействия «государственной коррупции», предполагающим информационную открытость 

деятельности должностных лиц государства и позволяющим противодействовать совершению 
коррупционных преступлений [5, с.53]. .  

Действующий зaкон Республики Кaзaхстaн от 18 ноября 2015 годa «О противодействии коррупции» 

способствует предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений[6]. 

Коррупция, к примеру, в органах внутренних дел, а также иных исполнительных органах 

государственной власти носит социальный характер, имеет сложную структуру. В этой связи, коррупция в 

органах полиции может рассматриваться с экономической, политологической и правовой точек зрения. 

Такой подход позволяет выявить различные формы коррупции, а также разработать современные средства 

борьбы с коррупцией в органах внутренних дел, дает возможность выявить связь полицейской коррупции с 

чиновничьей.. Однако, взглянув на проблему изнутри, следует отметить и источники коррупции. Как 

правило, возникает мотив к совершению преступления коррупционной направленности неспроста, а из – за 

неудовлетворенности сотрудников госорганов своим положением, в частности, материальным.    То есть, 

если мы идем по пути ужесточения наказания за преступления коррупционной направленности, то 
альтернативой должны предприниматься меры по улучшению положения государственных служащих, 

создаваться нормальные условия для того, чтобы работа выполнялась качественно, снижалась текучесть 

кадров, и тем самым объем работ распределялся равномерно и был реально выполнимым по нагрузке на 

каждого государственного служащего. На наш взгляд, если государственный служащий получает за свой 

труд соразмерную заработную плату и параллельно законом установлены жесткие рамки недозволительного 

поведения, серьезное наказание за совершение преступлений коррупционной направленности, то из этого и 

следует, что государственный служащий элементарно не будет даже задумываться о том, чтобы нарушить 

закон и совершить преступление коррупционной направленности, ведь имея вполне адекватную заработную 

плату и условия для выполнения качественной работы, вряд ли придет в голову потерять такое место 

работы. 

Не стоит забывать о том, что во всех случаях будет проявляться человеческий фактор – а желание 
материально обеспечить себя и свою семью вполне нормальное желание любого человека, ведь именно этот 

фактор является одним из серьезных источников коррупции. Находясь на государственной службе,  

госслужащий рассчитывает на то, что за добросовестное исполнение должностных обязанностей он будет 

получать достойное денежное вознаграждение, пользоваться социальными льготами и привилегиями. 

Следовательно, одним из вариантов решения проблемы может стать механизм улучшения положения 

государственного служащего – как материального, так и социального, что в свою очередь взаимосвязано: 

ведь справедливо оцененный труд государственного служащего ведет к тому, что у государственного 

служащего повышается стимул к выполнению своей работы качественно в целях получения данного 

материального поощрения, что, как следствие, ведет к удовлетворенности граждан работой 

государственных служащих, и тем самым повышая авторитет отдельно взятого подразделения. А если 

госслужащий доволен своим положение, у него есть стимул для выполнения своей работы более 
качественно. Если же данный инструмент не действует, в борьбу включается более жесткий инструмент – 

соответственно, серьезные санкции за недобросовестное исполнение своих обязанностей. Таким образом, 

здесь мы получаем механизм весов – уравновешивание как поощрительных инструментов, так и 

ограничительных.  

В Казахстане наблюдается всплеск внимания к вопросам этики госслужащих. Осенью 2015 года был 

принят новый Кодекс этики госслужащих, а с января 2016 года в местные и центральные госорганы впервые 

были введены уполномоченные по этике. В своей практике уполномоченные по этике сталкиваются с 

проблемами, которые тормозят их работу по продвижению этики в ряды госслужащих.  

В стремлении войти в 30-ку развитых стран мира, в том числе и по уровню этичности госаппарата, 

Казахстан активно изучает опыт зарубежных стран. Опыт стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в отношении формата и стиля написания кодексов этики весьма 

разнообразен.  Правительства стран ОЭСР используют разные подходы в вопросах правовой формы и 
степени независимости института по этике. В большинстве стран ОЭСР не имеются специально созданные 

органы, которые занимаются исключительно вопросами этики на госслужбе. К числу таких стран относятся 

Германия, Финляндия, Италия, Дания и другие. Напротив, в других странах, таких как Канада, Австралия и 

Греция, имеются отдельные институты по вопросам этики на государственной службе. 

Казахстан последовал международной тенденции вводить этических комиссаров и этический 

кодекс. Осенью 2015 года был принят новый Кодекс этики госслужащих, а с января 2016 года в местные и 
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центральные госорганы (за исключением правоохранительных и специальных) были введены 

уполномоченные по этике. Уполномоченные по этике должны консультировать по вопросам 

законодательства в сфере госслужбы, этического кодекса, и способствовать формированию благоприятной 

морально-психологической атмосферы в коллективе. Их выбирают из числа госслужащих, пользующихся 

уважением и авторитетом в коллективе. 

С начала 2017 года действует мобильное приложение «Этика на госслужбе», которое содержит 

этический кодекс, тест по определению этичности, памятку по подаркам и рекомендации по основным 

требованиям к форме одежды госслужащих. Агентством проводится мониторинг аккаунтов госслужащих в 

социальных сетях на наличие информации, фото- и видеоматериалов, дискредитирующих госслужбу. 
Примерами могут служить фотографии госслужащих при употреблении алкоголя или в непристойном виде, 

или на фоне предметов роскоши.  Вместе с определенным прогрессом в сфере профилактики этических 

правонарушений, сохраняется ряд проблем, с которыми сталкиваются уполномоченные по этике в своей 

ежедневной практике. Их можно объединить в пять причин недостаточной эффективности уполномоченных 

по этике. 

- Низкая мотивация. Уполномоченные по этике совмещают работу по продвижению этики со своей 

основной работой. Их оценивают, продвигают, вознаграждают по результатам их основной должности, но 

не по результатам работы в сфере этики. В условиях перехода к системе оплаты труда по результатам, 

уполномоченные по этике не имеют ни материальной, ни моральной мотивации к совершенствованию 

работы в сфере этики, отдавая приоритет основной работе.  

- Потребность в обучении и методической поддержке. Уполномоченные по этике крайне нуждаются 

в повышении квалификации по темам этического кодекса и антикоррупционной политики в международной 
практике и Казахстане на регулярной основе. Они отмечают потребность в обмене опытом и мнениями по 

профилактике и решению этических ситуаций среди всех уполномоченных по этике.  

- Специфика в регионах. В министерстве уполномоченный по этике работает в тесном контакте со 

своими коллегами: все находятся в шаговой доступности и количество персонала не превышает 300-400 

человек. Однако в регионах ситуация иная. Уполномоченный по этике должен проводить профилактику 

этических правонарушений для многочисленных коллег в своем регионе, которые работают за сотни и 

тысячи километров от областного центра.. 

- Статус и конфликт интересов. Уполномоченный по этике находится в чрезвычайно сложном, 

«щекотливом» положении: с одной стороны, он должен сообщать руководителю госоргана обо всех 

неэтичных ситуациях, следуя кодексу этики. В условиях «командной работы», когда некоторые сотрудники 

могут совершать неэтичные поступки под защитой руководителей госорганов, задача уполномоченного по 
этике становится непосильной. В условиях привязки результатов деятельности к вознаграждениям, кадровая 

служба будет демотивирована в выявлении и расследовании неэтичных поступков[7].  

- Сложности доказательства. Если даже граждане или госслужащие делают заявления о нарушении 

этики, то подкрепить их фактами и доказательствами бывает очень сложно. Отсутствует возможность 

сделать аудиозапись, сфотографировать, так как при входе в здание госорганов нужно оставлять сотовые 

телефоны. 

По международному опыту, продвижение этики, в том числе воспитание нулевой терпимости к 

коррупции, не должно быть возложено только на антикоррупционное ведомство и уполномоченных по 

этике. Эта работа государственного масштаба должна начинаться с раннего воспитания детей, с семьи, 

продолжаться в школе, колледже, университете, и переходить в этичную среду госслужбы и ролевую 

модель руководителей госорганов. Именно такие примеры можно увидеть в клубе самых развитых странах 
мира, куда стремится попасть и Казахстан.  
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Резюме: 
Обеспечение общественной безопасности является одной из важнейших функций государства на 

любом этапе исторического развития, особенно важной для безопасности современного Казахстана, 

который зависит от формирования и развития новой системы. Общественная безопасность - это 

сложная система ценностей, интересов, угроз и других факторов. В последнем случае время имеет 

существенное значение для обеспечения общественной безопасности и национальной безопасности 

Казахстана в целом. Об этом свидетельствует принятие национальной стратегии. Это соответствует 

современным реалиям безопасности Российской Федерации до 2020 года. Кроме того, опыт применения 

Закона Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1 показал необходимость 

внесения в него поправок, уточнения основ и содержания служб безопасности, полномочий 

государственных органов в этой области, а также статуса Совета Безопасности. В связи с этим 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев представил проект Федерального закона «О 
безопасности», в котором определены основные принципы государственной безопасности, 

государственной безопасности, общественной безопасности, экологической безопасности, личной 

безопасности и других видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Аbstract: 

Ensuring public safety is one of the most important functions of the state at any stage of historical 

development, especially important for the security of modern Kazakhstan, which depends on the formation and 

development of the new system. Public safety is a complex system of values, interests, threats and other factors. In 

the latter case, time has a public meaning for the provision of public security and national security of Kazakhstan as 

a whole. This is evidenced by the adoption of the national strategy. This corresponds to the modern realities of the 

safety of the Russian Federation until 2020. In addition, the experience of applying the Law of the Russian 

Federation "On Security" from March 5, 1992 № 2446-1 showed the need to make contributions to it, clarify the 
basics and content of the security service, the authority of state bodies in this area, as well as the status of the 

Security Council. In connection with this, the President of the Russian Federation D.A. Medvedev presented a draft 

of the Federal Law "On Safety", which defines the basic principles of state security, state security, public safety, 

environmental safety, personal security, personal safety. 
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Соңғы уақыттарда әлемнің түрлі елдерінде болып жатқан жан түршігерлік сан-қилы оқиғалар көп 

мемлекеттер үшін терроршылдық аса күрделі проблемаға айналып отырғандығын көрсетсе керек. Замана 

дерті саналатын осынау қоғамдық, қауіпті көріністің кең етек алуы, өрттей қаулап бара жатқаны 

мемлекетаралық және ішкі саяси, әлеуметтік- экономикалық, тарихи, ұлттық, діни т.б. факторлардың үлкен 

қайшылықтарға ұрынуымен түсіндірілмек. Мамандардың пікірлеріне жүгінсек, бұл қайшылықтар алғы 

онжылдықта әрмен қарай өрши түспек екен. Демек, терроршылдықта арта түседі деген сөз. Әрі мұндай 
әрекеттерден бірде-бір мемлекет тысқары қалуы мүмкін емес. 

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету - тарихи дамудың кез-келген кезеңіндегі мемлекеттің 

маңызды функцияларының бірі.Бұл функция әсіресе қазіргі Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

маңызды, олар жаңа жүйенің қалыптасуы мен жетілуіне байланысты. Қоғамдық қауіпсіздік дегеніміз 

құндылықтардан, мүдделерден, қауіп-қатерлерден және басқа факторлардан тұратын кешенді жүйе. Соңғы 

жағдайда уақыт қоғамдық қауіпсіздікті және жалпы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

алаңдайды. Ұлттық стратегияның қабылдануы осының дәлелі. Ресей Федерациясының 2020 жылға дейінгі 

қауіпсіздігі оны қамтамасыз етудің заманауи шындықтарына сәйкес келеді. Сонымен қатар, қолдану 

тәжірибесі«Қауіпсіздік туралы» Ресей Федерациясының 1992 жылғы 5 наурыздағы № 2446-1 Заңы  оны 

түзету, негіздерді нақтылау қажеттілігін көрсетті жәнеқауіпсіздік қызметінің мазмұны, өкілеттіктеросы 

саладағы мемлекеттік органдар, сондай-ақ Ресей Федерациясы Қауіпсіздік Кеңесінің мәртебесі. Осы 

Президентке байланыстыРесей Федерациясы Д.А. Медведев Мемлекеттік Думағақамтамасыз етудің негізгі 
қағидаттарын анықтайтын «Қауіпсіздік туралы» Федералдық заң жобасын ұсындымемлекеттік қауіпсіздік, 

қоғамдық қауіпсіздік, экологиялыққауіпсіздік, жеке қауіпсіздік, Ресей Федерациясының заңнамасында 

қарастырылған басқа да қауіпсіздік түрлері[3]. 

Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстарқоғам мен мемлекеттікбилікке жеке адамға үлкен қауіп 

төндіреді, халықты қорқытып, шешім қабылдауға әсер етеді. Олардың динамикасы және оған қарсы 

қолданылатын саясат тұтастай мемлекеттің тұрақтылығының көрсеткіші болып табылады. 

Террористік қылмыстардың негізгі түрлері халықты қорқытуға және биліктің шешім қабылдауға 

әсер етуіне байланысты қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар болып табылады. Терроризм - ұзақ өмір 

сүруге, ұлттық және діни сипаттамаларға ие қоғамдық өмірдің күрделі және қарқынды дамып келе жатқан 

жағымсыз құбылысы. ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысында. терроризм айтарлықтай өзгерістерге ұшырады: ол 

мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндірді, мемлекеттік және қоғамдық бақылауды ғана емес, 
сонымен бірге ғалымдар мен практиктердің бірлескен күш-жігерін талап ететін негізгі проблемалардың 

біріне айналды. Сондықтан сарапшылар терроризм дәл осы қауіпке қарсы қорғаныс тетіктері әлі табылмаған 

дейді[4] 

Зерттеудің өзектілігі Ресей Федерациясының Президенті Д.А. Медведев Мемлекеттік Думаға «Ресей 

Федерациясының Қылмыстық кодексіне өзгерістер енгізу туралы» федералды заң жобасын ұсынды, соған 

сәйкес террористік әрекетті жасағаны үшін, террористік іс-әрекеттерді насихаттайтын және халыққа үндеу 

жасағаны үшін сотталғандарға шартты түрде мерзімінен бұрын босату үшін жазаны өтеудің мерзімін 

арттыру ұсынылады. террористік қызметті жүзеге асыру немесе терроризмді ақтау (Ресей Федерациясының 

Қылмыстық кодексінің 205,205 'және 2052 баптары). Бұл заң жобасында осы қылмыстарды жасағаны үшін 

жазаны көбейту қарастырылған[5]. 

Сонымен бірге, халықты қорқытуға және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуіне 
байланысты қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстардың динамикасы төмендеген көрсеткіштерге 

қарамастан теріс үрдістерді сақтап отыр. Бұл әрекеттер қоғамға және мемлекетке қауіп төндіреді, үлкен 

саяси және қоғамдық резонанс тудыратын қылмыстар болып табылады. Мәселен, 2004 жылы Ресей 

Федерациясында 9523 қылмыс, 2005 жылы - 5438 қылмыс (- 42,9%), 2006 жылы - 1781 (- 67,2%) қылмыс, 

2007 жылы - жасалды. 759 (-57,4%) қылмыс, 2008 жылы - 642 (-15,4%) қылмыс, ал 2009 жылы бұл көрсеткіш 

654 (+ 1,9% ) болған[6]. 

Автор статистикалық есептіліктің төмен көрсеткіштерін заң шығарушының халықты қорқытуға 

және билік органдарының террористік актіні жасағаны үшін жауапкершілікті тікелей көздейтін, террористік 

әрекетті насихаттауға және терроризмді жария етуге немесе терроризмді қоғамдық негізге алуға шақыратын 

баптар бойынша шешімдер қабылдауға ықпал етуге бағытталған әрекеттерді санаттауға құлықсыздығымен 

байланыстырады. Ингушетия, Дағыстан, Кабардиде үнемі болып тұратын оқиғаларға қарамастан бірақ 

Балқар Республикасы мен Шешен Республикасы және Мәскеу қаласы. Мұндай индикаторлардың 
төмендеуіне мұндай актілерді халықты қорқыту және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуімен 

байланысты қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстарға қарсы бағытталған арнайы нормалар ретінде емес, 

сонымен қатар қарапайым қылмыстар ретінде құқықтық баға берумен байланысты (Қылмыстық кодекстің 

105, 111, 222-баптары). RF және т.б.). 

Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексі қоғамдық қауіпсіздікті қорғауға арналған көптеген 

қысқа әңгімелерді енгізді, сондықтан біліктілік проблемалары, сонымен бірге халықты қорқытуға 
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байланысты және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуімен байланысты қоғамдық қауіпсіздікке 

қарсы қылмыстардың нормаларын түсіндіру тек төмендемеді, сонымен бірге жаңа айқындық пен өзектілікке 

ие болды. Диссертацияға сәйкес, бұл жағдай бағалаушы белгілердің едәуір көп мөлшерін қабылдауға 

байланысты. Олардың құқықтық мәнін әртүрлі түсінуге қарамастан, барлық авторлар бұл қылмыстық 

заңның бағалау белгілері қылмыстық заңның өзін біркелкі қолдануға кедергі келтіретін негізгі 

жағдайлардың бірі екенін мойындайды. Қылмыстық құқықты дұрыс қолдану терең түсінуді, оның әрбір 

элементі мен ерекшеліктерінің мазмұнын ашуды талап етеді. Бұл мәселелерді шешу халықты қорқытуға 

байланысты және билік органдарының шешім қабылдауға әсерін тигізетін қоғамдық қауіпсіздікке қарсы 

қылмыстар үшін жауаптылықты белгілейтін қылмыстық-құқықтық нормаларды терең және жүйелі талдау 
негізінде ғана мүмкін болады. Жоғарыда келтірілген ережелер тақырыптарды таңдауға негіз болып қана 

қоймай, сонымен бірге зерттеудің сипаты мен бағытын анықтады. 

Онда халықты қорқытуға байланысты және билік органдарының шешім қабылдауға әсерін тигізетін 

қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстармен күрес мәселелері зерттелді. 

Сонымен қатар, қазіргі кездегі терроризмнің жаңа сын-қатерлеріне байланысты, халықты қорқытуға 

байланысты және қылмыстық заңдардың шараларын жетілдіру мақсатында билік органдарының шешім 

қабылдауға әсер етуімен байланысты қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстарды зерттеу өзекті болып қала 

бермек. 

Халықты қорқыту және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуімен байланысты қоғамдық 

қауіпсіздікке қарсы қылмыс жасау нәтижесінде туындайтын қоғамдық қатынастардың жиынтығы. Халықты 

қорқытуға байланысты және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуімен байланысты қоғамдық 

қауіпсіздікке қарсы қылмыстарға қылмыстық-құқықтық талдау, сонымен қатар көрсетілген қылмыстар үшін 
жауапкершілікті және оны қолдану практикасын көздейтін қылмыстық заңнаманы жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу.  

Қылмыстық кодекстің 205-бабы осы ереженің мазмұнын келесі жолмен өзгерту арқылы көрсетілуі 

керек: «205-бап. Террорлық акт 1. Террорлық акт, яғни жарылыс, өрт қою немесе өзге де әрекеттер жасау, 

қауіпті жолмен жасалған, өлім қаупін тудыратын, мүлікке елеулі залал келтіретін немесе халықты қорқыту 

немесе билік органдарының немесе халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауға әсер ету мақсатында басқа 

ауыр зардаптардың туындауы, сондай-ақ осы әрекеттердің қаупі8. Террористік іс-әрекетке қоғамдық үндеу 

екі экстремистік әрекетке де бағытталған, өйткені террористік іс-әрекет осы бапта көрсетілген 

тұжырымдама негізінде экстремистік әрекеттің ажырамас бөлігі болып табылады. 1 «Экстремистік қызмет 

туралы» Ресей Федерациясының 2002 жылғы 25 шілдедегі № 114-ФЗ Федералдық заңының «Негізгі 

тұжырымдамалары». Бұл жағдайда, осы бапта көзделген қылмыстардың жиынтығында қылмыстың 
саралануы туралы мәселені көтерген жөн. 2052 және өнер. Қылмыстық кодекстің 280-бабы. Алайда, мұндай 

жағдайда әділеттілік қағидасы Өнердің 2-бөлімінде бекітілген. Қылмыстық кодекстің 6-тармағы бойынша, 

сол қылмыс үшін ешкім екі рет қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Осыған байланысты мәлімдеу 

ұсынылады Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 280-бабы, Art. 2052: «Экстремистік немесе 

террористік әрекетке үндеу 1. Экстремистік немесе террористік әрекетке қоғамдық үндеу, сондай-ақ 

олардың нысандары мен әдістерін көпшілік алдында насихаттау ...». 9. Өнер бойынша. Ресей 

Федерациясының Қылмыстық кодексінің 208 «Заңсыз қарулы құрылымды ұйымдастыру немесе оған 

қатысу», федералды заңда көзделмеген қарулы құрылымды құру жағдайында жауапкершілік туындайды. 

Сонымен бірге, заңсыз қарулы құрылымды құру және оның қызметі әлеуметтік пайдалы және тіпті 

терроризмге қарсы болуы мүмкін, мысалы, халықты әскери немесе экстремистік топтардың басқа 

арандатушылық көріністерінен қорғау. Сонымен қатар, қылмыстық заң билік органдарының немесе 
халықаралық ұйымдардың шешім қабылдауға әсер ету мақсатында заңсыз қарулы құрылымды және зорлық-

зомбылықты қолданудың террористік бағытын көрсетпейді. Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 

Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 205-бабымен толықтырылуымен, заңсыз қарулы топтың заң 

шығарушысының түсіндірмесіне екі өзара ерекше көзқарасы көрініс тапты: біріншісі - осы бапта 

қарастырылған. Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 208-сі (қалыптастыру дегеніміз - өзіне 

қылмыстық мақсат қоймайтын бірлестік), екіншісі - заңсыз құрам - террористік топ (РФ ҚК 205-бабы). 

Сонымен бірге, өнердің 2-бөлігінің «с» тармағы. 3 «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» № 35 Федералдық 

заңның «негізгі ұғымдар» террористік әрекетке заңсыз қарулы топты, қылмыстық қауымдастықты 

(қылмыстық ұйым), террористік актіні жүзеге асыру үшін ұйымдасқан топты, сондай-ақ осындай құрылымға 

қатысуды білдіреді. Осылайша, заңсыз қарулы топ террористік нысана болған жағдайда ғана террорист 

болады. Осыған байланысты, диссертация Art. Қылмыстық кодекстің 208-і мынадай мазмұндағы үшінші 

бөлікпен толықтырылсын: «3. Халықты қорқыту және билік органдарының немесе халықаралық 
ұйымдардың шешім қабылдауға әсер ету, сондай-ақ террористік әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында, 

сондай-ақ осындай құрылымның немесе оған қатысу басшылығының заңсыз қарулы құрылымды құру 

жазаланады ... » Диссертациялық зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы халықты 

қорқытуға байланысты және билік органдарының шешім қабылдауға әсер етуімен байланысты қылмыс 

жасағаны үшін жауапкершілікті қамтамасыз ететін нормаларды қолданудың теориялық және қолданбалы 

мәселелерін талдаудан тұрады. Диссертацияның эмпирикалық негізін, сондай-ақ оның негізгі ережелерін, 
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тұжырымдары мен ұсыныстарын келесі бағыттарда қолдануға болады: халықты қорқытуға байланысты 

және қылмыстық заңнама мен криминология шеңберіндегі билік органдарының шешім қабылдауға әсер 

етуімен, қолданыстағы қылмыстық заңнаманы жетілдіруде тергеу мәселелерін одан әрі дамыту. , құқық 

қолдану практикасын жетілдіру, қолдана отырып, осы қылмыстарға қарсы тұрудың және алдын алудың 

тиімді шараларын әзірлеу жоғары оқу орындарының оқу процесінде «Қылмыстық құқық», «Криминология» 

курстарын оқытуда, сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесінде 

қолдану. 

Сараптау қорытындысынан байқағанымыздай қазіргі терроршылдық, негізінен саяси-діни бағытта 

өрбіп отыр. Әсіресе, діни экстремистік акциялар үлкен қауіп төндіруде.Осынау жағдайды ескере отырып, 
соңғы кездері әлемдік қауым-дастықтар халықаралық терроршылдыққа қарсы күрес шараларын белсенді 

түрде ұйымдастырып, жүзеге асыруда. Бүл жұмыстардың негізгі бағыттары "үлкен жетілік" сыртқы істер 

Министрлерінің 1995 жылдың 12 желтоқсанда Оттава қаласында (Канада) өткізген мәжілісінде қаралды. 

Қазақстан Тәуелсіздік алғалы бері саяси немесе халық-аралық терроршылдыққа тікелей душар болмағанын 

атап өткеніміз жөн. Алайда, егеменді Қазақстанның әлемдік қауымдастық елдер қатарына енуімен қатар 

терроршылдық топтардың оған деген қызығушылығының пайда бола бастағаны да жасырын емес.Әсте, діни 

экстремизм мәселелеріне жеңіл-желпі қарауга болмас. Өйткені, Қазақстанды мекендейтін көп ұлтты 

халықтардың басым көпшілігінің ислам және христиан діндерін ұстайтындығын пайдаланған шетелдік 

миссионерлер республика зандарына қайшы әрекеттерге ашық бармағанмен, олардың кейбір теріс 

пиғылдарын аңғару тіпті де қиын емес. Қайсыбір діндер бетке өтірік көлгірсіп жүріп, экстремистік діни 

идеяларды таратуга шебер-ақ. Жарылғыш заттарды ұрлау, қару-жарақтарды жасырын сату фактілері де 

азаймай тұр. Ал, бүл дегенің нағыз терроршылдыққа бастайтын бірден-бір төте жол ғой. Республикамызда 
әлеуметтік-саяси ахуалдың тұрақсыздануына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі - криминогендік 

жағдайдың асқынуы. Соңгы кездері қылмыстың ұйымдасқан түрлері көбейе түсу-де. Тапсырыс бойынша 

кісі өлтіру, жарылғыш заттарды қолдану әрекеттері жиілеп кетті. Кепілдікке кісілерді алып, ақша талап ету 

немесе басқадай шарттар қою фактілері де бар.Осы бағытта жасалған басты қадам ретінде Қазақстан 

Республикасының "Терроршылдыққа қарсы күрес туралы" Заңын айтуға болады. Аталмыш заң 

терроршылдыққа қарсы күрестің қүқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін, мемлекеттік органдардың 

және мен-шік нысандарына қарамастан ұйымдастардың қызмет тәртібін, сондай-ақ азаматтардың 

терроршылдыққа қарсы күресті жүзеге асыруға байланысты қүқықтарын, міндеттері мен кепілдіктерін 

белгілейді.Қазақстан аумағында терроршылдық іс қимылдардың туындау белгілерінің бары рас, ендеше бүл 

проблемага көз жүма қарауга болмас. 
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Резюме: 

Весной 1995 года велась работа по подготовке новой конституции.  Юристам в стране было 

поручено подготовить новую конституцию, отвечающую современным требованиям.  Команда юристов и 

адвокатов ожидала подготовки эффективного проекта Конституции, который станет основой для 

модернизации политической системы правопорядка государства.  Экспертно-консультативный совет, в 

состав которого вошли два французских политика, за исключением казахстанских юристов, внес в него 

значительные изменения в результате изучения первоначальной конституции.  В результате внесения 

изменений в проект конституция утвердила глухую президентскую республику, которая наделяет главу 

государства значительными полномочиями.  30 августа 1995 г. «Примете ли вы новую Конституцию 

Республики Казахстан, проект которой был опубликован в изданиях 1 августа?»  Общенациональный 

референдум по этому вопросу  В 1995 году 89 процентов избирателей проголосовали за новую 
Конституцию.   Конституция основана на правовых положениях, закрепленных во Всеобщей декларации 

прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

Международном пакте о гражданских и политических правах.  Конституция Республики Казахстан 1995 

года состоит из 9 разделов и 98 статей. .  Указано, что Республика Казахстан является демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, что высшей ценностью государства является человек, 

его жизнь, права и свободы.  Новая Конституция радикально разрешила характер государства. 

 

Abstract: 

In the spring of 1995, work was underway to prepare a new constitution.  Lawyers in the country were 

tasked with preparing a new constitution that would meet modern requirements.  The team of lawyers and lawyers 

expected the preparation of an effective draft Constitution, which will become the basis for the modernization of the 
political system of the rule of law of the state.  The Expert Advisory Council, which included two French politicians, 

with the exception of Kazakh lawyers, introduced significant changes as a result of studying the original 

constitution.  As a result of amendments to the draft, the constitution approved a deaf presidential republic, which 

gives the head of state significant powers.  August 30, 1995 “Will you accept the new Constitution of the Republic of 

Kazakhstan, the draft of which was published in the editions of August 1?”  Nationwide referendum on this issue In 

1995, 89 percent of voters voted in favor of the new Constitution.  The Constitution is based on legal provisions 

enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights.  The 1995 Constitution of the Republic of 

Kazakhstan consists of 9 sections and 98 articles.  .  It is indicated that the Republic of Kazakhstan is a democratic, 

secular, legal and social state, that the highest value of the state is a person, his life, rights and freedoms.  The new 

Constitution radically allowed the character of the state. 

 
Ключевые слова: Конституция, республика, құқық, еліміз, тіл, президент, бап 

Keywords: Konstitution, republic, law, country, language, president, article 

 

Осыдан бірнеше жылдар бұрын еліміздің Негізгі заңы болып конституциясымыз қалыптасты. 

Еліміз тәуелсіздігін алған кезінде бұрыңғы 1978 жыл қабылданған Конституция болатын. Бұл заң өз 

кезегінде ел егемендігін алғаннан кейінгі жылдары қабылданып жатқан реформаларға өз кері әсерін тигізіп 
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отырды. Сол уақыта жас мемлекетіміздің ендігі алдына қойған мақсаты жаңа заң жүйесін қалыптастыру еді. 

Қазақстанның алғашқы Конституциясын қабылдау кезінде еліміздің саяси жүйесінің қағидаттарына 

байланысты бірқатар даулар орын алды. 

Әр мемлекеттің ғасырдан ғасырға мұра қылып қалдырып отқан заңдары болады. Міне сондай 

заңдардың бірі Конституция. Әр мемлекеттің өзінің конституциясы болады, міне осы себептен осы заң 

көптеген мемлекеттердің заң шығармашылығының. Заңдар жинағының, нормативтік актілерінің негізгі 

қайнар көзі болып табылады.  

Біздің мемлекетімізге Конституциямыз егемендігімізбен қатар келді деп айтсақ болады. 

Мемлекетіміздің тым қысқа мерзімде осы заңды қабылдағаны талайларды таң қалдырды. Біздің 
мемлекетіміздің егеменді ел болуын даттағандарда, құптағандарда болды, соған қарамастан еліміз асқақтап 

дами берді. 

Ата Заңымыз – халқымыздың арман мүддесін заң тілінде айшықтаған, дүние жүзіне Қазақстан деген 

мемлекеттің бар екенін паш еткен аса беделді құжат. Бұл Конституцияның өзгешілігі, Қазақстан 

Республикасының тәуелсіз дамуының мемлекеттік тұғырын, басқару тәсілін, билік тармақтарын бекітіп, 

«байырғы қазақ жерінде мемлекет құрылғанын» жария етті. 

Кешегі өткен жолымызға, өткен дәуірге бір сәт шегініс жасап көрейікші. 

Ару Алтай мен Атырауға дейін созылып жатқан – Жерұйыққа бергісіз жеріміздің торқалы 

топырағы, тауы мен тасы, бұлағы мен құрағы – біз үшін асыл мұра, бағасыз байлық, батырлық пен 

даналықтың, сұлулық пен әдеміліктің өлшемі емес пе? 

Бабаларымыз «Найзаның ұшымен, білектің күшімен» сақтап қалған, ержүректілік пен төзімділіктің 

таңғажайып үлгілерін көрсеткен, ақ жаулықты аналарымыз бен сұлу бойжеткендердің сұңқар сезімдері мен 
айнымас махаббаттарының куәсі емес пе, бұл дала! 

Күні кешегі тарихи оқиғаларқа жүгінсек, жаңа Конституцияны қабылдау қарсаңында ұзақ мерзімді 

қызу жұмыстар атқарылды. Президенттің бастамасымен құрылған сарапшылар көптеген әлем елдерінің 

Конституцияларын, әсіресе ХХ ғасырдың екінші жартысында қабылданғандарын мұқият сараптаудан 

өткізді. «Біз үшін дамудың әртүрлі сатыларында тұрған, сан алуан әлеуметтік-мәдени, ұлттық және басқа да 

ерекшеліктері, әр түрлі құқықтық жүйесі бар елдердің Конституциясы басты мәселені - тұрақтылықты 

нығайтудағы, халықтың әл-ауқатын жақсартудағы және демократияны дамытудағы қол жеткен табыстарын 

ұғыну маңызды болды. Ізденіс географиясы да ауқымды болатын - ол Еуропаны, Азияны, Солтүстік және 

Латын Америкасын қамтыды. Мен өз басым тікелей әлемдегі жиырма елдің конституциясын талдап, 

олардан конспекті жасап алдым. Нәтижесінде, жаңа Конституцияның қажеттігі туралы шешім қабылдамас 

бұрын бізде бес жылдық жинақталған тәжірибе болды. Біз содан негізгі басымдықтарды, мақсаттарды 
ажыратып, оларға жетудің құралдарын үйрендік. Конституцияны қабылдау қарсаңында ондаған жылдар 

бойы азаматтарымыздың ой-санасында қордаланып қалған стереотиптерді жою үшін, мемлекет пен қоғамды 

түбегейлі реформалау барысында пайда болатын көптеген объективті және субъективті проблемаларды 

шешу үшін бірнеше жылға созылған табанды жұмыстар атқаруға тура келді. Иә, кейде біздің шешімдеріміз 

жартыкеш, ымырашыл сипатта да болды. Кез келген жаңа істе болатыны сияқты, қателіктер де жіберілетін. 

Осының бәрі сол кездерде анық өтпелі сипатта болған мемлекеттік институттар мен заңнамалық 

қызметтерден көрініс тауып отырды. Бірақ, сол бір қиын-қыстау жылдарды еске алғанда, елімізді күрделі 

әлеуметтік катаклизмдерге соқтырмай, аман сақтап, әлемдік қауымдастықтың тең құқықты мүшесі ретіндегі 

осы заманғы мемлекет құру үшін не керектің бәрін істегеніме, мемлекетті құруға қызмет жасағаныма 

сенімдімін», - деп жазады Елбасы кітабында. Сөйтіп, Тұңғыш Президенттің өзі ынталылық жасап, сол 

кездері Еуропа мен Азияның, Солтүстік Латын Америкасының барлығы 20-дан астам дамыған және дамушы 
елдерінің конституцияларын зерттеп, саралап шықты. Сосын 1994 жылы өз қолымен Әділет министрлігіне 

жаңа конституцияның жобасын тапсырған болатын. Нақ осы үлгі-жоба бүгінгі Ата заңымыздың негізін 

қалаған еді. Ендеше 1995 жылы қабылданған Конституцияның да басты авторы - Тұңғыш Президент - 

Елбасы Н. Назарбаев деп толық сеніммен айтуға да болады. 

 1995 жылы көктемде жаңа конституцияны дайындау жұмыстары басталды. Еліміздің заңгерлеріне 

заман талаптарына жауап беретін жаңа конституция жобасын дайындау міндеті қойылды. Құқықтанушылар 

мен заңгерлерден құралған команданың құқықтық мемлекеттің саяси жүйесін жаңғырту үшін негіз бола 

алатын конституцияның тиімді жобасын дайындау жұмыстары күтіп тұрған еді. Құрамына қазақстандық 

құқықтанушылардан басқа екі француз саясаткері-де кірген Сараптамалық-консультативтік 

кеңес конституцияның алғашқы нұсқасын сараптау нәтижесінде оған елеулі өзгерістер жасады. 

Жобаға жасалған пысықтаулардың нәтижесінде конституция мемлекет басшысына маңызды өкілеттіктер 

беретін деголлдік президенттік республиканы бекітті. 1995 жылы 30 тамызда «Жобасы 1 
тамыздағы басылымдарда жарияланған Қазақстан Рсепубликасының жаңа конституциясын қабылдайсыз 

ба?» сұрағы бойынша жалпыхалықтық референдум өткізілді. 1995 жылы өткізілген дауыс беру нәтижесі 

бойынша, қатысушылардың 89 пайызы жаң Конституция үшін дауыс берді . Конституцияның негізін 

Жалпыға ортақ адам құқықтары жөніндегі декларацияда, Экономикалық, әлеуметтік, және мәдени 

құқықтар жөніндегі халықаралық пактіде, Азаматтық және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық пактіде 

бекітілген құқықтық ережелер құрады. Қазақстан республикасының 1995 жылғы Конституциясы 9 бөлімнен, 
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98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекет екендігі, мемлекеттің ең жоғарғы құндылығының адам, оның өмірі, құқықтары мен 

бостандығы екендігі нақтыланған. Жаңа Конституция мемлекеттіктің табиғаты жөніндегі мәселелерді 

түбегейлі шешті. Биліктің бірден-бір көзі болып Қазақстанның халқы танылды. 

Қолданыстағы Конституцияда алғашқы рет «Қазақстан — ежелден келе жатқан қазақ жерінде оның 

халқы тарапынан құрылған мемлекет» екендігі бекітілді. Осы көзқарастың арқасында ұлттық мемлекет 

идеясы азаматтық қоғамды құруға және мемлекеттік механизмнің тиімді жұмыс істей бастауына мүмкіндік 

берді. 1995 жылдың Конституциясы мемлекеттің президенттік басқару жүйесіне өтуін заң бойынша бекітті, 

осыған орай Қазақстандағы билік өкілеттіктерін бөлу схемасы түбегейлі түрде өзгеріске ұшырады. 
Бұл схема бойынша президенттік билік айтарлықтай күшейді, мұның әсерін билік өкілеттіктерінің 

орталықтандырылуынан көруге болады. Конституцияға тағы бір жаңалық енгізілді. Бұдан былай жергілікті 

өкілдік етуші және атқарушы органдар жергілікті мемлекеттік басқаруға қарайтын болды. Конституцияда 

бекітілген құқықтық нормалар 1998 жылы саяси жүйенің жаңғыртылуы жолындағы маңызды бір қадам 

болып есептелетін жаңа түзетулердің енгізілуіне мүмкіндік берді. 1998 жылы 7 қазанда бірінші 

шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының біріккен отырысында Қазақстан 

Президенті «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Заң жобасын оқыды. Бұл түзетулерге сәйкес елдің саяси өмірінде Парламенттің ролі айтарлықтай 

күшейтілді, екі палатаның спикерлерінің статустары көтеріліп, олар мемлекеттік иерархия бойынша 

Премьер-Министрден жоғары тұратын болды. Президент тарапынан бекітілген мерзім мен тәртіп бойынша 

әкімдерді (ауданнан төмен) сайлау мүмкіншілігі; бір айдың ішінде президент сайлауын өткізіп, президенттің 

өкілеттік мерзімін азайту мүмкіншілігі; соттарда алқа билер институты; Үкіметтің мүшелеріне сенімсіздік 
таныту ережелері енгізілді; Президент пен Жоғарғы Сот Кеңесі лауазымдары бөлінді. 

Конституцияға өзгерістер енгізу 2007 жылы да жалғасты. Президенттің бұл шешімі 2007 жылы 16 мамырда 

Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының біріккен отырысында оқылып, «Қазақстан 

Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданды. 

I «Жалпы ережелер» бөлімінің 2-бабының бұрынғы редакциясында республика астанасы статусының 

заңмен анықталатыны жазылған еді. Баптың жаңа редакциясында конституциялық 

статусқа ие болған «Қазақстанның елордасы — Астана қаласы» деп жарияланды. III «Президент» бөліміне-

де елеулі өзгерістер енгізілді. Президент өкілеттігінің мерзімі бұрынғы редакциядағы жеті жылдың орнына 

бес жыл болып бекітілді. Бұл ереже іс жүзіндегі Президенттің жеті жылдық өкілеттік мерзімі аяқталған соң 

қолданылатын болады. Елбасы «біз бұл қадам арқылы демократиялық ұмтылыстарымыздың нық екендігіне 

ерекше көңіл бөліп, биліктің маңызды сайланатын субъектілерінің өкілеттік мерзімдерін теңестіргіміз 
келеді», деп атап өтті. 42-баптағы «бір адам қатарынан екі мәрте Республика Президенті болып сайлана 

алмайды» деген қағида сол күйінде қалдырылды. Бұл бап сондай-ақ «бұл шектеу Республиканың 

Тұңғыш Президенті үшін жүрмейді», деп толықтырылды. Кезең кезеңмен мемлекетті президент 

басқаратын жүйеден бұдан да демократияшыл партиялық-парламенттік жүйеге өту үдерісі басталды. 
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Резюме: 
Сегодня мы являемся свидетелями успешного развития исламской финансовой структуры по всему 

миру. Хотя существование современных исламских страховых, банковских и иных финансовых институтов 

можно измерить последними десятилетиями, формирование первоначальной исламской финансовой идеи 

началось с появлением Ислама. 

Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем гражданского права и, безусловно, 
представляет собой интерес с научной точки зрения. В работе сделана попытка подробно провести 

анализ действующего законодательства в сфере страхования , рассмотрена сущность понимания 

страхования в сфере исламского права, освещены общие проблемы состояния сегодняшнего казахстанского 

законодательства в области страхования, по которому темпы развития государства, а также 

предпринимательской деятельности в нем существенно опережают создание правовой базы, адекватной 

современному этапу. В статье  рассматриваются общая характеристика и особенности института 

страхования, а также правовой механизм функционирования исламской страховой деятельности. 

 

Abstract: 

Today, we are witnessing the successful development of the Islamic financial structure around the world. 

Although the existence of modern Islamic insurance, banking, and other financial institutions can be measured over 
the past decades, the formation of the original Islamic financial idea began with the advent of Islam. 

The article is devoted to one of the most urgent problems of civil law and, of course, is of scientific interest. 

In the paper an attempt is made in detail to analyze current legislation in the field of insurance , the essence of the 

understanding of insurance in the field of Islamic law, describes the General problems of today's condition of the 

Kazakhstan legislation in the field of insurance in which the pace of development of the state, and entrepreneurial 

activities in it is significantly ahead of creating a legal framework adequate to the current stage. The article deals 

with the General characteristics and features of the insurance institution, as well as the legal mechanism for the 

functioning of Islamic insurance activities. 

 

Кілттік сөздер: сақтандыру заңнамасы, сақтандыру, сақтандыру құқығы, исламдық 

сақтандыру,сақтандыру қатынастары, ислам құқығы, сақтандыру қызметі. 
Keywords: insurance legislation, insurance, insurance law, Islamic insurance, insurance relations, Islamic 

law, insurance activity. 

 

Бүгінгі таңда қаржы және сақтандыру құқығы саласындағы ғалымдар сақтандыру саласындағы 

қатынастарды реттейтін нормалар құқық жүйесінде қандай орын алып жатқаны туралы нақты тұжырымға 

келмеді. Осы зерттеуде исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін нормаларды қарастыра 

отырып, біз бір де бір автор осы нормалардың жалпы құқық жүйесіндегі орнын анықтауға талпыныс 

жасалмады деген қорытындыға келдік. 

Біздің республика үкіметі ислам сақтандыру қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актіні 

қабылдау туралы мәселені көтерді. Егер ол қабылданса және заңды күшіне енсе, Қазақстан 

Республикасында мұсылмандық құқық принциптеріне негізделген сақтандыру қызметін реттейтін нормалар 

қолданылады деп есептеуге болады. Осыған байланысты, осы бөлімде біз Қазақстан Республикасының 
сақтандыру құқығы жүйесіндегі исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін нормалардың 

орнын анықтау міндеті қойылды. 

Ислам сақтандыру қатынастарын реттеген алғашқы нормалар тек ислам құқығының негізгі қайнар 

көздерінде ғана жазбаша сипатта болған жоқ,. Алайда, исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды 

реттейтін нормалар шеңбері айтарлықтай кең екендігін атап өту керек, бұл біріншіден, исламдық 

сақтандыру қатынастарының дамуымен, осы қатынастар субъектілерінің шеңберінің кеңеюімен және әрине, 
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исламдық сақтандыруды заңнамалық деңгейде мойындаумен байланысты. 

ХХ ғасырда ислам құқығының нормаларын әмбебап қолдану Араб түбегі мен Парсы шығанағының 

кейбір мемлекеттерінде ғана сақталған. Көптеген басқа мұсылман мемлекеттері буржуазиялық құқықтық 

үлгілерге бағдарланған болды. Бұл елдерде кейбір нормаларды немесе институттарды қолданумен шектеліп, 

ислам құқығы нормаларының әсері әлсіз болды. Бірте-бірте, негізгі дереккөздің мәртебесі ислам құқығының 

нормаларынан нормативтік-құқықтық актілердің нормаларына көшуге айналды, бұл ислам құқығының 

нормалары мен олардан туындайтын мемлекеттің нормативтік-құқықтық актілерінде бекітілген 

нормалардың қатар әрекет етуіне әкелді [1, 99-100 б.]. Осылайша, жиырмасыншы ғасырға дейінгі исламдық 

сақтандыру қатынастарын реттейтін нормалар, дәлірек айтқанда, дәстүрлі сақтандыруды жарамсыз деп 
танылғанға және өзара көмек принципіне негізделген сақтандыруды құру қажеттілігіне дейін ислам 

құқығының бірінші көздерінде ғана берілгенін атап өтуге болады. Кейіннен біз исламдық сақтандыру 

нормалары келесі себептерге байланысты нормативтік-құқықтық актілерде орын алды деп есептейміз. 

Біріншіден, біз талқылағанымыздай, мұсылман елдерінің құқықтық жүйесін жаңғырту ислам сақтандыру 

қатынастарын, сондай-ақ өзге де қатынастарды мұсылман құқығының негізгі көздерінің нормаларымен ғана 

емес, сонымен қатар Құран мен Сүннетке негізделген құзыретті мемлекеттік органдар белгілеген 

нормативтік актілердің нормаларымен реттеуге мүмкіндік берді. Екіншіден, мұсылман емес мемлекеттерде 

исламдық сақтандыруды тарату және мойындау нормалары исламдық сақтандыру саласында туындаған 

қатынастарды реттейтін және исламдық сақтандыру компанияларының қызметіне мүмкіндік беретін 

нормативтік-құқықтық актілерді осы елдердің қабылдауына алып келді. 

Бұл жағдайда, Р. И. Беккин ұсынған исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін 

нормалардың жіктелуін мысалға келтіруге болады. Өз диссертациясында Р. И. Беккин исламдық сақтандыру 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормаларды үш түрге жіктеді: біріншіден, Құран мен сүннетте 

қамтылған нормалар; екіншіден, мұсылман мемлекеттерінің заңнамаларындағы Құран мен сүннетте 

қамтылған нормаларды қайталайтын немесе дамытатын нормалар; үшіншіден, шариғат ережелері мен 

қағидаттарына қайшы келмейтін мұсылман емес мемлекеттердің заңнамаларындағы нормалар [2, 86 б.]. 

Ислам сақтандыру қатынастары мемлекет белгілеген нормалармен ғана емес, біріншіден, олар ислам 

құқығының негізгі көздерінде белгіленген нормалармен реттеледі. Ислам сақтандыру нормаларын осы екі 

топқа бөлу дұрыс емес болар еді, себебі олар біртекті қатынастарды реттейтін нормалардың жалпы кешенін 

құрайды. Бірақ барлық  жағдайда болуы керек Құран және Сүннет, сондай-ақ оларды туынды нормалары 

арасында айқын түсінік бар. 

Исламдық сақтандырудың негізгі мақсаты сақтандыру қызметінің, оның қатысушылары қызметінің 

ислам құқығы қағидаттарына сәйкестігі болып табылады. Осыған байланысты мұсылмандық және 
мұсылман емес мемлекеттерде белгіленетін исламдық сақтандыру саласындағы нормалар ислам құқығының 

негізгі көздері белгілеген нормалар мен қағидаттарға сүйенеді және исламдық сақтандырудың негізгі 

мақсатын орындауға ықпал етеді. 

Мұсылмандық құқық саласындағы ғалым Л. Р. Сюкияйнен шетелдік Шығыс елдерінің жіктелуін, 

мұсылман құқығының нормаларын қолдану ауқымы бойынша оның қолданыстағы заңнамаға ықпал ету 

дәрежесі бойынша ұсынды. Л. Р. Сюкияйнен ұсынылған жіктемеге сүйене отырып, ислам сақтандыру 

қатынастарын реттеу саласында Құран мен Сүннде қамтылған нормалар қанша қолданылатыны туралы 

қорытынды жасауға болады, сондай-ақ Р. И. Беккин нормалардың жіктемесінде көрсетілгендей, мұсылман 

мемлекеттерінің нормативтік актілерінде ұсынылған Құран мен Суннада қамтылған нормаларды 

қайталайтын немесе дамытатын нормалар қолданылады. 

Бірінші топқа мұсылман құқығы нормаларының әсері мен қолданылуы барынша кең болып қалатын 
мемлекеттер кіреді. Бұл топқа Ислам нормалары мен қағидалары құқықтың негізгі көзі болып табылатын 

Сауд Арабиясы мен Иран Корольдігі жатқызуға болады. Осы санаттағы елдерде ислам құқығының 

нормалары мен қағидаттары Конституциялық заңнамаға және тіпті мұнда қалыптасқан басқару нысанына 

терең әсер етеді. Екінші топқа мұсылман құқығы нормаларының қолданылу аясы бірінші топ елдеріндегі 

сияқты жан-жақты емес, бірақ әлі де елеулі болып қала беретін елдер жатады. Мұсылман құқығының 

қағидалары мен нормалары конституциялық сипаттағы негізгі актілерге, осы топ елдерінің мемлекеттік 

тетігінің құрылымы мен қызметіне елеулі әсер етеді. Бұл топқа Судан, Пәкістан, ЙАР, Ливия жатқызуға 

болады. Үшінші топқа мұсылман құқығының нормалары осы мемлекеттердің құқықтық жүйелеріне әсер 

ететін, бірақ алдыңғы топтар елдеріндегі сияқты көлемде емес мемлекеттер жатады. Бұл топқа келесі 

мемлекеттер жатады: БАӘ, Бруней, Бахрейн, Кувейт, Малайзияның кейбір Штаттары. Келесі топты Египет, 

Сирия, Ирак, Ливан, Марокко, Иордания, Алжир, Сомали, Мавритания, Нигерия, Ауғанстан елдері құрайды. 

Бұл елдердің конституциялық құқығы Исламның ерекше жағдайын және мұсылман құқығының нормаларын 
бекітеді. Егер қандай да бір салалар мұсылман құқығының нормаларымен реттелсе, қалған салаларда тек 

жекелеген нормалар ғана қолданылады. Сондай-ақ, автор ислам құқығының нормалары ішінара ғана 

қолданылатын елдердің жекелеген топтарын ұсынды [1, 100 б.]. 

Исламдық сақтандыру шарты исламдық сақтандыру қатынастарына қатысушылар арасындағы 

келісім болып табылады, оның ережелеріне сәйкес сақтанушы сақтандыру қорына ерікті жарна ретінде 

сақтандыру төлемін беруге міндеттенеді, ал сақтандырушы сақтанушылар тобы немесе акционерлік 
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компания атынан осы қорды сыйақы үшін басқаруға міндеттенеді. Исламдық сақтандыру шартында орын 

алған ерекшелікті және басты ерекшелікті тағы да атап өткім келеді – бұл белгілі бір тәуекелдердің әрекеті 

нәтижесінде пайда болған шығындар кезінде басқа сақтанушыны қолдау ниетімен сақтанушының 

сақтандыру қатынастарына кіруі. Осыған байланысты, шартта сақтандыру төлемі ерікті жарна ретінде 

көзделеді. 

Исламдық сақтандыру нормаларымен сақтандыру қатынастары субъектілерінің құқықтық мәртебесі, 

сондай-ақ олардың құқықтары мен міндеттері белгіленеді. Ислам сақтандыру қызметі негізделетін 

мұсылмандық құқықта белгіленген қағидаттар мен нормалар исламдық сақтандыру нормаларын 

қалыптастыруда өз рөлін атқарды, сақтандыру қатынастары субъектілерінің жағдайының сипатына де, 
олардың арасындағы құқықтар мен міндеттерді бөлуге де ықпал етті. Біз төмендегілерді анықтадық: 

1) сақтандырушы сақтандыру қорының басқарушысы, сондай-ақ инвестициялық қызметті 

басқарушы болып табылады.; 

2) қаржы жылының нәтижесі бойынша сақтандыру қорының қалдық сомасын қоса алғанда, 

сақтанушылардың сақтандыру қорына меншік құқығы тек қатысушыларға, яғни сақтанушыларға ғана 

тиесілі. 

Сондай-ақ, исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін нормалар тек қана 

мұсылман құқығының қағидаттары мен ережелеріне негізделген сақтандыруға тән жаңа субъектілердің 

пайда болуына себеп болды. Мұндай субъектілерге негізгі функциясы шариғатта белгіленген ережелердің 

сақталуын қадағалау болып табылатын шариғат қадағалау кеңесін жатқызуға болады. 

Құқықтық реттеу шараларының тағы бір белгісі мемлекеттік-мәжбүрлеу шаралары болып табылады. 

Құқық нормаларын бұзғаны үшін мемлекеттік-мәжбүрлеу шаралары құқық нормаларында белгіленген 
тәртіп ережелерінен ауытқуға жол бермеу мақсатында мемлекет қолданатын заңдық тәсілдердің жиынтығы 

болып табылады. Исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін нормалар, бірінші кезекте, 

азаматтық заңдарда көзделген, сондай-ақ өзге де салалардың нормаларымен жанасу шеңберінде құқықтық 

ықпал етудің жалпыға бірдей қабылданған мемлекеттік-мәжбүрлеу шараларын пайдаланады, қылмыстық, 

әкімшілік заңдарда көзделген ықпал ету шараларын пайдалана алады. 

Құқықтық реттеудің мәнін, әдісін, сондай-ақ исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды 

реттейтін нормалардың жалпы ерекшеліктерін талдай отырып, мемлекетіміздің заңнамалық кеңістігінде осы 

нормалар болған жағдайда олар Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығының құрамдас бөлігі болып 

табылады деген қорытындыға келуге болады. Біріншіден, осы нормаларды құқықтық реттеудің мәні 

сақтандыру қызметі саласындағы қатынастар болып табылады, екіншіден, исламдық сақтандыру қызметі 

моделінің өзі Ислам нормалары мен қағидаттарына бағытталған айырмашылығы бар дәстүрлі 
сақтандырудың бұрыннан бар моделіне негізделген. Әрине, нормалардың құқықтық реттеу мәнінің 

ортақтығы исламдық сақтандыру нормалары сақтандыру құқығының құрамдас бөлігі болып 

табылатындығын көрсетеді, алайда, бұл ретте, мұсылман құқығы қағидаттарына негізделген сақтандыру 

қатынастарын реттеу шеңберінде қалыпты дербестікті сақтайды, осылайша институционалдық білімнің 

барлық белгілерін көрсетеді. Д. А. Керімов құқық институты құқық саласынан реттеу көлемімен 

ерекшеленетінін, ең алдымен, институт сапалы бірыңғай қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығын емес, 

тек бір типтік қоғамдық қатынастардың әр түрлі жақтарын реттейтінін атап өтті [3, 33 б.]. Біз исламдық 

сақтандыру нормаларында не көрдік. Исламдық сақтандыру саласындағы қатынастарды реттейтін нормалар 

сақтандыру қатынастарының барлық көлемін реттеуге қабілетсіз болғандықтан, тек оның шағын ерекше 

бөлігін ғана, нормалардың осы тобы сақтандыру құқығы жүйесінде жеке құқықтық институт құрайтынын 

болжауға болады. 
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Резюме: 

Ограничение права на осуществление предпринимательской деятельности возможно рассмотреть 

как правила, указанные в законодательстве, которые создают препятствия для свободного осуществления 

предпринимательской деятельности, но являются допустимыми только при наличии законности, 

обоснованности и соразмерности создаваемых пределов в осуществлении субъективного гражданского 

права. В статье анализируются положения Конституции РК, законов, позволяющие выделить и 

сформулировать принцип свободы предпринимательской деятельности и принцип ограничения 
предпринимательской деятельности, а также продемонстрировать применение этих принципов в 

судебной практике. Обосновывается положение о том, что конституционная категория свободы 

предпринимательской деятельности имеет несколько значений. Свобода предпринимательства является в 

своем исходном значении одной из основ конституционного строя Республики Казахстан, входит в 

названные основы в качестве базового конституционного принципа. 

 

Abstract: 

Restrictions on the right to conduct business may be considered as rules specified in legislation that create 

obstacles to the free exercise of business, but are permissible only if there is legality, justification and complexity of 

the limits created in the implementation of subjective civil law. The article analyzes the provisions of the 

Constitution, the laws, allowing to allocate and form the principle of entrepreneurial freedom and the principle of 
limiting the business activities, and to promote the application of these principles in legal practice. The article 

substantiates the position that the constitutional category of freedom of entrepreneurial activity has several 

meanings. Freedom of business is in its original meaning one of the foundations of the constitutional system of the 

Republic of Kazakhstan, it is included in these foundations as a basic constitutional principle. 

 

Кілттік сөздер: кәсіпкерлік қызмет, құқық принциптері, кәсіпкерлік еркіндігі, мемлекеттік 

реттеу, құқықты шектеу, принцип, заң. 

Keywords: business activity, principles of law, freedom of business, state regulation, restriction of rights, 

principle, law. 

 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеу кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің 
қуатты құралдарының бірі болып табылады, өйткені кәсіпкерлік қызметті тиімді мемлекеттік реттеу жария 

міндеттерді шешуге кепілдік береді және жария мүдделерді қамтамасыз етеді, ал екінші жағынан 

кәсіпкерлік қызметті ғана емес, жалпы мемлекет экономикасын дамытуға ықпал етеді. 

 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеуді шектеудің мәніне қарай әртүрлі деп 

жіктеуге болады. 

Бұл шектеулер қандай субъектіден шығуына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Осылайша, жария-

құқықтық шектеуді мемлекет тарапынан акт ретінде қарастыруға болады, ал жеке құқықтық сипаттағы 

шектеулер реттеудің заңнамалық белгіленген тәртібіне сәйкес қолданылатын жеке құқықтық реттеудің 

құралы болып табылады(мысалы, іскерлік айналым дәстүрлерін қолдану тәртібі, шарттық реттеу тәртібі, 

корпоративтік реттеу тәртібі және т. б.). 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеу құқықтық және құқықтық емес болуы 

мүмкін. Құқықтық емес шектеулер, әдетте, экономикалық заңдардың әрекетімен, психологиялық және 
зияткерлік ерекшеліктерімен және т. б. байланысты. 

Құқықтық шектеулер заңды және заңға қайшы болуы мүмкін. Заңды шектеулер қоғамдық қажетті 

мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан Конституциясы мен заңдарға толық сәйкес белгіленеді. 

Заңға қайшы шектеулер, керісінше, заңға сәйкес келмейді. Алайда заңға қайшы шектеу заңда болуы 

мүмкін, бірақ бұл ретте Конституцияға немесе құқық принциптеріне сәйкес келмейді. Осыған байланысты 

біз С.Г.Страхованың пікірімен келіспейміз, ол кәсіпкерлік қызмет бостандығын шектеу тәсілдерінің 
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жіктелуін алып, шектеудің заңды және заңсыз тәсілдерін бөліп көрсетеді [1]. Біздің ойымызша, шектеулерді 

заңды және заңға қайшы деп бөлу заңды және заңсыз деп бөлуге қарағанда неғұрлым ақталған болып 

табылады, өйткені алғашқысы құқықтың үстемдігі конституциялық қағидатын негізге алады. Демек, заңда 

шектеулерді бекіту олар заңды деп саналуы үшін жеткіліксіз.  

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеу абсолюттік (нормативтік құқықтық актінің 

немесе мәміленің ережесінде анық тұжырымдалған) және салыстырмалы (абстрактілі сипатта болады және 

құқық принциптерімен немесе құқықтық дәстүрлермен айқындалады) болуы мүмкін. 

Кәсіпкерлік қызмет бостандығын шектеу тыйым салулар мен міндеттемелердің көмегімен заңды 

түрде белгіленуі мүмкін. 
Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруды шектеуді белгілеу мерзіміне қарай, мерзімсіз болуы мүмкін, 

яғни анықталмаған мерзімге, және белгілі бір мерзімге. Олардың болуы белгілі мерзімнің өтуімен немесе 

белгілі оқиғаның туындауымен анықталады. 

Ғылымда субъектінің "өмірлік циклына" байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын 

шектеуді жіктеу бойынша қызықты ұсыныс бар (пайда болу кезеңінде, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

процесінде және тоқтату кезеңінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеу) [2, 23 б.]. 

Біз мұндай жіктемемен келісеміз және оны сәтті деп санаймыз,өйткені ол кәсіпкерлік қызмет 

бостандығының мәнін қызмет саласына қарамастан, бірақ кәсіпкерлікті жүзеге асыру кезеңдеріне 

байланысты элементтерге бөле отырып ашуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік қызмет салалары көптеген 

болады, сондықтан олардың әрқайсысында кәсіпкерлік қызметте еркіндік шектеулерін қарау өте көп еңбекті 

қажет ететін және көлемді зерттеу болып табылады. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын 

шектеу қолданылатын субъектілердің шеңберіне қарай олар ортақ, яғни барлық тұлғаларға таратылатын 
арнайы болуы мүмкін, олар тек белгілі бір санаттағы тұлғаларға ғана қолданылады және жеке, яғни белгілі 

бір тұлғаға ғана қатысты. 

Субъектінің қызмет түріне қарай оның кәсіпкерлік бостандығын шектеу мынадай болуы мүмкін: 

а) осы қызмет түріне толық тыйым салынған; 

б) жекелеген ұйымдық - құқықтық нысандарда ғана қызметті рұқсатта; 

в) рұқсат беру құжаттары болған кезде қызметке рұқсат беру. 

Сондай-ақ, кәсіпкерлік қызмет субъектісінің қызмет түріне қарай шектеуді былай бөлуге болады: 

қызмет түрлерінің барлығына қолданылатын – жалпы және  олардың кейбір түрлеріне қолданылатын – 

арнайы.  

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеудің негізгі жіктемесін қарап, кәсіпкерлік 

қызметті құқықтық реттеудің тікелей объектісі қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыратын субъектілердің 
ерікті мінез-құлқы, сондай-ақ заңнамалық талаптар мен шектеулер болып табылады деп санаймыз. 

Біздің ойымызша, кәсіпкерлік қызметке құқықты шектеу әр түрлі міндеттер түрінде бар деп 

санайтын К. Тотьевтің пікірі қызықты болып табылады. Олардың арасында кәсіпкерлік қызметті 

лицензиясыз (жалпы тыйым салу) жүзеге асырмау міндетін ерекше атап өткен жөн. Бұл тыйым салу Заңға 

сәйкес лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыруға тиісті лицензиясы жоқ барлық кәсіпкерлерге қатысты 

қолданылады [3]. 

Жария-құқықтық шектеулерден басқа, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігіне, әдетте, 

экономикалық (мүліктік) тәуелділік, шарттық қатынастарда және өзін - өзі реттеуге байланысты 

туындайтын ұйымдастыру-бақылау қатынастарында көрінетін жеке құқықтық шектеулер бар екенін атап 

өткен жөн. Өзін-өзі реттеу деп кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және ол үшін қолайлы жағдай жасау, 

субъектілердің іс-әрекетін үйлестіру мақсатында корпоративтік реттеу актілерінде, іскерлік айналым 
дәстүрлерінде бекіту арқылы кәсіпкерліктің қандай да бір саласында өзін-өзі ұстау ережелерін белгілеу 

жөніндегі субъектілердің белсенді қызметі түсініледі. Әдетте өзін-өзі реттеудің нәтижесі мінез-құлық 

ережелерінің (квазинорм) пайда болуы болып табылады. 

Бұл жағдайда жеке құқықтық шектеулерге сондай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін 

ерікті шектеу деп аталатынындар да  жататынын көрсету қажет. Мысалы, заңды тұлғалар, ал нақтырақ 

айтқанда олардың құрылтайшылары өздері құрған заңды тұлға ғана айналыса алатын қызмет түрлерінің 

тізбесін белгілеуге немесе ол үшін қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігін тікелей алып 

тастауға құқылы. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін ерікті түрде шектеу субъектілер  

бостандығының көріністерінің бірі болып табылады. Біз осы шектеулерде ҚР АК 159-бабының 11-

тармағында бекітілген ережелерді қозғамай алмаймыз: "Заңды тұлғаның осы Кодексте, өзге де заңнамалық 

актілерде немесе құрылтай құжаттарында белгілі бір шектеулі қызмет мақсаттарына қайшы не оның 

органының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған мәміле, егер мәміледегі басқа тарап осындай 
бұзушылықтар туралы білгені немесе білуге тиіс екені дәлелденсе, заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің 

немесе оның құрылтайшысының (қатысушысының) талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін». 

Осылайша, жоғарыда аталған ережеден көріп отырғанымыздай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

еркіндігін ерікті түрде шектеу көбінесе өзін шектейтін кәсіпкерлік қызмет субъектісінің өзі үшін ғана емес, 

үшінші тұлғалар үшін де күшке ие, алайда олар мәміле туралы білген немесе білуге тиіс болған кезде ғана. 

Біз атап өткендей, жеке құқықтық шектеулер әртүрлі қатынастарда болады. Кәсіпкерлік қызмет 
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субъектілерінің шарттық қатынастарынан туындайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын 

шектеуге барынша егжей-тегжейлі тоқталып өту қажет деп санаймыз, өйткені Міндеттемелік құқықтық 

қатынастардың көпшілігі шарт (шарттық міндеттемелер) негізінде пайда болады және шарттармен, оның 

ішінде шектеулермен  де реттеледі. Шарт қоғамда құқықтық реттеудің диспозитивтік әдістерін практикада 

еркін бекітудің негізгі нысаны болып табылады.АК-нің сәйкес, ҚР кәсіпкерлік қызмет субъектілері өз 

еркімен және өз мүддесін көздей енеді қарым-қатынас басқа да субъектілері. Шарт жасай отырып, 

кәсіпкерлік қызмет субъектісі, егер олар императивтік нормаларға қайшы келмесе, осы шартта белгіленген 

ережелерге ерікті түрде бағынады. Басқаша айтқанда, кәсіпкерлік қызмет субъектілері өздерін қажетті 

мінез-құлық шеңберіне енгізеді, бір-бірімен өзара қарым-қатынаста тәртіп белгілейді. Бұл Францияның 
Азаматтық кодексінің 1134-бабында  белгіленген тұжырымдарды көрнекі түрде көрсетеді. Оған сәйкес: 

"Заңды түрде жасалған келісімдер оларды жасаған адамдар үшін заңды орын алады". 

Шарттың заңды анықтамасы ҚР АК 378-бабында берілген: "Екі немесе бірнеше адамның азаматтық 

құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі шарт деп танылады" [4]. 

Нақты және консенсуалды, ақылы және өтеусіз, каузалды және абстрактылы, мерзімді және 

мерзімсіз, шартты және шартсыз, сондай-ақ фидуциарлық шарттар болып бөлінеді. 

Біз жүргізген шарттың анықтамасы мен мәніне қысқаша талдау қажет деп есептейміз, өйткені 

шарттық шектеулер туралы айту және шарттың анықтамаларын қозғамау дұрыс болмас еді. Сонымен қатар, 

кәсіпкерлік келісім-шарттарды қалай түсінеміз? 

Қазақстандық ғалым С. О. Қуанышбаева кәсіпкерлік мәміле (шарт) деп кәсіпкермен кәсіпкерлік 

қызмет барысында сауда айналымына қатысушылармен (кәсіпкерлермен және тұтынушылармен) өз тәуекелі 

үшін, таза табыс алу мақсатында өзінің мүліктік жауапкершілігі ретінде жасалатын азаматтық-құқықтық 
мәмілені түсінеді. Екі қатысушы да кәсіпкер болып табылатын мәмілелерді ол өзара-кәсіпкерлік деп атайды, 

ал тұтынушылардың қатысуымен жасалатын мәмілелерді – кәсіпкерлік-тұтынушылық деп атайды  [5]. 

Кәсіпкерлік келісім-шарттар арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін шектеу туралы 

біздің мәселеміздің контекстінде кәсіпкерлік қызметте келісім-шарт еркіндігі өте шектеулі екенін атап өту 

керек. Теңдік пен диспозитивтілік ережелерінен ауытқудағы барлық шектеулер байланысты, өйткені қазіргі 

нарықтық жүйеде кәсіпкерлік қызметтің көптеген субъектілері мен олардың өнімдері анық тең емес. 

Осылайша, кәсіпкерлік қызмет саласындағы шарттық қатынастарда әлсіз серіктестің құқығын 

қамтамасыз ететін барлық қажетті шаралар қолданылады. 

Біздің ойымызша, кәсіпкерлік шарттардан туындайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

бостандығын шектеу мынадай шарттық және (немесе) шарт алдындағы конструкцияларда жасалады: 

1) жария шарттарда әріптес таңдау еркіндігін шектеу; 
2) қосылу шарттарында талаптарды қалыптастыру бостандығын шектеу; 

3) шарт жасасу талаптарына байланысты шарт жасасу кезінде өз бастамасын міндетті түрде шектеу;  

4) шарттардың жекелеген түрлерін тек сауда-саттықта жасау талаптарына байланысты шарт жасасу 

рәсімін шектеу. 

Егер кәсіпкерлік келісім-шарт еркіндігіне ешнәрсе кедергі келтірмесе, бұл сұраныс ұсыныстан асып 

кеткен жағдайларда тым көп теріс қылықтарды тудыруы мүмкін. Мысалы, тауар үлкен сұранысқа ие және 

сұранысқа ие сатушыға, егер тауарды ірі сатып алушыларға сатуға болатын болса, шағын клиентке қызмет 

көрсетуге не үшін уақыт жұмсау қажет, немесе темір жолға контейнерді не үшін жөнелту қажет, егер 

жүктердің ірі партияларын тасымалдауда әлдеқайда көп пайда табуға болатын кездерде ақша табу 

мүмкіндігі болса. 

Мұндай жағдайлар үшін бір жағынан құқықтарды қорғайтын, екінші жағынан оларды шектейтін 
жария шарт сияқты құрал бар. 

Оның тараптарының бірі әрдайым коммерциялық ұйым болып табылады, ол өз қызметінің сипаты 

бойынша оған жүгінетіндердің әрқайсысымен шарт жасауға тиіс, бұл мұндай шартты жария деп атауға негіз 

берді. ҚР АК 387 – бабында осы шарттардың кейбір түрлерін көрсетеді - бөлшек сауда, жалпы 

пайдаланымдағы көлікпен тасымалдау, байланыс қызметтері, энергиямен жабдықтау, медициналық, қонақ 

үй қызметі және т. б. көпшілік келісім-шарттар арқылы кәсіпкерлік қызметті шектеу туралы мәселені 

қарастыра отырып, біз С.К.Идрышеваның "Қазақстан Республикасының азаматтық құқығындағы жария 

шарт: теория және практика мәселелері"  іргелі еңбегін атап өту қажет деп санаймыз [6]. Онда жария 

шарттың барлық негізгі ережелері егжей-тегжейлі талданып, азаматтық құқық ғылымы үшін ғана емес, 

жалпы Қазақстанның барлық құқықтық ғылымы үшін де маңызы зор қорытынды жасалды. 

Жария шарт сусындарды немесе тағамдарды сату жөніндегі автоматпен "қарым-қатынасқа" ұқсас: 

автомат ешкімге бас тарта алмайды – оған ақша тастаңыз, және ол тауарды қалаған әрбір адамға қандай да 
бір жеңілдіктер мен артықшылықтарсыз береді. 

Жария шарттар арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бостандығын шектеуге жария шарт 

жасасу міндеті заңмен немесе ерікті түрде қабылданған міндеттемемен көзделген жағдайларда жол беріледі. 

Мысалы, коммерциялық ұйым жария шарт жасасудан негізсіз жалтарған жағдайда басқа тарап шарт 

жасасуға мәжбүрлеу туралы талаппен сотқа жүгінуге құқылы. 

ҚР АК 389-бабының 1-тармағына сәйкес шарттары тараптардың біреуі формулярларда немесе өзге 
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де стандарттық нысандарда айқындалған және басқа тарап ұсынылған шартқа тұтастай қосылу жолымен 

ғана қабылдай алатын шарт қосылу шарты деп танылады. Осы баптың 2-тармағында шартқа қосылған тарап, 

егер қосылу шарты заңнамаға қайшы келмесе де, бірақ бұл тарапты әдетте осындай түрдегі шарттар 

бойынша берілетін құқықтардан айырса, міндеттемелерді бұзғаны үшін екінші тараптың жауапкершілігін 

жоққа шығарады не қосылған тарап үшін өзінің ақылға қонымды түсінетін мүдделерін негізге ала отырып, 

онда шарттың талаптарын айқындауға қатысу мүмкіндігі болған кезде қабылдамайтын басқа да айқын 

ауыртпалықты талаптарды қамтиды. 

Бәрі дұрыс және әділ көрінеді, бірақ сәйкес осы баптың 3-тармағында өзінің кәсіпкерлік қызметін 

жүзеге асыруға байланысты қосылу шартына енген кәсіпкерлік қызмет субъектісі, егер ол қандай 
жағдайларда шарт жасасатынын білген немесе білуге тиіс болса, шартты бұзу жөніндегі талаптарды 

қанағаттандыруға сене алмайды. Бұл жағдайда бір нақты сұрақ туындайды – қосылу шартын жасай отырып, 

кәсіпкерлік қызмет субъектісі шарт талаптарын білмеген немесе білмеуі тиіс болған жағдайда қалай болуы 

мүмкін? Кәсіпкерлік қызмет субъектісі шартқа бірде-бір қарамастан қол қояды, яғни шарттың мазмұнын 

білмейді, бірақ бұл кәсіпкерлік қызмет субъектісі оның мазмұнын білуге тиіс еместігін білдірмейді. Біздің 

ойымызша, кәсіпкерлік қызмет субъектілері үшін осы шектеулер кәсіпкерлік қызметтің қалыпты жұмыс 

істеуі үшін қажет, өйткені ол шарттың мазмұнын уақытында бағаламаған немесе оның шарттарын 

түсінбеген түрін жасайтын субъектілердің талаптарына байланысты бола алмайды. Кез келген жағдайда, 

"білдім немесе білуге тиіс" деген қызықты ескерту кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің зейіндігіне белгілі бір 

үміт білдіреді. 

Субъектілік құрам бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін шектейтін шарт бар. 

Мысалы, тараптар негізгі шартты жасасудан басқа ешқандай өзге міндеттерді жасамайтын алдын ала шарт 
жасай алады. Демек, алдын ала шарт кезеңінде оған кіруге келіскен контрагентті таңдауға болады, бірақ оны 

ресімдегеннен кейін таңдау туралы мәселе туындамайды. 

Алдын ала шарттар тараптар негізгі шартты жасасу мүмкіндігін жібергісі келмеген, бірақ қазіргі 

уақытта оған дайын болмаған жағдайларда қажет. Алдын ала шартта, ҚР АК 390-бабының 4-тармағына 

сәйкес, тараптар негізгі шарт жасасуға міндеттенетін мерзім көрсетіледі, ал егер мұндай мерзім 

белгіленбесе, негізгі шарт алдын ала шарт жасалған сәттен бастап бір жыл ішінде жасалуы тиіс. Бұл 

жағдайда іс жүзінде кейде бір Тарап өз ниетін сақтағанынан, ал екінші Тарап негізгі шарт жасасудан 

жалтаратын проблема туындайды. Бұл өз кезегінде негізгі шартты жасасуға мәжбүрлеу туралы талаппен 

сотқа жүгінуге себеп болады. Алдын ала шарт жасай отырып, тараптар өз еркіндігін шектейді [7, 35 б.]. 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін шектейтін мүлікті сенімді басқару шартын атауға 

болады. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша бір Тарап (сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы) 
басқа Тарапқа (сенімгерлікпен басқарушыға) мүлікті сенімгерлікпен басқаруға береді, бұл ретте мүлік 

берілетін тарап құрылтайшы көрсеткен тұлғаның (пайда алушының) мүддесінде осы мүлікті басқаруды 

жүзеге асыруға міндеттенеді. Осылайша, мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты кәсіпкерлік қызмет 

бостандығының жаңа шектеулерін сенім білдіруші үшін де, өйткені ол басқару шартының ережелерін 

негізге ала отырып, басқаруға берілген мүлікті пайдалануға  құқылы, және  басқарушы үшін де белгілеуі 

мүмкін, өйткені ол мүлікті басқару бойынша өзінің кәсіпкерлік қызметін сенімгерлі басқару шарты шегінде 

жүзеге асырады. 

Біздің ойымызша, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігінің белгілі бір аспектілерін шектейтін 

кешенді кәсіпкерлік лицензия (Франчайзинг) шартының ережелері қызықты болып табылады. 

ҚР АК сәйкес кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты бойынша бір Тарап (кешенді лицензиар) екінші 

Тарапқа (кешенді лицензиатқа) сыйақы үшін, атап айтқанда, лицензиардың фирмалық атауын және 
қорғалатын коммерциялық ақпаратты, сондай-ақ лицензиаттың кәсіпкерлік қызметінде пайдалану үшін 

Шартта көзделген айрықша құқықтардың басқа да объектілерін (тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, 

патентті және т.б.) пайдалану құқығын қамтитын айрықша құқықтар кешенін (лицензиялық кешенді) беруге 

міндеттенеді. 

Бұл ретте кешенді кәсіпкерлік лицензия шартында шектеу (эксклюзивтік) шарттары көзделуі 

мүмкін, атап айтқанда: лицензиардың лицензиатқа бекітілген аумақта оларды пайдалану үшін басқа ұқсас 

кешенді кәсіпкерлік лицензияларды бермеуі не осы аумақта тікелей дербес қызметтен қалыс қалу 

міндеттемесі.; лицензиаттың лицензиарға тиесілі айрықша құқықтарды пайдалана отырып, лицензиат жүзеге 

асыратын кәсіпкерлік қызметке қатысты кешенді кәсіпкерлік лицензияны пайдалану аумағында 

лицензиармен бәсекелесуге болмайтын міндеттемесі; лицензиаттың лицензиардың бәсекелестерінен 

(әлеуетті бәсекелестерінен) басқа кешенді кәсіпкерлік лицензиялар алудан бас тартуы; лицензиаттың шарт 

бойынша берілген айрықша құқықтарды жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын үй-жайлардың орналасқан 
жерін, лицензиаттың шарт бойынша берілген айрықша құқықтарды жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын 

үй-жайлардың орналасқан жерін, сондай-ақ олардың сыртқы және ішкі ресімделуін лицензиармен келісу 

міндеттемесі. 

Кейбір шектеулер франчайзинг шарты бойынша лицензиаттың құқықтарын қорғауға бағытталған 

және лицензиардың коммерциялық белгісі бойынша не шарт бойынша берілген басқа да айрықша 

құқықтарды пайдалана отырып, тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсету жүйесін 
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дамыту мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, оған шарт бойынша міндеттерді орындауға көмектесуге 

арналған. 

Сондай-ақ міндеттемелер лицензиардың өзі не лицензиаттың құқық иеленушіге тиесілі айрықша 

құқықтарды, сондай-ақ оның іскерлік беделі мен коммерциялық тәжірибесін пайдалана отырып шығаратын 

(орындайтын, көрсететін) Тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) қатысты бәсекелестікті тежеуге 

бағытталуы мүмкін. 

 Осылайша, франчайзинг шарты бойынша лицензиат лицензиардың құқықтарын пайдалану 

құқығына ие болады (зияткерлік меншік құқығы объектілерін, коммерциялық тәжірибе мен іскерлік 

беделге). Жалпы алғанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігінің жеке-құқықтық шектеулері 
кәсіпкерлік қызмет субъектісіне тыйым салу мысалы, тиісті міндеттемелер жүктелетін кез келген түрдегі 

немесе түрдегі шартпен еркіндік шектелуі мүмкін деп бекітуге мүмкіндік береді. 

Шарттық шектеулердің пайда болу мәні кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігінің шарт 

тараптары тиісті норманың (егер тараптар өзгеше уағдаласпаса) қолданылуын тудыруы мүмкін, сондай-ақ 

шарттар шеңберінде құқықтық нормада тікелей көзделмеген, шартта нормадан өзгеше айтылған кезде 

немесе нақты жағдай жалпы нормамен қамтылмаған болса, кәсіпкерлік қызмет бостандығының көлемін 

шектеу болуы мүмкін. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандар негізінде қорытынды жасауға болады, яғни кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыру бостандығын шектеу кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу құралы болып табылады. Құқық 

көмегімен кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігі қамтамасыз етіледі және беріледі. Бұл ретте құқық 

субъектілердің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығын шектеуді белгілеу көмегімен субъективті 

құқықтардың шекарасын белгілейді.Кәсіпкерлік қызмет бостандығын шектеу әр түрлі белгілер бойынша 
жіктеледі. 

Ғылыми талдау кәсіпкерлік қызметтің еркіндігін шектеудің мақсаты қоғамдық қатынастарды тиімді 

реттеу, кәсіпкерлік қызметте құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету болып табылады, бұл кредиторлардың, 

тұтынушылардың, қоғамның, мемлекеттің құқықтары мен мүдделерін қорғауды, сондай-ақ 

міндеттемелердің тиісінше орындалуын қамтамасыз етуді және бәсекелестікті қорғауды көздейді. 

Сонымен қатар, жіктемеге байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру еркіндігін шектеу үшін 

кәсіпкерлік қызмет бостандығын шектеудің осы түріне тән белгілі бір мақсат тән. Сонымен қатар, әрбір 

жеке шектеуді енгізу ҚР Конституциясында бекітілген аталған жалпы мақсаттармен келісілуі тиіс нақты 

мақсатты көздейді.  
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Резюме: 
В статье рассматривается сущность и актуальность страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников, его особенности и проблемы развития в Казахстане. 

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников  - актуальная проблема в 

здравоохранении Республики Қазахстан, что связано необходимостью правовой и социальной защиты 
пациентов и лиц, оказывающих медицинскую помощь на случай предъявления судебного иска пациентом. 

Врачебные ошибки - основа дефекта оказания медицинской помощи прямых и косвенных причинно-

следственных связей между действием (бездействием) и обусловливается вредом здоровью пациента 

различной степени тяжести. СПОМР позволит переложить все расходы на страховщика по возмещению 

ущерба, включая моральный вред и издержки на ведение дела в суде, а также является эффективным 

инструментом разрешению конфликтных ситуаций в досудебном порядке, не затронув профессиональную 

репутацию врача и лечебного учреждения. Медицинские работники участвуют в рыночных отношениях 

наряду с другими гражданами и поэтому должны иметь возможность для защиты своих прав и 

профессиональной репутации, это особенно важно, поскольку: все более усложняются технологии 

обследования и лечения больных; растет уровень знания пациентами своих прав; иски о возмещении 

ущерба, которые предъявляют им пациенты или их родственники, как правило, во много раз превышают не 
только месячную, но и годовую заработную плату медицинских работников. 

 

Abstract: 

The article considers the essence and relevance of professional liability insurance for medical workers, its 

features and development problems in Kazakhstan. Insurance of professional liability of medical workers is an 

urgent problem in the health care of the Republic of Kazakhstan, which is associated with the need for legal and 

social protection of patients and persons providing medical care in the event of a lawsuit by a patient. Medical 

errors are the basis of a defect in the provision of medical care of direct and indirect cause-and-effect relationships 

between an action (inaction) and is caused by harm to the patient's health of varying severity. Insurance of 

professional liability of medical workers will allow you to shift all expenses to the insurer for damages, including 

non-pecuniary damage and costs of conducting a case in court, and is an effective tool for resolving conflict 
situations in a pre-trial manner, without affecting the professional reputation of the doctor and medical institution. 

Medical workers participate in market relations along with other citizens and therefore should be able to protect 

their rights and professional reputation.this is especially important because: the technology of examination and 

treatment of patients is becoming more complex; the level of knowledge of patients ' rights is growing; claims for 

damages brought by patients or their relatives, as a rule, many times exceed not only the monthly, but also the 

annual salary of medical workers. 

 

Кілттік сөздер: медициналық қызмет, медициналық қызметкер, кінә, зиян, пациент, кәсіби 

жауапкершілік, сақтандыру 

Keywords: medical activity, medical worker, fault, harm, patient, professional liability, insurance 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына 
құқығы бар және өз құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы 

келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға құқылы. Әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы 

қорғауға құқығы бар. 

Медициналық қызметтерді тиісінше көрсетпеу салдарынан зиян келтіру негізінен азаматтың өмірі 

мен денсаулығына қатысты болғандықтан, талап қою мерзімі қолданылмайтын талаптардың тізбесін 

белгілейтін ҚР АК 187-бабының нормаларын қолдану, оның ішінде азаматтың өміріне немесе денсаулығына 
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келтірілген зиянды өтеу туралы талаптарды, сондай-ақ жеке мүліктік емес құқықтарды қорғау туралы 

талаптарды қолдану тиімді емес. Мұндай субъектілердің құқықтарын тиісінше қорғауды жүзеге асыру 

мақсатында медициналық қызметтердің кемшіліктері салдарынан өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген 

адамның осындай зиянды өтеу құқығын қандай да бір мерзімге шектемеу қажет. 

Зиян келтірушінің кінәсі жалпы ереже бойынша жауапкершіліктің басталу шарттарының бірі болып 

табылады. Алайда, медициналық қызмет көрсетудің өтеулі шартының шеңберінде медициналық қызмет 

көрсете отырып, медициналық мекемеге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратындығын және кінәсіне 

қарамастан жауапкершілікке тартылатынын ескеру қажет[1, Б.25]. 

Егер шартты тиісінше орындамау нәтижесінде медициналық қызметтер көрсетілген адамның 
өміріне немесе денсаулығына зиян келтірілсе, ҚР АК 47-тарауының 2-параграфына сәйкес шарттан тыс 

(деликтік) жауапкершілік туындайды.  Зиян тұтынушыға оның медициналық ұйыммен шарттық 

қатынастарда болуына қарамастан өтеледі.  Бұдан басқа, орындаушының жауапкершілігі оның кінәсіне 

қарамастан, егер зиян науқасқа стационарда берілген дәрілік заттардың рецептуралық кемшіліктері, 

дәрігерлік қате деп аталатын басқа да кемшіліктер салдарынан медициналық қызметтер кешеніне кіретін 

диагностикалық, емдеу немесе өзге де іс - шаралар жүргізілген материалдардың, бұйымдардың немесе 

жабдықтардың конструктивтік кемшіліктері, басқаша айтқанда-диагностика, емдеу, алдын алу, оңалту 

әдістеріне қойылатын талаптардың бұзылуы салдарынан келтірілген болса туындайды. 

Егер жауапкершілік медициналық мекеменің кінәсіне қарамастан келсе, онда екпін медициналық 

мекеменің іс-әрекеті (әрекетсіздігі) мен келтірілген зиян арасындағы себепті байланысты дәлелдеуге 

ауыстырылады, бұл өте күрделі, науқас үшін қиын міндет. 

Медициналық қызмет көрсету нәтижесінде зиян келтіру фактісін талдай отырып, келесі сәттерге 
тоқтау керек. Осылайша, пациент денсаулығының оған медициналық көмек көрсету кезінде келтірілген 

зақымдануына қатысты медициналық әсердің тікелей нәтижесі болуы мүмкін екенін, сондай-ақ тиісті емес 

немесе уақтылы медициналық көмек көрсету нәтижесінде бар аурудың нашарлауы мүмкін екенін атап өткен 

жөн. 

Медициналық көмек көрсету кезінде қызмет пен зиянды нәтиже арасындағы себепті байланысты 

белгілеу өте қиын: біріншіден, зиянды нәтиже бірден байқалмайды, екіншіден, өйткені ол көбінесе бірнеше 

зиянды әрекеттердің салдары болып табылады, олардың әрқайсысы өзіне және басқалармен бірге зиянды 

зардаптарға әкеп соғуы мүмкін[2, Б. 25]. 

Осыған негізделе отырып, істің осы санаты бойынша, атап айтқанда, дәрігерлік қателіктер туралы 

істерді қарау кезінде іс бойынша жиналған дәлелдемелерді талдау жолымен медициналық қызмет көрсеткен 

адамның кінәсінің болуын немесе болмауын анықтауға арналған медициналық сараптама маңызды, ал кейде 
осындай жағдайда айқындаушы мәнге ие деп сеніммен айтуға болады[3, 15 б.].   

Сараптаманың негізгі міндеті медициналық көмектің қолайсыз нәтижесін және пациенттің 

денсаулығына келтірілген залалды кәсіби бағалау болып табылады. Мыналарды анықтау қажеттілігі 

туындайды: 

- асқынулар медициналық көмек көрсетудің жоғары сапасына қарамастан объективті түрде дамыды 

ма (жеке жағдай, науқастың ерекше медициналық мәртебесі, мысалы, елеулі анатомиялық ауытқулар, 

дәрілік немесе медициналық заттардың жанама әсері); 

- науқастың денсаулығына зиян келтірумен немесе қайтыс болуымен себеп-салдарлық байланыста 

асқыну бар ма; 

- асқынулар дәрігерлік қателіктерден пайда болды ма? 

Пациенттің өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін мүліктік жауапкершілік жоғалған 
табысты, денсаулықтың зақымдануынан туындаған, іс жүзінде келтірілген қосымша шығыстарды немесе 

болашақта пациент шеккен шығыстарды, пациент қайтыс болған жағдайда жерлеуге жұмсалған 

шығыстарды және моральдық зиянды өтеуден көрінеді. 

Азаматтық-құқықтық жауапкершілік туралы жалпы ережелерге сүйене отырып, медициналық 

қызмет көрсету кезінде денсаулыққа зиян келтіру туралы азаматтық істер бойынша жетекші болып 

деликттің келте құрамы  табылатынын атап өткен жөн, бұл өз кезегінде дәлелдеу мәніне және осындай істер 

бойынша сот талқылауы кезінде тараптар арасында дәлелдеу ауыртпалығын бөлуге әсер етеді[4, 485 б.]. 

Алайда, зерттеушілердің пікірінше, соттардың пациенттердің талап-арыздары бойынша (яғни зиян 

келтірушінің кінәсін дәлелсіз) Азаматтық құқық бұзушылық құрамын қолдануы келесі салдарға әкелуі 

мүмкін: 

- ең ауыр пациенттерді емдейтін дәрігерлер жауапқа жиі тартылады; 

- тәуекел етіп араласудан бас тарту үшін уәждеме пайда болады; 
- азаматтық жауапкершілікті сақтандыру қажеттілігіне байланысты дәрігерлік көмектің қымбаттауы 

мен қол жетімділігін төмендету, медицинаны сот талқылауларының теңізіне батыру қаупі артады2. 

"Келте құрам" ҚР АК 931, 949-баптарының шеңберінде медициналық қызметті тұтынушының 

құқықтарын қорғау кезінде қолданылуы мүмкін екендігін мойындай отырып, соған қарамастан, жоғары 

қауіптілік көзі келтірген зиянды өтеуге тән бірқатар ерекше белгілерге ие 931-баптың ережелері бойынша 

медициналық қызмет көрсету шеңберінде келтірілген зиянды өтеу мәселесі даулы және аса өзекті болып 
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табылады. Бұл мәселе зерттеушілер арасында көптеген пікірталастар тудырып отыр, сонымен қатар олардың 

көпшілігі бірқатар медициналық қызметтерді жоғары қауіптілік көзіне жатқызу туралы сеніммен айтады, 

бұл өз кезегінде жәбірленушілерге зиян келтірушінің кінәсіне қарамастан зиянды өтеуді талап етуге 

мүмкіндік береді. 

С. В. Шиманскаяның пікірінше, айналадағыларға жоғары қауіп төндіретін қызмет ретінде 

медициналық қызметтің міндеті ретінде тек заңды нәтижелер мен іс-қимылдарға қол жеткізу заң шеңберінде 

ғана болады, бұл денсаулықты қорғау мен нығайтуда нақтыланады[5, 43 б.]. 

Авторлар бөлетін келесі белгі жоғары қауіптілік көзі ретінде медициналық қызметті сипаттап қана 

қоймай, зиянды өтеу кезінде зиян келтірушінің ортақ жауапкершілігі туралы нормаларды қолдануға 
мүмкіндік береді, бұл зерттелетін мәселе шеңберінде маңызды болып табылады. 

Ең алдымен, медициналық қызмет көрсету көбінесе орындаушылар жағында адамдардың көп 

болуымен байланысты болғандықтан, зиян келтіру қаупі мен ықтималдығы сөзсіз артады. 

Бұл, мысалы, бір емделушіде бірнеше ауру, ал анамнездің жалпы суретіне жүйелі көзқарасынсыз 

бейінді дәрігерлер диагностикалайды және емдеуді тағайындайды. Медициналық көмек көрсетудің әртүрлі 

деңгейлерінде артық қиындықтарды болдырмау үшін клиникалық-сараптамалық комиссиялар жұмыс 

істейді[6, 55 б.]. 

Медициналық қызмет көрсететін адамда маман сертификатының болуы маңызды белгі болып 

табылады, бұл жауапкершілікті және сонымен бірге мемлекет тарапынан лицензиялаумен қатар белгілі бір 

мемлекеттік кепілдіктерді толықтыруға мүмкіндік береді. 

Қазіргі қазақстандық заңнама адам мен азаматтың денсаулығын жоғары құндылықтың бірі ретінде 

декларациялайды, азаматтардың білікті медициналық көмек көрсету құқығын қорғайды. Жекелеген 
азаматтар мен олардың отбасы мүшелерінің денсаулығы немесе материалдық әл-ауқаты үшін қандай да бір 

келеңсіз салдарға әкеп соқтырған түрлі бұзушылықтарға жол берген медициналық мекемелер алдында 

қорғалмауы көп жағдайда пациенттердің және азаматтардың жекелеген санаттарының заңнамада 

белгіленген құқықтарын білмеумен және оларды іске асыру мен қорғау рәсімдерін пайдалана алмаумен 

байланысты[1, 25 б.].  

Медициналық қызметті жүзеге асыру медициналық араласуға қолайсыз реакциялардың толық алдын 

алудың объективті мүмкін еместігіне байланысты пациенттердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру 

қаупімен, сондай-ақ медициналық персонал тарапынан күтпеген дәрігерлік қателер мен олқылықтардың 

әрдайым ықтималдықтарымен сөзсіз байланысты. 

Емдеудің қолайсыз нәтижесі жағдайында медицина қызметкерлерінің іс-қимылдарын бағалау 

проблемасының өзектілігіне медицина қызметкерлерінің өз кәсіби міндеттерін "тиісінше орындамауына 
байланысты құқық қорғау инстанцияларына шағымдардың, арыздардың, талап арыздардың санының артуын 

көрсетеді. 

Мысалы, 200-ден 400-ге дейін қазақстандық медицина қызметкерлері жыл сайын қылмыстық 

істерде көрінеді. "Сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімі" талдау-ақпараттық жүйесінде 2015 жылдан 

бастап 2018 жылға дейін медициналық қызмет саласында 1736 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді (2015 

жылы – 420, 2016 жылы-595, 2017 жылы – 457, 2018 жылы– 264). Оның 1635 – і Қылмыстық кодекстің 317-

бабы бойынша "Медициналық немесе фармацевтикалық қызметкердің кәсіби міндеттерін тиісінше 

орындамағаны үшін" өткізілді: 2015 жылы – 407, 2016 жылы-539, 2017 жылы – 434, 2018 жылы-255 іс. 

Алайда, нақтылағанындай, abctv.kz Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінде барлық құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық іс қозғалған жоқ: 2016 жылы 539 

істің 476-і ғана, 2018 жылы 434 істің 421-і жалғасын тапты. 100-ден астам құқық бұзушылық ҚР ҚК 318 – 
бабы бойынша сараланды: "клиникалық зерттеулер жүргізу және алдын алудың, диагностиканың, емдеудің 

және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібін бұзғаны үшін" – 20 іс, 

"заңсыз аборт жасағаны үшін" – 51 іс, "науқасқа көмек көрсетпегені үшін" - 12 іс, "есірткі құралдарын 

немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретін рецептерді немесе өзге де құжаттарды заңсыз қолдан 

жасағаны үшін" - 322 іс» – 15 іс, ҚР ҚК 323 "жалған дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 

бұйымдармен немесе медициналық техникамен жұмыс істеу үшін" - үш іс.  "Өкінішке орай, посткеңестік 

елдерде медициналық қызметтердің сапасы жақсара түсуде. Пациенттің отандық денсаулық сақтау жүйесіне 

сенімсіздігі Қазақстанда да орын алып отыр. Бұл жыл сайын өсіп келе жатқан шағымдар саны бойынша да 

көрінеді. Мүмкін, бұрын қателер аз болған жоқ, бірақ бұл қазіргі таңда ашық айтылмаған, коммуникация 

жолдары болған жоқ. Ең жиі шағымдар хирургиялық араласумен байланысты мамандықтарға түседі, онда 

үнемі өлім қаупі бар. Жиі өлім-жітімнің себебі-дәрігерлік қате. "Пациенттер медициналық көмек көрсету 

жағдайында өледі, өлуде және тағы да өледі. Дәрігерлер арнайы зиян келтіретіндіктен емес, медициналық 
мамандықтың өзі жоғары тәуекелдермен байланысты. Салақтықты әдейі емес медициналық қателіктен 

немесе адал адасудан анық бөлу керек. Екінші жағдайда дәрігерді торға отырғызу-бұл мәселені шешу емес. 

Қазақстанда бірнеше жауапкершілік түрі қолданылады: ескерту мен сөгістен бастап атқаратын қызметінен 

босатылуға және жұмыстан босатуға дейінгі тәртіптік, айыппұлды белгілейтін әкімшілік жыне қылмыстық 

жаза қарастырылған.  Тек 2018 жылы денсаулық сақтау министрлігінің Денсаулық сақтау комитетіне 3,5 

мыңға жуық өтініш келіп түсті. Аталған өтініштерді қарау нәтижесінде 430 әкімшілік хаттама толтырылып, 
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299 жеке тұлға, 87 лауазымды және 23 заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал 

емделушілердің пайдасына 8,8 миллион теңгеден астам қаражат төленді. Қазақстанда қылмыстық 

жауапкершілікке дәрігерлер сирек емес, соңғы жылдары жиі тартылуда. Егер 2014 жылы алты медицина 

қызметкері бас бостандығын шектеу алса, екі – шартты жаза сотталған болса, үш адам рақымшылық 

бойынша жазадан босатылды, 2018 жылы рақымшылық бойынша 17 адам босатылды, ал төрт медицина 

қызметкері шартты жаза алды. Айнұр Айыпхановтың айтуынша, шетелде дәрігерлерді жіберілген 

қателіктері үшін ешқайсысын түрмеге отырғызбайды және қылмыстық жауапкершілікке сирек тартады. 

Оның орнына олар өз мансабының ең басында кәсіби жауапкершілікті сақтандыру қорларына қатысуға 

міндеттейді, онда дәрігер қателескен жағдайда "зардап шеккен" пациенттер моральдық өтемақы ала алады. 
Қазақстанда дамыған елдерден айырмашылығы кәсіби қателіктерден сақтандыру әлі күнге дейін ерікті 

болып қалып отыр және негізінен "қауіп тобындағы" медициналық ұйымдар тәжірибеден өтуде. "Бұл 

жаппай емес, нүктелік сипатқа ие болғандықтан, сақтандырылмаған дәрігер үлкен қаржылық тәуекелге тап 

болады. Содан кейін оған бүкіл әлем бойынша ақша жинауға тура келеді, курстастар өз досын құтқару үшін  

ақша жинай бастайды[7]. 

Біздің ойымызша міндетті жарналармен кәсіби жауапкершілік тетігін әзірлеу керек. "Өкінішке орай, 

Қазақстан бойынша дәрігерлердің жалақы деңгейі жалпы еліміз бойынша орташа жалақыдан төмен. Ал 

дамыған елдерде дәрігердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан үш есе жоғары. Олар сақтандыру 

жарналарын аударуға мүмкіндік бере алады. Акушер-гинекологтар, мысалы, жалақының 20% - на дейін өз 

тәуекелдерін сақтандыруға береді. Біздің дәрігерлерге өздерінің жалақысы онсыз да төмен болғандықтан 

мұндай соманы тағы да беруге мүмкіндігі болмайды. Айта кету керек, қазіргі таңда кәсіби жауапкершілік 

мәселесі талқылануда, онда сақтанушы ретінде жұмыс беруші немесе қызметкермен жартылай жұмыс 
істейтін жұмыс беруші бола алады. Қазақстанда емделушілерге келтірілген зиян дәрежесін анықтау кәсіби 

қауымдастықтарға жібергісі келеді.  Ал  ЕАЭО (Еуразия экономикалық одағы) елдерінде бұл функцияны 

омбудсмен атқарады. Сонымен қатар, Қазақстанда дамыған елдердің үлгісі бойынша дәрігерлік қателер 

тізілімін енгізуге ниетті. Есеп үлгісі халықаралық тәжірибені зерделегеннен кейін таңдалады. "Бүгінгі таңда 

әрбір медициналық ұйым қателіктерді есепке алады. Бірақ мұнда, бәлкім, жариялылық мәселесі көп. Әрбір 

медициналық ұйымның сайтында жыл қорытындысы бойынша қызмет туралы есеп қойындысы болуы тиіс, 

онда тек қызмет көлемі ғана емес, сонымен қатар дәрігерлік қателіктер туралы есеп жарияланатын болады. 

Әрбір пациент осы ұйымға жүгінгенде, көрсетілетін қызметтердің сапасы туралы барлық ақпаратты толық 

меңгеруі тиіс, әр дәрігердің портфолиосын көруі тиіс».  

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін елдерде медициналық көмектің 

сапасы мен қауіпсіздігі жөніндегі стандарттар кеңінен қолданылады. Осы стандарттардың шеңберінде 
медициналық ұйым осы ұйымның қызметкерлеріне медициналық көмек көрсетуге байланысты күтпеген 

жағдайлар туындаған жағдайларда пациенттерді қорғау тетіктерін енгізуі тиіс. Көрсетілген стандарттар 

медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандырудың болуын білдіреді. ЭЫДҰ-ның кейбір 

елдерінде дәрігер медициналық қызметке рұқсат алу үшін сақтандыру полисін ұсынуы тиіс. 

2050 Стратегиясын жүзеге асыру аясында "мемлекеттік құрылыстың 100 нақты қадамы" 

институционалдық реформалар жоспары әзірленді, онда қадамдардың бірі ретінде "міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыруды енгізу" белгіленді». 

Шет елдерде медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесі медициналық 

қызметтердің сапасын арттыру элементтерінің бірі және пациенттің де, медицина қызметкерінің де 

қорғаныш элементі болып табылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыруды енгізу Тұжырымдамасының жобасында да медициналық қызметкерлердің 
кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесінің рөлі медициналық қызметтердің сапасын және пациенттердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тетіктерін жетілдіру ретінде анықталды. 
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Резюме: 
Статья посвящена комплексной научной разработке весьма сложной социально-юридической 

проблемы уголовно-правового регулирования преступлений в сфере уклонения от уплаты платежей 

юридических лиц по законодательству зарубежных государств. В работе автором довольно удачно 

проведена их группировка, выявлены их объединяющие признаки. Обоснованы вопросы социально-правовой 

обусловленности криминализации деяний в сфере уклонения от уплаты платежей юридических лиц. 

Автором также исследованы основные направления совершенствования уголовно-правовой охраны 

отношений в сфере уклонения от уплаты платежей. Дается определение социально-юридических 

предпосылок криминализации, деяний в сфере уклонения от уплаты платежей;  сравнительно-правовое  

исследование  зарубежного  уголовного законодательства об ответственности за преступления уклонения 
от уплаты платежей; уголовно-правовая характеристика состава уклонения от уплаты платежей 

юридического лица; рассмотрение  признаков  состава  уклонения от уплаты платежей;  юридический  

анализ  иных  преступлений  в  сфере  уклонения от уплаты платежей; разъяснение  по  квалификации 

преступлений в сфере уклонения от уплаты платежей; формулирование  основных  направлений  

оптимизации отечественного  уголовного  законодательства  об  ответственности  за преступления в 

сфере уклонения от уплаты платежей юридических лиц. 

 

Abstract: 

The article is devoted to the complex scientific development of a very complex socio-legal problem of 

criminal law regulation of crimes in the field of evasion of payments of legal entities under the legislation of foreign 

States. In the work, the author quite successfully carried out their grouping, identified their unifying features. 

Questions of social and legal conditionality of criminalization of acts in the sphere of evasion of payments of legal 
entities are substantiated. The author also studied the main directions of improving the criminal law protection of 

relations in the field of payment evasion. The article defines the socio-legal prerequisites for criminalization, acts in 

the field of payment evasion; comparative legal research of foreign criminal legislation on liability for crimes of 

payment evasion; criminal legal characteristics of the composition of payment evasion of a legal entity; 

consideration of signs of the composition of payment evasion; legal analysis of other crimes in the field of payment 

evasion; explanation of the qualification of crimes in the field of payment evasion; formulation of the main 
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directions for optimizing the domestic criminal legislation on liability for crimes in the field of evasion of payments 

of legal entities. 

 

Кілттік сөздер: салықтар, жалтару, төлемдер, заңнама, жауаптылық, жаза, бап. 

Keywords: taxes, evasion, payments, legislation, responsibility, punishment, article. 

 

Қазақстан Республикасында төлем төлеуден жалтаруды барынша дәйекті және толық зерделеу үшін 

міндетті төлемдерді төлемеу саласындағы қылмыстық жауапкершілікті жетілдіру және біріздендіру 

мақсатында шет елдердің тәжірибесіне жүгіну орынды. Марк Ансельдің әділ ескертуі бойынша, "шетелдік 
құқықты зерттеу заңгерлердің алдында жаңа көкжиектер ашады, оған өз елінің құқығын жақсы білуге 

мүмкіндік береді, өйткені бұл құқықтың ерекше белгілері әсіресе басқа жүйелермен салыстырғанда айқын 

анықталады"[1, 38 б.]  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының нарықтық экономикасы біртіндеп даму мен динамика 

жағдайында тұр, және дәл осы шетелдік тәжірибе бізге Қазақстан бюджеттеріне төлемдерді төлемеуге 

байланысты мәселелерді неғұрлым тиімді реттеуге мүмкіндік береді. 

Бюджетке төлемдер төлеуден жалтару - қазіргі әлемде кең тараған құбылыс, бұл туралы, атап 

айтқанда, тәуелсіз статистика куәландырады. Мысалы, "Tax Justice Network" ұйымы 2013 жылдың аяғында 

бюджетті төлеуден жалтару салдарынан салық түсімдерінің шығындары бойынша әлемдік көшбасшы 

елдердің өзіндік рейтингін құрады. Аталған әрекеттердің таралуына байланысты оларға қарсы тұру 

қажеттігі туындайды. Мұндай іс – әрекет жүйесінде салықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік 

маңызды орын алады. Түрлі қылмыстық-құқықтық жүйелердің шет мемлекеттердің тәжірибесін ескере 
отырып, осы саладағы қылмыстық жауапкершілікті реттеу мәселелерінің көпшілігі қылмыстық салық және 

кеден заңнамаларымен танылатын "бланкеттік қылмыстық құқық" деп аталады. Осылайша, салықтар мен 

алымдар саласындағы қылмыстық жауапкершілік институттарының көпшілігі қаржылық құқыққа 

бағытталған. 

Алайда төлемдерді (салық, кеден) төлеуден жалтару белгілері әртүрлі мемлекеттердің теориялары 

мен тәжірибелерінде әртүрлі болып қалыптасады. Мысалы, Ұлыбритания, Италия, ГФР, Канада, ҚХР, АҚШ, 

Финляндия және Франция сияқты елдердің заңнамасында салық төлеуден жалтару «адал болу міндетін 

орындамау, алдау немесе салықтық алаяқтық» болып танылады [2, 7 б.].  

Көптеген елдерде осы саты үшін қылмыстық жауаптылықтың ерекше ерекшелігі ірі залал мен 

кінәнің қасақана нысанының болуы болып табылады. Сонымен қатар, заң шығарушылардың нәтижесінде 

бюджетке төлемдер түспейтін жалтаруға қатынасы және оның түрлі мемлекеттерде қоғамдық қауіптілік 
дәрежесі бірдей болып табылмайды, бұл олардың құқықтық нормаларында да тиісті көрініс табады. 

Мысалы, Люксембург заңнамасында салық төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауапкершілік 

көзделмеген, ал Швейцарияда салық алаяқтық әкімшілік құқықты реттеу мәніне жатқызылған. Дегенмен, 

мемлекеттердің көпшілігі қылмыстық жазаланатын әрекеттер деп бағалайды [3, 14 б.].  

Жекелеген құқықтық отбасыларға тән бюджетке төлемдер төлеуден қылмыстық жалтару 

ерекшеліктерін ажырата отырып, континенттік жүйе елдерінде бюджетке төлемдер төлеуден жалтаруға 

байланысты құқық бұзушылық құқықтары жасалған әрекеттің ауырлығы бойынша қылмыстар мен 

қылмыстық теріс қылықтарға (Францияда – қылмыстарға, қылмыстық деликтерге және қылмыстық теріс 

қылықтарға) бөлінетінін атап өткен жөн. Мұндай бөлудің негізінде көзделген санкциялар жатыр [4, Б.336]. 

Мұндай жалтару, мысалы, АҚШ-та фелонияға (ауыр) және мисдиминорға (ауыр емес) бөлінеді. 

Өз кезегінде, ағылшын-саксон құқық жүйесінің ықпалындағы шет елдерде (мысалы, АҚШ пен 
Канада) жауапкершілікке лауазымды тұлғалар, кәсіпкерлер немесе өзге де жеке тұлғалар ғана емес, заңды 

тұлғалар – корпорациялар да тартылуы мүмкін. 

Әсіресе, мұсылмандық құқықты көрсетеді, онда салық төлемегені үшін жауапкершілікті ең алдымен 

шариғат белгілейді. Ол төлемдерді төлемеуді "тазир"санатына жатқызады.  

«Тазир» влечет за собой сразу два иска – уголовный (за вред, причиненный обществу) и 

гражданский (возмещение ущерба виновными действиями). 

Қазіргі әлемнің және барлық мемлекеттердің барлық құқықтық жүйелеріне тән бюджетке 

төлемдерді төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілікті талдау мүмкін емес. Неғұрлым дамыған 

экономикалық жүйесі бар мемлекеттердің нормаларын зерттеу өзекті болып табылады, өйткені олар салық 

қылмыстарына қарсы іс-қимылдың кең тәжірибесі және неғұрлым жетілдірілген заңнамалық және құқық 

қолдану базасы бар. 

Сонымен, англосаксондық құқықтық отбасының кейбір елдеріне назар аударамыз. 

АҚШ 

Америка Құрама Штаттарының Конституциясы Конгресс "салықтар, алымдар, баждар және 

акциздерді белгілеуге және алуға құқылы ... барлық алымдар, баждар және акциздер Құрама Штаттардың 

барлық аумағында бірдей болуы тиіс" деп көздейді [5, Б.5-6] .  

АҚШ-тағы төлемдерді төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті федералды деңгейде 

реттейтін Негізгі заңнамалық акт АҚШ заңдары жинағының 26-бөлімі болып табылады. Бюджетке 
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төлемдерді төлемегені үшін жауапкершілікті белгілеуде 1954 жылғы "ішкі кірістер туралы" Заң маңызды 

рөл атқарады (Қолданыстағы редакция – 1986 жылғы "ішкі кірістер" кодексі). Салық салу деңгейіне 

байланысты жауапкершілік федералдық салықтарды (оларға кедендік төлемдер жатады), штаттың 

салықтарын, сондай-ақ жергілікті салықтарды төлеуден жалтарғаны үшін белгіленеді. Штаттарда салық 

төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілік Штаттардың заңнамасымен көзделген. Штаттарда салық 

заңнамасын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілеу принциптері федералды заңнама 

нормаларына ұқсас [6, Б.2].  

АҚШ заңдары жинағының 26-бөлімін талдай отырып, салықтық ауытқуларға тән кейбір белгілерді 

атап өтеміз. Сонымен, американдық заң шығарушы салық заңнамасын абайсызда бұзу қылмысын, сондай-ақ 
бір іс-әрекет жасау аяқталған деп тану үшін жеткілікті болған жағдайда, қалыптасқан және формальды 

конструкциялы қылмыстарды да бөліп көрсетеді. 

АҚШ Федералдық заңнамасы салықтар мен кедендік төлемдерді төлеуден жалтаруды бөлмейді,және 

қылмыстық қудалау жалпы салықты төлемегені үшін жүзеге асырылады. 

АҚШ Федералдық заңнамасының ерекшелігі-төлемдерді төлеуден жалтару үшін жауапкершілікті 

көздейтін қылмыстардың көп саны. Американдық заңгер Сюзан Б. Лонг айтуынша, мұнда 40-тан астам 

қылмыс бар. Шын мәнінде, төлемдерді төлемеу саласындағы қылмыстар АҚШ заңдары жинағының 26 

бөлімінің 7201-7241 (алайда 7233-7241 параграфтары күшін жойды) параграфтармен регламенттелген. 

Жалпы алғанда, АҚШ төлемдер, алымдар, кедендік төлемдер туралы баптар, жеткілікті 

күрделілігімен ерекшеленеді. Мәселен, мұнда қылмыстық жалтару туралы баптар бар, олар мыналарға: 1) 

жалтарған салық түріне; 2) салық салу объектісіне; 3) оны жасау тәсіліне байланысты ажыратылады. 

АҚШ-та салық қылмыстарының көптеген құрамының болуы, ең алдымен, заң шығарушының 
жалтарудың барлық ықтимал тәсілдерін неғұрлым кең сипаттауға деген ниетімен байланысты. 

Мәселен, АҚШ заңдары жинағының 26 бөлімінде осындай қылмыстарды табуға болады: 

1) § 7201 салық төлеуден жалтаруға немесе болдырмауға әрекет; 

2) § 7202 салықты жинаудан немесе төлеуден қасақана бас тарту; 

3) § 7205 соттан босату үшін жасалған алаяқтық әрекеттер 

салықты ұстап қалу немесе ақпарат беруден бас тарту; 

4) § 7206 алаяқтық және жалған мәлімдеме; 

5) § 7211 салық төлеуге қатысты сатып алушылар немесе жалға алушылар үшін жалған өтініштер 

және т. б. 

Мысалы, § 7201 төлеуге жататын салықтарды төлеуден қасақана жалтаруға тырысатын әрбір 

адамның жауапкершілігін белгілейді.  
Аталған қылмыстар үшін Санкциялар өте қатал және бас бостандығынан айыру және ірі айыппұлдар 

(ондаған және жүздеген мың АҚШ доллары) сияқты жазалау түрлерін көздейді. Сонымен қатар, кінәлі сот 

талқылауына байланысты шығындарды толық төлеуі тиіс [7, Б.69-73].  

Айта кетерлігі, американдық заң шығарушы алаяқтықты салық төлемеудің жеке тәсілі ретінде 

бөледі. Кейбір салық қылмыстары, сондай-ақ бір ғана жазаланатын әрекет болған кезде келте құрамды 

болып келеді. АҚШ-та салықтық қылмыстардың көпшілігі алдау жолымен жасалады. 

Айта кету керек, АҚШ-тың "ішкі кірістер кодексінде" кірістің барлық түрлерін декларациялау 

міндеті белгіленген. Мұндай жағдайда жоғарыда аталған актіде көрсетілгендей, қылмыстық жолмен 

алынған табыстар да салық салынатын болуға тиіс.  

Алайда, қылмыстық кірісті декларациялауды ұсыну қиын, өйткені іс жүзінде осы іс - әрекеттер өзге 

қылмыстар үшін салық төлеушінің кінәсін мойындау болып табылады. 
Міндетті төлемдерді төлеуден қылмыстық жалтаруды бөле отырып, фелония (§7201), мисдиминор (§ 

7203,§ 7231) санаттарының да жалтаруын кездестіруге болады. 

АҚШ – қа жататын англосаксондық құқықтық отбасы елдерінің тән ерекшеліктерінің бірі жеке 

тұлғалардың да (оларға кәсіпкерлер мен лауазымды тұлғалар да жатады), сондай-ақ заңды-

корпорациялардың да қылмыстық жауапкершілігінің болуы болып табылады. Осылайша, жеке тұлғамен 

қатар, салық төлеуден жалтарған ұйым қылмыс субъектісі болып табылады. Бас тарту фирма басшысының 

мүддесінде ғана емес, сонымен қатар барлық құрылтайшылардың пайдасы есепке алынатын кәсіпорынның 

мүддесінде де жүзеге асырылатын фактіні саралау және есепке алу маңызды артықшылық болып табылады 

[8, Б.93-97].  

Мәселен, корпорация қызметкерлерінің іс-әрекеттері оларға фирманың мүддесінде жалтару жасаған 

жағдайда кінә тағылады. Корпорацияның сотталуы қызметкерлерді жеке жауапкершіліктен босатуға негіз 

болып табылмайды. Қызметкер ақталған жағдайда заңды тұлға, дегенмен, сотталуы мүмкін. Егер ұйымның 
қызметкері өзінің пайдасын көздеген жағдайда корпорацияның қылмыстық жауаптылықтан босатылуы 

мүмкін. 

Ұйымның жауапкершілігінің жарқын мысалы-американдық "Shortt Accountancy Corp 

корпорациясына қарсы іс." мұнда сот жалған декларацияны ұсынған бухгалтердің кінәсі жоқ деген 

қорытындыға келді.  

АҚШ салық заңнамасы баптарды жалтару субъектісіне (жеке тұлғаға немесе корпорацияға) 
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байланысты бөлмейді, ал баптың санкциясында тек түрлі жаза белгілейді. Осылайша, § 7201 жеке тұлға 

үшін 100 мың долларға дейін айыппұл, корпорация үшін 500 мың долларға дейін белгіленген. 

АҚШ заңнамасы төлемдердің төленбеуіне байланысты қылмыстар үшін қылмыстық 

жауапкершілікті болдырмайтын және жеңілдететін мән-жайларға үлкен көңіл бөледі. Қалыптасқан 

тәжірибеге сәйкес, төлеуші салық қылмысын жасаған кезде оның мінез-құлқын белгілі бір дәрежеде 

ақтайтын дәлелді себептердің болғанын дәлелдеуі тиіс. Жазаны жеңілдетуге ықпал ететін мән-жайлардың 

белгілі бір түрлері бар. Бұған мыналар жатады: Заңды білмеу, салық кешірек төлеу ниеті, кеңесшінің немесе 

бухгалтердің кеңесі, психикалық жағдайы, денсаулықтың нашар жағдайы, жақсы бедел, парасаттылық және 

т. б.  
Төлемдерді төлеуден қылмыстық жалтаруды бөле отырып, АҚШ-та заңды болып табылатын 

"салықтарды болдырмау" немесе "салықтарды азайту" бар екенін атап өткен жөн. Жалпы ереже бойынша, 

салықтарды болдырмау – "заңмен рұқсат етілген салықтарды төлеу кезінде артықшылықтар алу мақсатында 

белгілі бір салық режимін заңды пайдалану".  

Ұлыбритания 

Англияда салық төлемдерін төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілік, әдетте, арнайы заң 

актілерінде белгіленген, бірақ кейде ол жалпы құқық нормалары негізінде де туындайды [9, Б.12].  

АҚШ заңнамасына қарағанда, 1967 ж. қылмыстық құқық туралы Заңмен Ұлыбританияда қылмысты 

фелонияға және мисдиминорға дәстүрлі бөлу жойылды.  

Англиядағы салық қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілік туралы нормалар қаржы 

заңдарында да қамтылған: 1935 жылғы ақша төлемдері туралы Заң, 1970 жылғы салық жинау тәртібі туралы 

Заң, 1979 жылғы кеден және акциздік алымдар туралы Заң, 1986 жылғы қаржы туралы Заң, 1986 жылғы 
қаржы қызметтері туралы Заң, 1988 жылғы корпорациялардан табыс салығы туралы Заң, сондай-ақ қаржы 

қатынастарының жекелеген аспектілерін реттейтін заң. 

Мәселен, төлемдердің төленбеуіне байланысты қылмыстар үшін жауапкершілік туралы нормалар 

1980 ж. магистраттық соттар туралы заңда, 1981 ж. жалған және жалған ақша жасау туралы заңда, 1986 және 

1987 жж. қылмыстық Әділет туралы заңдарда бар.  

Жалпы ережеге сәйкес, міндетті төлемдерді төлеуден жалтару "мемлекетке, тәж немесе үкіметке 

қарсы қылмыстарға (саяси қылмыстарға)"жатады. Төлемдердің төленбеуіне байланысты қылмыстардың 

негізгі түрлерін келесі түрлерге бөлуге болады: 

- табыс салығын төлеуден жалтару үшін алаяқтық әрекеттер жасау; 

- ҚҚС төлеуден жалтару мақсатында алаяқтық жасау; 

- бюджетке ақшаның түспеуіне әкелетін мемлекеттік органдарды кез келген алдау; 
- көрінеу жалған құжаттар мен ақпарат беру, сондай-ақ импортталатын тауарларға акциз төлеуден 

немесе тауарлар контрабандасынан (мысалы, алкоголь, темекі) жалтару мақсатында алаяқтық әрекеттер 

жасау. 

Қылмыстық жазаланатын төлемдер төлеуден жалтарудың көпшілігі алаяқтық әрекеттер жасаумен 

байланыстырады. Бұрын айтылғандай, олар үшін жауапкершілік жеке заң актілерімен белгіленеді. 

Жауапкершілігі Жалпы құқықпен белгіленетін "мемлекеттік органдарды алдау" ерекшелік болып табылады. 

Мысалы, 1970 ж. салықтарды жинау тәртібі туралы заң мынадай бұзушылықтарды қарастырады: 

салық органдарына дұрыс емес декларация беру, алынған табыстар туралы мәліметтерді жасыру, салық 

органдарына табыс салығын немесе табыс салығын төлеу жөніндегі сот ісін қарауға байланысты дұрыс емес 

арыздарды хабарлау. 

Кеден төлемдерін төлеуден жалтару саласындағы қылмыстар Англия да салық заңнамасы 
саласындағы бұзушылықтарға жатқызады. Бұл жерде кедендік және акциздік алымдар туралы Заңның 50-

бабына сәйкес әкелінетін тауар үшін кедендік баж төлеуден қасақана жалтару қылмыстық деп танылады. 

Салық салу саласындағы теріс қылықтарды тергеумен функцияларына салық жинау, сондай-ақ 

оларды бақылау кіретін арнайы органдар айналысады. Англияда, АҚШ сияқты, заңды тұлғаларға қатысты 

қылмыстық жауапкершілік (айыппұл түріндегі санкциямен) қолданылады [10, Б.155].  

АҚШ-пен салыстырғанда Ұлыбританияда төлемдерді төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілік 

неғұрлым қатаң – бұрын келтірілгендей жеңілдететін мән-жайлардың тізбесі осында, шын мәнінде, жоқ, ал 

кінәні тану туралы мәмілелер таратылмаған. Салықты және өзге де төлемдерді қасақана төлемегені үшін 

жаза 7 жылға дейін айыппұл немесе түрмеге қамауды көздейді. Бұл жазалар жиынтығы бойынша да 

тағайындалуы мүмкін. Тек бюджетке ақша түспеуіне әкелетін "мемлекеттік органдарды алдау" сияқты 

қылмыс – өмір бойы бас бостандығынан айыру не шектелмеген айыппұлды көздейді.  

Төлемдерді төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілік принциптерін белгілейтін АҚШ-қа ұқсас 
Прецедент Англияда да бар. Ол "IRC v. Dukeof Westminster" (1936) талқылауы бойынша шешім болып 

табылады. 

Канада 

Канадада орнатылған бюджетке төлемдерді төлемегені үшін жауапкершілік жүйесі объективті 

себептерге байланысты АҚШ-та жүйеге өте жақын, алайда ол өзінің ерекше белгілеріне ие. 

Бюджетке түсетін міндетті төлемдердің барлық түрлері салық түріне қарамастан салық түріне 
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жатқызады және жазаның тең шараларын көздейді. 

Канадада төлемдерді төлемегені үшін қылмыстық жауапкершілік "акциз салығы туралы" Заңмен 

және "табыс салығы туралы" Заңмен, "кеден туралы" Заңмен, сондай-ақ Канаданың Қылмыстық кодексімен 

белгіленген. Міндетті төлемдерді төлемеу нысанындағы әрекеттердің ара-жігін ажырату және қоғамдық 

қауіптілігі осы қылмысты жасау тәсіліне байланысты. Мәселен, салық алаяқтығы салықтарды төлеуден 

қарапайым түрге бөлуге қарағанда қоғамдық қауіпті қылмыс болып табылады және ол үшін қылмыстық 

жауапкершілік туралы бап  Канада ҚК-де бар. 

"Табыс салығы туралы" Заңның 238-бабына сәйкес, егер қаржы жылы аяқталғаннан кейін салық 

төлеуші табыс туралы декларация бермесе, ол қылмыс жасауға кінәлі болып табылады. Аталған әрекет үшін 
жазаны сот тағайындайды және 1-ден 25 мың Канада долларына дейінгі айыппұлды көздейді, сот сондай-ақ 

кінәліні 12 айға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруы мүмкін. Ал мұндай әрекет жасалған жағдайда, 

кінәлі Канаданың кіріс агенттігін жаңылыстыруға әкеп соққан. Бұл заңның 239 – бабы 2 жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыру және жалтару сомасынан 50% - дан кем емес, бірақ 200% - дан артық 

емес айыппұл белгілейді. 

Канаданың "Кеден туралы" Заңы (109-бап) Кедендік төлемдерді төлеуден жалтарғаны үшін 25 мың 

Канада долларына дейін айыппұл белгілейді. 

Айыппұл төлеу, сондай-ақ түрмеге қамау кінәліні заңмен белгіленген пайыздар мен өсімпұлдардың 

барлық сомасын өтеуден босатпайды. 

Бұдан бұрын атап өтілгендей, Канада заңнамасы бойынша Канада ҚК 380-бабында белгіленген 

салықтық алаяқтық әсіресе қоғамға қауіптіболып саналады. АҚШ пен Ұлыбританиядан айырмашылығы 

мұнда салықтық алаяқтық туралы арнайы бап жоқ, ал жауапкершілік жалпы норма бойынша туындайды. 
"Алдау, өтірік немесе басқа да алаяқтық құралдар арқылы ақша, мүлік, бағалы қағаздар немесе қызмет 

көрсету үшін мемлекет алдаған әрбір адам қылмыс жасауға кінәлі болып табылады". Осы әрекет үшін жаза-

айыппұл немесе 14 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру. 

Канадада реттеудің қылмыстық-құқықтық әдістері әлеуметтік бақылау әдістерімен тығыз 

пайдаланылады. Мәселен, төлемдерді төлемегені үшін айыптау үкімін шығарғаннан кейін аталған 

мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялау қажеттігі туралы факт өте қызықты 

болып табылады. 

2013 жылдан 2014 жылға дейін Канадада міндетті төлемдерді төлеуден жалтарғаны үшін осындай 

репрессивті жазаларға қарамастан 226 адам сотталып, оның 55-і ғана бас бостандығынан айырудың нақты 

мерзіміне кесілді; бас бостандығынан айырудың орташа мерзімі 24 айды құрады. 

Бұл жерде жоғарыда қарастырылған елдердегідей, құқық бұзушылық болып табылатын салық 
төлеуден жалтарумен шатастыруға болмайтын салықтық минимизациялау (салықтарды азайту) ұғымы бар. 

Қылмыстық әрекеттің субъектісі жеке және заңды тұлға бола алады. 

Канада үшін ерекшелігі "үш жыл ішінде қайта бұзушылық жасаған кезде салық төлеушінің кінәсіне 

қарамастан тұлға декларацияланбаған салық сомасының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті". 

Шет елдердің тәжірибесін зерттеу қазақстандық құқықта да көрсетілуі тиіс төлемдерді төлеуден 

жалтару қаупін арттыратын белгілерді айқындауға мүмкіндік береді. Оларға мыналар жатады: оффшорлық 

аймақтарда орналасқан ұйымдарды пайдалана отырып жалтару және мемлекет бюджетіне төлемдер 

төлеуден жалтару мақсатында құрылған ұйымдарды пайдалана отырып, салықтарды төлемеу. 

Соңында барлық елдер салық міндеттерін орындаудан жалтарған адамдарды қылмыстық қудалауды 

жүзеге асыруға ұмтылады. Қылмыстық жалтарудың негізіне төленбеген төлемдер сомасы мен осындай 

әрекеттердің қасақана сипаты алынды [11, Б.14-18]. Осылайша, әрбір мемлекет ұлттық мүдделерді ескере 
отырып, өздерінің қылмыстарға қарсы күрес және алдын алу әдістерін ұсына отырып, төлемдерді төлеуден 

қылмыстық жалтаруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешенін тұжырымдаған. 
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Резюме: 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы запрета собственности как меры 

государственного принуждения. Запрещение права собственника или владельца распоряжаться 

определенным имуществом Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан предусматривает 

процессуальные принудительные меры. На законодательном уровне сущность ареста имущества 

заключается не в следственном акте, направленном на сбор доказательств, а в качестве принудительной 

меры, направленной на приведение в исполнение приговора с точки зрения взыскания имущества и 

возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий. 

Несмотря на то, что уголовно-процессуальное законодательство регулирует процедуры 
конфискации имущества в соответствующем уровне, сотрудники правоохранительных органов 

сталкиваются с рядом трудностей при осуществлении процессуальных действий, направленных на 

ограничение или изъятие прав на собственность. Претензии по освобождению имущества от наложения 

ареста могут быть предъявлены собственниками, а также лицами, которые владеют имуществом на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного землепользования или по другим 
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основаниям, предусмотренным законом или договором. Такие дела рассматриваются в порядке особого 

судопроизводства, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан. 

 

Аbstract: 
This article discusses some issues of the prohibition of property as a measure of state coercion .. The 

prohibition of the right of the owner or owner to dispose of certain property of the Code of Criminal Procedure of 

the Republic of Kazakhstan provides for procedural coercive measures. At the legislative level, the essence of 

property seizure is not an investigative act aimed at collecting evidence, but as a coercive measure aimed at 

enforcing a sentence in terms of collecting property and possible confiscation of property obtained as a result of 
criminal acts.  

Despite the fact that the criminal procedural law regulates the procedure for confiscation of property at the 

appropriate level, law enforcement officials have a number of difficulties in carrying out procedural actions aimed 

at limiting or withdrawing property rights. Claims for the release of property from seizure may be made by the 

owners, as well as by persons who own property on the basis of economic management, operational management, 

permanent land use or for other reasons provided by law or contract. Such cases are considered in the special 

judicial procedure provided for by the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: арест, имущество, процессуальные меры принуждения, гражданский иск, 

ограничение прав, конституция, закон, право. 

Keywords: arrest, property, procedural coercive measures, civil lawsuit, restriction of rights, constitution, 

law, right. 
 

Мүлікке тыйым салу ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексімен процессуалдық мәжбүрлеу шараларына 

жатқызылған[1]. Алғаш рет заңнамалық деңгейде мүлікке тыйым салудың мәні дәлелдемелерді жинауға 

бағытталған тергеу әрекеті ретінде емес, қылмыстық әрекеттер нәтижесінде алынған не Қылмыстық жолмен 

тапқан мүлікті мүліктік өндіріп алу және ықтимал тәркілеу бөлігінде үкімнің орындалуын қамтамасыз етуге 

бағытталған мәжбүрлеу шарасы ретінде көрсетілген. Бұл мәжбүрлеу шарасы меншіктің конституциялық 

құқығын шектейтіндіктен [2] және қылмыстық сот ісін жүргізу саласына тартылған адамдардың бірқатар 

өзге де құқықтарын қозғайтындықтан, оны қолдану тек сот шешімі бойынша ғана мүмкін болады. 

Мүлікке тыйым салу мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде меншік иесінің немесе иеленушінің 

белгілі бір мүлікті билік ету, Пайдалану, ал қажет болған жағдайда оны алып қою және сақтауға беру 

құқығын шектеуден көрінетін іс жүргізу әрекеті болып табылады. 
Аталған іс жүргізу әрекетінің мақсаты қылмыстық сот ісін жүргізу шеңберінде жәбірленушілердің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қылмыстардан қорғаудың маңызды құралдарының бірі болып табылатын 

мәлімделген азаматтық талап бөлігінде үкімнің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Қылмыстық 

іс қозғалғаннан кейін және сот тергеуі аяқталғанға дейін берілуі мүмкін азаматтық қуынымның көмегімен 

азаматтар мен заңды тұлғалар қылмыспен келтірілген зиянды өтей алады. Бұл ретте азаматтық талапкер 

мемлекеттік баж төлеуден босатылады. 

Мүлікке тыйым салу теориялық түрде кез келген қылмыстық іс бойынша қолданылуы мүмкін. 

Алайда, мүліктік құқықты шектеу іс жүзінде қандай да бір меншікке ие істер фигуранттарына ғана 

қолданылады. 

Тергеушілер мен анықтаушылар зиянды өтеуді қамтамасыз ету мақсатында белгілі бір мүлікке 

тыйым салу туралы сот алдында өтініш беру өкілеттігіне ие болады, оның болуы жәбірленушілердің 
құқықтарының кепілі болып табылады [3]. Тыйым салудың мәні меншік иелері немесе мүлік иелері үшін 

билік ету құқығын шектеу, тіпті кейде қылмыскерлер жәбірленушілердің әділ талаптарынан бас тарта 

отырып, өз меншігінен жасыра алмауы немесе құтыла алмауы үшін оны пайдалану болып табылады. 

Сонымен қатар, қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу тоқтатылған жағдайда да, заңмен мүлікке тыйым 

салуды сақтау мүмкіндігі қарастырылған. 

Сот тыйым салынған мүлікті осы мүліктің меншік иесіне немесе иесіне не өзге адамға сақтауға бере 

отырып, иесінен алып қоюға құқылы. Сонымен қатар, қолданыстағы заңнамаға сәйкес сот тек қылмысқа 

тікелей қатысушылардың мүлкіне ғана емес, сондай-ақ үшінші тұлғаларға тиесілі, оның ішінде алаяқтық 

әрекеттерге қатысушы болған адал иеленушілерге да тыйым салуға құқылы. Үшінші тұлғалардың мүлкіне 

тыйым салу, егер тергеуде қылмыстық іс-әрекеттер нәтижесінде алынған, сондай-ақ қылмыс қаруы ретінде 

не терроризмді қаржыландыру үшін пайдаланылған немесе пайдалануға арналған болса, ұйымдасқан 

қылмыстық топтың, заңсыз қарулы құралымның, қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) 
мүлкіне тыйым салынады. 

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасында мүлікке тыйым салу процедураларының жеткілікті толық 

регламенттелуіне қарамастан, соған қарамастан, мүлікке құқықтарды шектеуге немесе оны алып қоюға 

бағытталған іс жүргізу әрекеттерін іске асыру кезінде құқық қолданушылар бірқатар қиындықтарға тап 

болады. 
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Сондай-ақ қылмыстық іс бойынша заттай дәлелдемелер ретінде пайдаланылатын мүлікті тыйым 

салу және алып қою рәсімі барысында да қиындықтар туындайды. ҚР Конституциясына сәйкес, меншік 

құқығын шектеу тек сот шешімі негізінде ғана мүмкін болады, осыған байланысты заттай дәлелдеме болып 

табылатын мүліктің де сот шешімінсіз немесе меншік иесінің еркіне қарсы алынбауы, жойылуы немесе 

ұсталуы мүмкін емес. Сондықтан үкім шығарылғаннан кейін заттай дәлелдемелердің одан әрі тағдыры және 

мүлікке тыйым салудың күшін жою туралы мәселелер Тараптардың жарыспалылық принципіне сәйкес 

шешілуге тиіс. 

Мүлікке тыйым салу қаулының, іс жүргізуінде қылмыстық іс жатқан адамның немесе органның 

ұйғарымының негізінде мынадай жағдайларда: осы шараны қолдану қажеттігі жойылса; егер тыйым заңсыз, 
оның ішінде бұл үшін жеткілікті негіздерсіз немесе заңға сәйкес келмейтін тәртіппен салынған болса, күшін 

жояды. 

Осылайша, мүлікке тыйым салу түрінде процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану үкімнің 

орындалуын қамтамасыз етудің айтарлықтай маңызды құралы болып табылады, ол бірқатар маңызды 

азаматтық құқықтарды жүзеге асыруды шектейді. 

ҚР ҚІЖК 161-бабына сәйкес мүліктің меншік иесін өзіне тиесілі мүлікке билік етуге уақытша 

шектеу қою туралы хабардар ету мынадай жағдайларда жүргізілмейді:: 

1) террористік немесе экстремистік қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша; 

2) қылмыстық топ жасаған қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша; 

3) Егер мүліктің меншік иесін оларға билік етуді белгіленген уақытша шектеу туралы хабардар ету 

қылмыстық іс бойынша жүргізілетін жасырын тергеу іс-шаралары туралы ақпаратты ашуға қатер төндірсе. 

Азаматтық талапкер немесе прокурор қойған азаматтық талапты қамтамасыз етуге тыйым 
салынатын мүліктің құны талап қою бағасынан аспауға тиіс. 

Бірінші кезекте қажетті заттар болып табылатын мүлікке және тізбесі Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалатын өзге де заттарға тыйым салуға болмайды. 

Мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 

жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін есепке алуға арналған банк шоттарындағы 

ақшаға, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы 

түріндегі тұрғын үй құрылысы жинақ банктеріндегі банк шоттарындағы ақшаға, тұрғын үй құрылысы жинақ 

ақшасы түріндегі тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы түріндегі тұрғын үй құрылысы жинақ банктеріндегі 

банк шоттарындағы ақшаға, тұрғын үй, беру жинақтау жүйесі туралы "Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банк шоттарындағы нотариустың 

депозит шартымен енгізілген, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган лицензиясынан айырған және (немесе) 
мәжбүрлеп тарату процесіндегі банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасына. 

Егер күдіктінің, айыпталушының қылмыстық іс-әрекеттері нәтижесінде алынды деп ұйғаруға 

жеткілікті негіздер болса не қылмыстық құқық бұзушылық құралы ретінде не экстремизмді, терроризмді, 

ұйымдасқан топты, заңсыз әскери құралымды, қылмыстық қоғамдастықты қаржыландыру үшін 

пайдаланылса немесе пайдалануға арналса, басқа адамдардағы мүлікке тыйым салынуы мүмкін. 

Іс жүзінде соттар істердің ведомстволық бағыныстылығы мәселелерін әрдайым дұрыс шешпейді. 

Жекелеген соттар өз бетінше тұрғызылған құрылыстар мен жапсарлас құрылыстарды тұтқындаудан босату 

туралы талап-арыздарды қарайды, мүлікке тыйым салынған, рұқсат етілмеген, талап-арыздарды 

қабылдаудан бас тартады немесе қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қысқартады, борышкерлердің 

өздерінің арыздарын талап-арыз жүргізу тәртібімен қабылдайды және шешеді [4]. 
Кейбір соттар іс материалдарын Үстірт зерттейді, ерлі-зайыптылардың ортақ жинаған мүлкін, 

сондай-ақ сипатталған мүліктің нақты құнын белгілемейді, соның нәтижесінде ортақ бірлескен меншіктегі 

борышкерлердің үлесі дұрыс анықталмайды, бұл материалдық зиянның нақты өтелуіне кері әсерін тигізеді. 

Заңға сәйкес дәлелдемелерге жол беру мәселелері әрдайым шешілмейді: шешімді негіздеуде соттар кейде 

жазбаша дәлелдемелерге және талап қоюдың мәні заң бойынша құқығы нотариалды куәландырылған 

құжаттармен ғана дәлелденуі мүмкін мүлік болып табылатын жағдайларда куәгерлік айғақтарға сілтеме 

жасайды. 

Мүлікті тыйым салудан босату туралы талаптарды меншік иелері де, сондай-ақ мүлікті 

шаруашылық жүргізу, жедел басқару, тұрақты жер пайдалану құқығында не заң актілерінде немесе шартта 

көзделген өзге де негіз бойынша иеленетін тұлғалар да қоя алады. Мұндай істер Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінде көзделген ерекше талап қою ісін жүргізу тәртібімен 

қаралады. 
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Резюме: 
В статье рассматривается вопрос об  анализ правового регулирования правоотношений по Договор 

поручения, имея достаточно сложную правовую природу, несёт в себе двойственный характер отношений 

по поручению. С одной стороны это правоотношение между доверителем и поверенным, оформленное в 

рамках гражданско-правового договора, а с другой – возможность возникновения юридических связей 

посредством доверенности, т.е. односторонней сделки. При таких условиях на практике часто могут 

возникать проблемы при оформлении отношений по представительству, заключающиеся в необходимости 

выбора между одной лишь доверенностью и договором поручения, не закрепленным доверенностью. Сам по 

себе договор поручения уже содержит в себе элементы доверенности, наряду с иными положениями, 

свойственными самому договору поручения, что позволяет предположить, что он может заменить собой 

доверенность для оформления отношений по представительству.  

Представительство и поручение являются относительно самостоятельными правовыми 
явлениями, однако оказывают значительное влияние друг на друга, при этом представительство 

возникает, в том числе, и на основании поручения. Ещё одной особенностью договора поручения является 

возможность порождения не только представительских отношений договором поручения, но и 

обязательственных, например, обязательства по оказанию посреднических услуг, которые в отличие от 

представительства могут облекаться исключительно в форме возмездного договора. 

 

Abstract: 

The article deals with the analysis of legal regulation of legal relations Under the contract of assignment, 

having a rather complex legal nature, carries a dual nature of relations on behalf. On the one hand, this is a legal 

relationship between the principal and the attorney, formed within the framework of a civil contract, and on the 

other-the possibility of legal relations through a power of attorney, i.e. a unilateral transaction. Under these 

conditions, in practice, often problems can occur when placing the relations of representation, namely, to choose 
between only one attorney (who will replace him, the Agency agreement) and a contract of Agency, not attached 

power of attorney. The contract of assignment itself already contains elements of a power of attorney, along with 

other provisions inherent in the contract of assignment itself (price, liability of the parties, etc.), which suggests that 

it can replace a power of attorney for registration of relations on representation. 

Representation and assignment are relatively independent legal phenomena, but they have a significant 

impact on each other, and representation occurs, including on the basis of an assignment.Another feature of the 
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contract of assignment is the possibility of generating not only representative relations by the contract of 

assignment, but also binding ones, for example, obligations to provide intermediary services, which, unlike 

representation, can be invested exclusively in the form of a paid contract. 

 

Кілтті сөздер: тапсырма шарты, сенім білдірілген өкіл, сенім білдіруші, инфрақұрылым, сатып 

алу-сату, кәсіпкер, қызмет, классика. 

Keywords: contract order, duties of the attorney, responsibilities of the principal ,infrastructure, sales 

contract, сompanies, services, classics 

 
Тапсырма шарты бойынша бір тарап (сенім білдірілген өкіл) екінші тараптың (сенім білдірушінің) 

атынан және соның есебінен белгілі бір заңды іс-әрекет жасауға міндеттенеді. 

  Бұл шарт азаматтық құқықта әмбебап маңызға ие. Ол белгілі бір субъект өзіне қажетті әрекеттерді 

жеке өзі емес, басқа тұлғалардың қызметіне жүгінетін өте көп өмірлік жағдайларды реттеу үшін 

бейімделген. 

Тапсырма қатынастары «таза» тапсырма аясында да және өзге шарттық қатынастар аясындада өмір 

сүре алады. Тапсырма кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалар арасында 

бірқатар заңды іс-әрекеттер атқаруға мүмкіндік береді және дәл осындай жағдайларда ғана «классикалық» 

тапсырма шартының өмір сүруі туралы айтуға болады.  

 Тапсырма өзі арқылы өкілдік қатынастарды қамтамасыз етілетін негізгі құқықтық нысандардың бірі 

болып табылады. Тапсырма шарты өкіл мен өкілдік етілетін тұлғаның (сенім білдірілген өкіл мен сенім 

білдірушінің) ішкі қатынастарын рәсімдейді, сирек жағдайларды қоспағанда, онсыз шарттық өкілдік мүмкін 
емес. Қызметтік тапсырмалардың заңдық табиғаты жеке құқық доктринасының кеңінен дамуын ескергенде 

жалпы тапсырмаға өте ұқсас болады.Тапсырма өкілдікпен қатар қызмет көрсету бойынша міндетті туындата 

алады. Қызмет көрсету элементінің өкілдіктің өзінен ерекшелігі, біздің ойымызша құқықтық реттеудің жеке 

пәні болып сол бір немесе өзге салада арнайы білімдерге көрсетілген кәсіптенген қызметтердің сапасына 

қойылатын талаптардың белгілі бір жиынтығының болуында. Тапсырманың қызмет көрсетуімен 

арақатынастылығын әсіресе заңдық қызмет көрсету бойынша, соның ішінде сотта сенім білдірушінің 

құқықтары мен мүдделеріне өкілдік етумен байланысты қызмет көрсетудің мысалынан жақсы көруге 

болады. Сенім білдірілген адвокат шарттарлған талаптарды жүзеге асыру жолымен сенім білдіруші атынан 

материалдық іс жүргізушілік құқықтарды немесе міндеттерді алған бөлігінде тапсырма элементтері орын 

алады. Адвокат қызметінің сандық және сапалық параметрлері-қызмет көрсету элементі болып табылады. 

 Тапсырмамен қызмет көрсету элементтері өзара әртүрлі ара қатынаста болады. Кейбір жағдайларда 
тапсырма қызмет көрсетулерден басым болады және қызмет көрсету элементтерімен күрделенген тапсырма 

шарты туралы сөз қозғаған жөн. Басқа жағдайларда, керісінші, қызмет көрсету негізі болып табылады 

(өтелмей қызмет көрсету шарт), ал тарсырма тек шекті түсінікте орын алады.Біз тапсырмамен қызмет 

көрсетудің сол бір немесе өзге ара қатысы шарт сипатын өзгертетінін білеміз. Тапсырма дәстүрлі түрде 

сенім білдірілетін шарт ретінде қарастырылған. Құқықтарды иеленушінің (азаматтың) өз атынан құқықтар 

мен міндеттерді алуды басқа тұлғаға сеніп беруге тәуекел етуі өзінің негізгі бөлігінде осы тұлғаға 

білдірілген жоғары дәрежедегі сеніммен байланысты. Дәл сол сенім тапсырма негізі болып табылады. Бұл 

ақысыз тапсырма шартында ерекше айқын білінеді. Тапсырма қатынастарына заңды тұлғалар қатысқан 

кезде сенім туралы сөз қозғалмайды. Тапсырма механизмі тек өзінің сыртқы көрінісі бойынша ғана әрекет 

етеді. Бұл орайда сенім білдірілгенді таңдауда қателескен нақты лауазымды тұлғаның (еңбек шарты 

бойынша, мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес) жауапкершілігі және қолданылатын сақтық 
шаралары орын алуы мүмкін. Заңды тұлғалар арасында кәсіпкерлік тапсырма шарттарын бекіту кезінде 

бүтіндей және толығынан кәсіпкерлік қауіптерді (тәуекелдерді) есепке алу орын алатын болады. 

 Ақылы тапсырма шартында сенім маңызды болады. Қатынастардың сенім білдірушілік сипаты 

белгілі бір дәрежеде сенім білдіргеннің сыйақы алумен жасырылады. 

Біздің ойымызша, сенімнің екі түрін ажыратуға болады. Тапсырма өзінің бастапқы түрінде жеке 

сенім білдірушілік сипатқа ие. Ол құқықтық аспектіде көрінбегенмен, дәл сол туысқандық фактісі, жақын 

достық қатынастар және басқа да соған ұқсас қатынастар сенім негізі болып табылады. Әрине мұндай 

сенімнің тұрақсыз болып қалмайтындығына кепіл жоқ. 

 Жеке сенімге қарағанда, кәсіпкерлік айналымға басымды түрде тәуекелге негізделген сенім орын 

алады. Мұндай сенім болашақ сенім білдірілетін өкілдің тұрақты іскерлік беделінен және сенім білдірілуші 

оның құқықтары иелік етумен, қоғамдағы құқықтық тәртіптің жалпы жай-күйімен және азаматтардың заңға 

бағынуының орташа дәрежесімен мүмкіндік ала отырып сенім білдірушінің мүдделеріне зиян келтіруге 
ниеті болмауға тиіс сияқты логикамен негізделеді. Сенімнің осы екі түрі арасындағы тәжірибелік 

айырмашылық неде деген сұрақ туындайды. Бір тұлға кәсіпкерлік мәміледе бір уақытта екі тұлға атынан 

сенім білдірілген өкіл ретінде шыққан жағдайда жауап айқын болады. Егер бір тұлға сенім білдірілген өкілге 

және сенімде, ал екіншісі – басымды түрде тәуекелген негізделген сенімде болса, онда мәміле жасаудың 

кейбір жағдайларында бұл тараптардың біріне залал келтіруі мүмкін (сірә сенімі тәуекелге негізделген 

тұлғаға) және сол себептен тапсырманың осы екі түрінің бір уақытта орын алуына жол берілмейді деп 
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танылуға тиіс.Ақылы қызмет көрсету басым болатын шартта сенімнің орны өте елеусіз болып 

табылады,онда кәсіпкерлік міндеттемені бұзғаны үшін жауапкершіліктің барлық кешенді шараларын 

қолдану мүмкіндігімен кәдімді тауарлы ақша қатынасы көбірек көрініс табады. Жоғарыды айтылғанды 

жинақтай келе, тапсырма шарты арқылы сенім білдірушінің атынан және соның есебінен заңды іс-әрекеттер 

жасайтын сенім білдірілген өкілдің қызметі қамтамасыз етіледі деп қорытындылауға болады. Сенім 

білдірілген өкілмен жасалған мәміле немесе өзге заңды іс-әрекеттер бойынша құқықтар мен міндеттер сенім 

білдірушіде туындайды. 

 Тапсырма шарты сенім білдірілген өкіл жасауға тиіс іс-әрекеттерді анықтау үшін 

арналады.Тапсырма шарты жазбаша нысанда жасалуға тиіс. Тұрмыстық (кәсіпкерлік емес) тапсырма шарты 
жалпы ереже бойынша ақысыз болып табылады. Тапсырма шарты шарттың бір немесе екі тарабымен 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты болған жағдайларда, ол жалпы ереже бойынша ақылы 

болып табылады. 

 Тапсырма шарты консенсуалды шарт. Ол оның мәнді жағдайы бойынша келісімге келген сәттен 

бастап бекітілуі деп есептеледі. Оның мәнді жағдайы болып шарт пәні туралы жағдай табылады. 

 Тапсырма шартының тараптары болып сенім білдіруші және сенім білдірілген өкіл табылады. 

Тапсырма оған азаматтық құқықтық қатынастар субъектілерінің кеңінен қатысу мүмкіндігімен сипатталады. 

Тапсырма қатынастарына қатысудың критерийі болып әрекет қабілеттілік табылады. Тапсырма шартына 14 

жастан 18 жасқа дейінгі ішінара әрекет қабілеттілігі бар азаматтардың қатысуы жоққа шығарылмайды. 

Олардың осы құқық қатынастарға қатысуының тәжірибе жүзіндегі елеулі түрде шектелетін болады. 

Кәмелетке толмағанның ата-анасы (асырап алушысы), қамқоршысы кәмелетке толмағанның өз бетінше 

біреуге тапсырма беруіне келісе қоюы неғайбыл. Кәмелетке толмағанды сенім білдірілген өкіл ретінде 
таңдап алу да күдік туғызады, өйткені сенім білдіруші кәмелетке толмағанға тапсырма берген кезде аса 

жоғары тәуекелге (қауіпке) тап болады. Ішінара әрекетке қабілетті тұлғалардың қатысуымен тапсырма 

шартының заңдық құрылымының мүмкіндігінің өзі күдік келтірмейді. 

 Заңды тұлғалар тапсырманы бере де алады, орындай да алады. Жалпы ереже бойынша 

коммерциялық емес заңды тұлғалардың сенім білдірушілері үшін комерциялық өкілдікті жүзеге асыратын 

сенім білдірілген өкілдер ретінде шығуға жол берілмейді. Олар өздеріне рұқсат етілген коммерциялық 

қызмет кезінде коммерциялық өкілдер бола алады. 

Акционерлік өкілі жиналыста дауыс беруге қатысады, солайша ол акционерлік қоғамның шешім 

қабылдауына ықпал етеді.Тапсырма шартының пәні болып материалдық емес қызмет көрсетулер табылады. 

Сенім білдірілген өкіл қызметінің нәтижесі заттық нысанда бола алмайды. Ол тұлғаның материалдық немесе 

іс жүргізушілік құқықтарының пайда болуы, өзгеруі, тоқтатылуы арқылы көрініс табады.Тапсырма пәнінің 
өзі сенім білдіруші беретін нұсқаулар арқылы анықтала алады. Бірақ сенім білдірушінің нұсқаулары мен 

тапсырма пәні бұл бірдей түсініктер деуге болмайды. Нұсқаулар сенім білдірілген өкілдің қызметінде және 

сенім білдіруші қол жеткізуге талпынған нәтижені де қамтуы мүмкін. Құқықтық нәтиже сонымен бірге 

тапсырма пәнінің аясынан шығып кетеді. Тапсырма пәні деп сол бір немесе өзге нәтижеге бағытталған 

әрекеттердің өзін ғана түсінген жөн. 

  Бұған қоса нұсқаулар сенім білдірілген өкіл жасауға тиіс іс-әрекеттерді жалпы түрде анықтай 

алады. Ол түпкілікті мақсатқа сүйене отырып, оларды түзете алады. Яғни алдын ала көзделмеген іс-

әрекеттерді жасап, керісінше жоспарланған іс-әрекетті жасамауы мүмкін. Ең бастысы, бұл орайда 

жасалатын іс-әрекеттер сенім білдірушінің нұсқауларына қайшы келмеу керек, олрады нұсқауларға қайшы 

келеді деп тануға да болмас. Тапсырма пәнін осылайша түсіну сенім білдірілген өкіл шарт бойынша ол 

арнайы білімдер немесе дағдыларды меңгеруге байланысты тартылғанда ерекше маңызды болады. 
 Осы айтылғанға сүйене отырып, тапсырма пәнін не нақты іс-әрекеттер қызмет көрсетулер, не 

толығымен анықталған деп атауға болмайтын қызмет көрсетулер құрайды деген қорытынды жасауға 

болады. Олардың қатарын, шектерін тапсырма шартының құқықтық мақсатына сүйене отырып белгілеуге 

болады. 

  Шарт пәні анықталатын сенім білдірушінің нұсқаулары нақты заңды және жүзеге асыра алатын 

болуға тиіс. Нақтылық, бірінші кезекте, сенім білдіруші қол жеткізуге ұмтылған құқықтық нәтиженің толық 

айқындылығын білдіреді. Мысалы, сенім білдіруші үшін мүлікке абстрактілі мүліктік құқықты алып беруге 

қатысты тапсырма беру мүмкін емес. Сенім білдірілген өкілге қандай заттық құқық немесе қандай 

міндеттемелік құқық туралы сөз болып отырғандығы көрсетілуге тиіс (сенім білдіруші тиісті заңдық 

құрылымдарды білмеу мүмкін деген оймен-ақ). Бұл айтылған ой-сенім білдірілген өкілге сенім білдіруші 

үшін құқықты баламалы таңдау мүмкіндігін беру мүмкіндігін жоққа шығармайды. Мұндай жағдайда белгілі 

бір құқықтық механизмнің көмегімен қол жеткізуге ұмтылатын іс жүзіндегі нәтиже туралы түсініктер нақты 
болуға тиіс (яғни жасалатын мәмілелердің шығындалу дәрежесі және пайдалылық дәрежесі және т.б.). 

 Тапсырманың заңдылығы азаматтық құқықта тұрақтанған заңдылықтың жалпы позициялары 

тұрғысынан бағалануға тиіс. Сондықтан тапсырма аясында жасалатын іс-әрекеттер жария құқықтың да, 

жеке құқықтың да белгіленген нормаларына қайшы келмеуге тиіс. Олар азаматтық құқықтың негізгі 

бастауларына - саналылық, әділеттілік және адалдық талаптарына қайшы келмеуге, құқықты теріс 

пайдалану сипатында болмауға, басқа тұлғалардың және қоғамның мүдделеріне зиян келтірмеуге тиіс.  
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 Біздің ойымызша, заңдылықпен жүзеге асырыла алушылық өзара тығыз байланысты түсініктер. 

Жалпы алғанда, заңды болып табылатынның бәрі жүзеге асырыла алады. Бұл үшін мемлекет тиісті құқық-

тық «инфрақұрылымды» құрады. Сирек жағдайларда құқықтық мүмкіндік пен тапсырманы іс жүзінде 

жүзеге асыра алу арасында алшақтық орын алуы мүмкін, бұл өз нәтижесінде сенім білдірілген өкілге заңды 

іс-әрекеттердің толық кешенін сенім білдіруші пайдасына жасауға мүмкіндік бермейді. Мысалы, сенім 

білдірілген өкіл тауарды шалғайда жатқан (жетуге қиын) жерден шығару шартымен сатып алу-сату шартын 

бекітуі мүмкін, бірақ тауарды шығара алмауы мүмкін. Біздің ойымызша, егер тараптардың келісімімен 

өзгеше көзделмесе, мұндай тапсырма жалпы жүзеге асырыла алмайтын деп танылуға тиіс. Тараптар 

қалыптасқан жағдайға сүйене отырып, тапсырма шегін тек сатып алу-сату шартын бекітумен ғана шектей 
алады. 

 Кейбір жағдайларда заңды іс-әрекеттердің (жүзеге асырыла алмайтындығын жүзеге асырыла 

алмаушылықтың қатан формалдылығы туралы сөз болып отыр) жеңу мақсатымен әдейі берілуі мүмкін. Мы-

салы, белгілі бір тұлға (потенциалды мұра қалдырушы) із түзсіз жоқ болып кетті. Сенім білдіруші (мұрагер 

бола алатын) мұрагерлік құқықтық қатынастарға түскісі келіп, мұрагерлікпен байланысты белгілі бір іс-

әрекеттерді нақты тұлғаға өзінің сенім білдірілген өкіліне тапсырғысы келеді. Жоғарыда аталған тұлғаның 

алу фактісін сот анықталғанға дейін мұраға алу жүзеге асырыла алмайды. Бірақ тапсырма барлық іс-

әрекеттерді жасауға-тұлғаны елді деп жариялаумен байланысты. Ерекше өндірісте сенім білдірушіні 

білдіруге және оның мұрагерлік құқықтарын жүзеге асыруға беріле алады. 

Сенім білдірілген өкіл өзіне берілген тапсырманы сенім білдірушінің нұсқауларына сәйкес 

орындауға тиіс.Тапсырманың орындалуының нұсқауларға сәйкестігін немесе сәйкес еместігін түсіну, көбіне 

сенім білдірілген өкілдің жеке басына байланысты болады, яғни ол кәсіптенген бе әлде тұрмыстық 
тапсырманы орындаушы ма. Бірінші жағдайда жоғарыда атап өткеніміздей, нұсқауларға сәйкес келу тиісті 

нұсқауларға қайшы келмеушілік ретінде қабылдануы мүмкін. Тұрмыстық тапсырма кезінде сенім 

білдірілген өкілмен жасалатын іс-әрекеттердің сенім білдірушінің нұсқауларына дәлме-дәл сәйкес келуі 

туралы айтқан орынды болар. Екі жағдайда да сенім білдірілген өкіл сенім білдірілген қайсысына қол 

жеткізуге тілек білдірсе, сол құқықтық нәтижеге қол жеткізуге тиіс.Сенім білдірілген өкіл сенім 

білдірушінің нұсқауларынан тек ерекше жағдайларда ғана шалыс кетуге құқылы. Оларға тапсырманы 

бастапқы түрінде орындауды мүмкін емес қылатын кезек күттірмейтін жағдайлардың туындауы 

жатқызылатын болады. Мысалы, сатып алу туралы тапсырма берілген ауыл шаруашылық машиналарының 

белгілі бір модификациясы сатылып кеткен болса, бірақ егер сенім білдірілген өкіл өз жауабын бермесе, 

сатылып кеткен деп тұрған басқа модификациясы қалған болса. Бұл туралы сенім білдірушіден шұғыл түрде 

рұқсат сұрауға онда мүмкіндік жоқ, бірақ ауыл шаруашылық машиналар мерзімді жұмыстарды атқару үшін 
аса қажет. Осы жағдайда сенім білдірілген өкіл сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы және ол дұрыс 

заңды қадам жасады деп есептеледі. 

Тапсырма шартымен сенім білдіруші нұсқауларын сақтаудың тәртібі өзгертілуі мүмкін. 

Коммерциялық өкіл егер қалыптасқан жағдайлар бойынша оның нұсқауларынан ауытқу талап етілсе, сенім 

білдірушінің алдын ала келісім сұрау міндетінен босатылуы мүмкін. Сенім білдірушінің нұсқауларынан 

ауытқу барлық жағдайларда соның мүддесі үшін жасалады. Коммерциялық өкіл үшін 847-баптың 3-

тармағымен ерекше ережелерді белгілеу оның өз іс-әрекеттері туралы сенім білдірушіге хабарламауға 

міндетті емес дегенді білдірмейді Хабарлаудың мерзімдерімен тәртібі өзгертіледі. Бұған қоса егер сенім 

білдіруші бір жақты тәртіпте өзгертілген тапсырма бойынша орындалғанды қабылдаудан кенеттен бас 

тартатын болса, онда дауды шешуші сот, коммерциялық өкіл іс-әрекеттерінің сенім білдіруші мүддесіне 

қайшы келетін жағдайларды қоспағанда, коммерциялық өкіл сенім білдірушіні мүлдем хабардар етпегеннің 
өзінде де, ол үшін орындалған тапсырманы қабылдауға міндетті деп тануға тиіс.Сенім білдірілген өкіл өзіне 

берілген тапсырманы өзі орындауға міндетті. Тапсырманы өзі орындау міндеттілігі тапсырма шартын 

өтелмелі қызмет көрсету шарттарынан ерекшелендіреді. Заңда көзделген жағдайларда сенімді басқа тұлғаға 

қайта беру мүмкін болады. Бұл орайда сәйкес келетін сәттер болғанмен де сенімді басқа тұлғаға қайта беру 

басқа міндеттемелердегі үшінші тұлғаға орындауды тапсырудан біршама ерекшеленеді. 

Сенім білдірілген өкіл, егер бұл шартта көзделген болса, тапсырманы орындауды басқа адамға 

(орынбасарға) беруге құқылы. Тапсырманы орындауды басқа адамға беру құқығы шартпен көзделмеген 

жағдайда, сенім білдірілген өкіл тапсырманы орындауды егер осыған сенім білдірушінің мүдделерін қорғау 

мақсатындағы мән-жайлармен мәжбүр болса, орынбасарға тапсыра алады.Орындау сенімін басқа адамға 

ауыстырған бойда сенім білдірілген өкіл бұл туралы сенім білдірушіге, дереу хабарлауға міндетті. Сенім 

білдіруші, шартта мұндай орынбасардан бас тартуға құқылы. 

Кезек күттірмейтін жағдайларда орындау сенімін басқа адамға ауыстырған кезде борышқор 
міндеттемені орындауды үшінші тұлғаға жүктейтін тура сол ережелер қолданылады. Сенім білдірілген өкіл 

өзі таңдап алған орынбасардың іс-әрекеттері үшін өзі жауап береді. Ол өзінің орынбасары жасаған кез 

келген әрекеттері үшін жауапты болады. 

Егер сенім білдірілген өкілдің орынбасары шартта атап айтылған болса, сенім білдірілген өкіл 

шарттан шығып қалады және ол орынбасардың іс-әрекеттері үшін жауап бермейді. Сенім өкіл шартта өз 

орынбасарымен қатар, оның жүзеге асыратын іс-әрекеттері үшін жеке жауаптылығы анықтала отырып, 
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қалдырылатын жағдайлар мүмкін болады. Кез келген жағдайда шарттан шығып қалған сенім білдірілген 

өкіл орынбасар тағайындалғанға дейін өзі жасаған іс-әрекеттер үшін жауапты болады. Тапсырма шартымен 

орындау сенімін басқа адамға беру мүмкіндігін көзделіп, бірақ орынбасардың жеке басы шартта 

анықталмаған жағдайлар орын алуы мүмкін. Егер сенім білдірілген өкіл мен таңдалған орынбасар артынан 

сенім білдірушінің мүддедеріне зиян келтірсе, сенім білдірілген өкіл өзінің орынбасарының тек кінәлі 

әрекеттері үшін ғана жауап береды. Мұндай жағдайларды да шартқа борышқор - сенім білдірілген өкілмен 

қатар үшінші тұлғаны тарту ретінде бағалауға болады. 

 Сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіге оның талап етуі бойынша тапсырманың орындалу барысы 

туралы барлық мәліметтерді хабарлауға (есеп беруге) міндетті. Тапсырманың орындалу барысын бақылау 
мүмкіндігіне мүдделі сенім білдіруші сенім білдірілген өкіл тарапынан хабардар етудің кезеңділігін тікелей 

шартта не тапсырманың орындалу барысы туралы барлық мәліметтерді беру туралы сенім білдірілген өкілге 

нұсқаулар беру қажеттілігі бойынша ескертуге тиіс. Егер беру міндеті, осылайша, шарттың орындалу 

барысында өзгертілуі мүмкін. Сенім білдіруші өзін қызықтыратын мәліметті ғана таңдап, сұратып ала 

алады. 

Тапсырманы орындаған соң сенім білдірілген өкіл мерзімі аяқталмаған сенім хатты кешіктірмей 

сенім білдірушіге қайтаруға міндетті. Бұған қоса, сенім білдірілген өкіл тапсырманы орындағаны туралы 

түпкілікті есеп беруге міндетті. Егер ол тапсырманың сипаты бойынша талап етілетін болса, есепке 

растайтын құжаттар қоса тіркелуге тиіс. Олардың қатарына сенім білдіруші үшін сатып алынған заттардың 

бағасын растайтын, сенім білдіруші мүддесі үшін сенім білдірілген өкілмен бекітілген мердігерлік шарт 

бойынша атқарылатын жұмыстардың бағасын растайтын құжаттар жатқызылады. Сондай-ақ, сенім 

білдірілген өкіл егер тапсырманы орындау басқа елді-мекенге жол жүру мен байланысты болса, үй-жайды 
жалға алу бойынша, көлік шығындарын және өзінің басқа да шығындарын растауға міндеттелуі мүмкін. 

Сенім білдіруші тапсырманың орындалуы бойынша сенім білдірілген өкілге, егер бұл заң 

актілерімен немесе шартпен көзделген болса, сыйақы төлеуге міндетті. Яғни, егер тұрмыстық тапсырма 

шартында немесе коммерциялық емес, ұйымдар арасындағы тапсырма шартында сыйақы төлеу туралы 

арнайы ескертілмесе, сенім білдіруші оны төлемеуге де құқылы. 

Егер тапсырма шарты тараптардың екеуінің немесе олардың бәрінің кәсіпкерлік қызметі жүзеге 

асыруына байланысты болса, шартта өзгеше көзделмесе, сенім білдіруші сенім білдірілген өкілге сыйақы 

төлеуге міндетті. Сыйақы төлеу үшін оның нақты мөлшері шарттың өзінде тікелей көрсетілуі немесе 

көрсетілмеуі әсер етпейді. Егер шартта немесе заң актілерінде шартты орындаудың өтелуі көрсетілсе, бірақ 

сыйақының мөлшері көрсетілмесе, онда ол осыған ұқсас қызметтер үшін әдетте қабылданған баға ескеріле 

отырып айқындалады.Сенім білдірілген өкіл барлық талап етілген іс-әрекеттерді тиісті түрде атқармағанда 
да, бірақ тапсырма оның кінәсінсіз орындалмай қалғанын дәлдеген кезде сыйақы алуға деген құқығын 

сақтап қалады. Мұндай жағдайларда сенім білдірушімен сыйақыны төлеу сірә ерікті түрде бола қоймайды. 

Дауды қарастыратын сот тараптардың назар аударарлық мүдделерін ескеруге міндетті. Егер тапсырма 

мүлдем орындалмаған болса, онда сот тиесілі сыйақының мөлшерін азайтуға міндетті болады. Тапсырманы 

ішінара орындаған кезде де тиісті шешім қабылдануға тиіс. 

 Тапсырма шартының жеке-сенім артушылық және әдеттегі, ақысыз сипаты оны тоқтатудың 

ерекшеліктеріне әчер етеді. Сонымен бірге бұл ерекшелік кәсіпкерлік аяда бекітілетін ақылы тапсырма 

шарттары үшін де белгілі бір дәрежеде сақталады. Тапсырманы тоқтатудың ерекше негіздері болған кезде 

ол үшін кәсіпкерлік міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздері де сақталады. Тапсырма шарты кез келген 

тараптың еркі бойынша тоқтатылуы мүмкін, сенім білдіруші кез келген уақытта тапсырманы тоқтата алады, 

ал сенім білдірілген өкіл оны орындаудан бас тарта алады. Сонымен бірге заңнама азаматтық құқықтағы 
міндеттемелерді іс жүзінде орындау қағидасынан бас тартуды ескере отырып, егер сенім білдіруші өз 

мүдделерін басқаша қамтамасыз ету мүмкіндігінен айырылса, сенім бүлдірілген өкіл тапсырманы 

орындаудан бас тарта алмайды деген тікелей нұсқауды қамытмаған. 

Бұған қоса, азаматтар арасындағы тапсырма шарты сенім білдірушінің немесе сенім білдірілген 

өкілдің қайтыс болуы, олардың біреуін әрекетке қабілетсіз, әрекетке қабілеті шектеулі деп тану кезінде 

тоқтатылады. Тапсырма шартын тоқтату үшін тіпті тараптардың қайсыбірін хабар ошарсыз кетті деп тану да 

жеткілікті. Тапсырма шартын тоқтату үшін, сондай-ақ заңды тұлғаның тапсырма шартындағы тараптың 

таратылуы да негіз бола алады. 

Егер шартты тоқтаудың жоғарыда аталған негіздері болған кезде, бұған әрине, сенім білдірілген 

өкілдің тапсырманы орындаудан бас тартуы жатпайды, сенім білдірілген өкіл тапсырманы орындап қойса 

және сонымен бірге тапсырма шартының тоқталғаны туралы білмесе, және білуге тиіс болмаса, онда сенім 

білдірушінің нұсқауы бойынша жасалған оның іс-әрекеті сенім білдірушінің (онық құқық мирасқорын) 
үшінші тұлғамен сенім білдірілген өкілге қатысты міндеттейді. 

 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 853-бабында тапсырма шартын тараптардың 

бәрінің еркі бойынша тоқтатудың зардаптары көрсетілген. Егер тапсырма шарты сенім білдірілген өкіл 

тапсырманы толық орындағанға дейін тоқтатылған болса, сенім білдіруші сенім білдірілген өкілдің 

тапсырманы орындау кезінде шыққан шығынын өтеуге міндетті. Шарт пен сыйақы төлеу көзделгенде, сенім 

білдіруші сенім білдірілген өкілдің орындаған жұмысының көлеміне мөлшерлес сыйақы төлеуге міндетті. 
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Сенім білдірілген өкіл тапсырманы оның тоқтатылуы туралы білген соң немесе білуі тиіс болғанда 

орындаған кезде бұл ереже қолданылмайды. [3; 315б.] 

 Сенім білдірушімен тапсырманы тоқтату сенім білдірілген өкілге шартты тоқтатумен келтірілген 

залалды өтеуі үшін негіз болып табылмайды. Алайда, егер сенім білдірілген өкіл кәсіпкер ретінде әрекет 

еткен болса, онда ол өзіне келтірілген залалдарды өтеуге құқылы болады. Бұған сенім білдіруші кәсіпкер 

сенім білдірілген өкілге берілген тапсырманы тоқтата отырып оны бұл туралы алдын ала бір ай бұрын 

немесе шартпен көзделген бұданда ұзақ мерзімде ескерткен жағдайлар кірмейді.Тапсырма шартының жеке 

сипатын тағыда ескере отырып, заңнама ол бойынша құқық мирасқорлығынын ерекше ережелерін 

белгілейді.Біз тараптардың бірінің қайтыс болуына байланысты шартты тоқтату туралы айтқан болатынбыз. 
Сенім білдірілген өкіл қайтыс болған кезде ол тапсырманы орындау тәртібінде алған, сенім білдірушіге 

тиесілі заттар оның құжаттары мұрагерлердің немесе мұралық мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге 

міндетті өзге тұлғалардың қолында қалып қоятын жағдай орын алуы мүмкін. Аталған тұлғалар сенім 

білдірушіні шарттың тоқтатылатындығы туралы хабардар етуге және сенім білдірушінің мүлкін күзету үшін 

қажет болатын шараларды қолдануға міндетті. Атап айтқанда, олар сенім білдірушінің заттарын, сондай-ақ 

құжаттарын сақтауға, содан кейін оларды оған қайтаруға міндетті. Яғни, құқық мирасқорлығы сенім 

білдірілген өкілдің жасалған мәміле бойынша алғанының барлығын сенім білдірушіге беру міндетіне 

қатысты туындайды. Сенім білдірілген өкіл болып табылатын заңды тұлғаның таратушысына да нақ 

осындай міндет жүктеледі. 

 Сенім білдіруші - заңды тұлғаны қайта құру тапсырма шарты бойынша оның құқықтары мен 

міндеттерінің қайта құрылған заңды тұлғаға немесе сенім білдірушінің қосылуы орын алған заңды тұлғаға 

өтуіне  алып келеді.Сенім білдіруші қисынды мерзім ішінде өзінің шарттан бас тартатындығы туралы 
хабарлай алады. Егер бұл орын алмаса, онда сенім білдірілген өкілді құқықтары мен міндеттері қайта 

құрылған заңды тұлғаның құқық мирасқорына (заңды тұлғаға) ауысады (тапсырма шарты әрекет етуін 

жалғастыратын болады).             
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Түйін 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқығын қазіргі кезеңде дамыту 

қарастырылады. Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік құқығы-бұл шығармашылық саласында 

туындайтын мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 

Азаматтық құқығының кіші саласы. Бұл, біріншіден, зияткерлік меншік құқығы құқық саласы мен құқық 

институты арасында аралық орын алатыны, екіншіден, мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастар 

болып табылады, үшіншіден, бұл қатынастар тараптардың заңдық теңдігі әдісімен реттеледі. 

 

Abstract 

This article discusses the development of intellectual property rights of the Republic of Kazakhstan at the 

present stage. Intellectual property right of the Republic of Kazakhstan is a sub-section of civil law of the Republic 

of Kazakhstan, which regulates property and personal non-property relations arising in the sphere of creativity and 

relations over means of individualization. This is due to the fact that, firstly, intellectual property law takes an 

intermediate position between industry and the institution of law, secondly, property and personal non-property 

relations in the field of creativity and relations over means of individualization, thirdly, these relations are 

regulated by the method of legal equality of the parties. 

 

Ключевые слова: Авторское право, Интеллектуальная собственность, Субъективное право, 

Патентное право, Музыкальные произведения, Гражданское право, Объект интеллектуальной 
собственности 

Keywords: Copyright, Intellectual property, Subjective right, Patent law, Pieces of music, Civil law, 

Intellectual property item 

 

Интеллектуальная собственность - собирательное понятие, включающее права, которыми 

регулируются отношения, складывающиеся в процессе создания продуктов интеллектуального труда, 

обмена ими и их использования. Говоря другими словами, интеллектуальная собственность представляет 

собой исключительные права на результаты интеллектуальной и творческой деятельности в любой области.  

Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан - это подотрасль гражданского права 

Республики Казахстан, которая регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, 

возникающие в сфере творчества и отношения по поводу средств индивидуализации [1,11с.]. Это 

объясняется тем, что, во-первых, право интеллектуальной собственности занимает промежуточное 
положение между отраслью и институтом права, во-вторых, предметом являются  имущественные  и 

 личные  неимущественные  отношения  в  сфере  творчества  и отношений по поводу средств 

индивидуализации, в-третьих, эти отношения регулируются методом юридического равенства сторон. 

Термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот и законодательство Республики 

Казахстан в начале 90-х годов. Охрана объектов интеллектуальной собственности - изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов и товарных знаков - новая область государственного регулирования 
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независимого Казахстана.  Интеллектуальной собственностью, в соответствии со статьей 125 ГК 

Республики Казахстан, признается исключительное право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или 

услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) [2,23с.]. Использование 

результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть 

объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими 

лицами только с согласия правообладателя. 

Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право, смежные права, право на 
товарный знак, знак обслуживания, право использования места происхождения товара, патентное право. 

Законодательство Республики Казахстан об интеллектуальной собственности состоит из 

Гражданского Кодекса РК от 01 июля 1999 года, Гражданского процессуального кодекса от 13 июля 1999 

года, Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1, Патентного Закона РК от 

16.07.1999 года № 427-1, Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименований мест 

прохождения товаров» от 26.07.1999 года № 456-1, Закона РК «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем» от 26.06.2001 года 3 217-2, Закона РК «Об охране селекционных достижений» от 13.07.1999 

года №422-1 и издаваемых в соответствии с ними других нормативных актов. 

Таким образом, казахстанское законодательство в сфере интеллектуальной собственности позволяет 

на надлежащем уровне обеспечивать право на ее охрану. Тем не менее, работа в данном направлении будет 

продолжаться, поскольку появляются новые объекты интеллектуальной собственности, новые способы их 

использования. Совершенствование законодательства в данной сфере - бесконечный процесс, как и в других 
сферах, который будет продолжаться. Защита интеллектуальной собственности становится одним из 

важных факторов, определяющих положение страны в мире. Надежный уровень этой защиты стимулирует 

научные исследования, развитие культуры, литературы и искусства, практическое использование 

достижений науки и техники, а также международный обмен. 

На смену индустриальной  фазе  развития  экономики  приходит   инновационная «экономика 

знаний», при которой обладание и грамотное управление пользованием интеллектуальной собственностью 

определяет конкуренто-способность субъектов экономической системы. В условиях информатизации 

общества и интенсивного формирования рыночных отношений частной собственности, создаваемые в 

результате интеллектуальной деятельности, знания превращаются в основной предмет инновационной 

деятельности и основной компонент производительных сил. На протяжении последних двух столетий 

интеллектуальная собственность стала одним из важнейших факторов общественного производства. 
В современном мире все большее значение придается экономике знаний, а соответственно и 

объектам интеллектуальной собственности. Однако, нематериальные активы, а именно идеи, технологии, 

управленческие решения, объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 

интеллектуальной деятельности), деловая репутация организации не имеют адекватных форм их стоимости, 

экономических и социальных критериев и юридических нормативов. 

Не так давно в экономический оборот вошел новый вид объекта - нематериальный. До этого в 

гражданском обороте имели ценность только материальные объекты, как то: природные ресурсы, валютные 

ценности, товары промышленного производства. 

Развитие технологий, глобальная компьютеризация, международная торговля привели к широкому 

использованию результатов интеллектуальной, творческой деятельности, ставших одними из основных и 

значимых объектов рынка и гражданского оборота. Вместе с тем данные объекты нуждаются в серьезном 
подходе к обеспечению их охраны и защите прав их правообладателей.  

Попытки переосмысления понятия интеллектуальной собственности, правовой регламентации 

отношений, возникающих по поводу интеллектуальной собственности, определения правового режима 

результатов творчества, определения права интеллектуальной собственности в системе права и 

законодательства и других, связанных с правом интеллектуальной собственности вопросов вызывают 

серьезные дискуссии среди ученых, в особенности цивилистов. 

Развитие общественных отношений требует постоянного совершенствования законодательства об 

интеллектуальной собственности, которое должно обеспечить адекватную современным условиям охрану 

объектов права интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях. В последнее 

время проблематике отношений в сфере оборота результатов творческой деятельности уделяется достаточно 

большое внимание исследователей, вопросы интеллектуальной собственности чаще всего исследуются с 

точки зрения правового режима объектов интеллектуальной собственности, особенно это касается тех 
объектов, которые имеют наибольшее распространение в гражданском обороте. Но есть объекты, 

исследованию которых авторы не уделяют должного внимания в своих работах, это касается ряда 

произведений, в частности произведений хореографии и пантомимы, драматических и музыкально - 

драматических произведений, музыкальных произведений с текстом и без текста, топологий интегральных 

микросхем, селекционных достижений. 
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В настоящее время широкое распространение получают так называемые нетрадиционные объекты 

интеллектуальной собственности, и в целях их правомерного использования существует объективная 

необходимость законодательного урегулирования договорных обязательств по их созданию, 

предоставлению, отчуждению и доверительному управлению. Особую актуальность приобрели вопросы 

правовой охраны объектов интеллектуальной собственности ввиду возросшего числа использования 

контрафактной продукции, что, безусловно, приносит как материальный ущерб, так и наносит моральный 

вред авторам и правообладателям. 

К объектам права интеллектуальной собственности относятся: 

 результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

 средства индивидуализации участников  гражданского оборота,  товаров, работ  или услуг. 

К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного 

вещания; 

 изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

 селекционные достижения; 

 топологии интегральных микросхем; 

 нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 

 другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом или иными законодательными актами [3,21с.]. 
К  средствам  индивидуализации    участников  гражданского  оборота, 

товаров, работ или услуг относятся: 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки (знаки обслуживания); 

 наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; 

 другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами. 

Патентное право в объективном смысле - это гражданско-правовой институт, регулирующий 

исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с 

признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и зашитой прав их 
авторов и патентообладателей. 

Патентное право в субъективном смысле — это исключительное и иное имущественное или личное 

неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью 

или промышленным образцом. 

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов 

технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от 

объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения 

определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от 

друга разными лицами. Так, радио практически одновременно было изобретено Поповым в России и 

Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое изобретение [4,68с.] 

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их признаков, 
соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого 

режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное право. 
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Түйін: 

Бұл мақалада феминизм қазіргі заманғы халықаралық қатынастарда саясатта елеулі орын 

алатындығына байланысты таңдалған тақырып талқыланады. Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар 

өзгеруде және бұл өзгерістер әр түрлі мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясатына ғана емес, сонымен 

бірге нақты адамға, оның дүниетанымына, басқа адамдармен қарым-қатынас принциптеріне және оның 
бүкіл құрылымына тікелей әсер етеді. Халықаралық қатынастардың сипаты өзгермейді, олар дамып 

келеді. Бұл, атап айтқанда, халықаралық қоғам кеңістігінде нақты гендерлік теңдік негіздерін 

қалыптастыруға қатысты. 

Адамзат тарихының бөлігі бола отырып, әйелдердің өз құқықтары үшін күресінің тарихы 

көптеген адамдарға белгілі емес. Соңғы онжылдықта ғана феминизм университеттердегі қоғамдық 

пікірталастардың, зерттеулердің және академиялық тәртіптің тақырыбына айналды. 80-жылдардың 

аяғы - 90-шы жылдардағы басылымның арқасында. Осы әлеуметтік құбылысқа арналған орыс 

авторларының еңбектері және феминизм тарихы мен әлеуметтануы туралы әлемге әйгілі кейбір 

туындыларының орыс тіліне аудармалары «феминизм» ұғымының не екенін түсінуге болады. Қазіргі 

Оксфорд әлеуметтану сөздігінде феминизм «қоғамдағы гендерлік теңдік теориясы, сондай-ақ, ең алдымен, 

өмірдің барлық салаларында әйелдердің мүмкіндіктері арқылы жыныстар арасындағы теңдікке қол 
жеткізуге бағытталған қоғамдық қозғалыс» ретінде анықталған. 

 

Abstract: 

This article discusses the chosen topic due to the fact that feminism is beginning to occupy an increasingly 

significant place in politics in modern international relations. 

Modern international relations are transforming and these transformations directly affect not only the 

domestic and foreign policies of various states, but also a specific person, his worldview, the principles of 

interaction with other people and the whole structure of his life. The nature of international relations is not 

unchanged; they are developing. This applies, in particular, to the formation of the foundations of real gender 

equality in the space of international society. 

The history of the struggle of women for their rights, being part of the history of mankind, is almost 

unknown to most people. Only in recent decades has feminism become the subject of public debate, research, and 
academic discipline at universities. Thanks to the publication in the late 80s – 90s. works of Russian authors on this 

social phenomenon and translations into Russian of some world-famous works on the history and sociology of 

feminism, we can understand what the concept of “feminism” is. In the modern Oxford Dictionary of Sociology, 

feminism is defined as “a theory of gender equality in society, as well as a social movement aimed at achieving 

equality between the sexes, primarily through the empowerment of women in all spheres of life.” 
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Международные отношения и внешняя политика - одна из наиболее консервативных сфер: какие бы 

изменения ни происходили на уровне отдельных государств, они не могут сразу выноситься на 

международный уровень, т.к. под угрозу в таком случае ставится стабильность международной системы в 

целом. 

Английские ученые М. Лайт и Ф. Хэллидей выделяют четыре основных причины невнимания 
теории международных отношений к вопросам пола. 

Во-первых, сфера взаимоотношений между полами традиционно рассматривалась как чисто 

внутриполитическая проблема. 

Во-вторых, игнорированию данной проблематики способствовала так называемая 

«институциональная инерция» - тенденция изучать и преподавать то же, что и раньше. 

В-третьих, - и это самая важная причина - всегда была сильна уверенность в том, что наука о 

международных отношениях нейтральна по отношению к проблемам пола. 

В-четвертых, сами феминисты довольно поздно обратились к международной тематике. 

Как теоретическое направление в политологии феминизм заявил о себе с начала 1960-х гг. В 

международных исследованиях феминистское направление формируется с конца 1980-х гг. В это же время 

теория международных отношений испытывает острейший кризис, связанный с тем, что классические 

теории не могут не только предсказать возможные тенденции развития, но даже объяснить существующие. 
Начался так называемый «большой спор» по теоретическим проблемам международных отношений: вместе 

с феминизмом в международную сферу приходят различные направления [1; с.85]. 

Энн Тикнер пишет, что международные отношения, понимаемые как межгосударственные 

отношения, отражали периферическое положение женщин во властных структурах, поскольку «в 

большинстве государств женщины находятся на периферии власти». Поэтому она исходит из того, что 

наиболее адекватным для понимания феминизма является широкий контекст мировой политики, 

рассматривающей деятельность не только государства, но и других акторов, в том числе и различных 

движений, международных организаций, транснациональных корпораций и т.д., хотя международные 

отношения, как она пишет, никогда не ограничивались только межгосударственными. 

Во второй половине XX в., когда рухнула колониальная система, и весь мир оказался построенным 

из национальных государств, политическая система мира подверглась существенным структурным 
изменениям. В мировой политике на арену выходят межправительственные организации, различного рода 

движения, ТНК, внутригосударственные регионы и т.п. 

Идея множественности акторов и изменения политической системы мира разрабатывается прежде 

всего в рамках неолиберальной традиции исследования международных отношений. Именно поэтому 

феминистское направление в международных исследованиях порой рассматривается как часть 

неолиберализма. Но большинство феминистов, занимающихся изучением международных отношений, как 

отмечает Э. Тикнер, ссылаясь на работу Кристины Силвестер, возражает против такой ассоциации, полагая, 

что это «приводит к снижению их авторитета, и, вероятно, может снизить еще более возможность их 

серьезного восприятия». В большей степени они относят себя к другим критическим подходам, чем к 

традиционным направлениям в международных исследованиях, таким, как (нео)реализм и (нео)либерализм. 

Главное внимание в сфере безопасности феминисты уделяют тому, какую роль женщины играют в 
вопросах войны и мира. Феминисты считают женщин носителями мирного начала, а мужчин - агрессорами 

по своей природе, затевающими войны и конфликты из-за своих амбиций или опять-таки же из-за женщин. 

Правда, среди феминистов нет единства по вопросу о причинах такого разительного контраста между 

полами. Одни объясняют это биологическими факторами: женщинам присущи инстинкт материнства, 

забота о домашнем очаге, которые несовместимы с насилием; мужчины же с самого рождения нацелены на 

конкуренцию и подавление соперников. Феминистски настроенные постмодернисты исходят из 

фундаментальной разницы в системах ценностей мужчин и женщин. 

Другая группа феминистов объясняет миролюбие женщин и агрессивность мужчин общественным 

устройством. Они считают, что со времен неолита это устройство не очень-то изменилось и по-прежнему 

основано на принципах патриархата. Женщинам искусственно навязывают положение «защищаемых». 

Ряд феминистов, однако, занимает в этом вопросе более умеренную позицию. Положение о большем 

миролюбии женщин, чем мужчин, слишком спорно. Истории известны случаи проявления крайней 
агрессивности со стороны женщин. К тому же женщины, даже не вмешиваясь открыто в конфликт, нередко 

выступали в роли вдохновительниц войн. Наиболее дальновидные представители феминистской теории 

признают, что агрессивность и миролюбие присущи как мужчинам, так и женщинам. Поэтому настаивать на 

моральном превосходстве одного пола и ущербности другого не только не верно с научной точки зрения, но 

и вредно, ибо не способствует решению существующих проблем, а, наоборот, ухудшает отношения между 

полами. 
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Феминисты считают, что женщины - самая уязвимая категория населения, и потому их интересы 

больше всего нуждаются в защите. Так, выше уже приводились данные о том, что женщины, составляющие 

половину населения мира и треть экономически активного населения, в то же время ответственны за две 

третьих бюджета рабочего времени и получают при этом лишь одну десятую мирового дохода. Эта 

социальная несправедливость подкрепляется еще и тем, что женщинам принадлежит всего лишь один 

процент мировой собственности [2; с.15]. 

Феминизм «проник» в сферу международных исследований позднее, чем в политическую науку, 

занимающуюся внутренней проблематикой. Возникнув как протестное направление в социальной жизни, 

феминизм был направлен на борьбу за предоставление женщине политических прав, выравнивание ее 
социально-экономического и социально-политического статуса в государстве по сравнению с мужчиной. 

Именно на уровне государства женщина получала право избирать и быть избранной, различные социальные 

пособия и т.п. Причем с точки зрения большинства женщин защита социально-экономического положения 

была намного более значима, чем перспективы собственно политической карьеры. Очевидно, что 

международная сфера оказывалась при такой постановке вопроса на периферии и ограничивалась 

международной солидарностью и взаимной помощью. 

Международные отношения и внешняя политика - одна из наиболее консервативных сфер: какие бы 

изменения ни происходили на уровне отдельных государств, они не могут сразу выноситься на 

международный уровень, т.к. под угрозу в таком случае ставится стабильность международной системы в 

целом. В результате в международных исследованиях описывались люди вообще, под которыми реально 

подразумевались мужчины. Женщин как бы не существовало. Они оказались «вычеркнутыми» из 

международно-политического процесса. 
Английские ученые М. Лайт и Ф. Хэллидей выделяют четыре основных причины невнимания 

теории международных отношений к вопросам пола. 

Во-первых, сфера взаимоотношений между полами традиционно рассматривалась как чисто 

внутриполитическая проблема. 

Во-вторых, игнорированию данной проблематики способствовала так называемая 

«институциональная инерция» - тенденция изучать и преподавать то же, что и раньше. 

В-третьих, - и это самая важная причина - всегда была сильна уверенность в том, что наука о 

международных отношениях нейтральна по отношению к проблемам пола. Последние не являются 

предметом ее исследования. Для нее не важен пол субъектов и объектов международной политики. 

В-четвертых, сами феминисты довольно поздно обратились к международной тематике. Будучи 

заняты изучением причин дискриминации женщин, они искали их или в межличностных отношениях, или 
во внутренней политике, не уделяя внимания международным аспектам этой проблемы. 

Как теоретическое направление в политологии феминизм заявил о себе с начала 1960-х гг., что 

совпадает с общей активизацией движения феминизма с конца 1960-х гг. В этот период феминизм стремится 

свергнуть гендерную иерархию, проявляющуюся в самых разных формах и пронизывающую практически 

все аспекты жизни всех известных обществ на протяжении всей человеческой истории. 

В международных исследованиях феминистское направление формируется с конца 1980-х гг. В это 

же время теория международных отношений испытывает острейший кризис, связанный с тем, что 

классические теории не могут не только предсказать возможные тенденции развития, но даже объяснить 

существующие. Начался так называемый «большой спор» по теоретическим проблемам международных 

отношений: вместе с феминизмом в международную сферу приходят различные направления [3; с.269]. 

Энн Тикнер пишет, что международные отношения, понимаемые как межгосударственные 
отношения, отражали периферическое положение женщин во властных структурах, поскольку «в 

большинстве государств женщины находятся на периферии власти». Поэтому она исходит из того, что 

наиболее адекватным для понимания феминизма является широкий контекст мировой политики, 

рассматривающей деятельность не только государства, но и других акторов, в том числе и различных 

движений, международных организаций, транснациональных корпораций и т.д., хотя международные 

отношения, как она пишет, никогда не ограничивались только межгосударственными. 

Во второй половине XX в., когда рухнула колониальная система, и весь мир оказался построенным 

из национальных государств, политическая система мира подверглась существенным структурным 

изменениям. В мировой политике на арену выходят межправительственные организации, различного рода 

движения, ТНК, внутригосударственные регионы и т.п. Они действовали и ранее, но масштабы их 

деятельности были несравненно меньшими. Теперь же женские движения, направившие свою борьбу на 

устранение гендерного неравенства, стали одним из таких акторов. Их деятельность все чаще приводит к 
конкретным результатам, причем не только в сфере прав женщин, но и в различных сферах, в том числе при 

решении проблем экологии, научно-технического развития и др. 

Идея множественности акторов и изменения политической системы мира разрабатывается прежде 

всего в рамках неолиберальной традиции исследования международных отношений. Именно поэтому 

феминистское направление в международных исследованиях порой рассматривается как часть 

неолиберализма. Но большинство феминистов, занимающихся изучением международных отношений, как 
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отмечает Э. Тикнер, ссылаясь на работу Кристины Силвестер, возражает против такой ассоциации, полагая, 

что это «приводит к снижению их авторитета, и, вероятно, может снизить еще более возможность их 

серьезного восприятия». В большей степени они относят себя к другим критическим подходам, чем к 

традиционным направлениям в международных исследованиях, таким, как (нео)реализм и (нео)либерализм. 

Важно подчеркнуть: благодаря феминизму в международных исследованиях появляется новая 

важнейшая категория - гендер. Как следствие, многие проблемы стали раскрываться по-иному, получили 

иной ракурс и звучание; например, вопросы демократизации, очень важные сегодня для российского 

общества. «Акцент на государственные институты в работах ученых, занимающихся проблемами 

демократизации, - замечает Э. Тикнер, - может игнорировать участие в политике женщин, находящихся вне 
формальных политических каналов». 

Главное внимание в сфере безопасности феминисты уделяют тому, какую роль женщины играют в 

вопросах войны и мира. Феминисты считают женщин носителями мирного начала, а мужчин - агрессорами 

по своей природе, затевающими войны и конфликты из-за своих амбиций или опять-таки же из-за женщин. 

Правда, среди феминистов нет единства по вопросу о причинах такого разительного контраста между 

полами. Одни объясняют это биологическими факторами: женщинам присущи инстинкт материнства, 

забота о домашнем очаге, которые несовместимы с насилием; мужчины же с самого рождения нацелены на 

конкуренцию и подавление соперников. Феминистски настроенные постмодернисты исходят из 

фундаментальной разницы в системах ценностей мужчин и женщин. 

Другая группа феминистов объясняет миролюбие женщин и агрессивность мужчин общественным 

устройством. Они считают, что со времен неолита это устройство не очень-то изменилось и по-прежнему 

основано на принципах патриархата. Женщинам искусственно навязывают положение «защищаемых». По 
мнению У. Брауна, подобный подход берет начало в мировоззрении городов-полисов Древней Греции, когда 

только мужчины-воины считались полноценными гражданами, а женщины и рабы были на положении 

людей второго сорта. 

В то же время, несмотря на разногласия, феминисты едины в одном: мужчины по определению 

неспособны устроить общество на принципах мира и стабильности, и потому женщины должны играть 

большую роль как в управлении обществом, так и организации аппарата национальной безопасности [4; 

с.32]. 

Ряд феминистов, однако, занимает в этом вопросе более умеренную позицию. Положение о большем 

миролюбии женщин, чем мужчин, слишком спорно. Истории известны случаи проявления крайней 

агрессивности со стороны женщин. К тому же женщины, даже не вмешиваясь открыто в конфликт, нередко 

выступали в роли вдохновительниц войн. Наиболее дальновидные представители феминистской теории 
признают, что агрессивность и миролюбие присущи как мужчинам, так и женщинам. Поэтому настаивать на 

моральном превосходстве одного пола и ущербности другого не только не верно с научной точки зрения, но 

и вредно, ибо не способствует решению существующих проблем, а, наоборот, ухудшает отношения между 

полами [5; с.150]. В то же время эта «фракция» феминистов настаивает на более серьезном внимании к 

проблемам пола при изучении вопросов войны и мира и разделяет мнение своих более радикальных 

единомышленников о необходимости большего участия женщин в решении данных проблем. 

Весьма характерна трактовка феминистами самой армии. Для многих из них вооруженные силы - 

это не защитник страны, а источник опасности для общества. По их мнению, в армии находят выражение 

самые худшие стороны мужской природы. Феминисты считают, что вооруженные силы сознательно и 

несознательно насаждают в обществе различные патриотические мифы. По их мнению, внедрение идеи 

патриотизма в общественное сознание быстро приводит к разделению всего населения на «патриотов» и 
«не-патриотов». В свою очередь «патриоты» начинают обвинять «не-патриотов» в нелояльности, что 

создает основание для урезания демократии или даже репрессий. 

Феминисты также считают, что влияние военных особенно вредно сказывается на состоянии 

семейных отношений в обществе [6; с.122]. Они провели ряд исследований с тем, чтобы доказать, что в 

семьях военных особенно распространено насилие в отношении женщин и детей. 

Наряду с другими школами современной политической мысли, феминисты предлагают 

пересмотреть само понятие безопасности, расширив его за счет включения в него не только военно-

стратегических, но и экономических, социальных, культурных, экологических и прочих аспектов. Однако, в 

отличие от других направлений политической мысли, феминисты считают, что женщины - самая уязвимая 

категория населения, и потому их интересы больше всего нуждаются в защите. Так, выше уже приводились 

данные о том, что женщины, составляющие половину населения мира и треть экономически активного 

населения, в то же время ответственны за две третьих бюджета рабочего времени и получают при этом лишь 
одну десятую мирового дохода [7; с.312]. Эта социальная несправедливость подкрепляется еще и тем, что 

женщинам принадлежит всего лишь один процент мировой собственности. 

Феминисты разделяют мнение постмодернистов, что главный недостаток нынешних концепций 

безопасности заключается в том, что они исходят из примата национального государства в сфере 

внутренней и внешней политики. По их мнению, это - реакционная установка, так как государство давно 

уже превратилось в автономный корпоративно-бюрократический организм, живущий по своим законам и 
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эксплуатирующий общество. Государство часто подменяет интересы общества своими собственным 

интересами, но при этом выдает их за «национальные интересы». В то же время теории, ориентирующиеся 

на ведущую роль государства в политике, игнорируют ту роль, которую принадлежность индивида к той 

или иной расе, классу или полу - показатели, выходящие за рамки национальных границ - играет в вопросах 

его безопасности. 

Феминисты вообще уделяют много внимания критике (или «деконструкции», по их терминологии) 

тех парадигм современной политологии, которые привели к ложной трактовке понятия безопасность. 

Особенно критично они настроены в отношении школы политического реализма, которую они считают 

основной виновницей распространения неверных и вредных теорий [8; с.121]. 
Вслед за постмодернистами феминисты считают, что категории идентичности и гражданства вносят 

вклад в формирование неправильных представлений о безопасности, т.к. они предполагают разделение 

людей по бинарному принципу на «своих» и «чужих» (часто с гендерной подоплекой). По словам одной из 

исследовательниц, «…социальные классификации, оперирующие главным образом бинарными 

противопоставлениями мужской/женский, наш/не-наш, организуют восприятие социального мира и при 

определенных условиях реально могут организовать сам этот мир». 

По мнению феминистов, в большинстве стран понятие гражданства ассоциируется с 

милитаристской версией патриотизма. Поскольку женщины исключаются из числа потенциальных 

защитников отечества, они воспринимаются как граждане второго сорта или жертвы, неспособные защитить 

сами себя. По словам Э. Тикнер, разрушая эти стереотипы и изучая причины их широкого распространения 

в обществе и науке, можно придти к пониманию более сложных проблем (например, таких, как истоки 

социального неравенства и насилия). 
Феминисты подчеркивают, что, выступая за изучение проблем безопасности с женской точки 

зрения, они не покушаются на права мужчин. Наоборот, они надеются, что на примере женщин - самой 

угнетенной части населения - можно убедительно доказать необходимость разработки новых концепций 

индивидуальной и глобальной безопасности, основанных на неиерархических, неэтатистских принципах. 

Феминисты-постмодернисты видят выход из создавшегося в современных политике и науке тупика 

в том, чтобы избавиться от таких категорий, как «государство-нация», «национальный» или 

«государственный суверенитет», «национальные интересы», «национальная безопасность» и т.д. Вместо 

этого должно быть сформировано «глобальное гражданское общество», в котором не будет места ни 

националистическим предрассудкам, ни дискриминации по принципу пола. Феминисты, правда, не 

предлагают ни конкретных путей создания такого общества, ни механизма, способного предотвратить 

возникновение в нем нового «патриархата» [3; с.269]. 
Наряду с теоретическими построениями, феминисты предлагают и некоторые практические 

рекомендации. Они считают, что должно быть обеспечено равенство между мужчинами и женщинами при 

формировании структуры и доктрины национальной безопасности, что нужно больше прислушиваться к 

мнению неправительственных женских организаций (как национальных, так и международных), что в 

школах и вузах должны реализоваться специальные образовательные программы, направленные на 

разрушение старых стереотипов и формирование верных представлений о роли женщин в политике. 

Некоторые (главным образом зарубежные) феминисты настаивают на том, что должны поощряться 

прием женщин на воинскую службу и их продвижение по ступенькам карьеры до самых высших 

офицерских чинов. Немаловажное значение имеет и приход женщин-политиков на посты, контролирующие 

вопросы военного строительства и национальной безопасности. Они с одобрением воспринимали вести о 

приходе к власти женщин на посты премьер-министра, министра обороны, иностранных дел, послов и т.д [9;  
с.2]. 

Итак, в международных исследованиях феминистское направление формируется с конца 1980-х гг. 

Сегодня феминизм стал значимым научным направлением в мировой политике. Феминизм обогатил 

международные отношения новой постановкой вопросов, позволил увидеть международную реальность под 

другим углом зрения, более многогранно. Он задал неожиданные вопросы, на которые ранее просто не 

обращали внимания. Феминисты показали, что эту реальность, этот ракурс игнорировать при принятии 

политических решений невозможно. 
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Түйін: 

Бұл мақалада Ресейдің Орталық Азиядағы қазіргі сыртқы саясаты посткеңестік кеңістіктегі 

өзінің негізгі серіктесі болуға үміткер Қазақстан үшін үлкен маңызға ие екендігі талқыланады.Зерттеу 

тақырыбы Ресейдің сыртқы саясатындағы соңғы кезеңге арналған, сондықтан әлі тиісті ғылыми деңгейде 

зерттелген жоқ. В.Путин Ресейде 2000 жылы билікке келгеннен кейін Ресейдің сыртқы саясатының 

Ортаазиялық бағытының айтарлықтай күшейгені байқалды. Мұның бәрі отандық және шетелдік 

тарихшылардың, саясаттанушылар мен публицистердің қызығушылығын арттырды. Алайда, бірнеше 

себептер бойынша осы зерттеу тақырыбына тұтас көзқарас әлі жоқ. Біріншіден, жақында В.Путиннің 

президенттігі тарихқа айналды. Екіншіден, Ресейдің, ең алдымен, жаһандық держава ретінде терең 

тамырлануы және үйреншікті қабылдауы, көбінесе авторларды Ресейдің Орталық Азиядағы сыртқы 

саясатын АҚШ, Қытай және Еуропалық Одақ сияқты жаһандық ойыншылармен қарым-қатынасын 

дамыту арқылы қарастыруға мәжбүр етеді. Мұндай тәсіл Орта Азиядағы саясатты тек Ресейде ғана 
емес, сонымен қатар жоғарыда аталған державаларға кеңінен енгізуді болжайды. Бұл жағдайда Ресей 

мен Орта Азия мемлекеттерінің нақты қатынастарын зерделеуге шоғырландыру өте қиын болып көрінеді 
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Abstract: 

This article examines Russia's current foreign policy in Central Asia, which is of great importance for 

Kazakhstan, which claims to be its key partner in the post-Soviet space. 

The research topic is devoted to the latest period in the history of Russian foreign policy and therefore has 

not yet been studied at the proper scientific level. 

After V. Putin came to power in Russia in 2000, there was a noticeable activation of the Central Asian 

direction of Russian foreign policy. All this has attracted increased interest in it from domestic and foreign 

historians, political scientists, and publicists. However, a holistic approach to this research topic does not yet exist 

for a number of reasons. First of all, Vladimir Putin's presidency has recently become part of history. Secondly, the 
deep-rooted and habitual perception of Russia, primarily as a global power, often leads authors to consider Russia's 

foreign policy in Central Asia through the prism of the development of its relations with global players such as the 

United States, China and the European Union. This approach implies a broad coverage of the policy in Central 

Asia, not only of Russia, but also of the above-mentioned powers. In this case, it is quite difficult to focus on the 

study of Russia's actual relations with the Central Asian States. 
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Ближе к середине 2000-х годов Россия, как и все постсоветское пространство, столкнулась с таким 

феноменом, «как цветные революции», которые в 2003-2004 гг. привели к власти в ряде государств СНГ 

(Грузия и Украина) прозападно настроенные политические силы. В этой связи как уже указывалось в 
предыдущей главе, Россия заняла достаточно негативное отношение к этому явлению, в возникновении 

которого многие наблюдатели усматривают «руку Запада», в частности США. Как отмечает российский 

исследователь Н. Федулова: «Вторжение США и их союзников в Ирак и так называемые цветные 

революции в Грузии и на Украине, происходившие при явном или завуалированном участии Вашингтона, 

имели решающее значение для закрепления и развития центростремительных тенденций среди большой 

группы стран Содружества» [1, с.88].  

Действительно, в ходе упомянутых событий в Грузии и в Украине в российских публикациях 

достаточно заметно проводился тезис о том, что за организацией «цветных революций» в этих странах стоит 

Запад. Однако при всей эмоциональности и субъективности подобных взглядов нельзя отрицать того факта, 

что позиция Запада играла немаловажную роль в разворачивавшихся событиях. Но этот факт с 

очевидностью отражает не гипотетическую причастность Запада и США в частности к организации 
«цветных революций», а существенный рост возможностей Вашингтона реально влиять на политическую 

ситуацию на постсоветском пространстве.США, как известно, оказали значительную политическую 

поддержку пришедшим к власти в Грузии и в Украине «цветным революционерам». Это, в свою очередь, в 

значительной мере способствовало политической ориентации Киева и Грузии на Запад, что в итоге 

вылилось в откровенное стремление правящих кругов Украины и Грузии ввести свои страны в члены 

НАТО.  

Более того, периодически возникавшие осложнения в российско-грузинских и российско-

украинских отношениях стали частым явлением. Тем самым феномен «цветных революций» с самого 

начала был воспринят в России как достаточно недружественное явление. 

Центральная Азия также в силу многих причин не сумела избежать феномена «цветных 

революций», что вынудило Россию уделять еще более пристальное внимание своим отношениям с 
государствами региона. Актуальность такого внимания была обусловлена также и тем, что в середине 2000-

х годов в недрах американской политологической мысли родилась концепция так называемой «Большой 

Центральной Азии» (далее - БЦА).Концепция была разработана и предложена Институтом Центральной 

Азии и Кавказа под руководством его директора Фредерика Старра. Согласно концепции географическое 

понятие «Центральная Азия» должна представлять собой единое военно-стратегическое и геополитическое 

целое, в которое помимо пяти постсоветских государств региона должен входить также и Афганистан, 

естественным образом связывая этот регион с Южной Азией.  

По мнению Ф. Старра, долгосрочной стратегической задачей США в «Большой Центральной Азии» 

является содействие превращению Афганистана и региона в целом «в безопасную зону суверенных 

государств, сделавших выбор в пользу эффективной рыночной экономики, отличающихся светскими и 

открытыми системами государственного управления и поддерживающих позитивные отношения с 

Вашингтоном» [2]. Данная концепция завладела умами представителей правящих кругов США. 
Госсекретарь США К. Райс в ходе своего визита по странам региона Центральной Азии в 2006 г. 

официально озвучила данный проект [3, с. 194].Само возникновение таких масштабных политологических 

конструкций, при всех своих недостатках идейно направленных на обеспечение долгосрочных 

геополитических интересов США и поддерживаемых на самом высоком политическом уровне, не могло на 

наш взгляд не предусматривать сценарий, связанный с предстоящей сменой правящих элит государств 

Центральной Азии. 
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Такая предусмотрительность представляется целесообразной, учитывая в принципе долгосрочный 

характер реализации подобных геополитических проектов. И одним из условий успешной реализации 

такого проекта должно быть лояльное к нему отношение со стороны политических верхов 

центральноазиатских стран.  

Очевидно, что подобное развитие ситуации стало бы серьезным ударом по влиянию и позициям 

России в Центральной Азии. Поэтому в Москве пристально наблюдали за внутриполитическими процессами 

в государствах региона, чтобы в случае вспышки там очередной «цветной революции» упредить 

неблагоприятное для России развитие ситуации. 

Что касается государств Центральной Азии, то на тот момент наиболее вероятной «жертвой» такой 
революции был Кыргызстан, который еще в 1990-е годы получил репутацию «острова демократии» в 

Центральной Азии, благодаря более либеральному характеру правящего там режима. В немалой степени 

данная репутация поддерживалась и присутствием в стране многочисленных иностранных НПО, которые, 

видимо, сыграли не последнюю роль в создании предпосылок для «революции тюльпанов», которая 

разразилась в Бишкеке в марте 2005 года.  

По утверждению эксперта по Центральной Азии П. Эскобара в Кыргызстане большую активность 

развили различные фонды США: «Национальный Фонд за демократию, Международный республиканский 

институт, Фонд «Евразия», Интерньюс и другие, питавшие оппозиционные движения в Сербии, Грузии и 

Украине – были размещены также и в Бишкеке…Здесь по меньшей мере 170 неправительственных 

организаций, занятых продвижением демократии, было создано американцами либо спонсировалось ими. 

Госдепартамент США располагал с 2002 г. в Бишкеке собственной типографией, в которой могли 

печататься до 60 изданий, включая и самые оппозиционные газеты. Агентство США по международному 
развитию (USAID) инвестировало в киргизские выборы как минимум 2 млн. долл., что значило совсем 

немало для страны, где средняя зарплата составляет 30 долл. в месяц» [4]. Действительно, тяжелая 

экономическая ситуация, которая сложилась в Кыргызстане в годы президентства А. Акаева, также во 

многом способствовало падению авторитета правящего политического режима в кыргызском обществе. К 

этому следует прибавить нараставшую диспропорцию между индустриально развитым, но слабо 

населенным Севером  республики и преимущественно земледельческим, густонаселенным Югом, население 

которого страдает от дефицита пахотной земли и воды [4, с. 61]. 

Результатом серьезного политического кризиса, вызванного непризнанием оппозицией результатов 

очередных парламентских выборов в Кыргызстане, стала так называемая «революция тюльпанов», в 

результате которой президент Кыргызстана А. Акаев и его семья вынуждены были покинуть страну. Эти 

стремительные по своему развитию события отразили всю глубину непопулярности в кыргызском обществе 
акаевского правления, что делало бессмысленным и рискованным для России оказание ему политической 

поддержки с целью сохранения его фигуры у власти. Подобная линия поведения в стране, на территории 

которой располагались американские вооруженные силы, была бы также нецелесообразной.  

Если до начала «цветных революций» на постсоветском пространстве Москва готова была смотреть 

сквозь пальцы на масштабы деятельности этих НПО на территории Кыргызстана и быть снисходительной к 

достаточно активным контактам кыргызского руководства с Западом, то после упомянутых 

«революционных событий» 2003-2004 гг. реакция Кремля к подобным контактам стала куда более 

сдержанной.  

С приходом к власти в Кыргызстане в результате президентских выборов летом 2005 года нового 

президента Курманбека Бакиева внутриполитическая ситуация в стране не стабилизировалась, что и 

показали дальнейшие перипетии кыргызской политики, связанные с борьбой К. Бакиева со своими 
внутриполитическими оппонентами. В этих условиях К. Бакиев был заинтересован в целях укрепления 

своей власти в серьезной политической поддержке извне. В данном случае обращение за такой помощью к 

США было бы крайне рискованным и недальновидным шагом кыргызского руководства, в свете как 

минимум настороженного отношения партнеров Кыргызстана по ШОС и ОДКБ к происходящим в стране 

событиям.  

Кроме того, вряд ли стоило ожидать такой политической поддержки со стороны Вашингтона, 

который не стал бы идти из-за Кыргызстана на обострение отношений с Россией, Китаем и другими 

центральноазиатскими правящими режимами.  

В данном случае можно предположить, что события в Кыргызстане стали для США своего рода 

хорошим примером того, как происходят «цветные революции» в Центральной Азии и к каким последствия 

они приводят. 

В сложившихся условиях наиболее рациональным шагом для нового кыргызского руководства стал 
курс Бишкека на подтверждение им преемственности в развитии российско-кыргызских отношений, что 

было вполне достаточно для Москвы.  

Данный курс был подтвержден в ходе рабочего визита президента Кыргызстана К. Бакиева в Россию 

в начале сентября 2005 года. Даже беглый анализ текста совместного заявления, сделанного главами России 

и Кыргызстана по итогам указанного визита, показывает, что Москве нужно было, прежде всего, получить 
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заверения нового кыргызского руководства о сохранении полной преемственности в политике Бишкеке в 

отношении России. 

В Заявлении, в частности, отмечается, что «…что традиционно дружественные отношения между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой характеризуются стабильностью и основываются на 

взаимном доверии, понимании и уважении, учете интересов друг друга. Российская Федерация 

поддерживает курс киргизского руководства на проведение в республике демократических преобразований, 

укрепление гражданского общества. В.В. Путин и К.С. Бакиев подтвердили неизменное стремление активно 

и последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и 

Киргизией, содействовать развитию взаимовыгодных связей на принципах суверенного равенства. [5].  
Сохранение лояльности нового кыргызского руководства, подтвержденное в ходе упомянутого 

визита, стало, пожалуй, главным достижением российской дипломатии на данном «постреволюционном» 

этапе в отношениях с Кыргызстаном.  

Дальнейшее развитие российско-кыргызских отношений получило в ходе официального визита К. 

Бакиева в Москву в конце апреля 2006 года. По итогам его переговоров с В. Путиным было принято 

Совместное заявление, в котором зафиксирована общность подходов сторон к перспективам 

поступательного развития двустороннего взаимодействия, актуальным региональным и международным 

проблемам.  

Стороны также подчеркнули решимость всемерно способствовать укреплению двусторонних 

отношений союзничества и стратегического партнерства. Кроме того, было подтверждены намерения 

наращивать сотрудничество в военно-политической, экономической, гуманитарной и других областях. 

Тем не менее, сохранявшаяся в течение долгого времени политическая нестабильность в 
Кыргызстане препятствовала активному развитию российско-кыргызских отношений в политической сфере. 

В этой связи двусторонние отношения между двумя странами продолжали развиваться на основе ранее 

заключенных соглашений, а также объективного стремления Кыргызстана к развитию партнерских 

отношений с Россией, которая заинтересована в стабильности в Кыргызстане.  

В данном случае следует отметить, что одним из основных источников угроз безопасности 

Кыргызстана является тяжелая экономическая ситуация, которая сложилась в этой стране. Не случайно, что 

на саммите ШОС в Бишкеке, который прошел в августе 2007 года, президент РФ В. Путин сделал 

нашумевшее заявление о намерении российской стороны инвестировать в экономику Кыргызстана 2 млрд. 

долл. США, что является гигантской суммой для этой центральноазиатской страны. 

Вместе с тем следует признать, что Кыргызстан, который является далеко не самым влиятельным 

государством Центральной Азии, в определенной степени более заинтересован в поддержании стабильных и 
добрососедских отношений с приграничными государствами (Казахстан, Узбекистан Таджикистан).  

Такое положение вещей обусловлено большим количеством нерешенных проблем (водно-

энергетические, приграничные и др.) в регионе, которые непосредственным образом задевают интересы 

безопасности Кыргызстана. Поэтому даже в своих отношениях с Россией Кыргызстан должен учитывать 

интересы своих более влиятельных соседей по региону - Казахстана и Узбекистана. 

Гораздо более драматичные последствия для российской внешней политики в Центральной Азии 

стали антиправительственные волнения в узбекском городе Андижане, которые прошли в мае 2005 года.  

Антиправительственные выступления в таком ключевом государстве региона как Узбекистан, 

которые к тому же были подавлены правящим режимом силой, вызвали широкий международный резонанс.  

События в Андижане начались в ночь с 12 на 13 мая с нападения группы вооруженных людей на 

пост патрульно-постовой службы УВД Андижанской области, в результате которого погибли несколько 
дежурных. После к Андижану были стянуты правительственные войска, которые сумели преодолеть 

сопротивление антиправительственного выступления и взять ситуацию в городе под контроль.  

После этого 14 мая состоялась пресс-конференция президента Узбекистана И. Каримова для 

представителей узбекских и зарубежных СМИ. Комментируя трагические события, которые произошли в 

городе Андижане 13 мая, президент отметил, что в них явно прослеживается попытка повторить то, что 

происходило в Киргизии в последние месяцы [6]. Тем самым узбекский президент дал понять, что в стране 

была предпринята попытка сместить официальную власть.  

Существует несколько трактовок относительно того, что собой представляли события в Андижане. 

Однако, в условиях, когда все постсоветское пространство было под впечатлением «цветных революций», 

эти события были восприняты многими как один из элементов в серии этих революций.  

Довольно жесткая реакция официального Ташкента на выступления в Андижане, вылившаяся в 

кровопролитие, встретила резкую критику со стороны Запада, в частности США, в адрес узбекского 
руководства. На Западе действия оппозиционеров были восприняты как борьба демократической оппозиции 

против авторитарного правления президента И. Каримова.  

В этой связи Ташкент стал объектом жестких нападок со стороны многих европейских и 

американских государственных деятелей, что, конечно же, вызвало ответную не менее жесткую реакцию 

узбекского руководства на эти нападки.  
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Критика со стороны Вашингтона вряд ли стала для кого-то большим сюрпризом, учитывая, что уже 

в 2003-2004 гг. в результате политической поддержки Вашингтоном «цветных революционеров» в Грузии и 

на Украине, американо-узбекские отношения уже вступили в стадию серьезного охлаждения, чем еще тогда 

незамедлительно воспользовалась Москва (Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан о стратегическом партнерстве, Москва, 16 июня 2004 года). Поэтому администрация президента 

Дж. Буша уже не испытывала колебаний по поводу того, какой по характеру должна быть официальная 

реакция Белого Дома на действия И. Каримова в Андижане.  

Другое дело, какой могла быть степень этой критики Вашингтона, чтобы избежать ненужных для 

США политических последствий, если эта критика покажется Ташкенту излишне жесткой. И узбекскому 
руководству, действительно действия США показались чрезмерными, что незамедлительно вызвало 

ответную антиамериканскую реакцию со стороны Ташкента.  

Уже в мае 2005 года Ташкент подал заявление о выходе из проамерикански настроенного 

межгосударственного объединения ГУУАМ. После выхода Узбекистана из этой организации власти страны 

потребовали от США вывести свои военные контингенты, размещенные на территории Узбекистана. По-

видимому, на это решение Ташкента в немалой степени повлияла также совместная декларация государств-

членов Шанхайской Организации Сотрудничества от 5 июля 2005 года.  

Как известно, в этой декларации перед странами Запада, которые принимали участие в 

антитеррористической операции в Афганистане был открыто поставлен вопрос об определении срока 

пребывания их военных контингентов на территориях государств-членов ШОС, одним из которых является 

Узбекистан. И уже спустя некоторое время, а именно 30 июля, внешнеполитическое ведомство Узбекистана 

направило в посольство США ноту, в которой было отражено требование узбекской стороны свернуть 
американское военное присутствие в этой стране в течение полугода. Выполняя это требование, в конце 

2005 года американцы стали покидать базу Ханабад на территории Узбекистана.  

Таким образом, ни действия Вашингтона, ни действия Ташкента в контексте развития событий в 

Андижане нельзя рассматривать как что из ряда вон выходящее, так как предпосылки для таких действий 

были созданы ранее. Видимо, узбекское руководство просчитало вариант, что в случае обострения 

отношений Узбекистана с США Москва не оставит Ташкент в изоляции и постарается использовать эту 

ситуацию в своих интересах. И надо сказать, что эти расчеты оказались верными.  

Москва полностью поддержала решительные действия Ташкента в дни «андижанского кризиса», что 

имело большое значение для Ташкента. Уже в ноябре 2005 года состоялся официальный визит президента 

Узбекистана И. Каримова в Россию, основным итогом которого стало подписание Договора о союзнических 

отношениях, который был подписан 14 ноября 2005 года.  
В статьях 2 и 4 содержались очень важные положения, которые регулировали двусторонние 

отношения в военно-политической сфере. Так, в статье 2 указывалось, «что в случае совершения против 

одной из Сторон акта агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, это будет 

рассматриваться как акт агрессии против обеих Сторон». В то же время статья 4 предусматривала, что «в 

целях обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности Стороны в необходимых случаях на 

основе отдельных договоров предоставляют друг другу право использования военных объектов, 

находящихся на их территории» [7]. А уже в марте 2006 года Ташкент денонсировал в одностороннем 

порядке Конвенцию стран-участниц ГУАМ, официально прекратив свое членство в этой структуре. Тем 

самым Москва и Ташкент вновь подтвердили курс на углубление двустороннего сотрудничества, который 

набрал силу в 2003-2004 годах.  

В данном случае российская дипломатия сумела максимально эффективно использовать резкий 
поворот в американо-узбекских отношениях и значительно укрепить посредством этого свои позиции в 

Центральной Азии.  

Что касается причин, которые побудили Кремль оказать поддержку И. Каримову, то в их основе 

было все-таки не желание поддержать официальный Ташкент только чтобы занять противоположную 

Вашингтону позицию и сыграть на узбекско-американских противоречиях. Вряд ли можно предположить, 

что в Москве испытывали настолько искренние симпатии к каримовскому режиму, который до этого не раз 

предпринимал недружественные по отношению к России политические шаги. В основе российской 

поддержки лежали, по-видимому, сугубо прагматичные соображения.  

Во-первых, российское руководство хорошо понимало, что проблема заключается не степени 

демократичности или недемократичности политических режимов в Центральной Азии, так как все они в 

своей основе в той или иной степени авторитарны.  

Во-вторых, возможная дестабилизация в Узбекистане в результате свержения И. Каримова, могла 
повлечь за собой серьезные деструктивные последствия не только для государств Центральной Азии, но и 

для интересов безопасности России.  

В случае реализации такого сценария никого бы уже не интересовал вопрос о том, насколько 

каримовское правление было демократичным или авторитарным, так как исчезал бы предмет для подобных 

дискуссий, в то время как новые власти Узбекистана вряд ли соответствовали бы в своих действиях 

западным стандартам демократического правления. 
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Несмотря на то, что Москва действовала довольно гибко и эффективно в отражении угроз своим 

интересам в Центральной Азии во время «революций» 2005 года, никто не может гарантировать повторения 

подобных явлений в будущем, и не только на территории Кыргызстана и Узбекистана.  

В случае дестабилизации внутриполитической ситуации в этих странах, например в процессе 

передачи верховной власти, для России, как союзника этих государств, сохраняется высокий риск быть 

втянутой в урегулирование подобных дестабилизационных процессов. 

Поэтому залогом предотвращения подобных сценариев может стать углубление демократических 

процессов в этих странах, что могло бы придать центральноазиатским государствам большую устойчивость 

и предсказуемость в отношениях с Россией.  
сти российско-туркменских противоречий в газовой отрасли серьезно ухудшилась, что могло 

представлять угрозу политическому режиму президента С. Ниязова. Тем самым усилилась политическая 

составляющая российско-туркменских отношений в газовой сфере.  

Во-вторых, в обмен на активизацию межгосударственного сотрудничества в газовой сфере Ашхабад 

был готов пойти на нужные Москве дополнительные гарантии своей лояльности в военно-политической 

сфере. Это было особенно актуально для Кремля в свете упомянутого ухудшения российско-американских 

отношений.  

Так, в статье 2 соглашения о сотрудничестве в области безопасности указывается, что «Стороны не 

допускают использования своей территории в ущерб безопасности другой Стороны. В случае 

возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Сторон, угрозу международному миру и 

безопасности, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные интересы 

безопасности, Стороны проводят консультации с целью координации своих позиций и принятия мер для 
устранения возникшей угрозы в соответствии с международным правом» [8]. 

Однако Ашхабад также попытался извлечь для себя выгоды из данной ситуации. Речь идет о 

подписании в ходе визита С. Ниязова в Москву Протокола о прекращении действия договора о признании 

двойного гражданства между Россией и Туркменистаном от 1993 года.  

Тем самым Ашхабад избавился от одного из элементов наследия российско-туркменских отношений 

ельцинского периода. Причем российская власть аргументировала данный шаг как назревший, так как 

соглашение о двойном гражданстве выполнило свою роль и основная масса русских, которая хотела 

переселиться из Туркменистана в Россию это уже сделала [3, с. 258].  

Таким образом, для Москвы подписание этого протокола, который прекращал существование 

института двойного гражданства в отношениях с Туркменистаном, не стало какой-то мучительной 

дилеммой.  
Тем самым можно сделать вывод, что в сложившихся условиях Россия сумела весьма эффективно 

использовать свои козыри в отношениях с Туркменистаном. 

К основным итогам российской политики в Центральной Азии в годы первого президентского срока 

В. Путина можно отнести окончательное превращение России в ключевого игрока на поле 

центральноазиатской политики, сумевшего существенно расширить свое военно-политическое влияние в 

регионе.  

К концу 2004 года Россия окончательно закрепилась в Центральноазиатском регионе, как в 

экономическом, так и в военно-политическом отношении. Нужно отметить, что одним из главных 

результатов путинской внешней политики большинство россиян посчитали общее улучшение 

международных позиций России.  

В этой связи уместно привести результаты социологических опросов общественного мнения, 
проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно этим данным 

«61% опрошенных полагают, что за время правления Владимира Путина международные позиции России в 

мировом сообществе улучшились. 24% отмечают, что все осталось на прежнем уровне, и лишь 5% 

полагают, что положение ухудшилось» [9, с. 270]. 

Вместе с тем, дальнейшее развитие государств Центральной Азии во многом способствовало росту 

их политических и экономических амбиций, что не предполагало их геополитической ориентации 

исключительно на Россию. Напротив, активизация в центральноазиатском регионе других влиятельных 

держав делало региональную политику все более сложной. В этой связи закрепление в регионе в качестве 

активного и влиятельного игрока еще не обещало путинской администрации легких внешнеполитических 

побед на центральноазиатском направлении политики России. Успешная реализация центральноазиатского 

интеграционного проекта могла бы в значительной мере способствовать превращению Центральной Азии в 

реальный субъект международных отношений, способного выстраивать отношения нового типа не только с 
Россией, но и с другими центрами силы мировой политики. 
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What is now commonly called human rights goes back to the idea of natural law, which originated in the 

ancient world [1]. The essence of it is that a person regardless of his position in society has equal rights with others 

and they are given to him by nature itself. It took thousands of years for most people to begin gradually, at first 

intuitively and then more and more consciously, to understand the meaning and role of human rights in their lives. 

But even now human rights problems continue to be relevant, manifesting themselves both on the personal level and 

in interpersonal relations, in the relationships between different associations, countries, communities, between a 
person and the community in which he lives and whose official representative is the government. They affirm the 

freedom and dignity of the individual, its highest value status. 

A significant contribution to the development of human rights to life, freedom, safety, private property as 

fundamental and inalienable was made by such thinkers as H. Grotius, T. Hobbes, J. Locke, S.-L. Montesquieu, T. 

Jefferson and others. Higgins indicated the interconnection of Grotius’ ideas with United Nations (UN) principles 

and asserts that “the UN Charter, many years after it was written, still captures a ‘Grotian moment’ ” [2, p. 267]. 

This means, that “to seek to turn our back on the United Nations is as wholly unrealistic as to seek to opt out of the 

real world in which we live” [2, p.280]. Hobbes and Locke in their works pointed on the significance of 

international institutions in sustaining justice, as they are “…necessary and possible – necessary, because the motive 

of justice has the potential to inflame rather than cure inter-group conflict; possible, because we have enough reason 

to perceive the resulting need for an impartial judge” [3, p.290]. As for Montesquieu, “he only sought a world in 

which all states and individuals would develop their particular potentialities in peaceful harmony with others” [4, 
p.365]. President T. Jefferson in the famous Declaration of Independence represented his vision of the place of 

human rights in the state: “…just governments are founded on equal rights and the consent of the governed, and 

“whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to 

abolish it, and to institute new government. . . ” [5, p.71].  Under the term ‘equal rights’, he implied rights for “life, 

liberty, and the pursuit of happiness” [5, p.71].  For most countries, human rights are the highest value recognised by 

the world community. Here human rights are understood as the whole range of individual rights and freedoms that 

can be provided to a person in modern society and the state. Kofi Annan gives a comprehensive explanation of 

human rights:  

"Human rights are the expression of those traditions of tolerance in all cultures that are the basis of peace 

and progress ... [and] … The principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights are deeply rooted in 

the history of humankind. They can be found in the teachings of all the world's great cultural and religious 
traditions." [6] 

Practical realization of the whole complex of human rights is a difficult, comprehensive task, the degree of 

solution of which directly characterizes the level of development, progressiveness and humanism of individual 

countries and of all human civilization. In the modern world, the observance and increasingly concrete filling of 

individual rights are the most important criterion of domestic and international politics, human dimension and the 

level of legal culture in a state. The supreme value of the personality in individual states and the world as a whole is 

affirmed through respect for human rights. Their observance within individual countries is a necessary condition for 

sound economic and social development, for triumph of common sense in policy, prevention of disastrous 

totalitarian and other experiments over peoples, aggressive domestic and foreign policies. As early as 1789, the 

preamble of the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (chronicles of the history allows us to 

suppose that probably in 1789 Man meant only men, excluding women, and that the addition of Citizen probably 
meant that non-land-owners/slaves/servants were excluded), stated the following: "the ignorance, neglect, or 

contempt of the rights of man are the sole cause of public calamities and of the corruption of governments" [7]. And 

although modern science is not so categorical, as it gives other causes of social disasters, it also considers respect for 

human rights as the most important condition for the well-being of society.  

Not all states of the world recognize human rights. There is an opinion that human rights correspond only to 

the realities of Western society based on individualism and non-mimetic relations between people and dominate 

other moral values. A former UN High Commissioner for Human Rights Bertrand G. Ramcharan does not agree 

with this argument, he asserts, that “it is a misunderstanding of history to say that the Universal Declaration of 

Human Rights was a western product ... [and] … it is also important to bear in mind that it is never the victims, but 

the violators of human rights principles and their advocates who invoke the relativist argument against the principle 

of universality” [8, p.423, p.429]. The experience of mankind shows that the economic and social development of 

countries entails both the growth of the individual's self-awareness and individuality, his desire for freedom and 
respect for human dignity, i.е. to observance of human rights. The latter, in its turn, contributing to the emancipation 

and self-realization of the individual, stimulates social progress. Therefore, complete realization of the rights of the 

individual, which takes into account national realities, is a common task of mankind. 

The universal applicability of the concept of human rights is questioned by the least developed and most 

conflict-prone countries as they refer to undemocratic political regimes, and they justify their regimes by the 

statement: the granting of freedom of action to all social groups can allegedly have negative consequences for the 
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society, such as instability and incitements of acute conflict situations. Consequently, the form of government that is 

suggested to be most effective and appropriate to represent all people by the abovementioned countries is a strong 

authoritarian power that grants rights to citizens only in a limited form and at their discretion. This statement is 

refuted by Senator Joseґ Diokno of the Philippines: “authoritarianism is not needed for development; what it is 

needed for is to maintain the status quo … [and that] … life cannot become better—it cannot even be good—unless 

people are free” [9, p.55].  

An important milestone in the formation of a comprehensive system for the protection of human rights was 

the adoption of the final text of the Charter of a completely new universal organization - the UN in April-June 1945 

in San Francisco, and its signing on June 26, 1945, as well as the entry into force on October 24 of the same year. 
Since 1945 the principle of respect for human rights has been one of the fundamental principles of international law, 

though it is not mentioned in the list of principles of international law enshrined in Article 2 in the text of the UN 

Charter, and it is not singled out as a separate principle in the UN General Assembly Declaration on the principles of 

international law concerning friendly relations and cooperation between states in accordance with the Charter of the 

United Nations in 1970.  

However traditionally, the international community recognizes that, according to the UN Charter  one of the 

pursued purposes is “to achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, 

cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental 

freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion” [10, art.1, para. 3], thereby the constituent 

instrument of the organization indirectly enshrined this important principle of interstate interaction. Without a doubt, 

this instrument of the United Nations is a result of conclusions made by mankind in the course and after the Second 

World War; it is confirmed by the UN Declaration of 1970, adopted in the development of the normative content of 
the principles of the UN Charter. Thus, in the section of the document entitled “The principle of equal rights and 

self-determination of peoples", it is emphasized that "every State has the duty to promote through joint and separate 

action universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the 

Charter” [11]. 

According to the Soviet / Russian international lawyer A.P. Movchan, many years of UN activities since the 

adoption of the Charter, show that: 

“The international protection of human rights is revealed in the following: 

a) in the creation of recommendations addressed to all States on which rights and fundamental freedoms ... 

should be subject to universal respect and observance; 

b) in the development of international human rights treaties (covenants, conventions, and others) that 

impose legal obligations on states to recognize, provide and ensure effective protection in accordance with its 
legislation, the rights and freedoms of the individual, which are listed in such agreements; 

c) in the creation of a special international mechanism to verify the fulfillment of human rights obligations 

by states”. [12, p.16] 

The general idea to be perceived from this conclusion is that the drafters of the Charter did not pursue the 

goal of providing an exhaustive list of rights and fundamental freedoms for all without distinction of race, sex, 

language and religion. The former member of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan Sabikenov 

argues that the establishment of the UN implied the elaboration of documents, and mechanisms which would give 

conception of globally recognized and respected human rights and freedoms, and accordingly the development of 

recommendations for the Member States for the introduction these rights and freedoms into national legislations 

[13].  

In general, more than 90 international treaties have been adopted in the system of modern international law 
that directly affects human rights and, in particular, about 40 of them operate within the framework of International 

humanitarian law. The International Labour Organization (ILO), the specialized UN agency, has adopted almost 200 

conventions on various aspects of social and economic rights. The aim of all these universal international legal acts 

is the provision of certain specific rights of the individual. “International Bill of Human Rights” is a complex of core 

international human rights treaties which contain imperative norms, legally binding on signatories and ratifying 

states. Here it is necessary to distinguish the difference between these two statuses, according to the UN sources the 

signing state is less bound, it is reviewing a treaty and considering the ratifying possibility, but the status of a 

signatory obliges the State to refrain from acts that would annihilate the treaty’s objective. The ratification entails 

commitment of the State to introduce provisions of a treaty into national legislation and apply them, the accession 

has an equal legal standing as the ratification, but it is not preceded by the procedure of signature [14]. 

The Universal Declaration is like a handbook for states, which are striving to the development, deepening 

and clarification of the content of human and civil rights and freedoms in the course of reforming their constitutional 
(national) legislation and in the process of concluding new international treaties. As for other documents, almost all 

of them oblige states after accession or ratification to grant the rights and freedoms provided for in them to all 

persons under their jurisdiction. For example, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

recognizes as legally binding for states such rights and freedoms as the right to life, freedom from torture or slavery, 

personal inviolability, humane treatment and respect for the inherent dignity of the human person, the right to leave 

any country, to equality before the courts, and before the law. As stated in the Covenant, they should be provided by 
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each State Party to “all individuals within its territory and subject to its jurisdiction … without distinction of any 

kind” [15, art 2, para.1]. Each participating state “undertakes … in accordance with their constitutional processes… 

to adopt legislative or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present 

Covenant” [15, art. 2, para. 2]. A state can step back from its obligations only to the extent required by the severity 

of public emergency on condition that the measures taken by the State’s Parties “are not inconsistent with their other 

obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, 

language, religion or social origin” [15, art 4, para.1]. 

However, analyzing the content of another document - the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR), some European jurists assert that this multilateral treaty does not establish firm legal 
obligations for the participating States. Thus, English professor of international law Trubek believes that it takes a 

long time before socio-economic rights can be implemented by adopting a program of action [16, p.206]. He draw 

this conclusion by referring to the abovementioned Covenant, which obliges States to take measures “to the 

maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights 

recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative 

measures” [17, art.2, para.1]. Lukasheva draws attention that this article could be used only by the less developed 

countries [18, p.439]. It follows that states with an average level of development, or developing countries, as well as 

more developed countries with a market economy, do not have a real reason to refer to the lack of necessary 

resources.  

There is a collective opinion of the world's leading experts who examined the nature and extent of the legal 

obligations of the participating States under the ICESCR. In the course of a comprehensive analysis of these 

obligations, they came to conclusion, developing the opinion expressed earlier, that “States parties are obligated, 
regardless of the level of economic development, to ensure respect for minimum subsistence rights for all” [19, 

p.123].  

A similar position was later approved in the text of the Vienna Declaration and Programme of Action 

adopted by the World Conference on Human Rights (1993), which declares the following:  

“The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same 

footing, and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various 

historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their 

political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.” [20] 

The gradual globalization of the human rights system has led to the creation of a special monitoring 

mechanism for their protection within the UN. The UN has a ramified system of bodies engaged in the development 

of international standards and the implementation of international monitoring of compliance with already adopted 
documents under the auspices of a universal organization. But the main form of control on the part of these 

structures is the “reporting procedure, the establishment of facts and the consideration of disputes in special 

supervisory committees” [21]. The latter began to be actively created since the mid-1970s, they are the following: 

the Human Rights Committee; the Committee on Racial Discrimination; the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women; the Committee on Economic, Social and Cultural Rights; the Committee Against 

Torture and the Committee on the Rights of the Child. 

According to the UN Charter, all the main bodies of the organization, including the General Assembly 

(GA), the Economic and Social Council (ECOSOC) and the Security Council (SC) are involved in the protection of 

human rights to a greater or lesser extent. 

The UN uses these mechanisms of protection of human rights on a universal basis, but it cannot disregard 

the specificity of socio-political, economical, cultural situations in different countries, as “due to different historic 
backgrounds, cultural traditions and social and economic levels of development, countries are different in 

implementing the principle in terms of content and forms, approaches and steps” [22]. 
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A NUCLEAR-FREE WORLD IS THE MAIN DIRECTION OF THE FOREIGN POLICY OF THE 
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Түйін: 
Қазақстан Республикасының аймақтағы және ғаламдық деңгейдегі артып отырған халықаралық 

беделі, Н.А. Назарбаев саяси бастамаларының табысты түрде жүзеге асырылуымен, дүниежүзінің 

жетекші державаларымен әріптестікке негізделген ынтымақтастықтың қалыптастырылуымен, 

халықаралық ұйымдар шеңберінде белсенді сыртқы саяси қызметімен қамтамасыз етілуде. Қысқа 

мерзімде Қазақстан ядролық қарудан азат мемлекетке айналып, ядролық қарудан азат бейбіт әлемді 

құрудың лайықты жақтаушысына айналды.  Мемлекетіміз, ядролық энергияны бейбіт мақсаттарда 
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қауіпсіз пайдаланудың нақты халықаралық стандарттарымен үйлестіретін жалпыға ортақ ғаламдық 

ядролық қауіпсіздік жүйесін құруды қолдайды. 

Мақалада еліміздің ядролық қаруды таратпау бойынша ұстанымы, жүргізілген саясаты, жеткен 

жетістіктері қарастырылады. Н.А. Назарбаевтың ядролық қаруды таратпау жөніндегі жаһандық 

бастамаларына талдау жасалынады. 

 

Abstract: 

The growing international authority of the Republic of Kazakhstan at the regional and global levels is 

ensured by the successful implementation of political initiatives of N.A. Nazarbayev, the formation of cooperation 
on the basis of partnership with leading world powers, an active foreign policy in international organizations. 

Kazakhstan in a short period of time not only became a nuclear-free state, but also established itself as a firm and 

consistent supporter of creating a world free of nuclear weapons. Our state supports the creation of a universal 

global nuclear security system that would combine an effective nuclear non-proliferation regime with clear 

international standards for the safe use of nuclear energy for peaceful purposes. 

The article discusses the country's position in the field of nuclear non-proliferation, its policies and 

achievements. The global initiatives of Nazarbayev on non-proliferation of nuclear weapons are analyzed. 

 

Кілт сөздер:  Қазақстан Республикасы, сыртқы саясат, ядролық қару, жаһандық бастамалар, 

«Әлем. ХХІ ғасыр» манифесі 

Keywords: Republic of Kazakhstan, foreign policy, nuclear weapons, global initiatives, Manifesto “Peace. 

XXI Century" 
 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке қол жеткізген мерзімнен бастап, бейбітшілікті, халықаралық 

қауіпсіздікті сақтауға, өңірлік ынтымақтастықты дамытуға бағытталған саясат жүргізіп келеді. Еліміздің 

әлемдік саясаттағы бұл сара жолы, жүрегі елім деп соққан әрбір Қазақстандықтарды патриоттыққа, 

мақтаныш сезіміне жетелейді деп ойлаймын. Әлемдік деңгейде бейбітшілікті сақтауға бағытталған әрбір 

бастамалар – жаһандық сын-қатерлер талабынан туындаған батыл қадамдар.  

Түрлі халықаралық бастамаларының астарында Қазақстан Республикасының экономикалық 

жағдайын жақсартуға деген ұмтылыс, яғни халқына деген сүйіспеншілік пен халықаралық қоршаған 

ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы Қазақстанның әл-ауқатын жақсартуға ұмтылысты байқаймыз. 

Мысалы, Украина шиеленісінде, Кедендік Одақ аясында экономикалық қайшылықтардың алдын алуға деген 

талпыныс болса, Түрік-Ресей қақтығысында, осы елдермен орнатылған бизнес қатынастар үшін қолайлы 
жағдай жасауға бетбұрысы байқалады.  

Халықаралық бейбіт бастамалар арқылы еліміз, экономикасының диверсификациясы үшін, оның 

инновациялық-экономикалық дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасай білді. Халықаралық аренадағы Елбасы 

құрған еліміздің жағымды бейнесі, Қазақстанды Орталық Азиядағы  басым бизнес-әріптес ретінде паш етіп 

отыр. Халықаралық қатынастардағы, әлемдік саясаттағы Қазақстанның жетістіктері баршаға танымал. 

Ұлттық рухта, ұлттың идеясына нығыз берік ел ретінде, Қазақстан Республикасы бейбітсүйгіш, 

демократиялық қағидаттарға берік мемлекет ретінде танылуда.  

Елбасының Қазақстан Республикасының дамуындағы және  Қазақстан қоғамының келісімін және 

саяси тұрақтылығын қамтамасыз етудегі рөлі, Қазақстан Республикасының жаһандық әлеуметтік - саяси 

үрдістерге белсене араласуындағы аса маңызды рухани фактор болғандықтан, бұл процесті терең зерттеу 

қоғамдық ғылымдардың бүгінгі және келешектегі өзекті міндеттерінің бірі болып қала бермек. 
Ядролық қаруды таратпау және қарусыздану мәселелері казіргі заман халықаралық қатынастар 

тарихында және Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында ең маңызды орындардың бірін алады. 

Орталық Азия республикаларының бастамашылдық рөлі мен Қазақстанның дипломатиялық қызметі 

арқасында дүниеге келген нақты үлгілі мысал арқылы аталған саладағы уағдаластықтарға қол жеткізіп және 

оларды іске асыру шараларын зерттеу, заманымыздың өзекті мәселелерінің бірі - ядролық каруды таратпау 

саласындағы халықаралық қатынастар дамуының кейбір негізгі үрдістерін айқындауға мүмкіндік береді. 

 «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы және даму стратегиясы» атты еңбегінде 

Қазақстанның сыртқы саяси курсы «басқа мемлекеттер сияқты өзіндік тұжырыммен ерекшеленіп, ұлтық-

мемлекеттік мүдделері негізінде дамитындығын» атап көрсеткен Н.Ә. Назарбаев: «біз өз саясатымыздың 

бейбітсүйгіш бағытын жариялаймыз, әлемнің бірде-бір мемлекетіне территориялық талабымыздың 

жоқтығын мәлімдейміз. Кез келген әскери жанжалдың апатты салдарға әкеліп соғатыны жөніндегі өзіміздің 

жауапкершілігімізді түсіне және сезіне отырып: ядролық қарусыз мемлекет мәртебесін алуға және ядролық 
қаруды таратпау туралы шартқа қосылуға ұмтыламыз – деп Қазақстанның халықаралық бағытының 

бағдарларын айқындап берді [1, 62 б.]. 

Ядролық қаруды таратпауға бағытталған сыртқы саясат Елбасының негізгі ұстанымы болып 

табылады. 1991 жылы 29 тамыз күні Елбасы Семей сынақ полигонын жабу туралы Жарлыққа қол қойды.  

Ядролық қаруы бар мемлекет болудан бас тарта отыра Бірінші Президенттің басшылығымен еліміз Орталық 

Азияны ядролық қарудан азат аймақ ретінде құру туралы келісімге қол қойды. Осы мәселе төңірегінде 
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Елбасы өзінің  «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» атты 

еңбегінде: «Өз қауіпсіздігіміздің мүддесін ескере отырып, біздің түпкі ниетіміз – ядролық потенциалсыз 

территориялық тұтастық пен тиіспеушілік кепілдігіне ие болу» [1, 71 б.], деп айқындады.  

Әлемдік қауымдастыққа интеграциялану жолында Қазақстанның ядролық қарудың барлық түрінен 

бас тартуындағы мемлекеттік мәртебесі маңызды рөлді атқарады.  

Дегенмен ядролық қарудан бас тарту бірден шешімін таппады. Себебі Қазақстанға үлкен ядролық 

держава тарапынан жауапты кепілдік керек болды. 1994 жылы 5 желтоқсанда өткен үлкен державалар 

кездесуінде Қазақстанның территориялық тұтастығы, экономикалық қысым жасамау, тәуелсіздігіне қол 

сұқпау жайлы меморандумға қол қойылды. Өзінің кепілдігін ҚХР мен Франция кейіннен жіберді [1,65 б.]. 
1992 жылдың мамыр айындағы Лиссабон келісімшартына байланысты Қазақстандағы ядролық-

зымырандық қарулар бөлшектеніп, біртіндеп Ресей жеріне тасып әкетілді. Ядролық оқтұмсықтардағы 

уранның құны елімізге қайтарылды. 

Әлемдік қауымдастыққа Қазақстанның ядролық қарудан бас тартуы оң ықпалын тигізді, өйткені 

аумалы-төкпелі қазіргі заманда ядролық қаруды таратпау келісіміне кірудің маңызы өте зор. Қазақстан 

Республикасы қазіргі замандағы әлемдік тәртіпте өзінің жауапкершілігін танытты.  

«Солтүстік Корея» үлгісіндегі мемлекет болудан бас тарта отыра, Елбасы елдің нағыз қауіпсіздігі 

ядролық арсеналдарға емес, бейбіт сыртқы саясатқа, ішкі тұрақтылыққа және тұрақты экономикалық, саяси 

дамуға негізделетінін паш етті [2, Р. 99.] 

Нәтижесінде Қазақстан Республикасын барлық мемлекеттер мойындады. Сол елдердің көпшілігімен 

дипломатиялық қарым-қатынастар орнатылып, республикамызды сыртқы әлеммен байланыстыратын 

инфрақұрылым мен нақты каналдар қалыптасты. 
2010 жылы сәуір айында Америка Құрама Штаттарында өткен «Ядролық қауіпсіздік жөніндегі 

жаһандық саммит» кезінде сол кездегі АҚШ Президенті Барак Обама, Қазақстан Республикасының 

Президентін «Әлемдік деңгейдегі ядролық қаруды таратпау үдерісінің көшбасшысы» деп атады. 

2012 жылы 29  тамыз күні Н. Назарбаев Астанадағы Халықаралық парламенттік конференцияда, 

ядролық сынақтарды толық тоқтату және ядролық қаруды толықтай жою үшін  «АТОМ» жобасын ұсынды.  

Қазіргі таңда  300 000 астам адам «АТОМ» жобасының онлайн-петициясына қол қойып отыр. 

Ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Елбасы көтерген G – Global ХХІ ғасыр әлемі 

бастамасы да халықаралық қауымдастықта кең ықыласқа ие болып, қазір оған әлемнің 190 елі қатысуда. 

2012 жылы Бесінші Астана Экономикалық форумында Президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған G-global-

дың бес қағидасы: эволюция; әділдік, теңдік, мәміле; жаһандық толеранттық пен сенім; жаһандық 

транспаренттілік пен ашықтық және конструктивті көпполярлылық қағидалары әлем өкілдерінің назарын 
өзіне аудартты. 

2017 жылы 21 қыркүйек күні АҚШ бастамасымен министрлер деңгейінде жаппай қырып жоятын 

қаруды таратпау бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мәжілісінде, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Р. 

Тиллерсон, Қазақстанның жаһандық қарусыздану және ядролық қаруды таратпау үдерісіндегі орнын ерекше 

айқындады. 

Р. Тиллерсон өз сөзінде: ««Қазақстан Республикасы - ядролық қарудан бас тартудың даналығының 

айрықша көрінісі болып табылады.  Құрама Штаттармен біріге отыра Қазақстан өз аумағынан бұрынғы 

кеңестік қару-жарақты және ядролық технологияны жойып, таратпау туралы шартқа қарусыз мемлекет 

ретінде қосылды. Қазақстанның көшбасшысының бұл батыл шешімі ядролық қарудың, ядролық қарудың 

құрамдас бөліктерінің немесе ядролық материалдардың және қосарлы технологиялардың теріс пиғылдағы 

топтардың қолына түсуінің ықтималдығын едәуір азайтты. Қазақстанның мұндай маңызды қадамы – елді 
ұлттар қауымдастығының маңызды мүшесіне айналуын қамтамасыз етті», деп Қазақстанның ядролық 

қарудан бас тарту қадамына оң баға берді [3]. 

2018 жылы 16 қаңтарда АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесу барысында Н. Назарбаев, 

Қазақстан Республикасы –  Ауғанстаннан бастап Ресейге дейін және Иран мен Солтүстік Кореяның ядролық 

амбицияларына басйланысты барлық мәселелерде АҚШ еліне әріптес болуға лайық екендігін мәлімдеді. Өз 

сөзінде бірінші президент: «Өздеріңіз білетіндей Қазақстан әлемдегі ядролық арсеналының ауқымы 

бойынша төртінші орында еді, дегенмен біз өз еркімізбен ядролық қарудан бас тарттық. Қазақстанның 

ядролық қаруды қолдануды мақсат тұтатын мемлекеттерді қарудан бас тартуға шақыруға  толық моральдық 

құқығы бар. Біз Иранмен осы мәселе төңірегінде келіссөздер жүргізіп жүрміз, Солтүстік Кореяның алдына 

да осы мәселені қоя аламыз» [4]. 

Атлант кеңесінің аға қызметкері және мемлекеттік хатшының бұрынғы орынбасары және Джордж 

Буш әкімшілігінің ұлттық қауіпсіздік Кеңесінің директоры Дэвид А. Меркель пікірінше: «Ауғанстандағы 
жағдайды реттеу үшін, Орталық Азия аймағының көшбасшысы  ретіндегі Қазақстан айрықша орны бар ел. 

Қазіргі таңдағы АҚШ және Пакистан арасындағы күрделі қатынастар кезеңінде, басқа елдермен Ауғанстан 

мәселесі бойынша ынтымақтастықты дамытқан маңызды. Тәуелсіздіктің 26 жылы ішінде Қазақстан бес 

республиканың ішінде тұрақтылыққа, экономикасының диверсификациясына қол жеткізген бірден-бір ел 

болып табылады» [4]. Дэвид А. Меркель өз сөзінде Қазақстанның АҚШ үшін маңыздылығын айқындай 

отыра, қауіпсіздік мәселесінде ынтымақтастық орнату үшін ОА елдерінің ішіндегі ықтимал ел екендігін 
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айқындайды. Бұл мәселе, қазіргі таңда елде «түрлі-түсті революцияларды» орнатып, қарсылық 

қозғалыстарын ұйымдастырып жүрген және еліміздің батыс қауымдастығының алдында беделі жоқ деген 

жалған уәждерді таратып жүрген топтарға, АҚШ елінің берген жауабы деп есептеймін. 

Сонымен қатар Вашингтондағы ядролық қауіпсіздік жөніндегі төртінші саммит аясында Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әлем. ХХІ ғасыр» манифесі жария етілді. Манифесте бес бағыт айқындалған. 

Бірінші бағытта, БҰҰ –да жаппай қырып-жоятын қару жасау және жетілдіру үшін пайдалануға болатын 

ғылыми жаңалықтардың Тіркеу реестрін құру,  екінші бағытында,  Таяу Шығыс елдерінде ядролық қарудан 

азат аймақ құру қажеттілігі, үшінші бағытта, ХХІ ғасырда милитаризмнің жаһандық қауіпсіздікке қатер 

төндіріп, кең ауқымды халықаралық ынтымақтастыққа кедергі келтіретін әскери блоктар секілді рудиментін 
еңсеру керектігі,  төртінші, халықаралық қарусыздану үдерістерін жаңа тарихи жағдайларға бейімдеу, 

бесінші, соғыссыз әлем – бұл, бірінші кезекте, халықаралық қаржы, сауда-саттық және даму саласындағы 

жаһандық бәсекелестіктің әділетті парадигмасы, деп дәйектеген [5]. 

Менің ойымша бұл тарихи маңызы жоғары қадам. Жетекші мемлекеттер тарапынан көтерілген 

бастамалардың маңызын ғана мойындайтын, қазіргі таңдағы халықаралық қатынастар жүйесінде қазақ елі 

Президентінің байыпты, жасампаз саясатын әлем жұртшылығының мойындауының, елдің қауіпсіздік 

саласындағы елеулі саясатының көрінісі. Бұл қадам көреген Елбасымыздың, оның соңынан ере білген 

халқымыздың мақтан тұтарлық жетістігі, жас ұрпақты алға жетелейтін желкені. 
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опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 

Африке» (Париж, 17 июня 1994 года) и других, а также нормативно-правовых актов в данной сфере 

осуществлен анализ и высказаны предложения по их совершенствованию, с целью реагирования на 

изменения климата.  

 

Abstract: 

Based on the views of scientists, the use and analysis of international conventions, in particular, the UN 

Framework Convention on Climate Change (New York, May 9, 1992), the UN Convention on Biological Diversity 

(Rio de Janeiro, June 5, 1992  ), The UN Convention "Anti Desertification in Those Countries Experiencing Serious 
Drought and / or Desertification, Specifically in Africa" (Paris, June 17, 1994) and others. Additionally, legal acts 

in this area, have been analyzed and expressed  suggestions for their improvement, in order to respond to changes 

in climate. 

 

Ключевые слова: Правовое реагирование, изменение климата, охрана климата, экологические 

проблемы, международные правовые акты, законодательные акты, совершенствование нормативно-

правовых актов.  

Key words: Legal response, climate change, climate protection, environmental issues, international legal 

acts, legislative acts, improvement of regulatory legal acts. 

 

В конце XX века экологические проблемы планеты выдвинулись на первый план среди других 

глобальных вопросов. Одной из острейших аспектов экосистемы Земли является проблема изменения 
климата.[1] 

Об актуальности и необходимости правового реагирования на изменения климата (охрану климата), 

одним из наглядных примеров может послужить, перечень научных работ, насчитывающий уже к 2010 году 

256 наименований по данной тематике, приведенный в диссертационной работе В. А. Семенихиной. То есть, 

уже существует множество исследований, обосновавших научные выводы о том, что правоотношения, 

связанные с изменением климата, охраной климата, являются предметом экологического права. Кроме того, 

в ряде государств уже просчитывается экологический, экономический и социальный ущерб от природно – 

климатических изменений, климатических рисков. Однако, не прекращаются острые дискуссии на 

международном уровне о причинах, способствующих климатическим изменениям. Суть этих разногласий в 

своей основе, по нашему мнению,  сводится к вопросу о приоритете содержания загрязняющих веществ и, 

создающих парниковый эффект от природных загрязнителей (вулканы и др.) или от антропогенного 
воздействия.  

По данным А. Г. Ишковой, с начала индустриальной эры (условно с 1750 г.) вследствие 

хозяйственной деятельности человека содержание парниковых газов в атмосфере существенно возросло 

(кроме водяного пара, рост содержания которого компенсируется длительностью цикла его оборота с 

поверхности Земли). Это уже сказалось на термическом режиме приповерхностного слоя. В работе А. Г. 

Ишковой представлена информация, отражающая вклады различных факторов в изменение глобальной 

температуры в 1951–2010 гг. Можно видеть, что вклад парниковых газов значителен и близок к 0,9 градуса. 

Фактическое изменение несколько меньше, поскольку есть и охлаждающие факторы. В суммарном 

действии парниковых газов вклад метана не является доминирующим. Основным фактором, конечно, 

является рост концентрации углекислого газа.[2] 

На долю антропогенных выбросов приходится по разным оценкам от 49 до 61% глобального 
выброса СН4 (данные 2000-2012 гг.). В этом глобальном выбросе часть, связанная с добычей и 

использованием ископаемого топлива, составляет 29-34%, природного газа – менее 10%.[3] 

Вышесказанное и другие данные  говорят о необходимости принятия мер правового реагирования  

на происходящие процессы. Сокращать выбросы – загрязнители и восполнять наличие кислорода в 

атмосфере. В этом плане является не совсем понятным отказ участия США в Парижском соглашении и 

заявление Президента США Дональда Трампа в Давосе о высадке миллиарда деревьев. 

В  формировании современной системы правового регулирования отношений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды огромную роль играет международное экологического 

право, принимая во внимание глобальные угрозы и вызовы современности. В этой связи остро стоит вопрос 

охраны окружающей среды на международной арене и с каждым годом увеличивается количество 

международных конвенций, договоров, соглашений, регулирующих международные экологические 

отношения, к которым активно присоединяется Узбекистан. 
Основным или главным международным правовым актом, обеспечивающим регулирование 

отношений в области изменения климата является Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 

(РКИК), Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.), которая вступила в силу и для Узбекистана с 21 марта 1994 года.[4] 

РКИК является основным международно-правовым документом глобального характера по данной проблеме, 

инструментом международного сотрудничества по смягчению негативных последствий изменения климата 
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и снижения антропогенной нагрузки на атмосферу Земли. РКИК были определены общие направления 

деятельности мирового сообщества по противодействию глобальному изменению климата.  

В Статье 4 пункт 1.е) РКИК, озаглавленной: «Обязательства», сказано, что «1.Все Стороны, 

учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и свои конкретные национальные и 

региональные приоритеты, цели и условия развития: 

e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к последствиям изменения 

климата; разрабатывают и развивают соответствующие комплексные планы по ведению хозяйства в 

прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов, 

особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, а также наводнений.”  
2 октября 2018 года в Узбекистане был принят Закон «О ратификации Парижского соглашения 

(Париж, 12 декабря 2015 года). Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года на конференции по 

климату в Париже пришло на смену Киотскому протоколу. Целью Парижского соглашения является 

снижение с 2020 года по 2030 год темпов глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых 

газов.  

Узбекистаном, в целях подписания соглашения в Секретариат РКИК ООН был представлен 

документ, в соответствии с которым в срок до 2030 года Республика Узбекистан предполагает усилить меры 

и действия по борьбе с изменением климата. В частности, снизить удельные выбросы парниковых газов на 

единицу ВВП на 10 процентов к 2030 году от уровня 2010 года. Кроме того, предусматривается расширение 

масштабов внедрения природоохранных мер, усиление законодательства в сфере экологии, внедрение 

соответствующих мировых стандартов с целью оснащения вновь возводимых предприятий специальным 

оборудованием, позволяющим максимально снизить уровень парниковых выбросов.  
Важную роль в правовом обеспечении регулирования отношений в области изменения климата  и 

управления рисков стихийных бедствий и борьбе с засухой играли и играют: Конвенция ООН «О 

биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года. Вступила в силу с 29 декабря 1993 года. 

Узбекистан присоединился 6 мая 1995 года)  ;  Конвенция ООН «По борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке» (Париж, 17 июня 1994 

года, Узбекистан присоединился 22 декабря 1995 года. Вступила в силу с 29 января 1996 года)   и другие. 

Кроме того, Узбекистан за последние годы подписал и присоединился к целому ряду региональных и 

межгосударственных соглашений и договоров, имеющих отношение к решению проблем  по изменением 

климата. 

О необходимости правового, экономического и организационного реагирования на происходящие на 

Земном шаре негативные последствия в связи с природно – климатическими изменениями наглядно 
продемонстрировали уничтожающие пожары на территории Австралии в 2019 году.  

Реализация ряда требований, направленных на развитие сельского хозяйства и совершенствование 

аграрного законодательства, связанных с изменением климата, закрепленных в указанных конвенциях, а 

также соглашениях и договорах, осуществляется следующими нормативно – правовыми актами Республики 

Узбекистан: 

В последнем абзаце пункта 3.3.Стратегии развития Узбекистана на 2017 – 2021 годы, озаглавленном 

«Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства» сказано о необходимости  принятия 

системных мер по смягчению негативного воздействия глобального изменения климата и высыхания 

Аральского моря на развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения.[5] 

В статье 26 Закона Республики Узбекистан о фермерском хозяйстве сказано, что фермерское 

хозяйство на добровольной основе осуществляет страхование риска утраты (гибели), недостачи или 
повреждения собственных и арендуемых средств производства, посевов и посадок сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений.  

Если исходить из того, что принятые с начала 90–х годов законодательные акты Республики 

Узбекистан, только в какой – то мере затрагивали отношения, связанные с управлением климатическими 

рисками, то в настоящее время, по нашему мнению, принимаемые акты, должны отвечать следующим 

требованиям.  

Во–первых, эффективность законов, призванных регулировать эту сферу отношений, зависит от их 

взаимосвязи с международными и региональными актами, подписанными или ратифицированными 

Узбекистаном. То есть, качества имплементации, трансформирования в национальное законодательство 

наиболее важных норм и требований международных и межгосударственных правовых актов, способных 

обеспечить управление климатическими рисками. Например, принятие на уровне ООН международной 

Рамочной Конвенции «Об изменении климата»; Киотский протокол при РКИК ООН; Конвенция «О 
биологическом разнообразии»; Конвенция ООН «По борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке» явилось правовой основой к 

принятию ряда региональных и национальных правовых актов. К регионального уровня актам можно 

отнести выше названные соглашения СНГ «О взаимодействии в области гидрометеорологии», с 

изменениями, от 9 октября 1997 года и  «О сотрудничестве в области экологического мониторинга», от 13 

января 1999 года. На национальном уровне, нормы из указанных выше международных и региональных 
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актов, в какой –то степени нашли свое отражение во многих законах и подзаконных актах в области 

экологии, гидрометеорологии, борьбе со стихийными бедствиями и других.  

Во–вторых, в эффективном регулировании отношений в области изменяющегося климата (ИК) 

Узбекистана, как и других государств, главная роль принадлежит получению наиболее точных прогнозов 

стихийных бедствий. Возникает вопрос, от чего зависит точность этих прогнозов? На данный вопрос в 

первую очередь наиболее точный ответ могут дать специалисты гидрометеорологии, синоптики и так далее. 

Но в плане экономико-правового регулирования этой сферы отношений можно сказать, что наиболее точное 

прогнозирование стихийных бедствий, в первую очередь зависит от финансового обеспечения. Чем весомее 

финансирование, тем новее технологии могут быть использованы в прогнозировании. В тоже время, 
грамотное правовое обоснование необходимости в привлечении инвестиций, может способствовать 

получению дополнительных инвестиционных средств из международных фондов и организаций. Кроме 

того, при глубоком научном обосновании грозящих стихийных бедствий в Республике Узбекистан, 

способных привести к трагическим последствиям  государствам – соседям, или Центральноазиатскому 

региону в целом, международные организации, фонды могут выделить дополнительные финансовые 

средства и технологии  для  проведения  точного прогнозирования стихийных бедствий.  

В-третьих, законы и подзаконные акты Республики Узбекистан, будут регулировать данную сферу 

отношений эффективно, только в том случае, если механизм их исполнения будет обеспечен 

соответствующим финансированием. Одним словом, надо исключать декларативный подход в изложении 

норм, связанных с управлением климатическими рисками, а включаемые в законы или подзаконные акты 

положения и требования, должны быть просчитаны в финансовом выражении. 

В–четвертых, правовое обеспечение управления климатическими рисками будет не полным, если  
законодательством не будут урегулированы отношения связанные с деятельностью органов управления, то 

есть, соответствующих министерств, госкомитетов, ведомств. В Положениях об органах управления должны 

быть четко расписаны их действия как до возникновения климатических рисков, в том числе селей, 

паводков и др., а также в процессе возникших ситуаций, связанных с климатическими рисками и 

стихийными бедствиями и после случившегося. При этом, как было отмечено выше, эффективность 

принимаемых мер и действий будет зависеть не от того, записано это в законе или подзаконном акте, а от 

реального финансирования. Например, выделения средств на приобретение средств оповещения о грозящей 

опасности, техники, горюче-смазочных материалов для этой техники, соответствующего обмундирования и 

технических средств, для работников МЧС и других спасателей.  

Для решения проблем по ИК на национальном уровне, необходимо в первую очередь включить 

требования, изложенные в выше приведенных и других международных и региональных правовых актах в  
выше указанные акты Узбекистана. 

Последние десятилетия отмечены изменением глобального климата, увеличением числа 

экстремальных погодных и климатических явлений (засух, сильных осадков, наводнений, ураганов и т.д.), 

наносящих значительный ущерб людям, экономике и среде обитания. 

Оценка некоторых обзоров показывает, что в бассейне Аральского моря произошло повсеместное 

уменьшение площади ледников и запасов льда. [6]  Ледники уже потеряли 115,5 км3 своих запасов (104 км3 

воды), что составляет почти 20% запасов уровня 1957 г. Предполагается, что будущие темпы сокращения 

оледенения останутся такими же, как в последние годы, примерно до 1% в год. Сокращение оледенения 

приведет к образованию многочисленных моренных озер, повысится вероятность прорывных паводков и 

усиления селевой активности от прорыва высокогорных озер. 

По данным проведенных исследований, в ближайшее время возможны колебания водных ресурсов в 
пределах естественных изменений от +3% до -2-7% [73]. Большая доля осадков будет выпадать в виде 

дождей. Дождевой вклад возрастет с 8-12% до 15-25% от общего годового поступления, что повлечет за 

собой паводки, усиление селевой деятельности и другие деградационные процессы. В среднем по 

Узбекистану максимальные расходы селей дождевого генезиса по сравнению с современным уровнем 

увеличатся к 2030 г. на 30-35%7. Рост температуры воздуха приведет к сдвижке во времени сроков 

наступления весеннего половодья на реках, что неблагоприятно для сельского хозяйства и для работы 

гидротехнических сооружений. Ожидаемое увеличение суммарного испарения и водопотребления 

сельскохозяйственными культурами вызовет повышение норм промывных и влагозарядковых поливов на 5-

10%, оросительных норм нетто - в среднем на 10 %. 

Также увеличится интенсивность процессов солепереноса в зоне аэрации, особенно при близком 

залегании уровня грунтовых вод, что будет способствовать росту засоления и деградации земли. Усиление 

проявления воздушной засухи будет оказывать негативное влияние на урожайность современных сортов 
сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, при ожидаемом росте антропогенных нагрузок и затрат стока на орошение, развитие 

орошения должно основываться на сохранении влаги и экономии имеющихся водных ресурсов путем 

использования передовых технологий, безопасных методов в области водосбережения, энергосбережения и 

энергоэффективности, а также в сфере сельскохозяйственного производства и обеспечения 

продовольственной безопасности.[7] 
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Резюме: 

. В статье проанализированы особенности правового регулирования передачи и принятия лиц, 

осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются. Вместе с тем, в целях укрепления совершенствования механизма международного 

сотрудничества по уголовным делам, приведение в соответствие норм национального и международного 

права. Автором предлагается урегулировать вопросы передачи и принятия лиц, осужденных к лишению 

свободы и страдающих психическими расстройствами, для осуществления принудительного лечения в 

государстве, гражданами которого они являются. 

 

http://lex.uz/docs/2598545
http://lex.uz/docs/2598545
mailto:dildora080@gmail.com


249 

 

 

 

Аbstract: 

The article analyzes the features of legal regulation of the transfer and acceptance of persons sentenced to 

imprisonment for further serving their sentence in the state of which they are citizens. At the same time, in order to 

strengthen and improve the mechanism of international cooperation in criminal matters, bringing the norms of 

national and international law into line. The author proposes to regulate the transfer and acceptance of persons 

sentenced to imprisonment and suffering from mental disorders for compulsory treatment in the state of which they 

are citizens. 

 

Ключевые слова: международное сотрудничество, преступление, передача осужденных, 
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психическими расстройствами. 
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На сегодняшний день международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – 

наиболее эффективная и востребованная составная часть международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. При этом особенности национальной и международной преступности, политика различных 

государств по борьбе с ней, а также развитость их правовых систем предопределяют ведущие направления 

международного сотрудничества в данной сфере. Безусловно, наиболее распространенными в 
правоприменительной деятельности направлениями в рамках международного сотрудничества по 

уголовным делам являются передачи и принятия лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. 

Данный институт является выражением активного международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства, исполнения наказания, оказания помощи и социальной реабилитации 

осужденным, в том числе иностранным гражданам, признавая их право на отбывание наказания в 

государстве гражданской принадлежности и способствуя его реализации. 

Целью передачи и принятия осуждённых лиц является обеспечение права гражданина или лица без 

гражданства отбывать уголовное наказание в той стране, гражданином которой является или соответственно 

где постоянно проживает, а также основных общепризнанных прав человека (права на родной язык, 

культуру, обычаи, религию и т.д.) [1]. 
Большую озабоченность вызывает тот факт, что институт передачи и принятия лиц, осужденных к 

лишению свободы, для дальнейшего отбытия наказания, а также лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для осуществления принудительного лечения не нашел нормативного закрепления в 

национальном законодательстве Республики Узбекистан. В уголовно-процессуальном законодательстве 

Республики Узбекистан отсутствует регламентация оснований передачи осужденных, процессуального 

статуса участников судопроизводства по рассмотрению материалов о передаче осужденных, порядка 

принятия соответствующего процессуального решения и иных вопросов. Это свидетельствует о наличии 

теоретических, правовых и правоприменительных проблем, предполагающих их осмысление и разрешение с 

целью повышения эффективности рассматриваемого направления международного сотрудничества.  

В нормах УПК и УИК Республики Узбекистан не урегулированы на законодательном уровне 

условия о передаче и принятию лиц, осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбытия наказания, 
а также лиц, страдающих психическими расстройствами, для осуществления принудительного лечения, 

гражданами которого они являются.  

В результате в настоящее время передача и принятие лиц, осужденных к лишению свободы, для 

дальнейшего отбытия наказания либо лиц, страдающих психическими расстройствами, для осуществления 

принудительного лечения в государство, гражданином которого является, затрудняет работу. В этой связи 

Республика Узбекистан не может должным образом исполнить свои международные обязательства в части 

передачи лиц для принудительного лечения. 

Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих 

общественных отношений с приложением анализа действующих в этой сфере законов и иных нормативно-

правовых актов показывает, что Разделом четырнадцатым Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Узбекистан регламентируется «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», в 

рамках которого установлены основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с компетентными органами иностранных государств (глава 64), а также 

выдача лица для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора (глава 65) [2]. В 

статьях 601 и 603 УПК регламентированы основания, условия и порядок оказания выдачи лица для 

исполнения приговора, основания для отказа в ней.  

Кроме этого, правовые нормы регламентирующие взаимоотношения различных государств по 

преступлениям регламентированы в Конвенции ООН против коррупции 2003 г[3]. и Конвенции ООН 
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против транснациональной организованной преступности 2000 г[4]. В соответствии с ними «Государства-

участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений, 

или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения 

свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они 

могли отбывать срок наказания на их территории» (ст. 45 и ст. 17 соответственно). 

В конвенции стран СНГ «О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания» [5], заключенной 06.03.1998 г. странами-участницами СНГ (который не вступил в силу для 

Республики Узбекистан) также имеются нормы регулирующие передачу лиц в рамках договора.  

Соответственно следует указать международные договора Республики Узбекистан о передаче и 
принятие лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, а также лиц, 

страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения: 

- Конвенция стран СНГ «О передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

принудительного лечения» [6] от 28.03.1997г., вступил в силу 26.06.1997 года. 

- Договор между Республикой Узбекистан и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению 

свободы, для дальнейшего отбывания наказания (Киев, 19.02.1998 год), вступил в силу 20.06.1999 г.; 

- Договор между Республикой Узбекистан и Грузией о передаче осужденных для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются (Тбилиси, 28.05.1996 год), вступил в силу 

23.04.1997 г.; 

- Договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (Ташкент, 18.06.1997 год), вступил 

в силу 15.06.1998 г.; 
- Договор между Республикой Узбекистан и Туркменистаном о передаче лиц, осужденных к 

лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания (Ташкент, 25.02.2009 год), вступил в силу 

18.04.2010 г. 

- Договор между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче 

осужденных (Абу Даби, 11.11.2014 г.), вступил в силу 21.05.2015 г [7]. 

На национальном уровне вопросы передачи и принятия Республикой Узбекистан лиц, страдающих 

психическими расстройствами, для осуществления принудительного лечения впервые регламентированы в 

Положении о порядке передачи и принятия Республикой Узбекистан лиц, страдающих психическими 

расстройствами, для осуществления принудительного лечения утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «Об организации работы по передаче и принятию Республики 

Узбекистан лиц, страдающих психическими расстройствами, для осуществления принудительного лечения» 
от 17.10.2016 г. №346 [7]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что фактическая передача лиц, страдающих психическими 

расстройствам, осуществляется только на уровне соответствующих медицинских учреждений Республики 

Узбекистан и иностранного государства, администрациями которых и согласуются организационные 

вопросы передачи и принятия таковых лиц для принудительного лечения.  

Подобная практика противоречит требованиям законодательства и международных соглашений 

Республики Узбекистан, общепризнанным принципам международного права. В то же время надлежащий 

юридический механизм передачи для принудительного лечения не проработан, и поэтому надлежащее 

функционирование процедуры передачи лиц для применения принудительных мер медицинского характера 

в данный момент остается невозможным. 

Вместе с тем, в силу членства Республики Узбекистан в СНГ, а также необходимости признания и 
внедрения норм международного права целесообразно имплементировать в УПК Республики Узбекистан 

положения Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного 

лечения для Стран СНГ от 28 марта 1997 года, вступившей в силу в Республике Узбекистан с 26 июня 1997 

года. В частности, в соответствии со статьей  

1 Конвенции граждане государств – участников Конвенции, совершившие общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости, в отношении которых имеется решение суда о применении к ним 

принудительных мер медицинского характера на территории государства – участника Конвенции, 

передаются для прохождения принудительного лечения в то государство, гражданами которого они 

являются, или на территории которого постоянно проживают, если являются лицами без гражданства. 

Таким образом, основаниями для передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, являются 

совершение данными лицами общественно опасного деяния в состоянии невменяемости, а также наличие 

решения суда иностранного государства о применении к ним принудительных мер медицинского характера. 
Передача лица для прохождения принудительного лечения осуществляется при наличии следующих 

условий (ст. 2 Конвенции): 

решение суда о применении принудительных мер медицинского характера вступило в законную 

силу; 2) лицо, направленное на принудительное лечение, совершило деяние, являющееся уголовно 

наказуемым по законодательству обоих стран, подписавших Конвенцию; 3) законодательством государств - 

участников Конвенции предусмотрены аналогичные меры медицинского характера. В соответствии со 
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статьями 93, 94 УК Республики Узбекистан [8] принудительные меры медицинского характера могут быть 

назначены в виде:  

- принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра — в отношении психически 

больных, не обнаруживающих признаков обострения заболевания, а также лиц, перенесших временное 

болезненное психическое расстройство; 

- принудительного лечения в психиатрической больнице общего типа — в отношении психически 

больных, общественная опасность которых связана с состоянием, требующим лечения, которая может быть 

проведена на общих основаниях;  

- принудительного лечения в специализированном реабилитационном отделении психиатрической 
больнице общего типа — в отношении психически больных, общественная опасность которых связана с 

состоянием, требующим преимущественно реабилитационных мер, которые не могут быть проведены в 

добровольном порядке; 

- принудительного лечения в психиатрической больнице (отделении) с интенсивным наблюдением 

— в отношении психически больных, представляющих особую общественную опасность или допускающих 

нарушения в поведении, которые делают невозможным проведение необходимых лечебных и 

реабилитационных мер в условиях психиатрической больницы общего типа; 4) у принимающего 

государства имеется возможность обеспечить необходимое лечение и соответствующие меры безопасности; 

5) получено согласие больного, а в случае его неспособности к свободному волеизъявлению — согласие его 

законного представителя. 

Передача лиц для проведения принудительного лечения осуществляется по обращению как 

государства, судом которого вынесено решение о применении принудительных мер медицинского 
характера, так и государства, гражданином которого лицо является или на территории которого постоянного 

проживает. 

Лицо, подлежащее принудительному лечению, его законный представитель, а также близкие 

родственники вправе направить в компетентные органы любого из государств - участников Конвенции, 

заявление о своей заинтересованности в передаче. 

В ст. 4 Конвенции указан перечень документов, которые прилагаются к обращению, в том числе: 

копия документа, удостоверяющего личность передаваемого; удостоверенные копии решения суда о 

применении к лицу принудительных мер медицинского характера и документа о вступлении его в законную 

силу; удостоверенная копия акта судебно-психиатрической экспертизы; удостоверенная копия акта 

психиатрического освидетельствования на предмет изменения вида лечения; письменное согласие больного 

или его законного представителя на передачу для прохождения принудительного лечения, в государство, 
гражданином которого он является или на территории-которого имеет постоянное место жительства; 

заявление близких родственников, если такое имеется; и иные документы. 

Решение о согласии (отказе) к передаче или принятии лица принимается руководителем 

компетентного органа не позднее 40 дней со дня получения обращения и направляется руководителю 

компетентного органа государства, в котором будет осуществляться принудительное лечение. 

О принятом решении в письменной форме сообщается лицу, в отношении которого послано 

обращение, или его законному представителю (ст. 5 Конвенции). 

Место, время и порядок передачи лица определяются по договоренности между компетентными 

органами государств. При этом передача должна осуществляться с учетом того, чтобы транспортировка не 

отразилась отрицательно на состоянии больного, не привела к побегу или совершению какого-либо 

опасного деяния (ст. 7 Конвенции). 
Пересмотр решения о применении принудительных мер медицинского характера возможен только 

судом государства, вынесшего соответствующее решение (ст. 10 Конвенции). Также, лицо, направленное на 

принудительное лечение, не может быть вновь привлечено к уголовной ответственности в стране, 

принявшей его для прохождения лечения, за то же деяние, в, отношении которого оно было признано 

невменяемым. 

Однако, если после передачи лица для проведения принудительного лечения решение суда в 

государстве, где оно было вынесено, отменено и предусмотрено новое расследование или судебное 

разбирательство, копия решения об этом, материалы уголовного дела и другие необходимые документы 

направляются компетентному органу государства, принявшего лицо, для решения вопроса о привлечении 

его к ответственности по законодательству этого, государства. 

В случае изменения решения суда государство, в котором оно было вынесено, незамедлительно 

информирует об этом страну – участника Конвенции, принявшую лицо для принудительного лечения. 
По заключению врачебной комиссии в случае необходимости отмены или изменения 

принудительных мер медицинского характера с учетом изменения психического состояния лица, 

находящегося на принудительном лечении, соответствующее решение об отмене или изменении 

принудительных мер медицинского характера вправе принять суд государства, передавшего лицо для 

прохождения принудительного лечения, или суд страны по месту прохождения принудительного лечения, о 

чем необходимо письменное уведомление. 
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Законодательство зарубежных стран содержит в себе такие нормы. В соответствии со ст. 1 

Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 2004 г. № 19-ФЗ «О компетентном органе 

Российской Федерации по Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами для 

принудительного лечения» [9], компетентным органом РФ по данной Конвенции является Генеральная 

прокуратура РФ. В то же время, основанием для передачи лиц для отбывания наказания является решение 

суда, согласно ст. 469 УПК РФ [10]. Отнесение функции рассмотрения вопросов, связанных с передачей для 

принудительного лечения к полномочиям Генеральной прокуратуры РФ, а не суда, является, на наш взгляд, 

стремлением законодателя к процессуальному упрощению данной процедуры [11].  

Так, в УПК Республики Казахстан содержатся основания передачи осужденных к лишению свободы 
для отбывания наказания либо лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения 

принудительного лечения в государстве, гражданами которого они являются (статья 602), условия передачи 

осужденного или лица, к которому применены принудительные меры медицинского характера (статья 603), 

порядок решения вопроса о передаче осужденного или лица, к которому применены принудительные меры 

медицинского характера (статья 604), сообщение об изменении или отмене приговора суда, прекращении 

или изменении применения принудительной меры медицинского характера в отношении переданного 

гражданина иностранного государства (статья 605), отказ иностранному государству в передаче 

осужденного или лица, к которому применены принудительные меры медицинского характера (статья 606), 

рассмотрение ходатайства о приеме гражданина Республики Казахстан для отбывания наказания или 

проведения принудительного лечения, а также признании и исполнении приговора или постановления суда 

иностранного государства (статья 607) [12]. 

В связи с вышеизложенным, а также в целях укрепления совершенствования механизма 
международного сотрудничества по уголовным делам, приведение в соответствии норм национального и 

международного права целесообразно УПК Республики Узбекистан дополнить главой 66 

регламентирующей вопросы передачи и принятия Республикой Узбекистан лиц, осужденных к лишению 

свободы, для дальнейшего отбытия наказания либо лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

осуществления принудительного лечения.  

Цель дополнение данной главы УПК Республики Узбекистан заключается в регулировании 

правовых отношений связанных с созданием эффективного организационно-правового механизма, 

регламентирующего вопросы передачи и принятия Республикой Узбекистан лиц, осужденных к лишению 

свободы, для дальнейшего отбытия наказания а также лиц, страдающих психическими расстройствами, для 

осуществления принудительного лечения, которые отвечают современным требованиям осуществления 

международно-правовых отношений. Кроме того, позволит имплементировать в национальное 
законодательство обязательства, взятые Республикой Узбекистан по международным договорам в данном 

направлении, тем самым устранит внутригосударственные законодательные пробелы, которые в настоящее 

время не позволяют в полной мере реализовать данные обязательства республики. Оно будет направлено на 

укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод 

граждан, совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также 

способствовать возвращению осужденных лиц в общественную жизнь, предоставляя возможность отбывать 

наказание в близкой им среде, т.е. преследует самые гуманные цели. 
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М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент 

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent 

 

Резюме: 

Теория уголовно-процессуального права предусматривает классификацию участников уголовно-

процессуальных отношений по различным основаниям. Законодательно закреплено деление участников на 

стороны обвинения, защиты и суда исходя из их функциональных предназначений. Лица, оказывающие 

содействие в решении уголовно-процессуальных задач, сгруппированы процессуальным законом в гл. 8 УПК 

РК и именуются иными участниками уголовного судопроизводства. 

 

Abstract: 
the theory of criminal procedural law provides for the classification of participants in criminal procedural 

relations on various grounds. The division of participants into parties of prosecution, defense and court proceeding 

from their functional purposes is legislatively fixed. Persons assisting in solving criminal procedural problems are 

grouped by the procedural law in Chapter 8 of the code of criminal procedure and are referred to as other 

participants in criminal proceedings. 
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Қылмыстық-процестік функциялардың теориясы қылмыстық-процестік құқықтық ғылымнда 

анағұрлым күрделі және бірмәнді емес тақырып болып табылады. Осылайша, мысал үшін, қылмыстық-

процестік функцияның пәні туралы осы уақытқа дейін бірыңғай пікір қалыптаспаған: процессуалистердің 

бірқатары процестік функцияларды қылмыстық процесс қатысушыларының қызметіндегі тағайындалуы мен 
рөлінің көрінісі болып табылады деп есептейді[1]; біреулер қылмыстық процестің функцияларын тұтас 

құарастыру керек деп есептейді[2]; үшіншілері қылмыстық процестің әрбір кезеңінде өзінің қылмыстық-

процестік функцияларын көреді[3]. 

С. И. Ожегов өзінің сөздігінде «функция» ұғымына келесі түсініктемені береді: 1) әлдебір нәрсенің 

рөлі мен мәні; 2) міндеттері, қызметінің шеңбері[4]. 

Біз Н. А. Якубовичпен келісеміз, ол функцияларды процесс қатысушыларының процестік 

жағдайына байланысты әрекеті ретінде қарастыру керек деп есептейді, осының өзі олардың сипаттары мен 

мазмұнын білдіреді[5]. 

Заң шығарушы ҚР ҚПК-ның 23-бабында үш негізгі функцияны бекіткен: 

1) айыптау; 

2) қорғау; 

3) қылмыстық істің шешімі. 

Нақты зерттеудің шеңберінің сыртында қылмыстық-процестік функциялардың өздігінен нені 

білдіретіні туралы көптеген пікірталастарды қалдырып, келесі анықтамаларды және жіктемелерді дайын 

ретінде қабылдау керек деп есептейміз. 

П. С. Элькинд қылмыстық процестің келесі тараптарын ажыратып көрсету керек деп есептейді: 

1) айыптау; 

2) қорғау; 

3) әділет; 

4) алдын ала тергеу; 

5) азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің және олардың өкілдерінің жанама қызметі; 

6) қылмыстық процесстің міндеттерінің шешіміне ықпалын тигізетін қатысушылардың қосалқы 

қызметі: куәгердің, айғақтың және т.б.) [6]. 
Қылмыстық процестің функциялары дегенде П. С. Элькинд процесс қатысушыларының өзінің іске 

асырылуын қай кезеңде және қай кезегінде табатынына қарамастан, олардың рөлін және тағайындалуын 

түсіну керек деп болжамдаған[7]. Өзінің зерттеулерінде ол негізгі, қосалқы және жанама түрлеріне 

жіктеумен, қылмыстық процестің функцияларына жіктеме беруге тырысқан: 

Негізгі функцияларға жататындары: 

а) қылмысқа және тергеуге қатысты деректерді анықтау, тексеру – істің сотқа дейінгі дайындығы; 

б) соттағы айыптау; 

в) күдіктінің, айыпталушының (сотталушының) және оның қорғаушысыныңқызметі ретіндегі 

қорғау; 

г) істі сотта қарастыру және қылмыстық істің шешімі. 

Кәмелетке толмағаннан жауап алуға қатысатын куәгерлердің және сарапшылардың, 

аудармашылардың, айғақтардың, хабардар тұлғалардың қызметін П. С. Элькинд қосалқы функцияларға, ал 
азаматтық талапкердің және азаматтық жауапкердің қызметін – жанамаға жатыстырған[8]. 

Р. Д. Рахуновтың пікірінше, қылмыстық-процестік функцияларды процестің бір немесе бірнеше 

қатысушысының нақты қатысушының процесте алып отырған жағдайына байланысты іске асырып отырған 

қызметінің шеңберін анықтайды. Басқаларынан өзге, ол процестік функцияны да ажыратып көрсетеді. 

Бұл түсінікті едәуір тар ұғымында В. В. Шимановский қарастырады. Оның жазғаны бойынша, 

қылмыстық-процестік функция дегеніміз – бұл негізгі процестік міндет, онда әрбір процесс 

қатысушысының басты тағайындалуы мен рөлі көрінісін табады[9]. 

Өткен ғасырдың ортасында-ақ М. А. Чельцов функцияға заң шығарушымен сәйкес органның немесе 

тұлғаның міндеті түрінде қарастырған қызметтің бағыты ретінде анықтама берген. 

Әртүрлі қырынан берілген анықтамалардың алуан түрі қарастырылып отырған тақырыптың 

пірікталас тудыратынын көрсетіп отыр. 
Біздің пікірімізше, қылмыстық процестің функцияларын екі қырынан ұғыну керек: кең және тар. 

Бірінші жағдайда қылмыстық-процестік функция дегенде қылмысты жасаған немесе жасауға 

дайындалып жүрген тұлғаның қылмыстық қудалауында;  қылмыстан жәбірленген тұлғалардың және 

ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда, сонымен қатар жеке тұлғаны заңсыз және негізсіз 
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айыпталудан, сотталудан, құқықтары мен бостандықтарының шектелуінен қорғауда; қылмыстық істің 

шешілуінде (әділет) көрінісін тапқан қылмыстық-процестік қызметті түсіну керек. 

Екінші жағдайда қылмыстық процестің әрбір қатысушысының рөлі мен тағайындалуын, оның 

алдында тұрған нақты міндеттерді және алға қойылған мақсаттарды басшылыққа алу керек. 

«Функция» ұғымын теңбе-тең ұғым ретінде «мәртебе» ұғымы шығады. Қылмыстық сот өндірісі 

қатысушысының мәртебемсі әлдебір функцияларда іске асырылады, бірақ олардың процестік 

функциялардың іске асырылуына қатысу дәрежесі оның мәртебесімен шектелген. Жеке алынған 

функциясында қылмыстық сот өндірісінің әртүрлі мәртебесіне ие бірнеше қатысушының қызметі 

біріктірілген, және, керісінше, бір қатысушының мәртебесіне бірнеше функция сай келуі мүмкін. 
Қылмыстық-процестік қызметтің міндеттерін іске асыру үшін, жиі жағдайда процеске әртүрлі 

мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен мекемелер, тергеуге, қорғауға және қылмыстық істің сотта 

іске асыруда қосалқы функцияны атқаратын лауазымды тұлғалар мен азаматтар тартылады. Барлық 

қатысушылар эпизодтық міндеттерді шешу үшін қылмыстық процеске тартылады немесе жіберіледі: 

тергеуге көмек көрсету және қылмыстық істің сотта шешілуі, заңды күшіне енген айыптау үкімі мен 

анықтамасын атқару кезеңінде туындаған жеке процестік мәселелердің шешімі. 

Бұл топқа жататындар: куәгерлер, сарапшылар, мамандар, аудармашылар, айғақтар. Оларға 

қылмыстық-процестік заңмен міндеттер жүктелген, оларға белгілі құқықтар берілген. Бұл қатысушылар 

жеке процестік әрекеттерді жасайды, бірақ қылмыстық-процестік функцияларды атқармайды және 

қылмыстық іс бойынша өндірісте тұрақты жағдайды алмайды. Олардың негізгі тағайындалуы - дәлелдеуге 

тартылуында. Сотқа дейінгі өндірістің кезеңінде олардың іске қатысуындағы мақсаты дәлелдеуге жататын 

мән-жайларды анықтауын көздейді. 
Өзге қатысушылардың процестік әрекеттері, М. С. Строгович әділ атап отырғанындай, не дәлелдеу, 

не дәлелдерді бекіту, не қылмыстық-процестік қызметтің қатысушыларының арасындағы қатынастарының 

құралы болып табылады. 

Олар әртүрлі тергеу және сот әрекеттерінің өндіріске қатысу үшін тартылып, өзінің міндеттерін 

атқаруында іс жүзінде процестен шығып кетеді[10]. 

Қылмыстық теорияда тұрақталған  қылмыстық процестің өзге қатысушылары қылмыстық істің 

дұрыс және толық шешілуіне ықпалын тигізетіні туралы көзқараспен келіспеуге болмайды[11]. Біз бұл 

қылмыстық-процестік қарым-қатынастардың қатысушылары әртүрлі құқықтық жағдайына ие деп ойлаймыз, 

сол себептен олардың екі топқа бөлінгені тиімді және тактикалық көзқарастан дұрыс болып табылады: 

1) жауаптары және (немесе) тұжырымдары дәлелдердің қайнар көзі ретінде шыға алатын 
тұлғалар – куәгерлер, сарапшылар, мамандар; 

2) қылмыстық-процестік тағайындалудың іске асырылуына ықпалын тигізетін тұлғалар – 

аудармашылар, айғақтар. 

Соңғылары өз бетінше дербес жауаптарды бермейді, басым жағдайда қылмыстық істер бойынша 

қылмыстарды қарастыру кезінде міндетті қатысушылар болып табылмайды, бірақ онымен бір уақытта 

заңмен тікелей бірқатар жағдай қарастырылып, олар бойынша осы тұлғалардың қатысуынсыз тергеу және  

сот әрекеттерінің өндірісі мүмкін емес. 

Осылайша, қылмыстық процестің кез-келген қатысушысының құқықтық мәртебесін, оны орнын, 

рөлін және процестік міндеттерін анықтау үшін қылмыстық-процестік функциялардың теориясындағы 

ережелер жетекші мәніне ие. 
Қылмыстық-процестік функциялардың негізгі және қосалқы, басты және жанама түрлеріне бөлінуі 

қылмыстық-процестік қызметтің жеке элементтерінің толық бағаланбауына жетелеуі мүмкін, бұл өз 

кезегінде қылмыстық іс бойынша қабылданған шешімдердің жан-жақтылығы мен негізділігіне әсерін тигізу 

керек етін. 

М. С. Строговичтің өзі атап көрсеткеніндей, қылмыстық-процестік қызметтегі қатысушы топтардың 

барлығының жалпы сипаты олардың процестік жағдайындағы айырмашылықтарға қарамастан,  жалпы 

белгісі болып табылатыны олардың құқықтары мен міндеттерінің сипаты мен мазмұнында және олардың 

атқарып отырған процестік функцияларында, олардың барлығының қылмыстық істің тергеуінде және сот 

қарастыруына қатысуы. Олардың қатысуы жиынтығы қылмыстық іс бойынша өндірісті құрайтын процестік 

әрекеттердің жасалуында көрінісін табады[12]. 

Әрбір қылмыстық-процестік функция нақты қылмыстық істе заңмен қарастырылған заңгерлік 
фактілер арқасында туындайды. Туындап, олардың барлығы толық көлемінде қылмыстық-процестік 

қызметтің тағайындалуына қажетті болып шығады. 

Қатысушылардың өздерінің функцияларын атқаруы қылмыстық істер бойынша әділ шешімнің 

шығарылуын қамтамасыз етеді.  Қылмыстық сот өндірісінің өзге де қатысушылары  ешбір тарапқа қатысты 

болмайды. Олардың міндеті  жанама – қосалқы – функциялардың атқарылуында, олар әділ және негізді 

шешімнің қабылдануына ықпалы тигізеді. Бұл мәселе қылмыстық сот өндірісі қатысушыларының 

жіктемесіндегі негізіне салынған. Өз кезегінде қосалқы функцияларды атқарып отырған тұлғалар дәлелді 

базаны қалыптастыратын (сарапшы, маман, куәгер) және қылмыстық-процестік тағайындауды іске асыруға 

ықпал ететін қатысушыларға (аудармашы, айғақ) қосымша дефиницияға жатады. 
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Резюме: 

В данной статье предусматривается формирование основных источников финансирования 

бюджетных средств в области здравоохранения и сравнение с зарубежным опытом Министерства 

здравоохранения бюджетных средств, запланированных в последние годы, и ряда вопросов 

финансирования. Принимаются основные программы развития здравоохранения и происходят 
многочисленные изменения. 

 

Abstract: 

This article provides for the formation of the main sources of financing of budget funds in the field of health 

and a comparison with the foreign experience of the Ministry of health of budget funds planned in recent years, and 
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a number of funding issues. Major health development programs are being adopted and numerous changes are 

taking place. 

 

Кілтті сөздер: қаржыландыру, мемлекеттік бюджет, инвестиция, денсаулық сақтау, жалпы ішкі 

өнім, бюдет шығындар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, нормативтік-құқықтық база. 

Keywords: financing, state budget, investments, healthcare, gross domestic product, budget expenditures, 

world health organization, regulatory framework. 

 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының денсаулы сақтауға әлемдік бюджет шығындары туралы 
жаңа баяндамасына сәйкес денсаулық сақтауға жұмсалатын мемлекеттік бюджет қаражаттары жыл сайын 

өсу үстінде. Бұл факт кірістің орташа және төменгі деңгейі қалыптасқан елдерде ерекше байқалады. 

«Халықты медициналық көмекпен жаппай қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау саласын 

қаржыландыру реформалары» атты әріптестік ынтымақтастық жөніндегі халықаралық конференция 

барысында денсаулық сақтау саласында мемлекеттік бюджет шығындарына қатысты деректер айтылды. 

Осы деректерге сәйкес Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау саласына шығыдар жалпы ішкі 

өнімнің 3,4% - ын құрайды. Бұл ретте даму жағынан деңгейлес елдер тобында денсаулық сақтау саласына 

бөлінетін қаражат көрсеткіші әлде қайда жоғары болып 6,3% - ды құрады. Ал экономикалық ынтымақтастық 

ұйымына мүше елдерде бұл көрсеткіш 9,3% - дан жоғары болып отыр. ДДҰ ұсынымын негізге алсақ, елдегі 

денсаулық сақтау саласының тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету, бюджеттік қаржыландыру деңгейі ең 

кемінде ЖІӨ-нің  6,8% - ын бөлу шартымен ғана қамтамасыз етуге болады. Ал дамушы елдерде бұл 

көрсеткіш 5% - төмен болмауы тиіс. Әлеуметтік бағдарланған экономка жағдайында білім беру мен 
денсаулық сақтау саласы бюджет ресурстарын бөлудегі аса көңіл бөлінетін, маңызды бағыт болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының негізгі бюджетін құрайтын негізгі көздер: 

 Мемлекеттік бюджет ресурстары; 

 Міндетті әлеуметтік сақтандырудан алынған қаражат; 

 Ақылы медициналық қызметтер негізінде алынған қаражат; 

 Өзгеде көздер. 

Денсаулық сақтау саласына бюджет шығыстарын жоспарлау бұл дәлдікті қажет ететін және 

қателіктерге төзбейтін маңыздылық дәрежесі өте жоғары міндет. Денсаулық сақтау басқа салалар секілді 

дұрыс ұйымдастырылмаған қаржы жүйесі мен қаржыландыру көздерінсіз жұмыс жасай алмайды. 

Денсаулық сақтау бюджетін қаржыландыру саясатының негізгі мақсаты – қолжетімді медициналық қызмет 
көрсету арқылы ел азаматтарының денсаулығын көтеру. Тиімділіктерін ескеру арқылы ұмыды 

қаржыландыруды ұйымдастыру халықтың көптеген проблемаларын шешуге және адамдардың өмір сүру 

сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау саласы бұл қаржы қатынастарының өте 

маңызды секторы, оның сапалы қызмет атқару тек қомақты сомадағы қаражатты ғана емес, бюджет 

ресурстарын басқарудың заманауи формаларын да қажет етеді. Бұл саланы дамыту төмендегі сатыларды 

қамтитын қайта құру кезеңінде аяқ басуда: 

 Кадрлардың әлеуетін жетілдіру; 

 Сапалы медициналық қызмет көрсету; 

 Инфрақұрылымды дамыту.[6] 

Денсаулық сақтау саласының бюджетін жылдар бойынша талдау нәтижелері соңғы уақытта бюджет 

шығыстары әлеуметтік-экономикалық саясаттың белгіленген басымдықтарына сәйкес мемлекеттік 
міндеттемелерді толығымен орындауға бағытталған. Айта кету керек, мемлекеттік қазынадан 2018 жылы 

денсаулық сақтау саласына 1,071 трлн теңге бөлінді. 2019 жылы Денсаулық сақтау саласының бюджеті 

1,197 трлн теңгені құрады. Оның ішінде 1,051 трлн теңге тегін медициналық  көмектің кепілдік берілген 

көлемін қамтамасыз етуге жұмсалса, 43 млрд теңге арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету 

және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытуға жұмсалып, 103 млдр теңге өзге де мақсаттарға 

жұмсалған (1-сурет).[2] 
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1-сурет. ҚР-да 2019 жылғы денсаулық сақтау саласына бөлінген бюджет қаражаттарынынң жұмсалған 

негізгі бағыттары, млрд тг 

 

Болжам бойынша Денсаулық сақтау саласының бюджеті 2020 жылы Міндетті әлеуметтік 

сақтандыру (МӘМС) қорының есебінен 1,6 трлн теңгені құрап былтырғы жылмен салыстырғанда 1,5 есе 

артады деп болжануда. Оның ішінде 967 млрд теңге тегін медициналық  көмектің кепілдік берілген көлемін 

қамтамасыз етуге жұмсалса, 580 млрд теңге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмсалады (1-

сурет).[3]  

Денсаулық сақтау саласының өзге де қаржыландыру көзінің бірі инвестицилар (2-сурет).  

 

 
2-сурет. ҚР-да 2013-2019 жылдар бойынша инвестиция көлемі, млрд тг 

 

2018 жылы денсаулық сақтау саласына 122,2 млрд теңге көлемінде инестиция құйылып, негізгі 
капиталға құйылған инвестиция көлемнің 1,1%-ын құрады. Бұл көрсеткіш 2017 жылға қарағанда 26%-ға 

өсті. 2017 жылы бұл көрсеткіш 97 млрд теңгені құраған еді. 2018 жылы денсаулық сақтау саласына 

құйылған инвестицияның жоғарғы үлесі Алматы қаласында – 17 млрд теңге, 2017 жылмен салыстырғанда 

18,9% - ға аз (21млрд теңге). Екінші орында Алматы облысы -15,5 млрд теңге, 2017 жылмен салыстырғанда 

40,7% - ға артты. Алғашқы үштікті түйіндеген Нұр-Сұлтан қаласы – 13,4 млрд теңге, инвестиция көлемі 

өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өскен.  

Ал 2019 жылы инвестиция көлемі 138 млрд теңгені құрап, 12,7%-ға артты, негізгі капиталға 

құйылған инвестиция көлемнің 1,1%-ын құрады. Алғашқы үштікте Алматы облысы –инвестиция көлемі 

2,6%-ға төмендеп 15,1 млрд теңге немесе ҚР-нан 11%-ды құрады, екінші орында ШҚО – 14,8 млрд теңге, 

үштікті түйіндеген Алматы қаласы – 13,8 млрд теңгені құрады (3-сурет).[4]  
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3-сурет. 2018-2019 жылдары ҚР денсаулық сақтау саласына салынған                                          

инвестициялар көлемі, млрд тг 
 

Денсаулық сақтау саласына осыншама қомақты соммада қаражаттар бөлінгеннің өзінде, аталған 

саладағы белгілі бір мәлелер шешімін таба алар емес. Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы 

денсаулық сақтау саласында жасалған кез-келген реформа қалыптасқан жағдайды одан әры ушықтаруда. 

ҚР денсаулық сақтау саласындағы ескірген материалдық-техникалық база, білікті кадр 

жетіспеушілігі, медициналық қызмет сапасының төмендігі, ең басты мәселе сапаны жақсартуға деген 

уәжеменің төмендігі және медицина қызметкерлерінің төмен дәрежедегі жалақысы еліміздегі экономикалық 

жағдайлардың нәтижесі болып табылады. Атап айтқанда денсаулық сақтау жүйесінің экономикамен 

интеграцияланбай дотациялық болып қалуы. Ал нарықтық экономикасы бар елдерде аталған сала 

объектілері дотациялық емес табысты болып табылады. 

Жоғарыда атап кеткендей АҚШ ЖІӨ-нің 18%-ын денсаулық сақтау саласына бөліп әлемде 1-орынға 

жайғасқан. АҚШ-та денсаулық сақтау саласы  бюджет қаражаттарынан емес сақтандыру қорларынан 
қаржыландырылады. Бұл оларға не береді? Денсаулық сақтау саласы табысты болып табылады. АҚШ 

денсаулық сақтау саласындағы соңғы 25 Нобель жүлдесінің 18-ін жеңіп алған. АҚШ соңғы үлгідеге 

иедициналық құрал-жабдықтармен, дәрі-дәрмекпен жабдықталған, тіпті соңғы 20 жылда жасалған барлық 

медициналық препараттардың жартысынан астамы АҚШ та ойлап табылған. АҚШ дәрігерлері басқа 

елдердегі әріптестерінен әлдеқайда асып түседі. 

Ал Қазақстан дамыған елдерден 3 есе аз қаражат жұмсады. Біздің ел тәуелсіздік алғаннан бері әлі 

күнге дейін қаржыландыру модельін таңдай алмай, өтпелі кезеңде отыр. Аралас модельді елдерде бюджет 

қаражаты материалдық-техникалық базаны жетілдіруге жұмсалса, сақтандыру қорының қаражаты 

сақтандыру салымдары есебінен медициналық көмек көрсетуге жұмсалады.[5] 

Белгілі бір модельді таңдауға ҚР заңнамасындада кедергілер бар. ҚР Конституциясының 29-

бабының 2 тармағында «Республика азаматтары заңмен белгіленген кепілді медициналық көмектің көлемін 
тегін алуға хақылы» деп көрсетілген.[1] Бұл заң тегін кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету барда 

медициналық сақтандырудың енгізілуіне кедергі келтіреді. 

Соңғы жылдары сала үшін маңызды үрдіс денсаулық сақтау объектілерін жекешелендіру орын 

алуда. Бұл жердеде құқықтық-нормативтік базаның кемшіліктері бақалады. Себебі тендерге қылмыстық 

жолмен алынған табылған ресурстармен қатысуға ешқандай тосқауыл механизмдері қаралмаған. Тендер 

нәтижелері және сату-алу келісімшарты сайтта орналастырмаған сондықтан да тендердің әділ өткендігіне 

ешкімде кепілдік бере алмайды. 

Жекешелендіру бұл саладағы үлкен бетбұрысқа алып келеді. Бірақ бұл объектілердің жұмысын одан 

әрі қадағалауда нақты ережелердің болмауы хаосқа әкелуі мүмкін. Денсаулық сақтау объектілерін 

жекешелендіру бұл медициналық бизнестің дамуына жағдай жасап, бизнес-модельдерді қалыптастыруға 

және бәсекелестікті дамытуға өте жақсы ынталандыру. 

Қорыта келе, еліміздегі денсаулық сақтау саласына баса назар аударылып, негізгі көздерден жыл 
сайын қомақты қаражат бөлінуде. Денсаулық сақтау саласын дамытуға негізгі бағдарламалар қабылдануда 

және көптеген өзгерістер орын алуда. Бұл барлық өзгерістер, қаржыландырудың бір көзін таңдағанда және 

нормативитік-құқықтық базаны жетілдіргенде ғана керемет нәтиже береді. Сондықтан денсаулық сақтау 

14,8 
9,1 

7,2 
11,2 
13,4 10,3 
17 13,8 

15,5 15,1 

57,9 
74,9 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018 2019

ШҚО Ақтөбе Қызылорда облысы Түркістан облысы 

Нұр-Сұлтан Алматы қаласы Алматы облысы Өзге аймақтар 



260 

 

саласында реформалар қабылдаудан бұрын нормативтік құқықтық базаны жетілдіру және бақылаушы 

органдардың жұмысын күшейту қажет. 
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Резюме 
В настоящее время современное общество под воздействием различных социальных и культурных 

изменений вынуждено подстраиваться под новые социальные нормы. Существующие проблемы 

потребительского отношения к жизни, нравственной деградации говорят о кризисе нашего общества в 

духовном аспекте. Современная цивилизация повлияла на уровень развития общества не только 

положительно, но и существуют некоторые отрицательные последствия. К тому же от духовно-

нравственного воспитания личности, от уровня нравственной культуры зависит ее социализация. Залогом 

высокого уровня нравственности общества является духовное здоровье нашего будущего поколения. 

В статье сделан акцент на то что, казахстанское правительство и система образования должны 

уделять больше внимания формированию у молодежи духовно-ценностных ориентиров, 

гражданственности, т.к. от этого зависит нравственное оздоровление государства и будущее всей 

страны. В настоящее время в нашей стране идет процесс модернизации общественного сознания. В первую 
очередь, она направлена на изменение стереотипов мышления. Политическая миссия нашего государства 

заключается в выполнении очень важной задачи – создании благоприятной почвы для полноценного 

развития человеческого капитала. 

 

Аbstract 
Nowadays modern society under the influence of various social and cultural changes is forced to adapt to 

new social standards. The existing problems of consumer attitude to life and moral degradation speak about the 

crisis of our society in the spiritual aspect. Modern civilization has influenced the level of development of society not 

only positively, but also there are some negative consequences. In addition, socialization depends on the spiritual 

and moral education of the individual, on the level of moral culture. The key to a high level of public morality is the 

spiritual health of our future generation. 

The article focuses on the fact that the Kazakh government and the education system should pay more 
attention to the formation of young people’s spiritual and value orientations, citizenship because the moral 

improvement of the state and the future of the entire country depends on it. Currently, our country is in the process 

of modernizing public consciousness. First of all, it is aimed at changing thinking patterns. This article is very 

relevant in modern society, because our young people are developing faster and faster every year, and therefore our 

country must do everything to make a great contribution to the development of the younger generation. The political 

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous
https://minfin.kz/
https://kursiv.kz/
https://www.zakon.kz/
https://forbes.kz/
https://med.mcfr.kz/
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mission of our state is to fulfill a very important task to create a favorable environment for the full development of 

human capital. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, социальные нормы, гражданственность,  

общество,  ценностные ориентиры молодежи 

Key words: spiritual and moral education, social standards, citizenship, society, value orientations of youth 

 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар»: рухани жаңғыру бағдарламалық 

мақаласы – ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін маңызды құжат. Бұл мақалада 
сананы жаңғырту, ұлттық болмысты, ұлттың кодын сақтай отырып, оны әлемдік құндылықтар мен 

үйлестіріп, қазақстанның игілігіне жарату мүмкүндігін алға қояды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, 

руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен кеменгерліктің белгісі [1, 408 б].  

Қазіргі шекара талғамайтын жаhандану заманында халқымыздың тағдыры мен оның болашағының 

мәні болып табылатын жастардың тәрбиесі әр қайсымызды алаңдатары анық. Себебі қазіргі заман адамзат 

алдына бұрын-соңды болмаған тың әлеуметтік мәселелерді қойып отыр. Ол – әлемдік бәсекеге төтеп бере 

алатындай еңбек ету, бәсекеге қабілетті өмір сүру, бәсекелестікте ұтылмайтындай іскер маман болу. Мұны 

нарықтық экономиканың құралы деп түсінуіміз керек. Қоғамымыздың қарыштап даму кезеңінде адамның 

жай қабілеттілігі мен біліктілігі әлемдік бәсекелестік жарыста озып шығу үшін жеткіліксіз болып отырғаны 

белгілі. 

ХХІ ғасыр ХХ ғасырдың кешенді белгілері мен нышандарын одан әрі толықтыруда. Оның ең 

негізгісі және бірегейі – жаһандану. Ол – көп талқыланып жүрген тақырыптардың бірі. Бұл термин қазіргі 
саяси әлемнің күрделілігі мен алуантүрлілігін сипаттау үшін 1990 жылдарында ғылымға енгізілген. 

Қазіргі әдебиеттерде жиі қолданылатын постиндустриалды дәуір, ақпараттық революция ғасыры, 

техно-жаһандану сөздерінің бәрі жаһандану үдерісімен тығыз байланыста пайда болған. Ағылшын тілінің 

Global- әлемдік, дүниежүзілік, жалпы деген сөзінен келген жаһандану - дүниежүзілік экономиканың 

дамуына, жетілген компьютерлік технологияға, біріккен ақпараттық кеңістік құруға негізделген. 

Жаһандану дегеніміз – әртүрлі қоғамның әлемдік ауқымдағы өзара әрекеті мен өзара үйлесуінің 

объективті интеграциялық үрдісі. Адамзаттың барлық тарихи даму сатысында әртүрлі этностар, ұлттар, 

халықтардың интеграциялық үрдісі жүріп отырған. Әлемде интеграция ағымы әрқашанда болды, ол 

этникалық, ұлттық, мемлекеттік шеңберде көрініс тапты. Тарихи қозғалыстың тәжірибесінде әлем көпқырлы 

болғанымен, біркелкі бірлік күші мен әрекетіне ие деген ой қалыптасты. 

ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында әлемнің дамуы халықаралық байланыстардың, 
әсіресе экономикалық салада әлемнің өзара байланыстылығының күшеюіне әкелді. Өзара тығыз байланыс, 

интеграциялық үдерістер елдер мен қоғамдық қарым-қатынастарда бәсекелестікті тереңдетеді. Ал 

бәсекелестік бар жерде келісу мен келіспеушілік әрқашан қатар жүреді. Ортақ мүдде әртүрлілікті жоя 

алмайды. Олар мүдделер қақтығысы әбден тереңдеп, өзінің даму шегіне жеткенде әртүрлі кикілжіңдер пісіп 

жетіледі. 

«Біз төрткүл дүниенің Батысы мен Шығысы, Солтүстігі мен Оңтүстігі арасындағы тайталастың тым 

өршіп кеткенінің куәсы болып отырмыз. Не жасаса да пайдалылық принципін ғана ұстанған АҚШ пен 

Батыс әлем байлығының басым бөлігін бауырына басып қана қоймай, ғылым мен техниканың барша 

жетістіктерімен мұздай жарақтанып алып, енді жұмыр жер бетіндегі адамзатпен бірегейлендіруді көздеген 

жаһандану процесін бастап кетті» (2, 6 б.) деп атап көрсетті Ә.Нысанбаев. 

Тәуелсіздік жылдары еліміздің рухани өмірінде жаңару, жаңғыру процестері жедел дамыды. Кеңес 
дәуірінде қалыптасқан құндылықтар жүйесі күйреді, көптеген мамандықтар, кәсіптер керексіз болып қалды. 

Енді әркімнің өз дарынын өзі айқындайтын, еңбекті сұранысқа қарай атқаратын заман келді. Қоғамның 

әлеуметтік рухани жүйесінде жаңа үдерісті жақтайтын типтер пайда болды. Міне осы тұста жастардың 

болашақ бағдарын таңдау жолында халқымыздың сан ғасырлар бойы жинақтаған жақсы қасиеттерін, рухани 

қазынасын игертудің маңызы зор. Кез – келген халық өзінің ұрпағын әділ, еңбек сүйгіш, үлкенге құрмет, 

кішіге ізет көрсететін етіп, салт-дәстүрін қадағалайтын өнегелілікке тәрбиелеуге ұмытылады. Ұлттық тәрбие 

қанша уақыт өтседе ескірмейді. 

Соңғы кезде батыс мәдениетінің құндылықтарына назар аударушылық белең алуда. Батысшыл 

көзқарастағы азаматтардың маргиналдық қауымы пісіп жетілді. Оның рухани құндылықтарының 

түптамыры техногендік өркениеттің сипаттарымен тығыз байланыста. Рухани жұтаңдық пен прагматистік  

доминантта,  дәстүр мен ұлттық құндылықтарға немқұрайлылық - осы әлеуметтік топтың негізгі 

ұстанымдары.  
Ұлттық шеңбермен шектеліп өмір сүруге болмайды әрине. Қазақтың бүгінгі ұрпағының дамудың 

жаңа жолына түсуі - заңды құбылыс. Дегенмен, әлемдік мәдениетті ұлттық танымды жоққа шығарып барып, 

қолдау дұрыс емес. Ұлттық мәдениетті әлемдік деңгейге көтеруге ұмтылуды мақсат еткен орынды. Ғылым 

мен кәсіптің қандай тұғырына шықса да тіл мен діл, әрбір азаматтың тірегі болуы керек. Сондықтан да 

болар болашаққа ұмтылған сайын кешегі күнімізді білуге деген құмарлық өсе түсуде. Өйткені, өз тарихын 

танымайтын мәдениеттің болашағы бұлыңғыр. Сондықтан әр ұлттың, халықтың өз табиғи болмысына сай 
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тарихи қазыналары мен рухани құндылықтарын, мәдени мұраларын қолдану мен жаңғыртудың қажеттілігі 

туындап отыр.  

Соңғы уақытта айтылып жүрген ұғымдардың қатарына интеллектуалды ұлт, адам капиталы 

концептілері жатады. Бұл – Қазақстанның алдыңғы қатарлы елдердің санатына ене бастауына жол ашатын 

тың қадамдарды бейнелейтін ұғымдар. Материалдық техникалық базасы дамыған қоғамда адам капиталын 

жан-жақты пайдалану қажеттігі туындайды. Экономикалық стратегияның бағытын, жетекші үдерісін 

таңдауды нақты мақсатты анықтап, әлемдік тенденцияларды есепке алып отыру өте маңызды. Бүгінгі 

қоғамдық дамудың басты факторы ғылыми-техникалық прогресс емес, адам сапасы болып отыр. Адам 

капиталының сапасы әлемдегі бәсекелестікте лайықты орын алуға мүмкіндік береді. Сондықтан адам 
капиталын қалыптастырудың негізі- жастардың тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ету. 

Адам капиталы – ол қоғамдық өндірістегі адамның еңбек өнімділігі мен өндіріс тиімділігін арттыру 

арқылы, оның табысының өсуіне әсер ететін, белгілі инвестицияның нәтижесінде қалыптасқан сол адамның 

жинаған денсаулығы, білімі, тәжірибесі және мүмкіндігі болып табылады. Адам капиталының басқа 

капиталдарға тән қасиеттері болғанымен, олардан көп айырмашылығы бар. Бұл теорияның орталығында – 

адам, оның рухани және кәсіби жетілуге, жақсы тұрмыс пен байлыққа ұмтылуы тұрады. Яғни, қазіргі 

экономикалық жүйеде адам капиталы ұлттың бәсекелестік қабілетін қамтамасыз етуде маңызы зор, дербес 

ресурс болып табылады.  

Қоғамның әрбір мүшесінің, әсіресе жастардың білім алу, зерделік, ақпараттық т.б. мүмкіндігі көп 

болған сайын, ұлт пен мемлекеттің зерделік ресурсы жоғары, экономиканың өсу қарқыны тез, қоғамның 

мүмкіндігі анағұрлым артық болады. «Дамыған елдердің экономикалық артықшылығы көп жағдайда адам 

капиталының өзінің өлшемімен емес, адамның өндірістегі пайдаланған шығармашылық еңбегі нәтижесінде 
шығарған өнімінің көлемі және сапасымен өлшенеді».  (3, 33 б. ) 

Қоғам салауатты өмір сүрудің негізгі материалдық, әлеуметтік алғышарттарын қамтамасыз етеді. 

Көп көлемде таза су, сапалы дәрі-дәрмектердің жеткіліктілігін қамтамасыз ету, спорт, дене шынықтыру 

кешендерін салу, демалыс орындарын, профилактикалық емдеу ошақтарын ұйымдастыру бүкіл мемлекеттік 

шаралардың қатарына жатады. Дәл осы тұста ерекше тағы да айта кететін бір жайт – мемлекеттің ғылыми-

техникалық ойдың гуманистік-құндылықтың өзегіне ерекше көңіл бөліп, оны қалпына келтіруіне күш салуы  

керек. Өйткені гуманитарлық білім, эстетикалық және тарихи талдау техниканың, технологияның біздің 

өмірімізге ықпалын дұрыс түсіну үшін қажет. Сонымен қатар, сана мен ырықты, руханилықты жетілдіру, 

адамның құндылықтарына сыни көзқарас  қалыптастыру да өте маңызды. Бұдан гуманитарлық 

зерттеулердің аясын кеңейту, әлеуметтік-экономикалық жобаларды қолдау, адам тәрбиесіне, ұлттық 

дәстүрлі құндылықтарды жаңа өмірге бейімдеу қажеттігі туындайды. 
Қазақ халқы баланы жамандықтан жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын құлықты болуын, 

талғамы жоғары, елін, жұртын құрметтейтін, ата – баба әруағын қастерлейтін, байсалды, намысты болуын  

ұлт тірбиесінің негізгі қағидасы етіп ұсынған. «Тәуелсіз елдің ұлы – өжет, қызы – қайратты, халқы 

қаһарман» дегендей, болашақты жасайтын ертеңгі азаматтар – бүгінгі жас ұрпақ, оларды тәрбиелеу бүгінгі 

күннің ең басты мәселесі. «Тәрбиесіз келген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның өміріне опат 

әкеледі» - деген ұлы философ Әбу Насыр әл-Фараби [4, 169-173 б 

Ұлттық тәрбиенің ұйтқысы – ана тілі. Тілін жоғалтқан халық, сан ғасырлар бойы жинақтаған асыл 

қазынасынан алыстап қалады. Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты. «Мемлекеттік тіл қазақ тілі, 

елімізде тұрып жатқан барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш» Н.Ә. Назарбаев айтып өткендей, қазақ 

тілі Қазақстанда ұлтаралық қатынас құралы деңгейіне жете білуі қажет.       Ұлттың тілін жеке адам немесе 

бір топ жасай алмайды. Тіл тұтас халықтың сол тұтастығын, бірлігін қамтамасыз ететін құрал. Ал сол 
құралдың діңгегі мықты болмаса оның неге апарып соқтырарын ойланып қараңызшы. Сондықтан қазақ 

тілінде еркін сөйлеуді мақтаныш көретін ұрпақты тәрбиелеу керек және де бұл мемлекет құрушы халықтың 

ғана міндеті емес, Қазақстанда жасайтын кез-келген ұлттың да міндетіне айналуы керек. 

Оның ең бастысы және бірегейі – жалпы адам баласының рухани құлдырауға ұшырауы. Бұл күндері  

адам үшін не нәрсе қасиетті, ол неден қорқады немесе сескенеді деген сұраққа жауап беру өте қиын. Өйткені 

адам баласына тән көптеген қасиетті құндылықтардың бағасына көлеңке түсіп, оны қазіргі өскелең ортаның 

сусымалы талаптарына икемделгіш, тәуелсіздігі мен жауапкершілігін мүлдем жоғалтқан тобыр адамының 

ұсақ, қорқау, жалтақ қасиеттері алмастырды. Тобыр сынаптай сусып өзгеріп тұратын болғандықтан, оған 

қосылған адам да солай болуға мәжбүр. 

Үшіншіден, Қазақстандағы діни өрлеу үдерісінің өзіндік ерекшеліктері. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

жылдардағы ұлттық сана мен болмыстың қайта жаңаруы діннің қоғамдағы рөлінің артуына алып келді. Дін 

ұлттық бірегейліктің, рухани өрлеудің ажырамас атрибуты ретінде қарастырылды. 
Төртіншіден, белгілі саяси таптар мен мүддесі бір қауымдастықтар дінді саяси құрал ретінде 

орынды пайдаланып, оған қызығушылықты тереңдетіп отыр. Таяу Шығыстағы қиындықтар, Ауғанстан мен 

Ирактағы соғыстар әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар жүйесінде діни фактордың күшті рөл 

атқарып отырғанын аңғартады. 

Осы аталған тұжырымдар дін мен қоғамның өзара қарым-қатынасының көп жақты және терең 

екендігін көрсетеді. Сондықтан дін, оның мәні мен мағынасы, пайда болу, өсіп-өну заңдылықтарын білу 



263 

 

әруақытта маңызды. Жастардың діни сауаттылығы мен діндерге деген төзімділігін ұштау діни сананы 

дамытудың еншісінде.  

Дамған мемлекеттер қатарына қосылғысы келетін Қазақстанның жастары елдің ішкі саяси 

тұрақтылықтылығына, азаматтық татулық мәселесіне, қоғамдық және ұлтаралық келісімді одан әрі дамыту 

мәселесіне үлес қосатын азаматтар бола алуы керек.  Ұлттық ерекшелігімізді бойына сіңіре отырып, елге 

үлгі боларлық азамат болып өсуге тырысу қазіргі әрбір жастың  басты міндеті. 

Келешек ұрпақтың жолын ашып, олардың жарқын болашағына жағдай жасау бүгінгі Қазақстан 

қоғамының міндеті. Сондықтан жастар да, үлкендер де өздерінің міндеттеріне жауапкершілікпен қарағанда 

біз алмайтын белес те қалмас.   
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Резюме: 

В данной статье рассматривается вопросы национального воспитания в рамках национальной идеи 

«Мәңгілік ел» в преемственности с взглядами Аль-Фараби в вопросах воспитания. Ведь наследие Аль-

Фараби национальное достояние нашей республики. Познавательный интерес к культурным достижениям 
прошлого является большой необходимостью в вопросах воспитания молодежи. В связи с тем, что имя 

Аль-Фараби с большим уважением сохранилось в памяти народов, использование его опыта в воспитание 

молодежи  гармонично с национальным воспитанием. Средневековый мыслитель говорил, что надо  вести 

образовательный процесс одновременно с воспитанием. Вместе с тем, в настоящее время проблемы 

рассматриваемые Аль – Фараби, а именно проблема человека, соотношение души и тела, чувств и ума, в 

настоящее время не утратила актуальности.  В статье отражены механизмы формирования 
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гражданственности и патриотизма молодежи как путь истинного воспитания в духе сохранения 

ментальности, приобщения к ценностному признанию национальной культуры и духовного наследия 

казахского народа и казахстанцев в целом. 

 

Abstract: 

This article discusses the issue of the national education within the framework of the national idea 

"Mangilik El" in continuity with the views of al-Farabi on education. After all, the legacy of al-Farabi is the 

national treasure of our Republic. Cognitive interest in the cultural achievements of the past is a great necessity in 

the education of young people. Due to the fact that the name of al-Farabi has been preserved in the memory of 
people with great respect, the use of his experience in the education of young people finds harmony with national 

education. The medieval philosopher said that it was necessary to conduct the educational process simultaneously 

with education. At the same time, nowadays, the human problem is considered by al - Farabi, the ratio of soul and 

body, mind and feeling, and the role of psychological factors in human education have not lost their relevance.  The 

article reflects the mechanisms of formation of citizenship and patriotism of young people as a way of national 

education, introduction to the value recognition of the national culture and spiritual heritage of the Kazakh people, 

as a whole the people of Kazakhstan. 

 

Ключевые слова:тәрбие, адамгершілік, мәңгілік ұят, ұлттық идея, сабақтастық, азаматтық 

және патриотизм. 

Key words:education, morality, eternal shit, national idea, continuity, citizenship and patriotism. 

 
Қазақстан жерінде өмір сүріп, Қазақстан жеріне кіндік қаны тамған, осы елді ата мекенім деп 

есептеген әрбір  тұрғынның, барша қазақстандықтардың ортақ мақсаты – «Мәңгілік Елді» нығайту. Тарих 

қойнауынантәуелсіздіктің жиырма үшінші жылында  жарыққа шыққан «Мәңгілік ел» идеясы сонау ертедегі 

тарих сүрлеуінен бастау алып, тәуелсіздік жолында жарқын болашаққа жетелейтін шамшырақ ретінде 

қайтадан түледі десек болады. Қойшығара Салғараұлы: «Қазіргі Қазақстан -  «Мәңгі ел» атауымен тарихқа 

енген түрік қағанатының тарихи-рухани мұрагері. «Ресми тарих түріктер құрған мемлекетті қағанат «Түрік 

қағанаты» деп, ғылымға солай енгізгенімен, түріктердің өздері олай атамаған. Олар өз мемлекетін «ел», ал 

далалық империяға айналған кезде оны «мәңгі» сөзімен толықтырып «Мәңгі ел» деген атауды 

қалыптастырған. Сондықтан жаңаша жыл санаудың 552 жыл Орталық Азияда түріктер құрған далалық 

империяның ресми атауы – «мәңгі ел» екенін есте ұстаған жөн»[1, 13 б.], - деген ой айтады.  

 «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – сан ғасырлардан бері уақыт пен кеңістік сынына төтеп беріп, «мың 
өліп, мың тірілген», озбырлық пен күш көрсетуге мойымай, бастыны еңкейтіп, тізеліні бүктірген, ешуақытта 

еңсесін түсірмей тек қана алға ұмтылған халық рухының жасампаздық қуатын жаңғыртқан ұлағатты, 

тегеурінді, кешенді идея [2, 26 б.]. 

«Мәңгілік ел» -  әлемдегі  Қазақстанның бағыт-бағдарын, межесі мен мәресін, болашаққа 

ұмтылысын айқындайтын стратегиялық өлшем. Ол Қазақстанды тек мемлекет ретінде ғана емес, бірлескен 

ұлт ретінде көрсетеді. Мәңгілік ел болу дегеніміз – қазақтың әлемде қазақ болып қалуы, оның тілі, діні, ділі, 

болмысы, мәдениеті, әдеп-ғұрпы, рухы өшпей ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып,  дүниеде өзінің қайталанбас ізін 

қалдыруы. Осы қасиетті міндетті қоғамның барлық саласы түсініп, орындалуына бір кісідей атсалысса, 

мәңгілік елді қамтамасыз ететін ғылыммен біте қайнаған экономика, білім мен ғылымға негізделген 

қоршаған орта қалыптаса алады. Сондықтан да бұл ұлттық  идеяны ақпараттық қоғамдағы жеке тұлғаның 

интеллектуалдық әлеуетін дамытудың негізі ретінде қарастырған жөн [2, 26 б.]. Сондықтан да еліміздің 
тұңғыш президенті Н.Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» (17 

қаңтар, 2014 ж.) жолдауында көтерген «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі отандық саясаткерлер, философтар, 

тарихшылар ортасында қызу  қолдау тауып, қоғамның сұранысына дөп келген шара болды. Өйткені 

көпұлтты Қазақстанда халықты ұйыстыруға бағытталған осындай идеяның болуы осы қоғамның 

тұрақтылығын, әлеуметтік-экономикалық дамуын, мемлекеттің қауіпсіздігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз 

етудің бірден- біркепілі болып отыр. С.Б.Даутова «М.Әуезов шығармашылығы және «мәңгілік ел» ұлттық 

идеясының сабақтастығы» атты мақаласында ол туралы былай дейді: «Өз дамуының белгілі бір жетістікті 

кезеңіне жеткен кез келген ел ұлттық идеясын қалыптастыруға деген қажеттілікті сезінеді. Әлемдік тәжірибе 

көрсетіп бергендей, ұлттық идея ел дамуының түбегейлі жаңа сатысына көтерілуінің орасан зор мақсаты 

жолындағы қоғам мен мемлекеттің саяси, әлеуметтік,  экономикалық, мәдени, рухани және басқа барлық 

күштерін біріктіру міндеті туындаған тұста пайда болады. Ұлттық идея этностық, діни, мәдени және өзге де 

қауымдастық пен біріккен адамдар тобының бөлісетін ұжымдық жады, мақсат-мұраттары мен арман-
аңсарларының, дүниетаны-мының, көзқарастары мен құндылықтарының кешенді жиынтығын білдіреді. 

Ұлттық идея мәңгілік елдің, тәуелсіздіктің берік тұғыры. Ұлттық идеясы. Не ауызбіршілігі жоқ елдің 

тәуелсіздігі мен оның мызғымастығы тұрлаусыз. Сондықтан осы мәңгілік ел мен елдің тәуелсіздігінің 

баянды болуының бірден-бір алғышарты мен ең негізгі құрауыштарының бірі – «ұлттық идея» болып 

табылады [3, 169 б.]. 
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«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының рухани негізіне – Қорқыт ата, әл Фараби, Жүсіп Баласағұн, 

Махмұт Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи және т.б.көрнекті ойшылдардың шығармашылығы жатады. Соның 

ішіндеАристотельден кейінгі «Екінші Ұстаз» атанған  Әбу Насыр әл -Фарабидің орны ерекше. Таяу және 

Орта Шығыстан бастау алған философиялық ойлардың негізін қалаушылардың бірі есептелетін әл -Фараби 

адам болмысының жаратылысына, адамның адамгершілік қасиеттеріне, адамның қоғамдық болмысына 

терең мән берген. Ол адамның қоғамнан тыс өмір сүре алмайтындығын, жеке адам қоғамнан тыс болса 

бақытқа жете алмайтындығын ашып көрсеткен. Адамның тұлғалық қасиеті, әлеуметтенуі тек қоғамда жүзеге 

асады. Ол үшін адамдардың қоғамда бір -біріне деген үйлесімділігі болуы керек. Ол үйлесілімділікті 

қамтамасыз ететін факторлардың ең маңыздыларының бірі ол тәрбие. Сондықтан да әл –Фараби: «Адамға ең 
бірінші білім емес тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның 

өміріне опат әкеледі» [4, 59 б.]- деп, тәрбиесіз берілген білімнің қауіптілігіне басты назар аударған.  Демек 

адамға білімнен бұрын тәрбие керек.  Дұрыс тәрбие ала алмаған адамның жан дүниесінде рухани байлыққа 

толмаған бос орын қалады. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін сол қуыс руханиятты қажетсіне бастайды. Бірақ 

дер кезінде сол қажеттіліктің орнын лайықты ақпаратпен толтырмаса, онда ол кез келген, кейде теріс 

ақпараттармен толтырылып кетуі әбден мүмкін. Міне осындай жағдайды болдырмас үшін ұлттық тәрбие 

беру, оның ішінде әл- Фараби сияқты әлемдік деңгейдегі «Екінші Ұстаздың» өмірлік тәжірибесін 

меңгертудің маңызы зор.  

Әл -Фарабидің  200-тарта еңбегі бар. Соның ішінде: «Даналық негіздері», «Ересектердің ақылдары 

сөз», «Жастардың ақылы туралы сөз», «Ойдың мәні туралы», «Ғылымның қалыптасуы туралы» 

еңбектерінде адамның қоғамдық жаратылысын сипаттап, адамның өз қажеттіліктерін өтеуі, ұмтылысы, 

құштарлығы тек басқа адамдармен қарым- қатынасы жағдайында ғана жүзеге асатынына баса назар 
аударған. Адам тәрбиені ата анадан, ұстаздан, басшыдан алады. 

 Әл- Фарабидің  шығармаларында қайырымды қаланың басшысының нағыз тәрбиеші, көпшілік 

қолдаған адам ретіндегі туа біткен он екі қасиеті болуы керектігін айтады. Олар: 1) күш қуаты іс әрекет 

етуге бейім мінсіз ағза; 2) айтылғанды жетік ұғыну, ойды қорыта білу; 3) түсінгенін, көргенін, ойлағанын 

және қабылдағанын өзінің жадысына жақсылап сақтау; 4) алғыр және зерек ақылға ие болу;5) өз ойын дұрыс 

жеткізе білу, мәнерлі сөз сөйлей білу; 6) білім алудан жалықпай, еңбекпен келген қиындықтарға 

мойынсұнбай білім мен ілімге ұмтылу; 7) кез келген жағдайда сабырлық сақтау; 8) шыншылдықты жақсы 

көру, өтірікті жек көру; 9) ары мен абыройын қадір тұту; 10) дирхем мен динарларды (ақша бірліктері) және 

өзге де пендешілік өмірдің белгілерінен аулақ болу; 11) табиғатынан әділдікті жақсы көру, өзіне және өзгеге 

әділ болу; 12) бір беткей болмау, өркөкіректікті танытпау, бірақ өз ойын іске асыруда  батыл болу және 

сонымен қатар жасқыншақтық пен қорқақтық танытпай қайсар болу[ 5, 142 б.]. Мұндай қасиеттер әрбір 
адамның бойынан табылып жатса тамаша болар еді әрине. Бұл қасиеттер адамда туа сала пайда бола 

салмайды, оған адамды қоғам тәрбиелейді. Ал сонда тәрбие дегеніміз не? 

Тәрбие – қоғамдық құбылыс. Ол өсіп келе жатқан ұрпақты сол қоғамды құраушы мүшесі, өзінің 

өмір жолын жасаушы, сол қоғамда өзінің тұлғалық және зияткерлік қабілетін дамытушы ретінде қоғам 

өміріне қатыстырудың, ендірудің күрделі үдерісі. Тәрбие мәселесін айтқанда «ізгілік» категориясынан аттап 

кете алмаймыз. Фарабидің ойынша адам бойындағы ізгіліктік қасиеттер туа бітпейді. Егер біреу 

жақсылықты есеппен жасаса, онда оның бұл ісін ізгілікке теңеуге болмайды. Сондай-ақ ізгілікті саудаға 

салуға болмайды. Әл- Фараби: «Шынайы ізгілікті адам әділеттілікті ұстанады, өйткені оның өзі қосымша 

ақы төлеуді талап етпейтін игілік және жамандық жасауда ұстамдылық танытады, өйткені мұндай әрекеттер 

оған жағымсыз. Ізгіліктің шынайы марапаты – ізгіліктің өзі. Мұндай адамға өлім қорқынышты емес. Оны 

жақсы істер жасау үшін ұзартуға тырысып, өмірді бағаласа да, оның алдында ол абыройын сақтайды, 
абыржымайды» [ 6, 186 б.],- дейді. Ал кесірлі адам Фарабидің ойынша өмір бойы жасаған жамандықтары 

үшін өлерінің алдында қатты өкінеді, себебі ол ұяты оянғаннан емес, о дүниедегі бақытты жіберіп алудан 

қорыққандықтан солай жасайды. Ал өмір бойы жақсылық жасаумен өткен адам өлімнен неге қорықсын, 

ондай адамдардың орны жұмақта емес пе? 

Тәрбие тұлғаның тіршілігіне қажетті құндылықтарды, атап айтқанда этикалық, моральдық, ұлттық, 

діни және т.б. құндылықтарды меңгеруіне тікелей әсер ететін үдеріс болып табылады. Әрине тәрбие 

отбасынан басталып, мектеп, ұжым және қоғам тарапынан көрсетіледі. Ол сипатына қарап адамгершілік, 

азаматтық, діни, патриоттық, құқықтық және т.б. болып бөлінеді. Бірақ бұл мақалада ұлттық тәрбиенің 

мәселелерін ашу көзделген. Ал ұлттық тәрбие беру дегеніміз- өз ұлтын сүйетін, ұлтына жаны ашитын, ұлты 

үшін қызмет қылатын, тілін сыйлайтын, мақтана алатын, ұлттық дәстүрлерге берік азаматтарды 

қалыптастыру үдерісі. Ол сонымен қатар өзге ұлттарға деген толеранттылықты қалыптастыру үдерісі болып 

та табылады.  
Енді ұлттық тәрбие беру мәселеріне тоқталсақ, оның бірнеше негіздерін атап өтуге болады. 

«Мәңгілік ел» Қазақстан Республикасының  мемлекет құрушы ұлты болып табылатын қазақ  халқының 

тарихы. Демек өскелең ұрпақ қазақ халқының тарихын, жүріп өткен  жолын, кезеңін, қиыншылықтарын, бір 

жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ел болашағы үшін  бас біріктіріп бостандық, тәуелсіздік үшін 

күрестерін, кіндік қандары тамған ата мекендерін қасық қаны қалғанша қорғау кезіндегі  ерліктерін әрбір 

жас ұрпақтың санасына құю керек. Әрине бұл үдерісте  мемлекет құрушы халықтың тарихын ғана емес, 
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сонымен қатар Қазақ елінің тәуелсіздік жолындағы күресіне үлес қосқан басқа ұлт өкілдерінің де 

әрекеттерін жеткізудің маңызы зор. Әрине бұл тарихи мәдени жадыны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге алдыңғы 

буынның мүдделілігі де маңызды.  

Екіншіден халық бірлігі, азаматтық бірлік мәселесі. Қазақстан көпұлтты мемлекет. Ұлтаралық 

татулық пен келісім мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі. Қазақстанда тіршілік жасаушы әрбір ұлттың заң 

алдында теңдігі қамтамасыз етілген. Кез келген құжат қазақ тілінде және өзге ұлттардың өзара қарым-

қатынас құралы болып табылатын орыс тілінде рәсімделеді. Тіпті әрбір тұлғаның жеке басын растайтын  

құжат «Жеке куәлік» екі тілде рәсімделген. Қазақ халқының ұстанатын Ислам діні мен Қазақстандағы 

тарихи тамыры терең екінші конфессия – христиандық православиенің мерекелелік күндерінің де 
статустары теңестіріліп, бірдей демалыс күндер қатарына енгізілген. Ислам және православиелік 

христиандық діни бағыт негізгі діндер ретінде дамып, басқа да ағымдармен, ілімдермен өзара келісім, 

сұхбат түрінде араласуын одан әрі жалғастыруда. Сондықтан ұлттар арасындағы қатынас татулық пен 

келісімге негізделген. Бірақ Қазақстанда  қазақ тілінің мәртебесін ұлтаралық қарым-қатынас тілі деңгейіне 

көтеретін мезгіл жеткен сияқты. Сонда өзге ұлттар өкілдері өзара орыс тілінде емес, қазақ тілінде сөйлесер 

еді. Қазақ тілін әлі меңгере алмай жүргендер қазақ тілін меңгерер еді. Қазақ халқының тәуелсіздік 

жолындағы ірі күрескері М.Жұмабаев: «Тіл әрбір адамға осындай қымбат болса, ұлт үшін де – қымбат. 

Тілсіз ұлт, тілінен айрылған ұлт дүниеде жасай алған емес. Ондай ұлт құрымақ. Ұлттың ұлт болуы үшін, 

бірінші шарт – тілі болуы. Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың құри бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен 

қымбат нәрсе болмаққа тиісті» [7, 289 б.],- деп ұлттық құндылықтың ең негізгісі ретінде ана тілімізді 

көрсеткенін естен шығармаған жөн. Қазақ тілін білген адам қазақтың мәдениетін, дәстүрі мен имани 

тәрбиесін бойына сіңіреді, арын аяққа таптатқан рухсыздық жойылады.  
Қазақстан Халқы Ассамблеясы атап өткендей:  1) Қазақстан халқы алдында тұрған стратегиялық 

міндеттердің орындалуы Қазақстанда жасақталған бірегей модель- қоғамдық келісім мен ұлттық бірлік 

моделі негізінде ғана  жүзеге асуы мүмкін; 2) тұрақты түрде өркендеуші Қазақстандықұру, қасиетті 

жерімізде берекелі қоғам құру сынды озық міндеттерді орындау үшін ұйымдасып, бірігу қажет [5, 14 

б.].Міне көріп отырғанымыздай, Ұлы мақсатқа біріктіруші бұл ұлттық идея тек мемлекет құраушы  ұлтқа 

ғана бағытталып тұрған жоқ. Ол қазақстандық азаматтардың барлығын біртұтас халыққа біріктіру жолын 

көздейді. Әрине оны қамтамасыз етудің жолы- мемлекет алдындағы жалпы азаматтық жауапкершілік пен 

отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастырып, әрбір азаматтың отбасы, мемлекет, өз халқы алдындағы парызын 

түсіне білуіне жол ашып, азаматтардың бір-бірнің көзқарастарына, қоғамдық және діни ұстанымдарына 

құрметпен қарайтын ахуалды  қалыптастыру керек. Тіпті кезінде әртүрлі ұлт тұрмақ, қазақтарлың өзі  жүзге, 

руға бөлінушілігін көрген Мұстафа Шоқайдың «қыпшақ деген ұлт жоқ, найман деген ұлт жоқ, қазақ деген 
ұлт бар»деген ескертпесі өте орынды. Осындай көзқарасты ұстанған жағдайда ғана «Мәңгілік елді» орната 

аламыз. 
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Резюме: 

В статье рассмотрена проблема наркомании, которая среди многих проблем, стоящих сегодня 

перед казахстанским обществом. Целью данной  статьи является исследование административно – 

правовых методов выявления, предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Являясь острой социальной проблемой, наркомания привлекает внимание ученых-

правоведов и практических работников. Обусловлено это тем, что совершенствование системы мер и 

методов, направленных на выявление, предупреждение и пресечение распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, требует совместных усилий специалистов различного профиля. 

 

Adstract: 

The problem of drug addiction, which is among many problems facing society of Kazakhstan today, is 

considered in the given article. The purpose of this article is to study the administrative and legal methods of 

detecting, preventing and suppressing illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. Being an 

acute social problem, drug addiction attracts the attention of legal scholars and practitioners. This is due to the fact 

that the improvement of the system of measures and methods aimed at identifying, preventing and stopping spread 

of narcotic drugs and psychotropic substances requires joint efforts of specialists in various fields. 

 

Ғасыр дертіне айналған есірткі және оны тұтынудан аулақ болу, кеселдің алдын алу қажеттілігі 

бүгінгі күн тәртібіндегі ең басты өткір мәселелердің бірі болып отыр. Соңғы жылдары тұрғындардың 

нашақорлыққа әуестенуі апатқа ұшырату сипатына ие, әр мемлекеттің ең терең түкпіріне ақырындап еніп, 
енді тұрғындардың басым бөлігін өзіне бұрып алып отыр.Соңғы он жылда еліміздегі нашақорлар тобы 

молайып, оның ішінде балалар арасындағы есірткіге құмарлар қатары 13 есе өскен екен. Соның ішінде 

есірткі дертіне шалдыққандардың жасы отыз жастан жоғары емес. Бұл жағдай күннен-күнге есірткі 

пайдаланушылардың  «жасарып» келе жатқандығын дәлелдейді. Талай жеткіншек нашақорлық салдарынан 

қауіпті кеселдің құрбанына айналып, жыл сайын ата-ана, туған-туыстарына қайғы-қасірет әкеліп жатыр. 

Отбасы әлеуметтену институты ретінде жеткіншектің өмірдегі қиын әсерлерге бейімделуін 

қамтамассыз етуге және дамудың деструктивті стимулынан қорғауға жұмылдырылады. Жеткіншек 

нашақорлығын емдеу сферасында бүгінгі күні отбасының рөлі мемлекет құрылымдарының қандай да бір 

жетістіктерге қол жеткізе алмауымен тікелей байланысты. Бірақ та бұл мақсаттағы отбасының рөлі 

жеткілікті зерттелген жоқ. Профилактика проблемасы бойынша ата-аналардың позициясы мен 

бағдарларының шеңбері түсініксіз, ата-аналардың негізгі стратегиялары мен олардың жетістіктері, 
отбасының протективті ресурстарының мазмұны, олар қандай көмекті қажетсінеді және бұл көмекті қалай 

ұйымдастыруға болады. [1] 

Зерттеуді бастай отырып, біз мына болжамдарға сүйенеміз:  

 1. ата-аналаресірткігеқарсыпрофилактикағақатысуғадайын, бірақ мұндай жұмыстың әдістерін 

білмейді; 2. ата-аналар есірткіге қарсы профилактик аға қатысуға икемді емес және бұл міндеттерді 

мамандар мен мемлекеттік орындарға, әсіресе бірінші кезекте мектепке тапсыруға дайын; 3. ата-аналар 

күшінің жеткенінше есірткіге қарсы өздерінің мүмкіндіктерін шын асиқаттаумен шұғылдануда, бірақ мұның 

жеткіліксіз екендігіне сенімді.  

Байқалғаны бұл болжамдардың әрқайсысы сынға шыдайалмайды және ата-аналар есірткіге қарсы 

профилактиканы қалайтүсінеді деген сұрақтан бастау керек. Осы терминдер мен алғашқы таныстықтан 

бастап-ақ мынадай тақырыпқа «Есірткі дегеніміз не, және оны пайдалануға болмайды» әңгімелесуден 

бастау керек. Бұлжер де ата-аналардың өзі нашақорлықпен клиникалық-әлеуметтік құбылыс ретінде аз 
таныс және психо активті заттарды теріс пайдаланудың салдары туралы әңгімелесуді қалайды. Осыуақытта 

жеткіншек-жоғары сыныптар, ата-аналармен есірткіге қарсы сұрақтар төңірегінде біршама біліктірек, тіпті 

есірткіні пайдалануда жеке тәжірибесі болмасада, сондай тәжірибесі бар құрдастарынан біледі және 

қатынасқа түсе алады.  

Көптеген отбасылар сыртқы наркогенді қауіптерден нәтижелі қорғанады (есірткінің жеткізілуі, наша 

тарататындардың белсенділігі, есірткіге қарсы адекватты емес 
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насихаттау, жақын айналасындағыларға есіркінің жұғуы) және жас ерекшелік пен әлеуметтік, 

шартталған өмірлік тәжірибе, жеткіншектерде тәуекелділікке баруы болып табылады.  

Әдетте,девиантты емес және тіпті сәтті отбасылардың өзі өздерінің протекторлы  қызметтерін 

әртүрлі жүзеге асырады, түрлі профилактикалық потенциялға иеболады. Олардың ішінде жеткіншектерді 

сыртқы наркогенді сыртқы қауіптен қорғау ғана емес, тіпті сол үшін өтірік айтуға дейін барады. [3] 

Жеткіншекті есірткі денқорғау деңгейі бойынша, басқаша айтсақ, профилактикалық потенциялының 

көріну деңгейі бойынша шартты түрде, отбасын бес типке бөлуге болады:  

1. протекторлы (қорғаушы) отбасы, профилактиканың белсенді қатысушысы;  

2. иммунды, бекітілген отбасы;  
3. нейтралды отбасы, жеткіншектерді есірткіден қорғау бойынша өздерінің міндеттерін көрсетеді;  

4. гипопротекторлы, гиперқорғаушы отбасы;  

5. қорғаныс функциясын орындауға қабілетті отбасы;  

Осы типтердің әр қайсысына сәйкес отбасы жеткіншек және есірткі құралдарына қатынасын 

түрліше көрсетеді, есірткіге қарсы стратегияларын әр түрлі қолданады.  

Жеткіншекке нашақорлық жалпы отбасылық шындыққа айналғанда, нашақор және оның аға-

қарындасы арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді. [1].Нашақорға қарсы қатынасы бойынша ағасы, 

бақылаушы ата-ана позициясына енеді, ал қарындастары мен інілеріне ерекше көңіл аударуы керек. Өйткені 

нашақор отбасында үлкен қауіп төнуі мүмкін, алдындағы баланың нашақорлығының салдарынан оны 

жарақаттауы ықтимал: оның тұлғасының қалыптасуының нағыз жауапкершілік кезеңінде отбасы өмірінің 

потогенді кезеңіне тура келеді. Біз психокоррекциялық және психологиялық жұмыс нашақор отбасындағы 

барлық кіші балаларына да қажет деп есептейміз.  
Бәрінен бұрын балалар отбасының жабықтығымен, ата-анамен ара қатынысының алыстығығымен 

ұшырасады, яғни балаларының біреуінің нашақорлық фактысын туысқандарының балаларынан, 

көршілерінен, қызметтестерінен көбірек жасыруға тырысады. Туысқандарымен немесе достарымен 

кездескенде, отбасы мүшелері өздерін үнемі бақылауда ұстап отыруы тиіс, өйткені олардың «отбасылық 

ұрысы» кездейсоқ таратылмауы тиіс. Бұл үйреншікті әлеуметтік байланыстардың және отбасындағы 

әлеуметтік және эмоциялық өмірінің қысқаруына және үзілуіне әкеледі. Үйде қонақ болу азаяды, балалар 

өздеріне достарын шақыра алмайды.  

Ата аналардың нашақор баласымен күресі ішкі отбасылық шиеленістің күрт төсуіне әкеледі, яғни 

тұйықтық,күмәндану және басқа адамдардың эмоциялық күйін түсінуге қабілетсіздік бала да әлеуметтік 

жүріс тұрыстың кездейсоқ проблемалық стилін қалыптастырады. Болуы мүмкін шиеленісті күтуге 

байланысты мазасыздану уақыт келе болашақ алданда үрейді туындатады. [6] 
Уақыт өте келе бұл тенденциялар күшеюі мүмкін. Олар өздерін ұмытылған және еріксіз қатарында 

сезінеді. Өздерінің сезімдерін жасыруға үйренген және шектетілуден қорыққан балалар, өздерінің 

күйзелулерін айтпайды, бірақ та олардың мазасыздануы сурет салғанда ашық көрінеді. [6] 

Үлкен балаға ата-ананың белсенділігі және зейінінің аударылуы, жасөспірімдер  қараусыз қалуына 

әкеледі. Баланың терең қайғыруы ата-ана тарапынан көңіл аударылмауына және оларда төмен өзін-өзі 

бағалау қалыптасады. [2]  

Жалпы отбасылық жағдайда кіші балаларға тигізетін негативті және деструктивті әсерден басқа, 

олар тікелей күш көрсетуге және қорлау көрсетуге әкеледі. Осы айтылғандардың барлығы, нашақоры бар 

отбасының балаларында тұлғаның өте проблемалық типі қалыптасады, мыналар негізгі параметрі болып 

табылады:  

 өзін-өзі төмен бағалау; мазасыздану; болашаққа үрей; негативті өзін-өзі идентификациялау; күнәлі 
сезіну; өзінің отбасы үшін ұялу сезімі; шындықты жоққа шығару; шындықты сезінуден қашу; агресивтілік. 

[7] 

Нашақор  отбасы жас өспірім  балаларға негативті әсерін тигізеді. Олар өмір сүруі үшін балалар 

отбасының өміріне тек бейімделу ғана емес, сонымен қатар компенсаторлы механизімді пайдаланады, 

соның ішінде өмірге фантазиясы мен аңыз қабілеті арқылы ерекше көрінеді. Мұндай фантазиялар баланың 

жан дүниесі үшін өзіндік ерекшелігі бар.  

Есірткі пайдаланатын жеткіншектер отбасындағы бұл тәжірибелерден байқағанымыз, мұндай 

отбасындағы кіші балалармен жүйелі, толықбағытты коррекциялық және профилактикалық жұмыс олардың 

тұлғалық дамуындағы негативті процестерді динамикасын ірілеуге мүмкіндік береді. Мұндай жұмыстар 

жағдайға байланысты индивидуалды, балалар тобында, отбасылық психотерапия процесінде жүргізілуі 

мүмкін.  

Біз оптимистік және бекітілген клиникалық практикаға сүйене отырып, транзакты талдау 
жағдайында балада әрқашан позитивтілікті алу мақсатында трансформациялау мүмкіндігі бар, ал негативті 

нәтиже бойынша емес. [2]  

Біздің тұжырымдауымызша, нашақор отбасындағы балалар мен коррекциялық жұмыс оларды 

есірткіге баруға және девиантты жүріс-тұрыстың алдын алуын ескертуде күшті құрал ретінде жүзеге асады.  

Есірткіні алғашқы профилактикалау орталықтарын ұйымдастырудағы тәжірибені талдау  
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Әдебиеттердің қайнар көзін талдау, сонымен қатар интернет жүйесінен қорытынды шығара отырып 

бүгінгі күні ауру және тәуелдікке баратын топтардағы есірткіні пайдаланушы жұмысына бағытталған 

профилактикалық шаралар жүйесін өңдеуге барлық көңілді аударып отыр. Барлық елде есірткіге қарсы 

кеңес беру орталықтарында мамандар, жаңа емдеу әдістері мен бағдарламаларынан нашақорларға хабарлар 

тарататын, есірткіге қарсы акцияларды және әртүрлі ұйымдар іс-әрекетін орталықтандырады. Соңғы 

уақытта шағын топтарда нашақорлар мен олардаң отбасыларына көмек беру бағдарламасын жүзеге асыру 

мақсатында әртүрлі мамандықтарды біріктіру тәжірибесін тарату үлкен орынды иеленеді (дәрігерлер, 

психологтар, педагогтар).  

Әртүрлі мақсатта құрылған орталықтар психологиялық-педагогикалық, медико-әлеуметтік пен 
ақпараттық-әдістемелік көмектерді және есірткі заттарын пайдалану және әлеуметтік денсаулық саласында 

балаларға, жеткіншектер мен үлкендерге олармен тікелей өзара әрекет ететін (педагог, тәрбиеші, ата-ана, 

т.б.) көмекті жүзеге асыруда. Осыған орай орталықтар құрылуда.  

Орталықтардың негізгі мақсаты болып табылатын: балалар мен жеткіншектердің жауапкершілік 

мінез-құлқында есірткі құралдарын пайдалануға икемдейтін ықтималдылықтарды төмендететін салауатты 

бағдарлар мен дағдыларды қалыптастыруға икемдейтін жағдайларды құру; балалар мен жеткіншектерді 

салауатты өмір сүрумен есірткі заттарын пайдаланудың профилактикасы аймағында жас ерекшеліктеріне 

сәйкес ақпараттар мен әдістемелік материалдар мен қамтамасызету; оқыту мен дамуда және әлеуметтік 

бейімделуде проблемасы бар балалар мен жеткіншектерге кәсіби психологиялық-педагогикалық және 

медико-әлеуметтік көмек көрсету; тәрбие мен білім берудің бірінші салаларымен жұмыс істейтін мектеп, 

колледж, лицей және басқа орындардың педагогтарының іс-әрекетін әдістемелік қамтамасыз ету;  

Орталық іс-әрекетінің негізгі бағдарламалары:  
- ақпараттық кеңес беру іс-әрекеті:  

- есірткі заттарын пайдаланудың профилактикасы сұрақтары бойынша педагогтар мен жеткіншек-

лидер үшін жаттығу сабақтары мен практикалық семинар жүргізу,  

- балалар және жеткіншектермен психологиялық-педагогикалық коррекциялық жұмыс, яғни 

олардың тұлғалық дамуы мен мінез-құлықтың адекватты формасында девиацияны жетілдіруге бірлеседі;  

- кәмілетке толмағандармен психологиялық-педагогикалық, олардың денсаулығының 

психологиялық жағдайы, отбасындағы өмір жағдайы мен тәрбиесі, дамудың индивидуалды ерекшеліктері, 

тұлғалық қасиеттері, қызығушылықтарына зерттеу жүргізу;  

- кәмілітке толмағандардың жағымды икемділіктері мен қызығушылықтарына, мінез-құлықтағы 

кемшіліктерін шектеу, оқыту мен еңбекке тарту, өмірлік және кәсіби өзін анықтау, үлкендермен және 

құрдастарымен өзара қатынасты жетілдіруде психотерапевтік жұмыстарды индивидуалды және топтық 
тәрбие шараларында жүргізу;  

- кәмілетке толмағандарға жан-жақты білікті кеңес беру (психологиялық, педагогикалық, 

медициналық, құқықтық);  

- ата-аналарға, педагогтарға, балалардың интеллекттік және психикалық дамуының ауытқуындағы 

профилактика мен коррекцияға байланысты ұсыныстар; психиканы жарақаттайтын, отбасындағы қолайлы 

микро климатты орнату;  

- ғылыми зерттеу жұмысы:  

- балалар мен жеткіншектердің психологиялық, физикалық даму деңгейінің кешенді психологиялық-

медико-педагогикалық диагностикасы;  

- балалар мен жеткіншектерді ғылыми-зерттеу іс-әрекеттерге тарту;  

- сәйкес оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен ғылыми-зерттеу мен әдіснамалық іс-
әрекеттерді координациялау.  

 - білім беру әдіснамалық жұмыс:  

- балалар мен жеткіншектерді әлеуметтік қолдауда психолого-педагогикалық коррекцияның 

инновациялық әдістерін өңдеу және енгізу;  

- БАҚ өзараәрекеттестікті жүзеге асыру;  

- есірткілік заттарды пайдалануға профилактика психокоррекциялық жұмыстардың іс-әрекетін 

ұйымдастыру;  

- Балаларға, жеткіншектерге, ата-аналарға, педагогтарға қажетті ақпараттарды тарату;  

Арнайы мекемелерде нашақорлықты профилактикалаудағы зерттеудің мәні мен ерекшеліктерінің 

ұйымдастыру-әдіснамалық аспектісі осы мекемедегі психологиялық қызметті ұйымдастыру мен жан-жақты 

ғылыми талдаумен тығыз байланысты. Ол жауапқа тартылғандардың арасындағы нашақорларды алдын ала 

ескертеді, нашақорлардың тұлғасына, олардың қоршаған ортасына, олардың есірткіге қатынасының 
өзгеруіне маңызды әсерін тигізеді. Біздің жүргізген зерттеулерімізде жауапқа тартылғандарға 

психологиялық көмекті ұйымдастырудың негізгі звеносы жазаны орындау мекемелеріндегі психологиялық 

лаборатория болып табылады. [1] 

Бірінші бағыт – есірткіні жұқтырғандардың арасындағы психологиялық тұрақтылықты 

жоғарылатудың негізгі мақсаты.  

Сол бағыттың міндеттері:  
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1. Есірткілік психологиялық дағдарыс факторына енуден басталады.  

2.Олардың тұлғалық дамуындағы негативті бағдарды олардың өздерінің өмірінде 

психотехнологияларын қайта құру;  

3. Есірткі пайдаланушылардың экзистенциялды күйін қайта жасаудың оптималды жолын іздестіру;  

4. Жоғарғы адамгершілік және өзіндік сана-сезімді қалыптастыру;  

Медикоментоздан кейінгі психологиялық көмек – бұл тұлғаның қалыпты психологиялық қасиеттері 

мен қырларын есірткілік заттарды пайдалану процесінде қайта дамыту мен жоғалтқандарын дамытуға 

бағытталған өлшем жүйесі, сонымен қатар есірткіге тәуелділердің тұлғасының жалпы тұрақтылығын 

жоғарылату. Бұл жүйеде ерекше орын психологиялық лабораторияның диагностикалық іс-әрекетіне 
жүктеледі. Жұмыстың бұл спектіріне есірткіге шалдыққан аурулардың оның индивидуалды психологиялық 

ерекшеліктерін анықтау мақсатында, психологиялық диагноз қою мен психологиялық портретін жасауды 

тұлғаны зерттеу кіреді. Психодиагностиканың нәтижесінде есірткі пайдаланғандардың деструктивті және 

невротикалық реакцияға бейім, мінез патологиясы, стреске тұрақтылығының төмендігі, есірткіге тәуелділік, 

үнемі психологиялық пен медициналық көмекті қажет ететін, профилактикалық есепке алу анықталды. [1] 

Нашақорлардың шынайы жүріс-тұрысы туралы алғашқы мәліметтерді алуда негізгі рөлді бақылау әдісі, 

жеке жұмысын талдау мен сұрақ-жауап айрықша рөл ойнайды. Осылардың көмегімен нашақордың 

психологиялық портреті объективтірек болып көрінеді. [3] Нәтижесінде психолог есірткіге тәуелділерді үш 

категорияға бөледі:  

- есірткіге тәуелділікті доғаруға қабілеттілік, бірақ мұны әртүрлі себептер бойынша қаламайды;  

- есірткіні пайдалануды доғартуды қалайды, бірақ оны жеке орындауға қабілетсіз;  

- өз беттерінше қабілетсіз және патологиядан құтылуды қаламайтын;  
Осы үш категорияға жататындар, оларға үнемі психологиялық көмек көрсетуді қажет етеді. 

Сондықтар, олар үш арнайы қосымша психологиялық мінездеме карточка ашылуы тиіс.  

Есірткіге тәуелділердің психокоррекцияның индивидуалды формасын қолданумен қатар топтық 

әлеуметтік-психологиялық тренингтер, рөлдік ойындар, ұжымдық релаксация, аутогенді жаттығу 

қолданады. Бұл шаралардың мақсаты әртүрлі өмірлік ситуацияларда мінез-құлықтың дағдыларын дамыту, 

құндылық бағдар мен жүріс-тұрыс мотивациясын өзгертуден тұрады. Тренингтердің моделі өмірлік 

ситуацияларды шешуге, әлеуметтік дезаптация, салауатты өмір сүруге бағдарланады. [6], 

Психологиялық лабораториялардың іс-әрекетін профилактикалық және соған байланысты 

прогностикалық функцияларсыз елестету мүмкін емес. Оның мәні индивидуалдық және топтық мінез-

құлықты болжау, есірткіге тәуелдінің тұлғалық дамуының болжамын бағалау және «тәуекел тобының» ішкі 

жалпы әлеуметтік ситуациясы, тұлға аралық шиеленісті қазіргі жағдаймен байланысты алдын алу, 
психоэмоциялы бұзылулар, невротикалық ашулану және т.б. [7], 

Бұл жұмыстың жетістіктері психолог, психиатр және кеңес беру орындарының түрлі 

қызметкерлерімен өзара ақпараттарды жүйелеп бірлесе жұмыс жасағанда көрінеді.  

Жағымсыз әдеттерге қарсы күрес жүргізуге байланысты жеткіншектердің психикалық дамуындағы 

ауытқу себептерін (нашақорлықпен байланысты) зерттеу және оларға педагогика-психологиялық кеңес беру 

жолдарын жетілдіру. 
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Abstract: 
The Republic of Kazakhstan, as a historically agrarian country, was in dire need of an effectively 

functioning class of producer farmers. The need to form peasant farms as an independent sector of the economy was 

caused by various reasons of economic, social and political nature from the low level of profitability of public 

production, the equal distribution of wages of workers to the dual nature of agricultural labour, and the inefficient 

use of labour resources. According to the experience of economically developed countries, the peasant economy is 

not only a form of organization of agricultural production, but also an activity where a special world view of people 

and a way of life are formed. Farming based on personal economic interest is becoming an effective form of 

targeted youth orientation, strengthening family relations. 

 

Түйін: 
 Қазақстан Республикасы аграрлық ел ретінде тиімді жұмыс істейтін сыныпта фермер-

өндірушілерді өткір тарихи маңызы бар болатын. Шаруа қожалықтарының әртүрлі себептермен өз 

бетінше экономика секторын қалыптастыру қажеттілігі ретінде ескертілді экономикалық, әлеуметтік 

және саяси сипаттағы қоғамдық өндірістің қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің екі жақты сипаттағы 

еңбек, еңбек ресурстарын пайдалану тиімсіз бөлу төмен кірістілік деңгейінің дейін ауыл шаруашылығында 

болды.. Аграрлық өндіріс ұйымдастыру нысандарының бірі болып табылады, онда экономикалық дамыған 

елдердің тәжірибесіне сәйкес, шаруа қожалығы ғана емес, бірақ адамдар мен өмір салты мен қызметіне  

ерекше көзқарас қалыптасады. Фермер қожалығы жеке отбасылық қатынастарды нығайту мүддесіне 

негізделген экономикалық пәрменді нысаны жастар, мақсатты бағдар болады деп есептеді. 

 

Ключевые слова: экономика, ситуация, рынок, условия, сфера, аграрной, ресурсы. 
Key words: economy, situation, market, conditions, sphere, agricultural, resources. 

 

Мировой опыт проведения аграрных, в т.ч. земельных реформ, свидетельствует о необходимости 

сочетания рыночного индикативного и централизованного подхода к развитию АПК при одновременном 

усилении роли государства и науки в разработке и реализации соответствующей аграрной политики. Так, в 

странах Западной Европы начиная с 1950-х гг. аграрная реформа была направлена на объединение 

раздробленных земельных наделов, усиление горизонтальной и вертикальной кооперации, развитие мощной 

инфраструктуры агропромышленного комплекса, обеспечение стабильной занятости сельских жителей и 

повышение уровня их жизни, интеграцию в мировой рынок продовольствия. 

Во всем мире сельское хозяйство является наиболее регулируемой государством сферой экономики. 

Высокая степень вмешательства государства в аграрный сектор определяется целым рядом специфических 

особенностей ее развития, а также решением принципиально важных стратегических задач государства.  
Первоеэто обеспечение национальной продовольственной безопасности- Продовольственная 
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безопасность — элемент национальной безопасности государства. Ситуация, при которой все люди в 

каждый момент времени имеют юридический и экономический доступ к достаточной в количественном 

отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. В «Римской 

декларации по всемирной продовольственной безопасности» (1996) говорится об обязанности любого 

государства обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным 

продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода.     

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики 

государства. В своём общем виде она формирует вектор движения любой национальной продовольственной 

системы к идеальному состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности — 
непрерывный процесс. При этом для её достижения зачастую происходит смена приоритетов развития и 

механизмов реализации аграрной политики.  

Сегодня Казахстан рассматривается как территория со значительным удельным весом сельского 

населения и трудовых ресурсов, сохраняющая такую тенденцию в течение длительного времени, и создание 

нормальных условий для их жизнедеятельности имеет важное значение. Продолжавшийся на протяжении 

10-летий процесс измельчения сельской поселенческой сети (более половины – малочисленные, с 

населением менее 500 чел., где проживало 9,8% сельского населения), затруднял социальное обустройство 

сельских территорий, что приводило к миграционному оттоку трудоспособного населения, особенно 

молодежи,  из села в город и неизбежности урбанизации населения. В сельских территориях до сих пор 

сохраняются  социально-экономические диспропорции между уровнем и качеством жизни. В настоящее 

время в сельских территориях проживает 42% населения страны. С учетом особенностей развития 

агропродовольственного сектора и роста доходов от сельскохозяйственной деятельности, имеющийся 
переизбыток сельского населения является одной из причин сдерживания роста уровня жизни населения, 

что осложняет  планирование устойчивого развития страны[1]. 

Если на первом этапе этих реформ главным являлось самообеспечение продуктами питания, 

достигнутое в большинстве стран уже к концу 1960-х - началу 1970-х гг. (еще в 1950-х гг. во многих странах 

Западной Европы распределение продуктов питания было рационированным), то последующие этапы 

(вплоть до настоящего времени) были ориентированы на модернизацию производства, 

ресурсоэнергосбережение, устойчивое повышение не только величины, но и качества урожая, охрану 

природной среды, решение социально-экономических и этнических проблем. Важное место отводится также 

гуманизации и интеллектуализации сельскохозяйственного труда, его компьютеризации и автоматизации, 

росту уровня жизни, улучшению условий труда и быта фермеров. При этом в социально-ориентированной 

экономике большинства государств сельскохозяйственное производство все в большей степени 
рассматривается в качестве бесконечно возобновляемого ресурса человечества на основе рационального 

природопользования. 

В условиях рыночной экономики уже давно сложились представления об ограничениях законов свободного 

рынка применительно к «абсолютно неустранимым» особенностям сельскохозяйственного производства, 

связанным не только с функциональной спецификой этой отрасли (сезонность работ, зависимость величины 

и качества урожая от почвенно-климатических и погодных условий, сложность управления свободно 

протекающими процессами в почве, в растениях, у животных и др.) и первичной ее ролью в 

жизнеобеспечении человека, но и с необходимостью государственного регулирования паритета цен, квот на 

гарантированную закупку сельскохозяйственной продукции, сохранения низких и стабильных закупочных 

цен на нее при одновременном повышении доходов фермеров, выделения ресурсов на социальное 

обустройство сельской местности, проведение мелиоративных и противоэрозионных мероприятий и т.д. Вот 
почему уровень государственной поддержки сельского хозяйства в стоимостном выражении, например, в 

США и странах ЕС достигает 30-50% общей стоимости их реализованной продукции. Для экономики стран 

Западной Европы и США характерен жесткий государственный и общественный контроль на 

потребительском рынке продовольственных товаров и услуг (активное государственное вмешательство в 

формирование цен, регулирование и ценовое перераспределение доходов в АПК). Так, искусственное 

завышение закупочных цен на продукты сельского хозяйства в замкнутой экономической группировке ЕС 

обеспечивает поддержание внутренних закупочных цен, которые за счет таможенных барьеров выше 

мировых, позволяя достичь окупаемости затрат на модернизацию технологий. Неслучайно большинство 

законов в области сельского хозяйства этих стран - это законы о ценах, обеспечивающих, в конечном счете, 

доходы фермера.  

Пройденный период рыночной трансформации стал большим испытанием для Республики 

Казахстан. Аграрная реформа, проводимая в Казахстане с начала 90-х годов, явилась составной частью 
глобальных социально-экономических преобразований в стране. В ходе ее предполагалось создать частный 

конкурентоспособный аграрный сектор, сделать работающих в нем коллективными или единоличными 

собственниками земли и других сельскохозяйственных средств производства, заинтересовать в результатах 

своего труда, повысить эффективность работы всей отрасли. Для приоритетного развития сельского 

хозяйства принципиальное значение имеют повышение его доли в использовании национального дохода; 

структурные преобразования в производстве и реализации продукции; изменения в натурально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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стоимостных пропорциях обмена с другими отраслями для устранения диспаритетности цен; социальное 

обновление села. 

Аграрный сектор экономики республики, как известно, обладает огромным потенциалом. К 

примеру, общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 223 млн. га, в том числе пашни - 21 млн. 

га, что в расчете на одного жителя страны приравнивается к 1,5 га; 84% земельных угодий пригодны для 

занятия животноводством. В то же время значителен и трудовой потенциал села, где проживает 43% 

населения страны. Однако, согласно оценке Всемирного банка, на сегодняшний день производительность 

труда в отечественном сельскохозяйственном производстве в 5 раз ниже, чем, например, в Восточной 

Европе. Подобная ситуация связана с наличием ряда факторов, негативно влияющих на эффективность 
сельскохозяйственного производства. Некоторыми из таких факторов являются: низкие продуктивные 

свойства почвы, нуждающейся в постоянном улучшении; развивающийся процесс опустынивания, 

охвативший до 66% территории страны; утрата пахотными землями одной трети гумуса; ухудшение 

качественного состояния земель в результате использования минеральных удобрений; засоренность полей 

осотом и полынью, что снижает качество собираемого зерна, по своим качествам приближающегося к 

фуражному зерну. 

В ходе экономических реформ большинство колхозов и совхозов подверглись разгосударствлению и 

приватизации. Члены колхозов и совхозов, получившие земельные и имущественные паи, под давлением 

бывших руководителей объединили свои земли и материальные активы, образовав производственные 

кооперативы и акционерные общества. Поэтому на первом этапе приватизации в системе ведения 

хозяйственной деятельности ферм серьезных изменений не произошло. Правда, вновь организованные 

хозяйства оказались лишены государственных дотаций и директивных кредитов. Заготовительные, 
перерабатывающие и другие предприятия системы агропромышленного комплекса были отданы во 

владение отдельным коллективам и частным лицам, а объекты социальной сферы - переданы на баланс 

местных органов управления. Из-за отсутствия средств многие из них были закрыты, в результате чего 

социальная инфраструктура оказалась в глубоком кризисе. 

К середине 90-х годов стало ясно, что аграрная реформа не привела к ожидаемым кардинальным 

изменениям дел на селе. Процесс реформирования организационных структур сельского хозяйства не имел, 

на наш взгляд, под собой достаточно обоснованной научной основы, поскольку не были учтены 

особенности ведения сельского хозяйства в различных природных поясах, не создана соответствующая 

сельской местности финансовая система, а также системы обеспечения маркетинговой информацией, 

снабжения материально-техническими ресурсами и закупки сельскохозяйственной продукции. Все эти 

факторы привели к углублению кризиса в сельскомхозяйствестраны[3]. 
Необходимо отметить, что динамика производства и продуктивности сельского хозяйства в 

Республике Казахстан является одним из примеров общемировых тенденций и закономерностей развития 

аграрной сферы. Вместе с тем, в развитии мирового сельскохозяйственного производства прослеживается 

тенденция резкого возрастания. Этот рост обычно связывают с увеличением механизации производства 

агрокультур, улучшением научно-технического и технологического обеспечения, развитием 

инфраструктуры, благоприятным инвестиционным климатом, созданием условий для усиления конкуренции 

на внутреннем и внешнем рынках. Благодаря таким факторам значительного экономического эффекта 

добились, например, такие страны как Перу (при производстве кукурузы), Чили и Пакистан (при 

производстве пшеницы), Бразилия (при производстве хлопка), Малайзия (при производстве каучука). Для 

многих стран мира важнейшим приоритетом является достижение продовольственной самообеспеченности, 

что определяет их инвестиционную стратегию. Одним из основных направлений инвестиционной политики 
становится повышение образовательного уровня товаропроизводителей.  

Для любой страны с развитой рыночной системой характерно активное участие государства в 

воспроизводственном процессе всего продовольственного комплекса. В системе государственного 

регулирования экономики ведущую роль играет поддержание соответствующего уровня цен и ценового 

равновесия, заключающееся в установлении верхних и нижних пределов цен и индикативной (условной) 

цены. При этом инструментом регулирования служат скупка или продажа нескоропортящейся продукции. 

Подобная система была впервые широко применена в середине 30-х годов в США [4]. После второй 

мировой войны такие системы стали стандартным методом поддержания цен. Правда, здесь необходимо 

планирование объемов производства с переходом государства на контрактную систему договоров с 

фермерами. Обычно используются два типа такой системы: подписание контрактов по ограничению посевов 

данной культуры и выводу земли из оборота с соответствующей компенсацией; введение прямого 

квотирования объемов производства. Первый тип планирования начал использоваться после второй 
мировой войны в США, позднее - в Западной Европе, затем в Японии. Существенным элементом 

государственного регулирования сельскохозяйственного производства является изменение его 

производственной структуры. Общепринятой является система, в соответствии с которой фермер пользуется 

государственной поддержкой в виде льгот при выполнении им плана властей по сокращению посевов или 

поддержанию структуры производства. Тем самым государство получает возможность регулировать 

посевные площади. В условиях увеличения производства сельского хозяйства широко практикуются 
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целевые государственные субсидии на строительство, покупку техники, переоборудование 

животноводческих помещений и т.д. По мере насыщения рынка и перепроизводства сельскохозяйственной 

продукции государственные выплаты направляются не на стимулирование производства, а на поддержание 

уровня доходов фермера. Вместе с тем, накоплен положительный опыт функционирования 

полугосударственых объединений, сочетающих конечный государственный контроль и возможность 

оперативного ведения дел на коммерческой основе. К примеру, в США в мясной промышленности, 

находящейся главным образом в руках крупных корпораций, создан государственный ветеринарный 

контроль. При реализации продукции на местном рынке ее качество проверяет ветеринарный инспектор, 

являющийся служащим ветеринарного управления. При ориентации бойни на внешний рынок качество 
мясной продукции проверяется специалистом федерального министерства сельского хозяйства. В любом 

случае соблюдается главный принцип контроля - независимость ветеринарного инспектора от данной 

компании. Подобная система функционирует и в других отраслях пищевой промышленности[5]. 

Недостаток свободных финансовых средств, высокая капиталоемкость, относительно низкая 

фондоотдача, несовпадение по срокам периода затрат и получения доходов требуют специфических форм 

помощи сельскому хозяйству со стороны банковской системы. Для поддержания уровня финансовых 

средств предприятий создаются сельскохозяйственные кооперативные банки. На базе некоторых 

кооперативов выросли огромные банки, к примеру, Раба-банк в Голландии, занимающий второе место в 

мире по обороту капитала. Широкое развитие сельская кредитная кооперация получила в США. 

Государственные бюджетные средства предоставляются не только кооперативным, но и 

специализированным сельскохозяйственным банкам по различным направлениям: снижение ссудного 

процента; выдача льготного кредита на укрупнение или перепланировку хозяйства; изменение структуры и 
типа производства. Существуют также льготные кредитные ссуды для начинающих фермеров, молодежи, 

целевые ссуды на обустройство, в том числе жилищное. Активное участие государства в регулировании 

сельскохозяйственного производства обусловлено размерами предприятий, в большинстве своем не 

способных создавать собственную инфраструктуру. Поэтому формированием инфраструктуры (дорожно-

транспортная сеть, электрификация, телефонизация) занимаются в основном государство и частично 

специализированные кооперативы. На Западе осушение земель, их химическая мелиорация, обработка 

земель почвосберегающего характера осуществляются также за счет государственных средств.  

Характеристика различных сторон формирования хозяйственной деятельности фермерских хозяйств 

сделала необходимым использование различных типизационных признаков. При этом необходимо 

отметить, что в рыночной экономике существуют в основном две организационные формы хозяйств - 

индивидуальные семейные фермы и кооперативные фермы, классифицирующиеся как партнерства или 
семейные корпорации с ограниченным числом акционеров. В то же время в экономически развитых странах 

в последние годы наблюдается процесс концентрации производства и вытеснения из сельского хозяйства 

малых ферм в отраслях, использующих машинные технологии. В самостоятельные отрасли превращаются 

практически все сферы фермерской деятельности, помимо производства первичной сельскохозяйственной 

продукции. Специализированные фирмы занимаются производством и поставкой материально-технических 

средств, племенной работой, ветеринарным обслуживанием, финансовыми операциями, услугами в области 

управления, сбытом готовой продукции и т.д. При этом сохраняется высокая степень самоуправляемости 

фермерских хозяйств на качественно новой основе характера труда [7]. 

Очевидно, что использование зарубежного фермерского опыта предполагает не слепое копирование, 

а проведение анализа составляющих его факторов, учет особенностей и важнейших тенденций развития 

национальной экономики. В настоящее время как никогда возрастает значение гибкого сочетания 
рыночного механизма и государственного регулирования. Опыт последних лет подтвердил ошибочность 

утверждений о том, что рынок как саморегулирующаяся система сводит к минимуму государственное 

вмешательство в развитие любого предприятия, особенно аграрного. Большинство развитых стран проводят 

аграрную политику, опираясь на сельскохозяйственные законы, при формировании соответствующей 

инфраструктуры отрасли особое внимание уделяя вопросам селекции, гибридизации, строительству 

комбикормовых и мясоперерабатывающих предприятий, дорог и хранилищ, научно-прикладных центров. 

Как известно, предпринимательство в аграрной сфере является наименее выгодным видом бизнеса. 

Накопленный на сегодняшний день опыт аграрного предпринимательства позволяет разработать 

новые пути реформирования, позволяющие перейти к предпринимательской экономике. Именно поэтому в 

работе были рассмотрены используемые в отечественной экономической литературе трактовки 

предпринимательства, принципиально различные подходы к пониманию предпринимательской функции. 

Это позволило нам утверждать, что предпринимательство представляет собой осуществление 
организационной инновации с целью извлечения прибыли. После новой экономической политики 20-х годов 

прошлого столетия новый толчок к развитию предпринимательство получило только в 80-х годах 

советского периода. В начале 90-х годов важнейшими функциями малого предпринимательства стали 

социальное демпфирование, обеспечение выживания людей в условиях острого кризиса через 

самозанятость, предоставление возможности получения дополнительных средств к существованию. Малый 

бизнес преобладал в торговле, общественном питании, тяжелой промышленности, коммерческой 
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деятельности по обеспечению функционирования рынка и в строительстве. Доля субъектов малого 

предпринимательства в ВВП не превышала 8%, а в сельском хозяйстве - 6%. В течение ряда лет одними из 

важных проблем для предпринимателей являлись несовершенства в системе налогообложения, 

кредитования, государственного управления. 

К концу 90-х годов из общего числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 

реально функционировало лишь более половины, где было занято более 10% экономически активного 

населения страны. В сельском хозяйстве малое предпринимательство играло более заметную роль (15,7-

16,4%). Однако, несмотря на рост количества субъектов малого предпринимательства и численности 

работающих в них, доля малого бизнеса в объеме производства, налоговых и платежных поступлениях в 
бюджет оставалась крайне низкой. Сложившаяся ситуация указывала на то, что факторы, обусловившие 

возникновение проблем в области налогообложения, кредитования, взаимодействия с государственными 

органами и т.д., недостаточно глубоко изучены. Основными факторами низкой жизнестойкости 

предприятий малого и среднего предпринимательства в Казахстане можно считать недостаточность 

финансовых средств, слабую ресурсную базу, непомерное бремя налогов, обилие административных 

барьеров, сужение рынков сбыта, монополизированность ресурсных рынков.  

В условиях финансовой нестабильности наиболее эффективным родом деятельности стали торговля 

и посреднические услуги и наименее привлекательным - сельское хозяйство. Региональная неравномерность 

размещения предприятий обусловливалась их ориентацией на крупные рынки сбыта, источники ресурсов и 

плотность населения Экономика страны, обладая огромными площадями сельскохозяйственных угодий, 

имея значительный трудовой потенциал, отличается низкой производительностью труда 

сельскохозяйственного производства. Подобная ситуация связана с наличием ряда факторов, негативно 
влияющих на эффективность производства сельского хозяйства. 

С самого начала проведения реформ в сельском хозяйстве большие надежды возлагались на 

фермерские хозяйства, численность которых постоянно росла. При этом площадь земельных угодий, 

находившихся в пользовании фермерских хозяйств, увеличивалась незначительно. Большая часть 

крестьянских хозяйств имела землю в пределах 50-1000 га. При этом размещение землевладений 

крестьянских хозяйств осуществлялось бессистемно, что, несомненно, не способствовало эффективному 

использованию земельных участков. В хозяйствах, занимавшихся растениеводством, дела обстояли 

несколько лучше, чем в хозяйствах, специализировавшихся на животноводстве. Техническая вооруженность 

фермерских хозяйств оставалась крайне низкой. Сложившиеся условия вынуждали крестьян участвовать в 

различных формах кооперации [8]. 

Несмотря на то, что за годы реформ создавались институциональные условия для формирования 
эффективного хозяйственного механизма, неблагоприятная макроэкономическая ситуация в отрасли и в 

стране в целом не позволили в полной мере реализовать новые экономические стратегии, сделав сельское 

хозяйство заведомо убыточной отраслью экономики, а доходы занятых в этой сфере - одними из низких 

среди всех профессиональных групп. Безусловно, принципиальные изменения сложившейся системы 

аграрных отношений были неизбежны, но они были необходимы как условие повышения эффективности 

производства и обеспечения продовольственной безопасности страны. К сожалению, наряду с позитивными 

изменениями - расширением спектра форм хозяйствования, включая воссоздание крестьянского уклада, 

ликвидацией государственной монополии на землю, расширением прав сельскохозяйственных предприятий, 

произошли негативные изменения, приведшие аграрный сектор на определенном этапе к кризису. Это 

произошло, прежде всего, вследствие ошибок и поспешности в проведении аграрного реформирования, в 

частности игнорирования на протяжении ряда лет социально-экономических проблем села. В то время как 
еще в начале 90-х годов сложившаяся на селе ситуация требовала незамедлительного преобразования 

сельского образа жизни, включающего такие основные элементы как сельский семейный быт, 

сельскохозяйственное производство, социальная и производственная инфраструктура. 

Существующая система оплаты труда по секторам экономики и регионам страны, растущая 

безработица в сельской местности, усиление расслоения населения по уровню доходов не способствовали 

привлечению рабочих сил в сельское хозяйство. Ситуация еще более усугублялась ограниченностью выбора 

рабочих мест в сельской местности, существенным разрывом в оплате труда работников сельского 

хозяйства и других отраслей экономики, низким уровнем доходов и соответствующим потреблением, 

состоянием социальной инфраструктуры села. Основной причиной низкой обеспеченности сел бытовыми 

услугами, медицинским обслуживанием, детскими дошколними и школьными учреждениями явился 

практиковавшийся прежде остаточный принцип финансирования социальной сферы экономики при 

приоритетном развитии производственных объектов. В ходе экономических реформ эта сфера 
жизнедеятельности сельского населения оставалась без внимания, что усилило сокращение капитальных 

вложений в социальное обустройство сельских территорий. Подобная тенденция привела к потере 

определенного числа рабочих мест, снижению уровня и качества жизни сельчан. Вместе с тем, проведенная 

в республике оптимизация в народном образовании и здравоохранении привела к многократному 

увеличению количества аулов и сел, не имеющих соответствующих учреждений социальной сферы. 
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Практически разрушенный в первые годы реформ социально-инфраструктурный комплекс села в последнее 

время начал постепенно восстанавливаться, но позитивные изменения еще не дали ощутимых результатов. 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Казахстана, поэтому на 

современном этапе наиболее ключевой задачей должно стать создание жизнеспособного и 

самообеспечиваемого сельского хозяйства [9]. 

Государственное участие в организации крестьянских хозяйств состоит в приобретении 

необходимой техники. Основными формами технического обеспечения хозяйств могут стать такие формы 

как: наделение крестьянских хозяйств при их организации техническими средствами; государственное 

обеспечение через ассоциацию крестьянских хозяйств; аренда технических средств на договорной основе у 
других хозяйств. Для поддержания и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства с учетом 

его сезонного характера необходимо кардинальное решение проблемы кредитования. В этом плане 

интересен опыт отдельных экономически развитых стран, когда под эгидой Министерства сельского 

хозяйства создаются региональные земельные банки, кредитные банки, банки фермерских кооперативов, 

предоставляющие ссуды на основе четкой дифференциации назначения и источников кредитования. Кроме 

того, следует использовать венчурное инвестирование, осуществляемое без предоставления залогов и 

закладов; развивать альтернативные виды финансовой поддержки (лизинговые кредиты); создавать систему 

залоговых фондов взаимного кредитования.Изучение опыта налогообложения сельского хозяйства в 

развитых странах позволяет выделить тенденции и положения, которые могут быть использованы при 

разработке концептуальных подходов к построению налоговой системы в сельском хозяйстве: 

использование налоговой политики для стимулирования как всего аграрного производства, так и отдельных 

его отраслей; налоговые стимулы для инвестиций в сельское хозяйство путем исключения из 
налогообложения части дохода, направляемого на расширение производства. Необходима система 

защитных механизмов, стимулирующих развитие собственного сельского хозяйства [10]. Главным рычагом 

модернизации сельскохозяйственного производства, возобновления экономического роста в отрасли, и как 

результат, повышения уровня жизни населения на селе, являются инвестиции. Из числа довольно часто 

применяемых форм государственной финансовой поддержки, наиболее эффективными являются прямое 

бюджетное финансирование на основе грантов, контрактов, льготных займов и косвенное стимулирование 

за счет отказа государства от части налоговых поступлений в обмен на инвестирование научно-

исследовательских разработок. 
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The most important task in modern socio-economic conditions is to ensure the sustainable development of 

agriculture, which contributes to the competitiveness of domestic agriculture on the basis of this, ensures the 

country's food security. 
For attracting attention to various aspects of sustainable development arises from the problem of limited 

mineral reserves, drinking springs, arable land, as well as environmental pollution problems caused by the activities 

of economic entities. On  this occasion, the study of the problem of organic farming in the Republic of Kazakhstan 

is relevant and practically significant, since it involves taking into account the interests of present and future 

generations with the dynamically balanced development of economic, social and environmental factors of 

production. 

The main aim of the investigation was to study the problems of organic farming in the Republic of 

Kazakhstan. 

Implementation of this goal was carried out using dialectical, economic-statistical, abstract-logical and other 

research methods.  

Agriculture is a complex production system consisting of numerous components that are in different 
relationships, and deals with a complex chain - "man - nature - technology".  

Sustainable development-harmonious (right, equitable, balanced) development is a process of change in 

which the exploitation of natural resources, the direction of investment, the orientation of scientific and 

technological development, personal development and institutional change are harmonized and strengthen current 

and future capacities to meet human needs and aspirations[1]. 

Sustainable development can be represented as a process of interaction of three components: "population - 

nature - economy" or "social sphere - ecology - economy". In the concept of sustainable development, this triad 

acquires new priorities: the goal is the well - being of living and future generations; the basis is natural and 

ecological life support systems, and the economy is the engine of development [3].  

In this regard, sustainable development of agriculture can be achieved through the rational equipment of 

production resources and increase the efficiency of their use [3].  
For many years in the Republic of Kazakhstan there was a tendency of reduction of acreage in farms of all 

categories. Over the past five years, the situation has improved somewhat, the sown area of crops has increased, 

which is observed primarily due to an increase in the area of sowing of industrial crops.  

For some types of crops there is a positive trend, so there was an increase in yield and gross production of 

sugar beets, respectively, 36.8 and 57.8 %. However, grain and leguminous crops sown area during the study period 

decreased by 1727 hectares, and the yield - from 2.27 to 2.20 t ha. 1 In this context, in 2018, the gross grain harvest 

(weight after processing) in all categories of farms in comparison with 2010 decreased by 4.8 % and amounted to 

92.4 million tons [3]. 

This once again confirms the unstable situation in agriculture, it should be noted that the cultivation of 

various types of crops is significantly influenced by agrometeorological conditions. In crop production, a list of 

basic measures is defined - the availability of quality seeds, technical equipment, precision farming, the use of 

fertilizers and plant protection products, diversification, introduction of irrigated lands into circulation. 
As the Minister noted, in General, the draft state Program provides for the implementation of 10 tasks. These 

are food security, availability of financing, optimal taxation, improving the efficiency of land and water resources, 

access to markets and export development, agricultural science, technology transfer and development of 

competencies of agribusiness entities, technical equipment and intensification of production, quality of public 

services and digitalization, rural development. 
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Among z others, the difficult financial situation of agricultural organizations (25.0 % of them ended 2018 

with a loss [ *]), the imbalance in prices for equipment, fuel and lubricants, spare parts and grown products do not 

allow to purchase new equipment and effectively operate the existing one.  

During the period from 2010 to 2018, the number of tractors in agricultural organizations of the country 

decreased by 21.3%, combine harvesters - by 21.1 %. The result of the situation, the amount of arable land per 

tractor was 273 hectares, which is above the level of the base year to 47 ha. Load of grain crops and leguminous 

crops on a combine harvester has increased by 55 hectares and amounted to 399 hectares [3]. 

Taking into attention  the fact that a significant part of the available equipment is morally outdated and 

physically worn out, additional costs are required for repairs, fuels and lubricants, live labor. In this situation, many 
farms are not able to carry out all the work required by the technology on time. 

Fertilizer application has a significant impact on the condition of sown areas, and as a consequence, on the 

total volume of production. And although, during the study period, there is an increase in the volume of their 

application for crops per 5.6 ha of cultivated area by 5.6%, the dose of 38 kg of fertilizers in the active substance [3] 

remains at a rather low level. In this regard, soil fertility continues to decline. 

The decisive factor in the sustainable development of agriculture is the provision of enterprises with labour 

resources. After a sharp decline in the mid-90s, the number of agricultural workers has not stabilized. Over the past 

five years, this figure has declined [2]. 

It should be noted that during the study period there is an increase in the average monthly wage of 

agricultural workers, but its level is much lower than in other sectors of material production. In the base year, it 

amounted to only 52.8% of the level of wages of workers employed in the country's economy [4]. Underestimating 

the role and importance of agricultural labour weakens the motivation of work. The rural labour potential continues 
to decline due to the departure of the most skilled workers from the farms, and the proportion of people of 

retirement age is increasing. 

All this indicates the relevance of the tasks of restoring the production potential of agriculture to achieve the 

necessary parameters for its sustainable development. The principal thing here is that production growth should be 

achieved with a rather low equipment of production resources on the basis of increasing the efficiency of their use. 

This determines the feasibility of a new approach in ensuring the production of various types of resources. With the 

strengthening of the saving regime, it is envisaged to turn resource conservation into a decisive source of meeting 

the needs of agriculture. 

The experience of successfully operating agricultural enterprises shows that they implement an integrated 

approach to the identification and use of reserves for sustainable development of agriculture. At the same time, 

among such directions as improvement of intra-economic relations; competence, responsibility, initiative, enterprise 
of heads and other categories of workers; active marketing activity; rational use of opportunities of agricultural 

cooperation and agro-industrial integration, attention to the solution of social problems of workers, priority is 

strengthening of a mode of economy of production resources due to wide application of energy and resource-saving 

technologies.  

In the conditions of market relations, conditions are created for the creativity of specialists and managers in 

the possibility of choosing and evaluating alternatives to each technology based on specific soil conditions, 

prevailing and projected weather conditions, available production resources, market prices for them and for 

cultivated crops. 

In particular, in modern conditions, the use of resource-saving technologies based on the minimization of 

tillage is the most important means of increasing the sustainability of production. Minimum and zero tillage 

technologies cover no more than 3-5% of the country's farmland, compared to 37% in the United States and 26% in 
Germany, and they are the largest grain exporters in the world. The main advantage of such technologies is the 

reduction of the vehicle fleet and the economy of fuel and lubricants [1]. 

It should be noted that the use of resource-saving technologies has certain barriers, which is why they are not 

as common in our country as in other countries. These include: unformed sectoral innovation system, low innovative 

susceptibility of agricultural producers, primarily due to the high cost of innovative products and technologies, low 

skills, long payback period of innovations. The main barrier is the economic factor-the lack of own funds for 

innovation and lack of sources of financing [5].  

In modern conditions, the development of domestic agriculture is impossible without state guaranteed 

investment. Moreover, there is a direct interest of the state in this, since food self-sufficiency is one of the 

foundations of the country's sovereignty, and food security is an important element of national security. And, of 

course, the need for state intervention is also determined by the fact that rural producers are not able to 

independently provide the whole range of measures for the effective management of agriculture. 
In this regard, in the conditions of market relations it is necessary along with self-regulation of the market to 

increase the role of the state, ensuring:  

financial recovery of agricultural enterprises;  

stimulation of economic activity of domestic agricultural producers;  

restoration of price parity for agricultural and industrial products;  
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application of the guaranteed prices for agricultural production on the basis of contract purchases in Federal 

and regional funds at the level providing profitable activity of the enterprises;  

support of income in the agricultural sector of the economy, providing expanded reproduction and improving 

the living standards of the villagers. 

For a more effective system of state support, it is necessary to consolidate not only financial but also 

managerial resources. The support of weak farms by the state authorities should consist in their active participation 

in the development of programs for the financial recovery of agricultural producers and modernization of 

production. By allocating funds, the state becomes an accomplice to the production process. Such a system makes it 

possible to focus the efforts of economic entities and management bodies on opening up internal reserves and 
mobilizing external sources of financing. 

In this connection, the adoption of the law of the Republic of Kazakhstan "on production of organic 

products" is the most important component of the mechanism of management of processes of increase of 

sustainability of development of agriculture.  This Law defines the legal, economic, social and organizational basis 

for the production of organic products, aimed at ensuring the rational use of soils, promoting healthy nutrition and 

environmental protection.  According to this law, organic products are agricultural products, aquaculture (fish 

farming) products, products from wild plants and products of their processing, including food products, produced in 

accordance with the requirements. The following conditions must be observed in the production of organic products: 

1) use of healthy animals and plants, safe products and raw materials of animal and vegetable origin; 

2) exclusion of the use of synthetic substances, pesticides( pesticides), hormones, antibiotics and food 

additives, with the exceptions provided for by the rules of production and turnover of organic products; 

3) exclusion of the use of genetically modified objects; 
4) exclusion of the use of crop production methods without the use of soil; 

5) exclusion of the use of ionizing radiation; 

6) preservation and reproduction of soil fertility; 

7) minimization of the use of non-renewable natural resources; 

8) exclusion of chemical methods of treatment of wild plants; 

9) the secondary use of waste and by-products of plant and animal origin is possible only if they are obtained 

in organic production; 

10) preservation of ecological systems when choosing a particular type of organic products for production; 

11) plant protection through preventive measures, including the selection of appropriate crop rotations, 

species and varieties resistant to pests, weeds and plant diseases; 

12) preferred application of mechanical, biological and physical methods of plant protection against pests, 
weeds and plant diseases; 

13) care for the health of animals by providing appropriate facilities and grazing conditions, taking into 

account their natural behavior, stimulating natural immunity; 

14) selection of locally adapted sustainable species, plant varieties and animal breeds; 

15) application in animal husbandry of forages and the feed additives consisting of the ingredients received 

as a result of production of organic production, and also from substances of a natural origin. 

The most important condition for its successful implementation is to attract sufficient financial resources. In 

this regard, it is necessary to create favorable conditions for increasing the investment attractiveness of agriculture, 

which can be achieved through the use of new technologies and new equipment that bring quick returns.  

In market conditions, sustainable development of agriculture can be achieved only on the basis of its transfer 

to the innovative path of development, the implementation of high-tech projects focused on the production of 
competitive products.  

Therefore, the priority directions of the state policy in the field of agriculture should ensure its susceptibility 

to scientific and technical achievements and be implemented on the basis of:  

revitalization of scientific institutions dealing with agriculture; 

provision of legal and regulatory protection of innovation, intellectual property and their introduction into 

economic circulation; 

accelerate the application of science, technology and best practices in agriculture; 

implementation of the state support for improvement of financial and economic condition of agricultural 

producers, restoration of their solvency and possibility of implementation of innovative activity; 

training of highly qualified personnel for implementation of innovative activity; 

development of international cooperation in the field of innovation in agriculture, attracting foreign 

investment to Finance the most significant and high-tech innovative projects. 
Summing up the problems of organic farming in the Republic of Kazakhstan, it is necessary to pay attention 

to the weaknesses of agriculture: 

- insufficiently developed network of technically equipped elite seed farms; 

- high degree of deterioration of agricultural equipment in agricultural formations and the lack of specialized 

equipment and its own machine and tractor fleets; 

- the presence of a large number of small agricultural commodity producer; 
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-- low level of investment in the industry and lack of working capital; 

- low level of compliance with agricultural technologies, agricultural commodity producer and lack of 

qualified personnel in the agricultural sector; 

- limited irrigated land; 

- lack of infrastructure; 

- insufficient production of domestic raw materials, the necessary range and quality; 

- low workload of processing enterprises; 

-dependence on imports;  

- high wear and tear or lack of irrigation system in the regions; 
- lack of vertical integration between producers and processing plants; 

- low profitability of agricultural production. 

Thus, the aggravation of the problem of sustainable development of agriculture in the Republic of 

Kazakhstan is caused by the action of a complex of internal and external factors, manifested at all stages of the 

reproduction process.  

In modern conditions, priority areas, contributing to the sustained development of agriculture in the country, 

based on creating favourable conditions for increasing its attractiveness, through measures conducive to its 

transition to an innovative path of development. 
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Резюме: 

 Несмотря на достаточно интенсивное развитие в последние годы тепличного производства в 

Казахстане, вопросы защиты овощных культур защищенного грунта от вредных организмов остаются 

актуальной проблемой. Принятые Правительством решения о производстве экологически чистой 

(органической) продукции, остаются невыполненными, а сельхозтоваропроизводители продолжают 
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применять в теплицах и на овощных плантациях открытого грунта высокотоксичные пестициды. Вот 

почему, в супермаркетах и рынках в Казахстана в реализуемой населению плодоовощной продукции 

остаточные количества пестицидов превышают предельно допустимые нормы в 10 раз. В последние годы 

в Казахстане создаются биологические лабораторий по разведению энтомофагов. А широкое 

использование хищного клопа Macrolophus nubilus H.S в защите растений обусловлено тем, что этот 

многоягодный хищник, уничтожая в первую очередь белокрылку, использует в качестве корма, так-же 

яйца томатной минирующей моли и паутинного клеща. Биологическая эффективность хищного клопа M. 

nubilus выше при его придворительном выселении, по сравнению с вынесением в очаги. Предварительный 

выпуск клопов был сделан до обнаружения вредителей тепличной и табачной белокрылки, томатной моли 
и паутинного клеща из расчета 2 особей на один квадратный метр. При соотношении хищника к жертве 

1:5 биологическая эффективност хищнего клопа против тепличной и табачной белокрылки составила на 7 

сутки 35%, а на 27 сутки  87%.  

 

Abstract: 

Despite the fairly intensive development of greenhouse production in Kazakhstan in recent years, the issues 

of protecting vegetable crops from protected soil from harmful organisms remain an urgent problem. Decisions 

taken by the Government on the production of environmentally friendly (organic) products remain unfulfilled, and 

agricultural producers continue to use highly toxic pesticides in greenhouses and on open-ground vegetable 

plantations. This is why, in supermarkets and markets in Kazakhstan, the remaining amounts of pesticides sold to 

the population exceed the maximum permissible norms by 10 times. In recent years, Kazakhstan has created 

biological laboratories for breeding entomophages. And the widespread use of the predatory bug Macrolophus 
nubilus H. S in plant protection is due to the fact that this multi-food predator, destroying primarily whitefly, uses as 

food the eggs of tomato mining moths and spider mites. Biological effectiveness of predatory bedbug M. nubilus is 

higher at its court eviction, compared to removal to hearths. The preliminary release of bedbugs was made before 

the detection of pests of heifer and tobacco whitefly, tomato moth and spider mite at the rate of 2 individuals per 

square meter. With the ratio of predator to victim 1:5, the biological effectiveness of the predatory bug against 

greenhouse and tobacco whiteflies was 35% on 7 days, and 87% on 27 days. 

 

Ключевые слова: теплица, томат, биоматериал, макролофус, колонизация, биологическая 

эффективность, температурный режим   

Keywords: greenhouse, tomato, biomaterial, macrolophus, colonization, biological effectiveness, 

temperature 

 

Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп саласы қарқынды дамып келеді. Қазіргі таңда Түркістан 

облысындағы жылыжайдың жалпы көлемі 988,2 гектарды құрайды. Бұл көрсеткіш Қазақстандағы 

жылыжайдың жалпы көлемінің 87% - ға жуығы. Облыстағы жылыжайдың басым бөлігі Сарыағаш 

ауданында - 649 га, Қазығұрт ауданында - 32,4 га, Ордабасы ауданында - 54,4 га, Кентау қаласында - 35 га, 

Шымкент қаласында – 183,5 га жерді алып жатыр [1]. Қазақстанда қазіргі уақытқа дейін өсімдікті 

зиянкестерден (зиянды бунақденелілермен өрмекші кенелер) қорғау – бұл тек улы химикаттарды 

(пестицидтер) қолданып, өңдеу деген ұғым қалыптасқан. Шынында, пестицидтерді қолдану қолайлы, 

тиімділігі жоғары және нәтижесі тез арада көрінеді [2]. Сондықтан, әмбебап дүкендер мен базарларда 

сатылып жатқан жеміс-көкөніс өнімдерінде пестицидтердің мөлшері рұқсат етілген мөлшерден 10 есе асып 

тұр [3]. Яғни, үкіметтің экологиялық таза (органикалық) өнім өндіру туралы қабылдаған шешімдері 
орындалмай отыр [4]. Зиянкестермен күресте олардың табиғи жаулары, яғни энтомофагтар қолдану 

экологиялық таза өнім алуға үлкен үлесін қосады [5]. Энтомофагтар биологиялық зертханаларда өсіріледі 

және жылыжайларға қажетті мөлшерде жіберіледі [6].  

Қазіргі таңда Қазақстанда тек үш биологиялық зертхана жұмыс жасап жатыр, олар: Ж. Жиембаев 

атындағы Казақ өсімдік қорғау және карантин ҒЗИ-ның «Өсімдікті биологиялық қорғау» зертханасы, ЖШС 

«Kazecoprotekt» және  ЖШС «Agroshield». Аталған зерханалардың коллекциясында – фитосейулюс 

(Phytoseiulus persimilis), энкарзия (Encarsia formosa), афидиус (Aphidius colemani), златоглазка (Chrysopa 

carnea), афилинус (Aphelinus mali), ориус (Orius niger), макролофус (Macrolophus nubilus), незидиокорис 

(Nesidiocoris tenuis), свирский - (Amblyseius swirskii), колифорникус – (Amblyseius californicus), кукумерис 

(Neoseiulus cucumeris), подизус (Podisus maculiventris) энтомофагтары бар. Бұл зертханалар еліміздегі  

жылыжайлардың қажеттілігінің тіпті 5%-ын да қамтамасыз етпейді. 2013 жылдан бері Қазақстан нарығында 

шетелдік биозертханалар «Koppert», «Biobee», «Biobest», «Bioline» және «Экокультура» өз өнімдерін 
жылыжайларға сатуда. Олардың өнімдері жылыжай шаруашылығына қымбатқа түсуде және бунақденелілер 

ұзақ тасымалдауды нашар көтеріп, жылыжайларға бейімделу қабілеті төмен болады. Қызметкерлер 

биоматериалдарды жылыжайларға қоныстандыру ережесін дұрыс сақтамаған жағдайда, биоматериалдар  

температуралық және жарықтық есеңгіреу (шок) алады. Осы факторлардың нәтижесінде энтомофагтардың 

биологиялық және экономикалық тиімділігі төмендейді.   
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«Аделя» жылыжай кешенінде шетелдік және жергілікті биозертханалардан алынған энтомофагтың 

биологиялық және экономикалық тиімділігін анықтауға зерттеу жұмыстары жүргізілді. 2019 жылдың 32 

аптасында  жылыжайдың R-2 секторында қызанақ зиянкестеріне қарсы қоныстандырылған полифагты 

жыртқыш M. nubilus еліміздің биозертханасы ЖШС «Kazecoprotekt», Нидерландия елінің «Koppert» және 

жылыжайда өсірілген популяцияларының сапасы бағаланды.  

Шетелдік биозертханада «Koppert» термоконтейнердегі макролофус популяциясын алынғаннан 

кейін температуралық жағдайын біртіндеп өзгерту арқылы қоныстандыру керек, өйткені 5-8 тәулік 

аралығында, термоконтейнерлік ыдыста 12-150С температуралық жағдайда, қараңғылықта болды. 

Термоконтейнерлік ыдыстың бетін 1-2 сағат ашып қойып, кейінірек 20-250С температурада күн сәулесі 
тікелей түспеген жағдайда 2 сағатқа сыртқы ортада ұстап, жылыжайға кешкі мезгілде қоныстандыру керек. 

Осы ережелерді сақтау кезінде макролофус температуралық және жарықтық есеңгіреу алмай, жылыжайға 

тез бейімделеді. 1 га жылжайға екі қатар биологиялық қатарды белгілеп, сол қатардағы томат дақылына 

жасанды қоректі (кептірілген артемия цистасы 85% және ситотрога жұмыртқасы 15%) себіліп, биоматериал 

қоныстаныру жұмыстарын жүргізу қажет. Ал ЖШС «Kazecoprotekt» келген популяцияны 1-2 сағаттық 

оңалтудан кейін жылыжайға кез келген мезгілде қоныстандыруға болады. Сонымен қатар жылыжайда 

өсірілген популяцияны кез келген мезгілде, басқа қосымша оңалту іс-шараларын жүргізбей 

қоныстандырылады. Жылыжайда энтомофагты жаппай өсіру технологиясын жасау арқылы қызанақты 

жеткілікті мөлшерде биоматериалмен қамтамссыз етуге болады. Жылыжайда өсірілген популяция 

зертханалық популяциядан айырмашылығы бар. Өндірістік зертханалардағы бунақденелілер биологиялық 

жүйе, табиғаттағы популяцияға қарағанда сыртқы орта жағдайының өзгерістеріне өте сезімтал болып келеді. 

Ал жылыжайда өсірілген популяция табиғи популяцияға қарағанда жасанды қоректің арқасында тез дамиды 
және өсімталдығы жоғары.  

Макролофус популяциясының биологиялық тиімділігін анықтау үшін Аббота формуласы 

қолданылды:  

                                                        Бэ=А-В/А*100%; 

Мұнда: А - қорғау шараларына дейінгі зиянкестер саны; 

              В – қорғау шаралырнан кейінгі зиянкестер саны: 

Жылыжайдағы биологиялық қатарларға біртекті етіп 1м2 2 дарақ макролофус жіберілді. 

Макролофустың жылыжай аққанатына (Trialeurodes vaporariorum West.)  қарсы биологиялық тиімділігі бір 

ай аралығында 1:5 қатынасында 87%,ал 30-шы тәулікте энтомофагтың саны 1 м2 2,7 дараққа жетті.  

 

 
Сурет 1 - Үш түрлі биологиялық зертханада өсірілген Macrolophus nubilus популяциясының 

жыртқыш пен зиянкес (1:5) қатынасында биологиялық тиімділігін бағалау нәтижесі 

 

Биоматериалды биологялық қатарларға қоныстандырылғаннан кейін 3-ші тәулікте бір қатардан 32 
өсімдік қаралады. Қоныстандырған энтомофагтардың сапасы мен санын нақтылау мақсатында. «Koppert» 

биоматериалы 3, 7, 10-шы тәулікте жүргізілген мониторинг нәтижесінде қоныстандырылған өсімдіктен 

өлген макролофус дарақтары табылды. Орташа есеппен бір қатарда 3-ші тәулікте бір қатардан 5,2±10 дарақ, 

7-ші тәулікте 25,7±8,2 дарақ, ал 10-шы тәулікте 38,2±7,8 өлген дарақ табылды. ЖШС «Kazecoprotekt»  

биоқатарлардағы биоматериалдарына жүргізілген мониторинг нәтижесінде 3-ші тәулікте бір қатардан 

1,3±5,7 дарақ, 7-ші тәулікте 4,7±5,2 дарақ, ал 10-шы тәулікте 5,5±2,8 өлген дарақ табылды. Ал жылыжайда 

өсірілген популяцияға 3, 7, 10-шы тәулікте жүргізілген мониторинг нәтижесінде жалпы 2,8±3,9 өлген дарақ 

табылды. Бұл макролофустың жоғарғы көрсеткішпен, ешқандай жарақатсыз қоныстанғаны нақтыланды. 
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Кесте 1 - Macrolophus nubilus биологиялық тиімділігі 

Биозертхана атауы 1 дарақ 

макролофус 

бағасы  

Тасмалдан кейінгі 

өміршеңдігі, % 

Тасмалдан 

кейінгі 

өсімталдығы, % 

Биологиялық 

тиімділігі 

Нидерланды, Koppert 72 40 15 28 

Казахстан, 

КazEcoProtect 

50 88 70 79 

Жылыжай 

популяциясы 

10 95 98 95 

 

Үш түрлі популяциядағы макролофустың өсімталдығы, өміршеңдігі және биологиялық тиімділігін 

арнайы торларда тәжірибе қою арқылы анықталды. Макролофустың  ең жоғарғы өсімталдығын имагоға 

айналғаннан кейін 2 аптада аралығында 75% құрайды. Яғни шетелдік популяцияның өсімталдылығы 1 

апталық тасмалдау кезінде 35% жоғалтып отыр. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша «Koppert» 
биозертханасының биоматериалы жылыжай жағдайына нашар бейімделіп, биологиялық тиімділігі төмен 

көрсеткіште, ал өсімталдығы 1 аналық 2,1±0,9 дарақ дернәсіл шықты. Ал жылыжай популяциясының 1 

аналығынан 65,8 ±4,9 дарақ дернәсіл алдық. 

Қорытынды 

Жылыжайда өсірілетін қызанақ дақылын зиянкестерден қорғаудың ең тиімді тәсілі-полифагты 

жыртқыш макролофус биоагентін қоныстандыру. Күзгі, ұзартылған айналымда (продленка) макролофусты 

көшетханадан жылыжайға көшірілген кезде 1м2-қа 2 дарақ қоныстандырылуы қажет. Бұл жылы мезгілде 

биоагент өз популяциясын кеңейтіп, тез бейімделіп кетуіне оң ықпал жасады. Шетелдік биоматериалдарға 

қарағанда жылыжай жағдайында өсірілген биоматериалдың биологиялық және экономикалық тиімділігі 

жоғары болды. 
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Резюме: 

В данной статье рассматривается некоторые вопросы государственного регулирование 

земледелия и растениеводства как организационно-правовой формы реализации современной аграрной 

политики в РК. На современном этапе развития общества создание устойчивого механизма 

хозяйствования в аграрном праве является одним из значительных факторов роста 

конкурентоспособности нашей страны. С укреплением экономики Казахстана механизм хозяйствования в 
сельском хозяйстве стал функционировать в более рациональном режиме. 

 

Аbstract: 

This article discusses some issues of state regulation of agriculture and crop production as an 

organizational and legal form of implementation of modern agricultural policy in the Republic of Kazakhstan. At the 

present stage of development of society, the creation of a sustainable business mechanism in agricultural law is one 

of the significant factors in the growth of the competitiveness of our country. With the strengthening of the economy 

of Kazakhstan, the economic management mechanism in agriculture began to function in a more rational mode. 

 

Ключевые слова: Земледелие, растениеводство, сельское хозяйство, государственное 

регулирование, аграрный сектор. 
Keywords: Agriculture, crop production, аgriculture, state regulation, agricultural sector 

 

 Государственное регулирование земледелия и растениеводства это юридическое, экономическое 

воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственных продукции, 

сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое и материально-техническое обеспечение 

отрасли с целью создания условий расширенного воспроизводства, решения социальных, экологических 

проблем, а также повышения уровня и качества жизни. 

На современном этапе развития общества создание устойчивого механизма хозяйствования в 

аграрном праве является одним из значительных факторов роста конкурентоспособности нашей страны. С 

укреплением экономики Казахстана механизм хозяйствования в сельском хозяйстве стал функционировать в 

более рациональном режиме. Преимущества отечественного аграрного производства должны быть 
использованы в выпуске конкурентоспособных продуктов питания, а именно: наличие огромных площадей 

земельных угодий, экономическая чистота продукции, избыток трудовых ресурсов и т.п. Для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства разработаны стратегические программы: Концепция 

перехода РК к устойчивому развитию на 2007-2024гг., Концепция устойчивого развития АПК РК на 2006-

2010 гг., приняты Закон РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и 

сельских территорий», отдельные нормативные акты. Развитие сельского хозяйства связывается с 

различными аспектами устойчивости: политико-правовой, экономический, экологический, социальный, 

глобализационный, информационный, управленческий. Одним из самых важных элементов 

управленческого аспекта является эффективное государственное регулирование сельского хозяйства. 

В экономической теории сформировалось мнение, что положительный результат экономического 

регулирования достигается в случае рационального сочетания государственного регулирования экономики и 

саморегулирования товаропроизводителей. Государственное регулирование сельского хозяйства это 
экономическое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственных 

продукций, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое и материально- техническое 

обеспечение отрасли с целью создания условий расширенного воспроизводства, решения социальных, 

экологических проблем, а также повышения уровня и качества жизни населения. Мы выделяем следующие 

направления государственного регулирования сельского хозяйства: развитие кооперации на селе; 

повышение доступности кредитных ресурсов; ценовая политика; регулирование рынка 
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сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия и товаропроводящих сетей; страхование рисков в 

сельском хозяйстве; техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; сохранение и 

воспроизводство земельных и других ресурсов; устойчивое развитие сельских территорий; нормативная 

бюджетная поддержка; совершенствование системы налогообложения в сельском хозяйстве; 

совершенствование законодательной базы; создание информационного поля АПК, экологизация 

производства [1]. 

Мероприятия по стабилизации аграрного производства предполагает различные методы 

государственного регулирования земледелия и растениеводства. Но с учетом множество методов, излагая 

основное, можно выделить меры общего характера и специальные меры. 
Специальные меры направлены на поддержку конкретных отраслей и производств. Они, как 

правило, носят возмездный характер и предназначены для финансово устойчивых хозяйствующих субъектов 

рынка. К специальным мерам относятся следующие: 

- закуп зерна в государственные ресурсы; 

- кредитование лизинга сельхозтехники, кредитование местных бюджетов на проведение весенне-

полевых и уборочных работ; кредитование системы сельских кредитных товариществ; 

- кредитование государством посредством привлечения внешних займов; 

- тарифная политика при регулировании экспертно-импортного режима. 

Меры государственного регулирования земледелия и растениеводства, направленные на 

поддержание равновесия между спросом и предложением, структурные и социальные преобразования на 

селе, делятся на экономические и юридические. 

В этой связи юридический механизм и комплекс мер поддержки сельских товаропроизводителей 
должны быть направлены на стимулирование более производительных вложений и рентабельного 

производства в сфере земледелия и растениеводства. Эта цель, в свою очередь, может быть достижима лишь 

тогда, когда система экономических рычагов (цены, кредит, налоги и бюджетные субсидии) будет в 

основном использоваться для стимулирования более рентабельных групп предприятий и более 

эффективных вложений по регионам. Так, например, в системе агропромышленного регулирования 

агропромышленного производства важно полно использовать интервенционные товарные закупки и залог 

сельскохозяйственной продукции. В области ценовой политики должны действовать принципы свободного 

ценообразования в сочетании с государственном регулированием цен, установление гарантированного 

уровня на закупки по госзаказу, формирования цен в соответствии со спросом и предложением при 

относительно жестком ограничении тенденций к их монополизации. В области кредитно-финансовой 

политики необходимо строго целевое использование кредитов с пониженной для сельского хозяйства 
процентной ставкой. 

Учитывая вышеизложенную систему мер государства в АПК, перечислим основные принципы, 

отражающие сегодняшние реалии развития аграрного сектора в республике, это: 

- оказание государственной поддержки важнейшим отраслям сельского хозяйства с целью создания 

устойчивых государственных запасов для активного проведения внутренней и внешней экономической 

политики; 

- создание системы соответствующих экономических механизмов, стимулирующих повышение 

степени готовности продукции к потреблению и расширение сферы рыночных отношений; 

- обеспечение организационно-правовой основы государственного регулирования для 

использования в рыночной модели хозяйствования в целях ускорения развития отрасли; 

- рассмотрения отраслей, обеспечивающих материально-техническую базу, обработку и доведения 
его продукции до потребителей с целью поддержания необходимого соотношения между темпами роста 

производительности и оплаты труда людей, занятых в сельском хозяйстве; 

- увеличение экспортного потенциала республики по выбранным видам продукции отрасли. 

Для соответствия всем вышеназванным принципам, реализуются задачи государственного 

регулирования земледелия и растениеводства   применяются различные инструменты: такие как закупка, 

хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и продовольствия для 

государственных нужд; установление целевых, ориентировочных, залоговых (гарантированных), 

интервенционных цен на сельскохозяйственную продукцию; специальные налоговые режимы для субъектов 

агропродовольственного рынка; тарифное и нетарифное регулирование; антимонопольное регулирование; 

различные формы субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям; стимулирование научно-

технического прогресса и инновационной деятельности в агропродовольственном секторе; государственные 

инвестиции и другие известные меры поддержки и регулирования АПК [2]. 
Объем государственных закупок должен быть в составе показателей плана развития сельского 

хозяйства. Но этот объем доводится до сельских товаропроизводителей не как утверждаемый и потому 

обязательный для выполнения показателя, в том или ином виде продукции и как «ориентир» для их 

хозяйственной деятельности. 

В этих целях целесообразно осуществить переориентацию государственных программ к 

экономическому регулированию взаимодействия между субъектами рыночного хозяйства. Государственное 
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регулирование АПК обязательно включает и внешнеэкономическое направление. Оно в качестве одной из 

важнейших задач имеет защиту отечественного сельского хозяйства. Степень и формы внешнеторговой 

защиты и аграрного протекционизма должны зависеть от состояния сельскохозяйственного производства и 

рынка по отдельным товарам и товарным группам, от насыщения рынка и конкурентоспособности 

отечественной продукции. В этой проблеме, кроме сельскохозяйственных товаропроизводителей, есть и 

другая сторона - потребители, интересы которых далеко не всегда и не во всем совпадают с интересами 

отечественных товаропроизводителей. Это означает, что уровень аграрного протекционизма должны носить 

компромиссный характер, являясь результатом учета многих разнонаправленных сил. 

В рыночной экономики аграрная сфера требует оптимального сочетания государственного 
регулирования и рыночных рычагов, вызывает необходимость разработки теории стабилизации и 

совершенствования практики государственного воздействия на макро- и микроэкономические процессы в 

сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях. 

В период мирового финансового кризиса Казахстан, как и другие государства, приступил к 

модернизации экономики и реформированию всех секторов экономики. Это все преобразовалось в 

становление нового этапа в развитии сельского хозяйства, характеризующегося развитием новых форм 

собственности и бизнес-формирований в АПК. 

В ходе осуществления аграрной реформы была создана новая структура, основанная на 

многообразий форм собственности. Большая часть сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий была преобразована в новые организационные формы: акционерные общества и товарищества, 

производственные кооперативы, фермерские хозяйства, государственные предприятия, которые являются 

основными производителями сельскохозяйственной продукции. В этой связи приоритет следует отдавать 
государственному регулированию, создающему условия для адаптации товаропроизводителей к рынку, 

обеспечивая как эффективность их производства, так и насыщение рынка отечественным продовольствием. 

В этой связи назовем основные приоритетные сферы АПК как, одной составляющей устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства. 

Накопленный на сегодняшний день опыт аграрного предпринимательства позволяет разработать 

новые пути реформирования, позволяющие перейти к предпринимательской экономике. Именно поэтому в 

работе были рассмотрены используемые в отечественной экономической литературе трактовки 

предпринимательства, принципиально различные подходы к пониманию предпринимательской функции. 

Это позволило нам утверждать, что предпринимательство представляет собой осуществление 

организационной инновации с целью извлечения прибыли. После новой экономической политики 20-х годов 

прошлого столетия новый толчок к развитию предпринимательство получило только в 80-х годах 
советского периода. В начале 90-х годов важнейшими функциями малого предпринимательства стали 

социальное демпфирование, обеспечение выживания людей в условиях острого кризиса через 

самозанятость, предоставление возможности получения дополнительных средств к существованию. Малый 

бизнес преобладал в торговле, общественном питании, тяжелой промышленности, коммерческой 

деятельности по обеспечению функционирования рынка и в строительстве. Доля субъектов малого 

предпринимательства в ВВП не превышала 8%, а в сельском хозяйстве - 6%. В течение ряда лет одними из 

важных проблем для предпринимателей являлись несовершенства в системе налогообложения, 

кредитования, государственного управления [3]. 

К концу 90-х годов из общего числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 

реально функционировало лишь более половины, где было занято более 10% экономически активного 

населения страны. В сельском хозяйстве малое предпринимательство играло более заметную роль (15,7-
16,4%). Однако, несмотря на рост количества субъектов малого предпринимательства и численности 

работающих в них, доля малого бизнеса в объеме производства, налоговых и платежных поступлениях в 

бюджет оставалась крайне низкой. Сложившаяся ситуация указывала на то, что факторы, обусловившие 

возникновение проблем в области налогообложения, кредитования, взаимодействия с государственными 

органами и т.д., недостаточно глубоко изучены. Основными факторами низкой жизнестойкости 

предприятий малого и среднего предпринимательства в Казахстане можно считать недостаточность 

финансовых средств, слабую ресурсную базу, непомерное бремя налогов, обилие административных 

барьеров, сужение рынков сбыта, монополизированность ресурсных рынков.  

В условиях финансовой нестабильности наиболее эффективным родом деятельности стали торговля 

и посреднические услуги и наименее привлекательным - сельское хозяйство. Региональная неравномерность 

размещения предприятий обусловливалась их ориентацией на крупные рынки сбыта, источники ресурсов и 

плотность населения Экономика страны, обладая огромными площадями сельскохозяйственных угодий, 
имея значительный трудовой потенциал, отличается низкой производительностью труда 

сельскохозяйственного производства. Подобная ситуация связана с наличием ряда факторов, негативно 

влияющих на эффективность производства сельского хозяйства. 

С самого начала проведения реформ в сельском хозяйстве большие надежды возлагались на 

фермерские хозяйства, численность которых постоянно росла. При этом площадь земельных угодий, 

находившихся в пользовании фермерских хозяйств, увеличивалась незначительно. Большая часть 
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крестьянских хозяйств имела землю в пределах 50-1000 га. При этом размещение землевладений 

крестьянских хозяйств осуществлялось бессистемно, что, несомненно, не способствовало эффективному 

использованию земельных участков. В хозяйствах, занимавшихся растениеводством, дела обстояли 

несколько лучше, чем в хозяйствах, специализировавшихся на животноводстве. Техническая вооруженность 

фермерских хозяйств оставалась крайне низкой. Сложившиеся условия вынуждали крестьян участвовать в 

различных формах кооперации [4]. 

Несмотря на то, что за годы реформ создавались институциональные условия для формирования 

эффективного хозяйственного механизма, неблагоприятная макроэкономическая ситуация в отрасли и в 

стране в целом не позволили в полной мере реализовать новые экономические стратегии, сделав сельское 
хозяйство заведомо убыточной отраслью экономики, а доходы занятых в этой сфере - одними из низких 

среди всех профессиональных групп. Безусловно, принципиальные изменения сложившейся системы 

аграрных отношений были неизбежны, но они были необходимы как условие повышения эффективности 

производства и обеспечения продовольственной безопасности страны. К сожалению, наряду с позитивными 

изменениями - расширением спектра форм хозяйствования, включая воссоздание крестьянского уклада, 

ликвидацией государственной монополии на землю, расширением прав сельскохозяйственных предприятий, 

произошли негативные изменения, приведшие аграрный сектор на определенном этапе к кризису. Это 

произошло, прежде всего, вследствие ошибок и поспешности в проведении аграрного реформирования, в 

частности игнорирования на протяжении ряда лет социально-экономических проблем села. В то время как 

еще в начале 90-х годов сложившаяся на селе ситуация требовала незамедлительного преобразования 

сельского образа жизни, включающего такие основные элементы как сельский семейный быт, 

сельскохозяйственное производство, социальная и производственная инфраструктура. 
Существующая система оплаты труда по секторам экономики и регионам страны, растущая 

безработица в сельской местности, усиление расслоения населения по уровню доходов не способствовали 

привлечению рабочих сил в сельское хозяйство. Ситуация еще более усугублялась ограниченностью выбора 

рабочих мест в сельской местности, существенным разрывом в оплате труда работников сельского 

хозяйства и других отраслей экономики, низким уровнем доходов и соответствующим потреблением, 

состоянием социальной инфраструктуры села Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 

экономики Казахстана, поэтому на современном этапе наиболее ключевой задачей должно стать создание 

жизнеспособного и самообеспечиваемого сельского хозяйства[5].  

Государственное участие в организации крестьянских хозяйств состоит в приобретении 

необходимой техники. Основными формами технического обеспечения хозяйств могут стать такие формы 

как: наделение крестьянских хозяйств при их организации техническими средствами; государственное 
обеспечение через ассоциацию крестьянских хозяйств; аренда технических средств на договорной основе у 

других хозяйств 

Для поддержания и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства с учетом его 

сезонного характера необходимо кардинальное решение проблемы кредитования. В этом плане интересен 

опыт отдельных экономически развитых стран, когда под эгидой Министерства сельского хозяйства 

создаются региональные земельные банки, кредитные банки, банки фермерских кооперативов, 

предоставляющие ссуды на основе четкой дифференциации назначения и источников кредитования. Кроме 

того, следует использовать венчурное инвестирование, осуществляемое без предоставления залогов и 

закладов; развивать альтернативные виды финансовой поддержки (лизинговые кредиты); создавать систему 

залоговых фондов взаимного кредитования. Изучение опыта налогообложения сельского хозяйства в 

развитых странах позволяет выделить тенденции и положения, которые могут быть использованы при 
разработке концептуальных подходов к построению налоговой системы в сельском хозяйстве: 

использование налоговой политики для стимулирования как всего аграрного производства, так и отдельных 

его отраслей; налоговые стимулы для инвестиций в сельское хозяйство путем исключения из 

налогообложения части дохода, направляемого на расширение производства. Необходима система 

защитных механизмов, стимулирующих развитие собственного сельского хозяйства [6]. Главным рычагом 

модернизации сельскохозяйственного производства, возобновления экономического роста в отрасли, и как 

результат, повышения уровня жизни населения на селе, являются инвестиции. Из числа довольно часто 

применяемых форм государственной финансовой поддержки, наиболее эффективными являются прямое 

бюджетное финансирование на основе грантов, контрактов, льготных займов и косвенное стимулирование 

за счет отказа государства от части налоговых поступлений в обмен на инвестирование научно-

исследовательских разработок. 

Развитый рынок предусматривает развитую систему информационного обеспечения 
товаропроизводителей. Недооценка этого компонента приводит к резкому снижению конкурентных 

способностей агропромышленных предприятий. Организация продвижения готового продовольствия после 

переработки сельскохозяйственного сырья на неосвоенные внутренние и зарубежные рынки (с помощью 

выставок продаж, электронной рекламы, презентаций и др.) должна стать непременной функцией не только 

всех агропромышленных предприятий и их снабженческо-сбытовых структур, но и государства. 
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Развитие аграрного предпринимательства, в том числе и фермерского сектора, невозможно без 

формирования развитой социальной инфраструктуры села, выражающейся через строительство жилья, 

школ, дошкольных учреждений, объектов культуры и здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, 

автомобильных дорог, электрификацию, газификацию, телефонизацию, водоснабжение, теплоснабжение и 

т.д. Развитие социальной инфраструктуры позволит: повысить материальное благополучие сельского 

населения; улучшить состояние здоровья жителей села; повысить образовательный уровень населения; 

повысить стабильность института семьи; снизить степень развития процессов деградации населения; 

повысить уровень социальной безопасности жизни в сельской местности. 

         Развитие аграрного предпринимательства в стране может кардинально измениться лишь при 
разумном государственном регулировании сельского хозяйства с обязательным соблюдением интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Логика дальнейших экономических преобразований требует 

перехода на новое качество роста в аграрной сфере, связанное с формированием рациональной структуры 

агробизнеса, повышением уровня агротехнологий, переходом к маркетинговой стратегии 

сельскохозяйственного производства, импортозамещению на внутреннем рынке, активизации экспорта в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. Специфика функционирования агропромышленного комплекса, 

обеспечение продовольственной безопасности требуют проведения агропродовольственной политики, в 

которой государственное регулирование и государственная поддержка должны играть большую роль, чем в 

других отраслях экономики. 
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Резюме: 

Эта тема является актуальной проблемой сегодняшнего дня. В статье исследованы и сделаны 

поиски ответов на вопросы – «Как будет решаться проблемы в ХХІ веке до 2050 года как экологии и воды, 

как можно урегулировать правовую сторону этих проблем?». В соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан, расположение предприятий и других объектов, влияющих на состояние водных 

объектов, с соблюдением требований и правил охраны окружающей среды, охраны недр, санитарно-
эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального использования водных 

ресурсов; следует проводить с учетом экологических последствий. Необходимо искать способы 

эффективного использования водных ресурсов и продумывать способы их правильного использования на 

ферме. Мы не должны жить в настоящем, мы не должны забывать оставлять достаточно воды для 

будущих поколений. В этой связи в данной статье приводятся примеры прав на трансграничное 

водоснабжение в Соединенных Штатах и Канаде, Индии и Пакистане. Кроме того, принятый на реке Рейн 

правовой акт, изменивший одностороннее решение по отдельным вопросам в направлении 

сбалансированного развития всех возможных интересов, является успешным примером международного 

сотрудничества. История Рейна включает в себя множество примеров конфликтов по поводу качества 

воды, экологии реки и наводнений. 

Abstract: 
This article is an urgent problem today. The paper investigated and made search for answers to questions – 

«How will the problem be solved in the XXI century until 2050 as ecology and water as soon as possible to resolve 

the legal side of the issue? » In accordance with the Environmental Code of the Republic of Kazakhstan, the 

location of enterprises and other facilities that affect the state of water bodies, in compliance with the requirements 

and rules of environmental protection, subsoil protection, sanitary-epidemiological, industrial safety, reproduction 

and rational use of water resources; should take into account environmental impacts. It is necessary to look for 

ways to efficiently use water resources and think over ways to use them properly on a farm. We must not live in the 

present; we must not forget to leave enough water for future generations. In this regard, this article provides 

examples of transboundary water rights in the United States and Canada, India and Pakistan. In addition, the legal 

act adopted on the Rhine River, which changed the unilateral decision on certain issues in the direction of the 

balanced development of all possible interests, is a successful example of international cooperation. The history of 
the Rhine includes many examples of conflicts over water quality, river ecology, and floods. 

 

  Ключевые слова: трансграничные воды, водные проблемы, водопользование, водное 

сотрудничество, международные реки, международное водное право, конвенции, экономические основы. 

  Keywords: transboundary waters, water problems, water use, water cooperation, international rivers, 

international water law, conventions, economic fundamentals 

 

Су мәселесі бүгінгі таңда тек Орталық Азияда ғана емес, тіпті жаһандық тұрғыда талқыға түсіп 

жүргені белгілі. Аймақтық-өндірістік кешендерден бастап тұтастай ел экономикасының қарыштап дамуы 

бірінші кезекте мемлекеттің су ресурстарымен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілуіне байланысты десек, 

артық айтқандық болмас. Қазіргі кезде Орталық Азия республикалары арасында шиеленісе түскен аталмыш 

мәселе көршілермен арадағы байланыстың болашақта қай бағытқа қарай бет алатынын бағамдауға 
мүмкіндік беретіндей. Таразының бір басында Қазақстан болса, екінші жағында Орталық Азиядағы  

мемлекеттер тұр. Оған тағы да Ресей мен Қытайдың салар салмағын қосыңыз. Осы ретте алаң туғызар басты 

жәйт: ағын суды, соның ішінде, әсіресе, трансшекаралық өзендерді пайдалануда жаңағы мүдделілік 

таразысының тепе-теңдігін қалай сақтауға болатындығы. Егерде аталмыш үдеріс бұдан былай да қазіргі 

бағытта өрістей беретін болса, су мәселесі төңірегінде жаңа шиеленіс түрінің туындауына жол ашылып 

жүрмей ме? Және сол шиеленіс салдарынан түптің түбінде елдің зардап шекпейтініне кім кепілдік береді? 
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Сауал көп. Оған берілер жауаптың да аз еместігіне дау жоқ. Осы ретте аталмыш проблема мемлекеттің 

құқықтық, экономикалық не болмаса экологиялық мүмкіндігін ғана танытып қоймай, қауіпсіздік және 

саяси  мәселе сипатына көшетін сыңайы бар.     Орталық Азия республикаларының экономикасы үшін су 

ресурсы өткен ғасырдың орта тұсынан-ақ өзекті де өткір проблемаға айналғанын ескерсек, оның әлдеқашан  

халықаралық маңызға ие болғандығы анық. ТМД мемлекеттері ішінде біздің еліміз өзен суымен өте төмен 

деңгейде қамтамасыз етілген. Географиялық жағынан барлық трансшекаралық – Ертіс, Сырдария, Жайық, 

Іле, Шу, Талас секілді өзендердің төменгі сағасында орналасқандықтан да болар, Қазақстан үшін бұл 

проблема күрделілігімен қатар, уақыт өткен сайын мүлдем жаңа түрге енетін  құбылмалылығымен де 

қиындық туғызуда. «2013-2050 жылдардағы өтпелі кезеңде адамзат үшін қандай проблема басты 
болмақ?».Бұл сауал шын мәнінде бәрімізді де ойлантар еді. Міне, осы мәселе Елбасының «Қазақстан-2050» 

Стратегиясында біршама толыққанды талданған(1). Президент мұны өз Жолдауының «XXI ғасырдың он 

жаһандық сын-қатері» деп аталатын екінші тарауында көтереді. Бұлар жаһандық азық-түлік қауіпсіздігі, 

судың тым тапшылығы, жаһандық энергетикалық қауіпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы тұрғысында 

атап көрсетіледі. Ал «Дағдарыстан кейінгі әлем» қорының сарапшылары жоғарыдағы сұраққа жауап  іздеу 

үстінде осылардың бәрін бір ауыз сөзбен жинақтай келіп, «табиғи ресурстардың тапшылығы» деген 

анықтамаға тоқталыпты. Және бұл тұжырымды сауалға жауап берушілердің жартысынан астамы қазық 

байлапты. Осының салдарынан әлемді кең ауқымда бөліске салу мәселесі уақыттың алға қойып отырған 

басты ұраны секілді болып көрінеді. Өйткені, табиғи ресурстар – көмірсутегі шикізатының (бірінші кезекте), 

ауыз су мен азық-түліктің тапшылығы барған сайын айқын білінуі өз-өзінен осыған жетелер еді. Ал 

планетадағы халық санының өсуі мен тұтыным деңгейінің көтерілуі бұл проблеманы бұрынғыдан бетер 

қоюландыра түседі.                                                                                                        
Мағынасы жағынан екінші болып табылатын келесі мәселе кең ауқымды экологиялық және 

климаттық проблеманы қаузайды. Сауалнамаға қатысушылар үшін экологиялық проблемалар экономикалық 

өсімнің екінші бір қыры ретінде көрінген. Сол себепті олар ресурстардың жетіспеушілігі жөніндегі 

мәселемен бір байланыс желісінде қарастырылған. Осының ыңғайында «Қазақстан-2050» Стратегиясында 

өрнек түзген: «Төртінші қатер – судың тым тапшылығы.Әлемдік су ресурстары да қатты қысым көріп отыр. 

Соңғы 60 жылда Жер шарында ауыз суды пайдалану 8 есе өсті. Осы жүзжылдықтың ортасына қарай 

көптеген елдер суды сырттан алуға мәжбүр болады», деген жолдар ойға орала береді. Расында да, су – 

барынша шектеулі қор және оның көздеріне иелік ету бүгінде геосаясаттың аса маңызды факторларының 

біріне айнала бастады. Бұл өзекті мәселе көп ұзамай  планетадағы текетірес пен кикілжіңнің жаңа ошағына 

айналып кетуі ықтимал. Себебі, Шығыс нақылында айтылатындай,«Су – тіршілік нәрі» немесе «Сулы жер – 

нулы жер» болғандықтан, оның тұтқасы қолға тиген елдің мерейі де үстем, сөзі өктем бола түсетіні қазірдің 
өзінде білініп қалды. Осы орайда ел мен жерді сумен қамтамасыз ете білу біздің елімізде де өте бір өткір де 

өзекті мәселе  болып келеді. Оның зардабы мен қиындығы жылдан жыл озған сайын сезіле түсуде. 

Суды тиімді пайдалану, оның ысырабына жол бермеу «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге 

асыруға байланысты қабылданған іс-шаралар шеңберінде де  қабылданды (1). Атап айтқанда, Үкіметке су 

жөніндегі ұзақ мерзімді мемлекеттік бағдарламаны талдап жасау тапсырылды. Оның 2020 жылы аяқталатын 

бірінші кезеңінде еліміз тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету межеленуге тиіс болса, 2040 

жылға қарай мәреге жететін екінші кезеңіне су жайының мәселесін оңынан шешу жүктеледі. Бұл үшін тағы 

үш мәселені шешіп алу көзделіп отыр. Біріншіден, басқа елдердегі, мәселен, Австралиядағы сумен 

қамтамасыз ету проблемасын шешудің озық тәжірибелерін мұқият зерттеп, оларды өз жағдайымызға 

пайдалануымыз керек. Екіншіден, қоры онсыз да аз жерасты суларын табу мен ұқыпты пайдаланудың ең 

озық технологияларын енгізген жөн. Үшіншіден, агроөнеркәсіп секторында ылғал сақтаушы 
технологияларға кешенді түрде көшуді қолға алған абзал. Осы тұрғыда қоғамымыздың ойлау жүйесін 

тұтастай өзгертуге қол жеткізгені ләзім. Ең бастысы, біз судың ысырабына жол беруді үзілді-кесілді 

тоқтатуымыз қажет. Онсыз бәрі де құр әурешілік болып шығады. Түптеп келгенде, біздің ең қымбат табиғи 

байлығымыздың бірі болып табылатын суды үнемдеудің барлық мүмкін болған шараларының бәрі 

атқарылуы тиіс.(2) 

Бұл проблеманың геосаяси аспектісі де бар. Біз осы кезге дейін соның зардабын  тартып та көрдік. 

Трансшекаралық өзендердің бастапқы қалпындай су жеткізе алмауынан Арал теңізінің табаны құрғап кетті. 

Екі елдің аумағында құрғаған танаптар бір кездергі көкшулан толқынды теңіздің 70 пайыздай бөлігін 

құрғаққа айналдырып жіберді. Тек біздің Елбасымыздың табанды да қажырлы  еңбегі арқасында ғана 

Солтүстік Аралтеңізін қалпына келтірудің ұлан-ғайыр жұмыстары қолға алынып, жақын аралықта Кіші 

Арал теңізі пайда болды. Осы экологиялық апаттың салдарынан  қаншама елді мекендермен тұрғындар бұл 

маңайдан босып кетті. Ал қазір жағдайдың түзелуіне байланысты Арал теңізі аумағында қайтадан тіршілік 
жандана бастады.Міне,осы оқиға күллі адамзат баласына алдағы уақыттарда  сабақ болуы тиіс. 

Су ресурстарын тиімді пайдалану мәселелеріне тоқталсақ. Су ресурстарын тиімді пайдалану 

жолдарын іздестіру және оларды шаруашылықта дұрыс пайдалану жолдарын қарастыру қажет. Біз бүгінгі 

күнімізбен өмір сүрмеуіміз керек, келер ұрпаққа су ресурстарын жеткілікті әрі сапалы түрде 

қалдыруымызды ұмытпауымыз абзал.  
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Мысалы, трансшекаралық өзендердің дерлік жартысы  АҚШ-тан Канадаға ағып, осы өзендердің 

жартысынан көбі Канадада бастау алып,   Америка Құрама Штаттарына құяды. «Бұл тамаша баланс», 

ғалымдардың пікіріне сәйкес, іс жүзінде екіжақты су қатынастарыдағы ынтымақтастыққа әкелді. Д-1909 

тарихы ортақ су жолдарын дұрыс пайдаланудағы құқықтары бойынша әлеуетті қақтығыстарды шешу үшін 

Су жолдары бойынша халықаралық комиссиясын (СЖБХК) құру туралы Америка Құрама Штаттары мен 

Канада арасында жасалған 1903жылғы  Шарттан бастау алады. Сол кезде СЖБХК тарапынан Америка 

Құрама Штаттары мен Канадаға бөлінген суды пайдалануды басқару үшін құқықтық принциптері әзірлеу 

және қабылдау сонымен қатар шекаралық сулардың қорғалуын қамтамасыз ететін халықаралық ұйым 

қалыптастыру туралы ұсыныс білдірген. 1907 жылы СЖБХК тарапынан келісім жобасы әзірленді, және ол 
екі ел арасындағы келіссөздер нәтижесінде қол қойылған Д-1909 келісім шартына айналды. D-1909 келісім 

шарты ең алдымен АҚШ пен Канада арасындағы шекаралық  суларды бірлесіп басқару және 

ынтымақтастықты қамтамасыз етеді.D-1909 келісім шартында  осы күнге дейін күшінде болып келе жатқан 

«шекаралық сулардың» айқын анықтамасы берілген. Сол кезеңде су ресурстарын басқаруға қарағанда 

шекаралық суларға қол жеткізу мен навигация іргелі мәселелер болды, шарттың нысанасы трансшекаралық 

жерасты суларын қамтыған жоқ. Солай десекте, ұсынылған Шарттың бірінші жобасында трансшекаралық 

зардаптарға алып келуі мүмкін судың ластануына тыйым салатын талаптар енгізілген еді. Шартқа сәйкес 

құрылған МСК оның ережелерін жүзеге асыру үшін белгілі бір «полицейлік уәкілеттікке» ие болуы тиіс 

болатын. Америка Құрама Штаттарының қарсы тұруына қарамастан, мынадай нормаларды (принциптерді) 

қамтығын ереже жазылды. Сонымен қатар D-1909 келісім шартына мына ережелер енгізілген, атап 

айтқанда:  

- Бір елде судың ластануы  басқа елге зиян келтіруі тиіс емес,  
- МСК рұқсатынсыз тараптардың ешқайсысы судың табиғи ағысының өзгеруіне алып келетін 

мөлшерде суды пайдалана алмайды немесе бөле алмайды, 

- MCК тепе-теңдік негізде құрылады, ол Америка Құрама Штаттары президенті (3 мүше) және 

Канада Доминионы губернаторының ұсынысы негізінде ұлы мәртебелі Ұлыбритания Королі (3 мүше) 

тағайындаған 6 мүшеден тұрады, 

- Тараптардың кез келген ұсыныстары бірге қарастырылады. 

        Келісім шартта МСК қызметін жеткілікті деңгейде қаржыландыру кепілдігі көзделген, ол өз 

кезегінде оның қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етті. (5) 

Жеке мәселелер бойынша біржақты шешімді барлық ықтимал мүдделерді теңгерімді дамыту 

бағытына өзгерткен Рейн өзені бойынша қабылданған құқықтық акт халықаралық ынтымақтастықтың 

табысты үлгісі болып табылады. Рейн өзенінің тарихы судың сапасы, өзен экологиясы мәселелері және су 
тасқыны мәселесін қозғаған қақтығыстар бойынша көптеген мысалдарды қамтиды. Ұлттық күш-жігерді 

байланыстыру мақсатындағы трансшекаралық ынтымақтастық соңғы екі ғасырдағы Рейн өзені тарихының 

бір бөлігі болды. Ол сондай-ақ Рейнді қорғау жөніндегі халықаралық комиссиясының жұмысы шеңберінде, 

ақпараттардың, нормативтер мен стратегиялардың  қажеттігі туралы өзара пікір алмасулар мен талқылаулар 

арқылы сенімді қалыптастыру Рейн өзені  бассейнін басқару процесінде шешуші фактор болды.   

Рейн өзенінің бассейні бірқатар батыс Еуропа елдерінің аумағын қамтиды (Швейцария, 

Лихтенштейн, Италия, Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Люксембург және Нидерланды). Рейн 

өзеніндегі  навигация бойынша Орталық комиссиясы  1815 жылғы Вена конгресінің қорытынды актісінен 

бастау алады. Бүгінде  ол 1963 жылы (Рейн өзенінің навигациясы бойынша қайта қаралған) 1868 жылғы 

Мангейм заңына негізделген. Комиссияға мүше-мемлекет ретінде Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция 

және Швейцария кіреді. Рейн өзені бойынша құрылған РОК негізгі міндеттеріне Рейн өзені және оның 
салалары бойымен навигация еркіндігін қамтамасыз етуге кепілдік беру, сонымен қатар бүкіл өзеннің 

ұзындығы бойымен шарлауды басқаратын бірыңғай құқықтық режимді қолдаудан тұрады.  

1950 жылы Германия Федеративтік Республикасы, Франция, Люксембург, Нидерланды және 

Швейцария мемлекеттері бірлесіп, Рейн өзенін ластанудан қорғау жөніндегі халықаралық комиссиясын 

(РЛҚХК) құрды. Бұл комиссия өзінің түпкілікті құқықтық негізін 1963 жылы Берн конвенциясынан алды. 

Комиссияның міндеті болып, Рейн өзенінің ластануының түрі, қайнар көзі, көлемі бойынша бақылау 

бағдарламасын әзірлеу, оны азайту үшін қажетті шаралар ұсыну мен   қатысушы елдер арасындағы келісім 

дайындау қарастырылған. Оны нақты іске асыру және қаржыландыру осы бассейннің әрбір мемлекетінің 

міндетіне кіргізілген;  Комиссия Рейн бассейні мемлекеттері үшін, ал 1976 жылдан   бастап Еуропалық Одақ 

үшін келіссөздер жүргізу алаңы және кеңесшісі болып табылады. Қазіргі уақытта, Комиссияның жұмыс 

жүргізу үшін құқықтық негізі 1999 жылдың сәуір айында Берн қаласында қол қойылған жаңа «Рейн 

Конвенциясы» болып табылады, оның атауынан «ластануға қарсы» деген сөздер алып тасталды.(сол кезден 
РҚХК болды). 1970 жылы негізі қаланған Рейн бассейніндегі Гидрология бойынша Халықаралық комиссия, 

Рейн бассейні мемлекеттерінің ғылыми-зерттеу институттары Рейн өзенінің бассейні бойынша бірлескен 

гидрологиялық шараларды әзірлейтін ұйым болып саналады. Комиссияға (РГХК) мүше мемлекеттер 

Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Люксембург және Нидерланды.  Комиссияның жұмысы Рейннің 

гидрологиясы бойынша әдістеме, ақпарат, бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу мен деректер 

алмасу және гидрологиялық талдау бойынша стандартты әдістерді әзірлеуге жұмылдырылған.  
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ХРҚК – нің желілік функцияларын қолдау үшін тұрақты Хатшылық құрылды. Хатшылық 

мәжілістердің хаттамасын, ұсынылған құжаттардың аудармасын, сондай-ақ баяндамалар мен келісім-

шарттардың алдын ала нұсқаларын дайындайды. Хатшылық БАҚ-тардың көмегімен комиссияның жұмысын 

танымалдығын арттыруға ықпал етеді. ХРҚК-нің атқарып жатқан жұмыстарының рөлі жөнінде көптеген 

авторлар өте жағымды пікір білдірді, және көптеген басылымдарда комиссияның жетістіктері  басқа 

бассейндік басқаруда қалай үлгі бола алатынын талқылап жатыр. (6) 1947 жылы Үнді субконтиненті екі елге 

бөлініп,  Үндістан мен Пәкістан - тәуелсіз болды. Үндістан мен Пәкістан арасындағы шекара Инд өзенінің 

аңғары арқылы өтіп, Пенджаб провинциясын екіге бөлді, батыс жағы Пәкістанға,  шығысы – Үндістанға 

өтті. Екі ел арасында белгіленген шекара Инд өзені жүйесі жән көптеген арналарды бөліп қана қоймай, 
Пәкістанды барлық арналардың төменгі ағысында орналасқан көршіге айналдырды, ал су бөлу мәселесі 

халықаралық проблемаға айналды..   

Осы мәселе бойынша Үндістан қатаң ұстанымда болғандықтан, жағдай қиындай түсті. Сайып 

келгенде, 1951 жылы Үндістан мен Пәкістанға арадағы шиеленіскен жағдайды Дүниежүзілік банктің  

қатысуымен шешу ұсынылды. Осы ұсыныс 1952 жылы қабылданды. 1954 жылы Дүниежүзілік банк осы екі 

елге ұсыныс жолдады. Онда былай делінген:  

Батыста орналасқан Инд, Желум және Ченаб өзендерін Пәкістанға, ал   шығыста орналасқан Рави, 

Биас және Сатлуджи өзендерін Үндістанға бекіту жөнінде ұсыныс келтірілген.  

Бірнеше жылға сөзылған күрделі келіссөздерден соң, Үндістан мен Пәкістан 1960жылдың қыркүйек 

айында «Инд өзенінің суы туралы шартқа» қол қойды. 

 «Инд өзенінің суы туралы шарттың» жасалуы мен оның орындалуынан алынатын сабақтар 

мыналарды қамтиды: 
• Күшті әділетсіз пайдалану келіссөздерге кедергі болуы мүмкін 

• Оң-пікірлес белсенді үшінші тарапты тарту, мәселені реттеуге өте қажет. 

•Су тапшылығы қаншалықты көп болса, келісімге келу мүмкіндік соншалықты аз. 

• Тарихи фактілер саяси, гидрологиялық және басқа да факторларды жоя алатын институтары жоқ 

бассейндерде қақтығыстардың бар екенін көрсетеді. 

• Бірлескен су институттарын құру жанжалдарды шешуде маңызды рөл атқарады. Су ресурстарын 

өзара түсіністікпен басқару - бұл қақтығыстың алдын алу болып табылады. (7) 

Қазіргі таңда Жер планетасында бірте-бірте көмірсутегі экономикасы өзінің сарқылар шағына 

жақындап келеді. Ал алда адам баласын мұнай мен газға сүйеніп,тек соларды ғана тіршіліктерінің діңгегі 

етіп тұратын күннен ажырап,жаңадан пайда болатын басқа да қуат көздеріне құлаш ұратын кемел кезең тұр. 

Сондықтан да  Елбасы өзінің «Қазақстан – 2050» Стратегиясында Қазақстанда атом энергиясын дамыту, 
сондай-ақ энергияның жаңғыртылатын көздерін өркендету міндетін алға қойды (1). Ал Жердің табиғи 

қорларын шектеулі және түгесілуі сипаты адамзат баласының сұранысы арта түсуімен қосыла келгенде, әр 

түрлі бағыттағы үдерістерді үдете түседі.Және бұлардың әрдайым жасампаздық, яғни жасаушылық тұрғыда 

бола бермейтіні тағы аян. Демек, қиратушылық дүрмектің де орын алуы әбден ықтимал. Ал Қазақстан 

қыруар қазынаға бай. Бұл жағдайда басқа елдер мен халықтарға біздің байлығымыз керек болады. 

Сондықтан біз өз байлығымызды өзіміз соғыс үрдісімен емес, дипломатиялық жолмен қорғай білуіміз керек. 

Әлем сарапшыларының үштен бірі адамзат алдында тұрған орта перспективалы маңызды мәселелер ретінде 

геосаяси үдерістерді, сондай-ақ ұлттық экономиканы басқару және тұтастай алғандағы халықаралық қаржы 

жүйелерінің жетілмегендігін атап көрсетіпті. Бұдан бөлек, олар өздері 2013-2050 жылдары қамтитын өтпелі 

кезеңдегі ақыл-ойға барынша ауқымды ықпал жасайды деп есептейтін басты идеяларға салмақ салыпты. 

Мұның нәтижесі де көпшілік күткендегідей болып шыққан. Сол идеялар жарысындағы көштің басын 
«жасыл» идеология – экология мәселесі бастап келеді.Бұл мәселеге де біздің елімізде қаншалықты көңіл 

бөлініп жатқаны аян. Осы орайда біздің еліміздің ЭКСПО-2017 көрмесін Астанада өткізу жөніндегі 

конкурста тап осы идеяны көтеру арқылы озып шыққанымызды көпшілік біледі. 

Қазақстан Республикасы Экология кодексіне сәйкес су объектілерінің жай күйіне әсер ететін 

кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыру қоршаған ортану қорғаудың, жер қойнауының 

қорғаудың, санитарлық – эпидемиологиялық, өнеркәсіптік қауіпсіздікті,су ресурстарын молайту мен 

ұтымды пайдаланудың талаптары мен ережелерін сақтай отырып, сондай-ақ аталған объектілер қызметінің 

экологиялық салдарын ескере отырып жүргізілуі тиіс (3). Су объектілерінің жай күйіне әсер ететін 

кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды салу, реконструкциялау, пайдалану, консервациялау, жою, 

қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі саласында уәкілетті 

мемлекеттік органдардың және санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның оң 

қорытындылары болған кезде жүзеге асырылады. Жоғарыдағы қойылған талаптарды орындау барлық 
мекемелерге заң жүзінде міндетті, бірақ бүгінгі таңда көптеген заңды тұлғалар қойылған талаптарды 

орындамай келеді. 

Трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау кезек күттірмес ауқымды мәселе болғаны қашан 

(4). Осыған байланысты трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау саласында халықаралық 

ынтымақтастықтың экономикалық негіздеріне сүйенетін болсақ: 
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 су объектісінде және оған іргелес аумақта биологиялық тепе-теңдікті ұстап тұру, ұдайы молайту 

сақтау мақсатында трансшекаралық суларды тиімді және ұтымды пайдалану; 

 трансшекаралық әсер ету нәтижесінде кінәлі тарап келтірілген залал үшін өтемдік жауапкершілікті; 

 пайдаланылатын су ресурстарына үлес қосып қатысу принципінде басқа мемлекеттер пайдаланатын 

трансшекаралық суларды басқару, реттеу және қорғау жөніндегі су шаруашылығы объектілерін 

біржақты пайдалануды жүзеге асыратын мемлекетке шығындарын өтеуді; 

 мемлекеттердің бірінің тиісті бекітілген халықаралық шарттардың негізінде белгіленген өзінің  

трансшекаралық сулар үлесінің  өтемдік негізде екінші мемлекетке беруін көздейді.  

Жоғарыдағы экономикалық негізге сүйенген трансшекаралық суларды пайдалану мен қорғау кезінде 
екі жақты және көпжақты  мемлекет келісімдері көптеген жағдайда орындалмай келеді. 

Судың құқықтық реттеу мәселесін қорытындылай келе, ҚР Экологиялық, Су кодекстерінде және  

халықаралық келісім-шарттарда көрсетілген талаптарға сәйкес әрбір мемлекетке қойылған міндетті толық 

орындауы тиіс, сонда ғана оң нәтиже беруі мүмкін.  

Қазақстан үшін өте бір өзекті мәселердің біріне трансшекаралық су ағындарының ластануы жатады 

және ереже бойынша неғұрлым жапа шегетін мемлекет, мемлекетаралық өзен ағысының төменгі бөлігінде 

орналасқаны болып табылады. Қазақстан Республикасындағы трансшекаралық табиғи нысандармен 

байланысты экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен қатар құрып кетудің қаупі бар, 

сондықтан бұл саладағы мәселелерді тезірек шешу және халықаралық бірлескен іс-әрекеттер жүргізу 

қажеттілігі аса жоғары дәрежеде. 

Қазақстан Республикасы трансшекаралық қауіпті қалдықтарды тасымалдау және оларды жоюды 
бақылау туралы Базель Конвенциясының (1989ж.), трансшекаралық контекстте қоршаған ортаға әсерді 

бағалау туралы Конвенциясының (1991ж.), сондай-ақ трансшекаралық су ағындары және халықаралық 

өзендерді қорғау және пайдалану туралы Конвенциясының (1992ж.) қатысушысы болып табылады. 

Бұл аталған құжаттардың трансшекаралық экологиялық мәселелерді реттеуде маңызы ерекше. Бірақ 

бұл құжаттардың кемшілік тұстарының бірі, олар көп жағдайда жалпы сипатқа ие (ұсыныстар жасаумен 

шектеледі), және экологиялық мәселелерді шешу барысында оның әсері тек қол қойылған мемлекеттерге 

ғана таралады. 

Елімізге Орталық Азия мемлекеттері арқылы ағып келетін Сырдария өзенінің ластану мәселесіне 

тоқтаталын болсақ, Оңтүстік Қазақстандағы Шардара су қоймасының зерттеген ғалымдар судың құрамында 

сынап, қорғасын, мырыш, мыс, хром, никель, молибден сияқты ауыр металдар барын анықтады. Олардың 

айтуынша, Сырдария өзенінің суы ауыл шаруашылығына да, балық өсіруге де пайдалануға жарамайды екен. 

Сырдария өзені суының сапасына зерттеу жұмыстарын жүргізуге 2011 жылы ОҚМУ-не 600 мың 
еуро грант бөлінген болатын. Зерттеу нәтижелері бойынша өзеннің суы тіпті егістікті суғаруға да 

жарамайтын болып шықты. Проффесор Ү.Бестерековтың мәлімдеуінше, улы заттардың көп жиналған жері 

Өзбекстанмен шекаралас тұста екен. Бірақ Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Қазақстанға келетін 

өзеннің суын қай ел көп ластап жатқаны белгісіз. Егер өзен суын зиянды заттармен ластап жатқан көздерді 

анықтап, оны бүгіннен бастап тазалаған күннің өзінде ол енді он жылдан кейін ғана пайдалануға жарамды 

болмақ. Қазақстандағы қолданбалы экология жөніндегі тәуелсіз агенттіктің бас директоры М.Бүрлібаев 

Сырдарияның суын ішуге де, егістікті суғаруға болмайтынын 2009 жылы мәлімдеген. Қызылорда 

облысында өзеннің суымен суғарылған күріш азық ретінде жарамсыз, өйткені ол ісік ауруына шалдықтыруы 

мүмкін. Ас қорыту органдарының онкологиялық аурулары Қызылорда облысындағы жаңа туған балаларды 

жиі кездеседі, 90 пайыз ана сүтінде пестицидтер бар, дегенді М.Бүрлібаев сол кезде айтқан болатын. 

Жоғарыда көтерген мәселелердің шешімі қалай болмақ, соған тоқталатын болсақ:  
- Су ресурстарын бірлесе пайдалану саласында жасалған мемлекетаралық келісім-шарттардың 

орындалуын қатаң талап ету; 

- МҮСШК отырыстарында суды бөлуге байланысты мемлекетаралық келісім шарттардың 

орындалмау себептерін талқылап, алдағы уақытта мұндай келеңсіз жағдайларға жол бермеудің шараларын 

әзірлеу;   

- мемлекетаралық су қатынастары, оны басқару және қорғау қызметі үшін құқықтық базаны нығайту 

және одан әрі дамыту; 

- трансшекаралық су ресурстарын басқару тетіктерін және суды пайдалану механизмдерін 

жетілдіру; 

 - трансшекаралық су ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану, су ресурстарын басқару мен 

пайдалануда озық технологияларды енгізу; 
- трансшекаралық су ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, зиянды 

зардаптардың алдын алу. 
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Түйін: 

Егеменді Қазақстанда нарықтық қатынастар жағдайындағы генді-инженерлік қызмет және 

ГМА-ны қолданудың функционалды-мазмұнды ерекшеліктерінің экономикалық қайта құрылу тәжірибесі, 

қалыптастыру тенденциясының дамуы  - жүйелік зерттеулер және ғылыми бекітілген құқықтық 

тұжырымдаманы даярлау арқылы тиянақты теориялық ұғынуды талап ететін күрделі және көп жақты 

мәселе. Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен перспективасы таңдалған тақырыппен, даярлаудың жүйелік 

талғамымен, генді-инженерлік қызмет мәселелерінің жан-жақты талдауымен, оның ұғымы, мазмұны, 

маңызы, құқықтық жүйенің басқа да элементтерімен байланысымен айқындалады.  

Зерттеудің жаңалығы Қазақстан Республикасында ГМА-ды қолдану және генді-инженерлік 

қызмет туралы заңнаманы дамыту жөніндегі нақты ұсыныстар алғашқы рет осы жұмыста 
қалыптастырылған.  

 

Abstract: 

Practice of economic transformations, development of a tendency of formation, functional and substantial 

features of genetically engineered activity and the address with GMO in the conditions of the market relations in 

sovereign Kazakhstan - the complex and multidimensional problem demanding serious theoretical judgment by 
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means of system researches and development of scientifically supported legal concept. Scientific novelty and 

prospects of research is defined by the chosen subject, system approach to development, the comprehensive analysis 

of problems of genetically engineered activity, his concept, the contents, essence, communication with other 

elements of legal system.   

Degree of novelty of research is defined also by that in work specific proposals on development of the 

legislation on genetically engineered activity and the address from GMO in the Republic of Kazakhstan are for the 

first time formulated. 

 

Кілт сөздер: ГМА, Агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность 
Keywords: GMO, Agroindustrialcomplex ,food safety 

 

Агропромышленный комплекс имеет колоссальное социально-экономическое значение, 

поскольку не только удовлетворяет потребности населения в ряде важнейших продуктов питания, но и 
отражает уровень жизни в стране. Необходимо учитывать, что современная ситуация в мире 

характеризуется, с одной стороны, наличием огромного числа голодающих в странах третьего мира, с 

другой, избыточным производством продуктов питания в развитых государствах, где проживает не 

больше 20% населения планеты. Развивающиеся страны, неспособные обеспечить население собственным 

продовольствием в соответствии с физиологическими нормами питания, вынуждены импортировать его в 

обмен на стратегические материальные ресурсы, драгоценные металлы и значительные политические 

уступки. 

Поэтому одним из важнейших направлений реализации концепции экономического развития 

любой страны является задача обеспечения продовольственной безопасности, которая включает 

гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также поддержание объемов 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную независимость. Она зависит 

как от макроэкономической ситуации, эффективности общественного производства и доходов населения, 
так и от развития национального агропродовольственного сектора экономики. 

В общем виде под продовольственной безопасностью понимается обеспеченная 

соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от 

внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания в объемах, 

качестве и ассортименте, соответствующих принятым стандартам и нормам. 

За рубежом, где проблемы международной и национальной продовольственной безопасности 

стали объектом пристального внимания уже в 70-х годах 20 века, существует целый ряд ее определений. 

При некоторых различиях в подходах к проблеме продовольственной безопасности в разных странах, 

единым для всех является требование поддержания такого положения, при котором все члены общества 

пользуются равными правами на достаточное питание или продовольственные ресурсы, с тем, чтобы 

сохранить здоровье и активность. Наиболее распространено определение продовольственной 
безопасности как способности государства гарантировать удовлетворение потребности населения в 

качественном продовольствии на уровне, при котором обеспечивается его нормальная жизнедеятельность.  

Анализ показывает, что проблемы продовольственной безопасности возникают, в частности, по 

причине низкого уровня экономического развития страны, неразвитости собственного 

сельскохозяйственного производства государства, что выражается в низкой продуктивности отраслей 

сельского хозяйства, использовании преимущественно экстенсивных факторов в управлении 

агропромышленным комплексом, отставании производительности труда в отечественном АПК от 

аналогичного показателя в развитых странах. В результате, отечественная продукция из-за высокой 

себестоимости оказывается недоступной для населения по тем ценам, по которым она поступает на 

рынки. 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) были разработаны 

«Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». В 1996 году 
на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продовольствия была принята Римская 

декларация по Всемирной продовольственной безопасности. В указанной декларации продовольственная 

безопасность определена как «состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому 

гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и 

другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для 

физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства 

населения страны» [1]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О зерне» от 19января 2001 г. №143-II 

«продовольственная безопасность — состояние экономики, в том числе ее агропромышленного 

комплекса, обеспеченное соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями, независимо от 

внешних и внутренних условий, при котором удовлетворяются потребности населения в продуктах 
питания в соответствии с физиологическими нормами питания» [2]. 
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Продовольственная безопасность достигается как самообеспечением продуктами питания, так и 

возможностью ввоза недостающих их видов по импорту. Ее характеризуют: 
-уровень самообеспечения продовольствием — удовлетворение потребностей населения в 

продуктах питания за счет национального производства; 

-продовольственная независимость — состояние, при котором, в случае прекращения поставок 

продуктов питания из-за рубежа, не возникает продовольственный кризис; 

-устойчивость внутреннего продовольственного рынка, которая определяется как объемами 

производства и запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, так и уровнем, 

динамикой спроса и предложения и цен на указанные товары; 

-физическая доступность продовольствия — наличие продуктов питания на всей территории 

страны в любой момент времени в количестве и ассортименте, соответствующих платежеспособному 

спросу; 

-экономическая доступность продовольствия, при которой уровень доходов потребителей 
независимо от социального статуса и места жительства, позволяет приобретать продукты питания по 

крайней мере на минимальном уровне поребления; 

-безопасность продовольствия для потребителей — предотвращение поизводства, реализации и 

потребления некачественных продуктов питания, способных нанести вред здоровью. 

Ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют меры, направленные: 

 на устойчивое развитие и функционирование агропродовольственного сектора экономики 

страны; 

- на обеспечение роста реальных доходов населения, повышение его жизненного уровня; 

- на эффективное регулирование внешней торговли сельско-хозяйственной продукцией, сырьем и 

продовольствием, и, прежде всего, их импорта с целью защиты внутреннего продовольственного рынка, 

экономических интересов отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции и 

экспансии зарубежных товаров. 
Уровень развития аграрного сектора и продовольственного рынка всегда выступал и продолжает 

выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической стабильности в стране, 

экономической и продовольственной безопасности, поэтому динамичное развитие этого сектора 

экономики должно стать одним из основных приоритетов социально-экономической политики 

государства на перспективу. 

Неслучайно продовольственная безопасность является составной частью национальной 

безопасности страны, так как ни одно государство не сможет достичь национальной, в том числе и 

экономической безопасности, не удовлетворив, в первую очередь, потребности населения в качественном 

продовольствии. В своем Послании народу Казахстана президент Назарбаев Н. А. выделил проблему 

обеспечения продовольственной безопасности как одну из важнейших задач современного этапа развития 

Республики Казахстан: «Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны. Для этого 
необходимо увеличить привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность. 

Особое внимание требуется уделить стимулированию производства важнейших продуктов питания, по 

которым не удовлетворяются потребности страны» [3]. 

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан является самым крупным и сложным 

народнохозяйственным формированием экономики страны и представляет собой совокупность отраслей, 

включающих производство, заготовку, хранение, транспортировку, переработку и реализацию продукции 

сельского хозяйства, а также пищевую промышленность, сопутствующие производства и сферы 

деятельности, обеспечивающие их современной техникой, оборудованием, информационными и другими 

ресурсами. От эффективности его деятельности во многом зависит развитие потребительского рынка, 

уровень благосостояния населения, сохранение и развитие сельских территорий, снижение безработицы и 

т.д. 

Наряду с сельским хозяйством пищевая промышленность играет значительную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности страны. Это объясняется тем, что отставание производства 

продовольствия от внутренних потребностей приводит к росту импорта продовольственных товаров. 

Такое положение весьма опасно для экономики страны и усиливает ее значительную зависимость от 

внешнего рынка, усиливающейся конкуренции как на внутреннем, так и внешнем рынках. Основными 

конкурентами на продовольственных рынках являются страны ЕС, которые продолжают дотировать 

сельхозпроизводство и осуществляют экспорт по низким ценам. Так, объемы субсидий в этих странах 

составляют в среднем около 50% от валового производства сельского хозяйства, а по странам ВТО — в 

среднем 14%. В Казахстане этот показатель находится на уровне 2%, тогда как по рекомендациям ВТО 

допускается до 5%. Сложившееся положение приводит к тому, что отечественная продукция становится 

неконкурентоспособной по сравнению с импортной по цене. 

На сегодняшний день в Казахстане насыщение потребительского рынка продовольственными товарами 
обеспечивается посредством продукции отечественного производства и импортных поставок. Состояние 
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внутреннего рынка характеризуется пороговым уровнем продовольственной зависимости от внешнего 

рынка. Государство слабо контролирует рынок продовольствия, страна уже не может прокормить себя 
самостоятельно. По большинству видов продуктов питания продовольственной корзины импорт 

составляет от 40 до 60%, а по отдельным пунктам «зашкаливает» до 100%. Лишь по таким позициям как 

хлеб и хлебопродукты, Казахстан обеспечивает себя сам и кормит близлежащие страны [4]. Между тем 

многие импортируемые товары, такие как мясные консервы, макаронные изделия, маргарин, йогурты, 

колбасы, кондитерские изделия, растительные масла и др. вполне могут производиться в стране. 

Конечно, сохранение определенной доли импорта по продовольственным товарам необходимо для 

расширения ассортимента, удовлетворения потребностей казахстанцев в полноценном питании, а также 

для сохранения конкурентной среды. Доля импорта по рекомендации Международной продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООН должна составлять не более 17% от общего объема 

потребления [4]. 

Соотношение экспорта и импорта в Казахстане выглядит следующим образом: 
-объем импорта продукции переработки сельскохозяйственного сырья в 2007 г. превысил объем 

его экспорта на 1086,2 млн долларов США, что больше аналогичного показателя 2006 г. на 28,7%; 

-анализ импортных потоков показывает, что доля импорта во внутреннем потреблении некоторых 

продуктов питания превысила предельно допустимый порог и составила: по сахару - 30,3%, сокам - 31,55, 

томатным консервам - 53,7%, консервам фруктовым и овощным - более 90%, кисломолочным продуктам 

— 22,8%, колбасным изделиям - 38%, мясным консервам — 48,5%, сырам -55,5%, молоку сухому - 55,5%, 

молоку и сливкам сгущенным - 79,4%. 

Важнейшей характеристикой продовольственной безопасности является уровень экономической и 

физической доступности. Экономическая доступность продовольствия определяется как возможность 

приобретения населением продовольственных товаров при сложившемся уровне цен и доходов в 

размерах, заложенных в минимальной потребительской корзине. 

В настоящее время в Казахстане величина прожиточного минимума по официальным данным в 
среднем на душу населения составляет 13 656 тенге. Специалисты из правительства считают, что на эту 

сумму можно приобретать в течении месяца 43 наименования продуктов из потребительской корзины, 

куда входят расходы на продовольствие, коммунальные и другие обязательные платежи. Из указанной 

суммы на продукты питания направляется 8194 тенге, а на непродовольственные - 5462 тенге. Несмотря 

на имеющийся рост уровня доходов населения, нельзя говорить об улучшении структуры питания. 

Основная доля расходов на продукты питания приходится на хлебопродукты и крупяные изделия. В 

целом доля продуктов питания составляет около 60%. Между тем существуют мировые стандарты по 

формированию потребительской корзины, в соответствии с которыми доля продуктов не должна 

превышать 40 % от прожиточного минимума. Приведенные данные о размере прожиточного минимума 

говорят о том, что разработчики далеки от реалий сегодняшней экономической ситуации: уровня 

инфляции, доходов населения, цен и прочих факторов. Поэтому необходимо при формировании 
потребительской корзины для казахстанца использовать методические подходы существующие в мировой 

практике.  

Оценка уровня физической доступности продуктов питания определяется как соответствие 

объемов фактического потребления необходимым объемам потребления, рассчитанным на основе 

стандартов. «Казахской академией питания» Министерства образования и науки Республики Казахстан 

разработаны минимальные нормы потребления продуктов питания, основанные на рекомендуемом уровне 

потребления пищевой энергии среднестатистическим жителем Казахстана. Анализ на соответствие 

стандартам потребления показывает, что в целом в Казахстане обеспечивается минимальный уровень 

потребления, и по ряду продуктов питания обеспечивается за счет отечественного производства. Так, при 

национальной норме потребления (160 кг/чел.) населения по хлебу, хлебобулочным и макаронным 

изделиям (в пересчете на зерно) в размере 2,4 млн тонн в год, мы производим в среднем около 15 млн т. В 

текущем году собрано 20,1 млн тонн зерна (в весе после доработки). Годовая потребность в мясе и 
мясопродуктах (48 кг/чел по нормам потребления) составила 740 тыс. т, в 2007 г. произведено 835 тыс. т. 

По молоку и молокопродуктам (260 кг/чел) - годовая норма потребления составляет 4,0 млн т. За 

последние пять лет среднегодовое производство составило 4,5 млн т. молока, за 2007 г. произведено - 5,1 

млн т. Потребность в яйце и яйцепродуктах (139 штук/чел) составляет 2,1 млн штук в год.  

По состоянию на 1.01.2008 г. произведено 2,6 млн штук. Существующие объемы производства 

овощебахчевых культур в два раза превышают сегодня национальные нормы потребления. Потребность 

1,5 млн тонн (100 кг./чел), а ежегодное производство составляет более 2,8 млн тонн. При национальной 

годовой норме потребления картофеля 1,1 млн тонн (70 кг/чел) среднегодовое производство стабильно 

составляет 2,4 млн тонн. 

В целом по всем вышеуказанным основным видам продовольствия объемы производства 

значительно опережают объемы потребления, что свидетельствует об обеспечении продовольственной 
безопасности страны. В то же время по растительному маслу потребности внутреннего рынка 
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удовлетворяются отечественными товаропроизводителями только на 52%, по сахару лишь на 10–14%. 

Недостающий объем потребления по указанным видам продуктов обеспечивается за счет импорта. 
Однако имеется существенная разница в соответствии национальным нормам потребления по 

отдельным группам продуктов питания: если по хлебу и хлебобулочным изделиям, картофелю, овощам, 

мясу и мясопродуктам, подсолнечному маслу, молочным продуктам и сахару потребление выше или на 

уровне пороговых значений, то по фруктам и ягодам, яйцу, рыбе и рыбопродуктам фактическое 

потребление ниже минимальных норм. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана приобретает особое значение в свете 

прогнозируемого трехкратного снижения прироста объема мирового производства продовольственных 

товаров. По данным аналитиков, в 80-е гг. ХХ в. среднегодовой прирост объема мирового производства 

продовольственных товаров составил 30 млн т, в течение последних 20 лет — 12 млн т., а в период до 

2030 г. прогнозируется снижение до 9 млн т [4]. 

В этих условиях крайне важным является эффективное использование потенциальных 
возможностей страны для дальнейшего увеличения объема производства сельскохозяйственной 

продукции, которыми мы располагаем: это большая территория, наличие необходимых для развития АПК 

природно-климатических условий и почвенных зон, имеющиеся огромные по емкости рынки сбыта 

продовольственных товаров в соседних странах. 

АПК Казахстана на современном этапе можно характеризовать как стабильно развивающийся 

сектор экономики, способный обеспечить продовольственную безопасность страны и удовлетворить 

потребности внутреннего продовольственного рынка.  

Ежегодные темпы роста производства составляют 7–8%, отмечается и рост переработки 

сельскохозяйственного сырья, растет объем экспорта. Например, в 2007 г. собрано 20,1 млн т зерна, что на 

3,6 млн т больше уровня прошлого года. Данный объем обеспечивает внутреннюю потребность страны до 

нового урожая и экспортный потенциал составляет порядка 10,0 млн тонн. За счет роста производства 

продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности в последние годы достигнуто повышение 
уровня самообеспеченности продовольствием. 

Производство масличных культур в 2007 г. составило 459,4, против 458,9 тыс. т в 2006 г., 

овощных культур - 2196,4 тыс.т, что выше уровня 2006 г на 6,7%, картофеля - 2414,8, что на 2,3% выше 

2006 г, хлопка-сырца - 438,7 тыс.т., что выше на 3,3 тыс. т или на 0,8%. 

Производство мяса в 2007 г. (в живой массе) увеличилось по сравнению с 2006 г. на 3,9% и составило 

1503,6 тыс.т, молока - на 3,0% и составило 5036,9 тыс.т, яиц - на 6,8% и составило 2663,7 млн штук. 

Несмотря на позитивные результаты, уровень эффективности агропромышленного комплекса 

недостаточен.  

Причиной низкой эффективности сельскохозяйственного производства является его 

мелкотоварный характер, технологическая отсталость, изношенность оборудования, неразвитость 

производственной инфраструктуры, недоступность финансовых ресурсов, результатом чего являются 
низкие производительность труда, рентабельность и качество сельскохозяйственной продукции.  

Около 80% продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья. Развитие отрасли 

осуществляется преимущественно экстенсивными методами, на рынке невысока доля отечественной 

продукции, низка ее конкурентоспособность. 

Показателями устойчивости системы обеспечения продовольственной безопасности является так 

же уровень качества и безопасности продуктов питания. В последние годы эта проблема приобрела 

особую важность, так как наблюдается снижение уровня качества поступающих на рынок отечественных 

продуктов питания.  

Не меньшей проблемой является поступление на отечественный продовольственный рынок 

импортной продукции, которая не всегда отвечает требованиям качества, не соответствует срокам 

хранения и небезопасна для здоровья. При этом она пользуется большим спросом в силу низкой 

покупательской способности населения. Слабо контролируется качество детского питания, часть которого 
изготовлено с использованием генетически-модифицированных организмов. 

Для решения задач и обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане разработана 

Концепция устойчивого развития АПК до 2010 г., для конкретизации которой была принята Программа 

первоочередных мер на 2006–2008 г. по реализации концепции устойчивого развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан. Целью программы являлось обеспечение устойчивого развития АПК на 

основе роста производительности труда, рентабельности его отраслей и развития конкурентных 

преимуществ отечественной продукции[5]Для реализации этих целей в Программе ставились задачи: 

-укрупнение и специализация сельскохозяйственных формирований; 

-внедрение новейших технологий, позволяющих повысить урожайность; 

-модернизация отраслей АПК; 

-формирование интегрированных производств на основе кластерных инициатив; 
-использование новых подходов регулирования рынков продовольственных товаров; 
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-развитие инфраструктуры и системы информационно-маркетингового обеспечения; 

-повышение конкурентоспособности субъектов и продукции АПК в условиях предстоящего 
вступления в ВТО. 

Реализация Программы уже принесла позитивные результаты. Валовая продукция сельского 

хозяйства составила в 2007 г. 1050 млрд тенге против 557 млрд тенге в 2002 г. Экспорт 

сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки составил в 2007 г. 1869,1 млн долл. против 

605,8 млн долл. в 2002 г.Несмотря на положительную динамику показателей АПК, проблемы 

продовольственной безопасности в стране до конца не решены. Так, наряду с ростом валовых показателей 

производства и экспорта, существенно выросли объемы ввозимой продовольственной продукции. 

Проблема также усугубляется мировым финансовым кризисом. По мнению аналитиков, он скажется на 

всех отраслях экономики. В этих условиях необходимо разрабатывать упреждающие меры, направленные 

на обеспечение продовольственной безопасности и сохранение сложившегося уровня потребления 

населения.  
В ряду таких мер следует назвать мероприятия Министерства сельского хозяйства, основанные на 

поддержке отечественных сельскохозяйственных производителей и переработчиков сырья.  

«При соответствующей поддержке государства мы можем сделать мощный рывок и перейти не 

только на самообеспечение продовольствием, но и стать крупнейшим в мире экспортером 

сельскохозяйственной продукции» [5]. С этой целью Министерству сельского хозяйства будет выделено 

350 млрд тенге на предстоящие 3 года на капитализацию холдинга «КазАгро». Эти средства будут 

направлены на сохранение стабильности внутреннего продовольственного рынка, развитие приоритетных 

направлений АПК, поддержку отечественных сельскохозяйственных производителей и переработчиков за 

счет кредитования через группы компаний, входящих в «КазАгро», для реализации прорывных проектов в 

АПК, подъема сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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Резюме 
Основной  целью обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан является 

формирование эффективной системы аграрного производства, производство сельскохозяйственной 

продукции, обеспечение безопасности продовольственных товаров, выпуск конкурентоспособной  аграрной 

продукции. 

Аbstract 

The main goal of ensuring food security of the Republic of Kazakhstan is the formation of an effective 
system of agricultural production, agricultural production, ensuring the safety of food products, the production of 

competitive agricultural products. 

 

Ключевые слова: Земледелие, растениеводство, сельское хозяйство, государственное 

регулирование, аграрный сектор. 
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Қазақ елімізде  тарихта  атам заманнан азық мәселесі салмақты орын алған. Халық өзін азықпен 

қамтамсыз ету үшін, ең бірінші жер қажет болған. Жер тайпаның, халықтың, мемлекеттің тіршілігінің  

негізгі және олардың шаруашылық қызметнің материалдық базасы болған. Ол мал және басқа да мүлік 

сияқты адам өмірінде аса маңызды мәнге ие болды. Кейбір жағдайларда жер мал мен мүлікке қарағанда 
құндырақ болатын. Тайпалар, халықтар, мемлекеттер арасындағы соғыстардың басым көпшілігінің белгілі 

бір жердегі, аумақтағы билік үшін болуы да бекер емес. Аумақ ретінде пайдаланылатын жерді «туған ел» 

деп, ауылшаруашылық қызмет үшін пайдаланылатын жерді шаруашылықтың бір бөлігі деп санаған. Жерге 

меншік құқығы оны пайдалану құқығы ретінде  қарастырылған. Кейбір ғалымдар бұл құқықты әдет құқығы 

деп санайды. Өз мазмұны бойынша жер пайдалану құқығы жерге меншік құқығымен бірдей болған.  

Жер кеңістікте шектелген ежелгі мемлекеттің қызметінің негізі болған. Аумақсыз ешбір халық, 

ешбір мемлекет өмір сүре алмайды. Үлкен аумақтарды біздің заманымызға дейінгі бірқатар мемлекеттер – 

қазіргі ата-бабалары – сақтардың, қаңлылардың, үйсіндердің және ғұндардың мемлекеттері иеленген.  

Тайпалар жерді иелене отырып, жерді өңдеумен айналысып, әр түрлі дәнді дақылар егіп, мал 

шаруашылығымен айналысқан. Ертедегі  қазба дерекетеріне сүйенсек, неолит дәуірінде тайпалар 

аңшылықпен және балық аулаумен, мал шаруашылығымен және жер өңдеумен айналысты. Ал қола 
дәуірінде, б.з.д ІІ-мыңжылыдқтарда шаруашылық жүргізудің мал шаруашылық жер өңдеу түрлері 

қалыптасты, жақсы дамыған металлургияда болды.  Осыдан кейін де ғұн, үйсін, түркеш және тағы басқа   

мемлекеттіктер дами келе егін шаруашылығы  және бау-бақша өсіріп, оларды жасанды жолдармен суғарып 

отырғандығы бәрімізге мәлім. 

 Қазақ хандығы кезеңінде өндірістік қатынастардың сипаты қазақ ауылдарында топырақтық 

климаттық жағдайларына байланысты жер пайдалану мен жерге меншіктің түрлі нысандары  болғандығын 

көрстеді. Осы жағдайлардың нәтижесінде көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы басы ролді 

иеленді. Ауыл шаруашылығындағы дәнді дақылдарды арпа бидай, сұлыны өсіріп егін шаруашылығының 

дамыған түрімен айналысып, оларды сол кезеңдегі технологиялармен өңдеп, басқа хандықтарға сатқан 

немесе айырбас жасаған [1]. 

Ресейдің үстемді кеткен кезеңіндегі тарихында Қазақ халқы Ресейге қосылуымен байланысты үкімет 

бұл жерлерді Ресей мемлекетінің меншігі ретінде жойылды. Хан билігі жойылды, жергілікті халық 
колониялдық басқару органдарына бағынады. Патша билігі жайылымдық жерлерді «бос жерлер» деп 

санады. Көшіп-қону басқармасының алдында мынандай міндет қойылды – жергілікті халықтың осындай 

жерлерін қысқартудың есебінен көшіп-қону қорын  көбейту. Мал шаруашылығының айрықша  

ерекшеліктерімен, қажеттіктерімен санаспай билік құрылымдары жергілікті еңбек шаруа халқының жер 

пайдалану нормаларын аяусыз қысқартты. 
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Қазақтардың жартылай көшпелі өмірі сипатталды. Жартылай көшпелі шаруашылығының сипаты 

болып күздік жайлымдардың, қыстаулармен жақын жердегі шөптердің олардағы құдықтар мен ормандармен 

бірге жекелеген ауылдардың, тіпті, жекелеген отбасылардың меншігінде болып табылады.  Сондай-ақ азық-

түлік оның ішінде мал, өсімдік, егін шаруашылығымен қазақ шаруалар айналысқан. Ресей мемлекеті азық-

түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қолға алған. 

КСРО құрамы кезеңіндегі тарихында азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты көптеген өзгерістер 

болды. КСРО-ға  еген кезден бастап  жер, су, орман, тау және басқа құқықтық қатынастарға түбегейлі 

өзгерістер енгізді. Революциядан кейінгі алғашқы жылдарда патшалық рекрияциялық ауылшаруашылық 

саясаттың саладары байқалатын. Қазақстандағы Ресей империясының отарлау саясатының Қазақстандағы 
Ресей империясының отарлау нәтижесінде Қазақстандағы 28,2 млн ондық жыртуға икемді жердің 22,7 млн 

ондағы халықтың пайдалануынан алынды [2]. 

Шаруашылықтың ұжымдық шаруашылықтарға және ұжымдық шаруашылықтың басқа да 

нысандарына ауысуын ұйымдастыру тек мәжбүрлеу әдістерімен ғана жүзеге асырылды. Мысалы, ОАК-тың 

(ЦИК) 1930 жылғы 1-ақпандағы «Ауылшаруашылығын социалистік қайта құру және кулактармен күрес 

бойынша шаралар туралы» қаулысына сәйкес жергілікті органдарға мәжбүрлі ұжымдастырға кедергі 

жасаушы ірі шаруашылықтармен күресу, тіпті, олардың мүлкін тәркілеп, қатысушыларды елдің шалғай 

игерілмеген аудандарына айдап жіберу құқығы берілді.  

Ауыл шаруашылғын жаппай ұжымдастыру (1929-1935ж.ж) кезінде ауыл шаруашылық 

кооперациясының кең тараған түрі болып артель табылды. Көшпенді және жартылай көшпенді аймақтарда 

да біршама ауыл шаруашылғын ұжымдастыру белгілері көрініс тапты [3].  

Жоғарыда айтылғандай, ұжымдастыру ауыл шаруашылығында мәжбүрлі түрде жүзеге асырылды 
және де мұнда көшпенді және жартылай көшпенді тұрғылықты халықтан барлық мал мен астық мәжбүрлі 

түрде алынды. Осының нәтижесінде, Қазақстанда ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастырудың алғашқы 

кезеңінде тұрғылықты халықтың екі миллионнан астам адам ашаршылықтан өлді. Ұжымдастыру салдары 

азық-түлік қауіпсіздігіне кері ықпалын тигізгені айдан анық көрініс тапты.  

Ауыл шаруашылығы дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің аталған ерекшеліктері 

ауылшаруашылық құқықтың да ерекшеліктерін көрсетеді,  бұл олардың байланысын және ұқсастығын 

білдіреді. Осындай саланы бөліп шығару қажеттігі туралы сұрақтар  ғылымда туындаған 70 жылдардың 

басында туындаған. Осы кезеңде азық-түлік мәселесі малға қойып әр түрлі бағдарламалар дайындалған 

және ғылыми еңбектер шығарылған. Ауылшаруашылық құқықтық бір саласы ретінде танылған азық-түлік 

қауіпсіздігі негізгі проблема ретінде алға қойылып отрыған. Заң әдебиеттерінде бұл мәселелер бойынша 

даулар туындаған. Ол уақытта колхоздық құқық ауыл шаруашылығы  саласындағы барлық қатынастарды 
қамти алмайтын, өйткені совхоздардың – мемлекеттік ауыл шаруашылық кәсіпорындардың саны тез арада 

өсіп кетті. Экономиканың дамуының жаға жолдарын іздеу, азық-түлік мәселелерін шешу агроөнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен ұйымдардың пайда болуына әкелді [4].  

Биолог-ғалымдардың айтуынша, азық-түлік тегіне қарай: жануар тектес және өсімдік тектес, табиғи 

және жасанды болып бөлінеді. Мәселен, мал, құс, балық, сүт және сүт өнімдері, жұмыртқа жануар тектеске 

жатса, қалған дәм-тағам бүкіл наннан бастап саңырауқұлаққа  дейінгі өсімдіктен алынған азық-түлік болып 

табылады. Табиғаты – атынан көрініп тұрғанындай, бірден тұтынуға немесе өңдеуден кейін 

пайдаланылатын азық-түлік түрлері. Жасандысы – қолдан өсірілген (мәселен, окорочка) және түрі 

өзгертілген (модификациялық), генетикалық-мутациялық (тағам құрамына протеиндар қосылатын) тағам 

түрлері, олардың көбіне Батыстан әкелінген өнімдер екенін айту қажет. Бұрын аталмыш тамақ түрлері бізде 

мүлдем болмаған. Тек нарық күшіне енген соң барып, еліміздің сөрелеріне сұғына кіріп, қазір базарлар мен 
дүкендерді, қала берді, дүңгіршектерді толығымен жайлап алды.                   

Азық-түлік қауіпсіздігінің мағынасын ашпас бұрын азықтың ұғымын біліп алған жөн. Азық дегеніміз  

адам үшін тамақ көзі болып табылатын жануарларды азықтандыру үшін пайдаланылатын, өсімдіктен, 

жануардан, минералдан, микробиологиялық қолданыстан алынатын азық-түлік; Тамақ өнімдері дегеніміз 

адам тұтынатын шикізат, тамақ азық-түлігі, арнайы мақсаттағы тамақ өнімдері, ауыз су, тамақ қоспалары 

және тамаққа биологиялық активті қоспалар, адам үшін тамақ көздері болып табылатын жануарларға 

берілетін азықтар және азық қоспалары [5].     

Азық-түлік нақты қол жетімділігі тұтыну нормаларының сәйкес келетін көлемде және түр-

түрлерімен, тұтыну орындарында  үздіксіз болуы ретінде анықталады. Тамақ өнімдеріне нақты қол 

жетімділік деңгейін бағалау тамақ өнімдерін нақты тұтыну көлемінің стандарттарының негізінде есептелген, 

халықтың қажетті тұтыну көлемінде сәйкестігі ретінде анықталды. Тамақ өнімдерінің жекелеген топтары 

бөлінісінде елеулі айырмашылықтар бар: егер нан мен нан-тоқаш өнімдері, картоп, көкөніс, ет және ет 
өнімдері, күнбағыс майы, сүт өнімдері мен қант бойынша тұтыну шекті мәндер деңгейәінен жоғары немесе 

деңгейінде болса, ал жеміс-жидек, жұмыртқа, балық пен балық өнімдері бойынша нақты тұтынудың ең 

төменгі нормаларынан төмен. 

Азық-түлікке экономикалық  қол жетімділік ең төменгі тұтыну себетінде енгізілген көлемде баға 

мен кірістің қалыптасқан деңгейі жағдайында халықтың азық-түлік тауарларын сатып алу мүмкіндігнде 

ретінде  анықталды[6].  
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Қазіргі кезеңде “азық-түлік қауіпсіздігі” деген ұғым екі мағынада қолданылып жүр. Біріншісі азық-

түліктің жетіспеушілігі туралы да, екіншісі азық-түлік өнімдерінің сапасына қатысты, яғни адам ағзасына 

тигізетін зиянды әсері жайлы түсінік болып табылады. Басқаша айтқанда, біріншісі, экономикалық 

қорларды басқару, реттеуге қатысты болса, екіншісі тікелей сапалық басқаруға қатысты ұғымдар. Біз екінші 

ұғым төңірегінде сөз қозғамақпыз. Азық-түліктік қауіпсіздігі дегеніміз сыртқы және ішкі жағдайларға 

қарамастан, тамақтанудың физиологиялық нормаларына сәйкес халықтың тамақ өнімдеріне деген 

қажеттерін қанағаттандыратын керекті ресурстармен, әлеуетпен және кепілдіктермен қамтамасыз етілген 

экономиканың, соның ішінде оның агроөнеркәсіптік кешенінің жай-күйі [8].  Тамақ 

өнімдерінің әр түрлі вирус, паразиттермен залалдануы адам денсаулығына қауіп төндіруші негізгі фактор-
лардың бірінен саналады. Соңғы кездері адамзатты алаңдатқан сиыр құтырығы, құс тұмауы, жануарлар мен 

құс еттерінде сальмонелл бактерияларының пайда болуы, өнімнің экологиялық залалдануы сияқты адам 

өмірі мен денсаулығына зиян келтіретін көптеген қауіпті факторлар пайда болуда. Сонымен қатар, генети-

калық өңдеу жолымен алынған белоктардың аллергиялық ауруларды қоздыру ықтималдығы басым болса, 

ауыл шаруашылығы саласында кеңінен қолданылатын химиялық заттар (пестицидтер, нитраттар, ауыр 

металдар, т.б.) өсімдік пен малдан алынатын тамақ өнімдерінде сақталу арқылы адам ағзасына тікелей қауіп 

төндіреді. Тамақ өнімдерінде химиялық зиянды заттардың (канцерогендер, аллергендер, т.б.) пайда болуына 

кейде өндірістік процестердің де әсері айтарлықтай болуы мүмкін. Соңғы уақыттарда тамақ өнімдерін 

өндіру, айналымға жіберу барысындағы контаминация (қауіпті факторлардың өнім құрамына енуі) 

қауіптілігі күрт жоғарылауда. Мұндай қауіптілік физикалық, химиялық және биологиялық сипатта, өнімнің 

өмірлік циклінің кез келген сатысында – шикізатты өндіруден бастап дайын өнімді пайдалануға дейінгі 

аралықта пайда болуы ықтимал. Тамақ өнімдерінде химиялық қауіпті заттардың пайда болуы кейбір 
жағдайларда өндірістік технологияның кемшілігінен де болуы мүмкін. Сонымен қатар, кейбір оңай олжа 

тапқысы келетін санасы төмен адамдардың заңсыз әрекетінен рынокта жалған өнімдердің пайда болуын да 

жоққа шығаруға болмайды. Жалған өнім жасаушылар тұтынушыларды алдап қана қоймайды, кейбір 

жағдайларда сол жалған өнімдерімен адам денсаулығына зиян келтіріп, өміріне қауіп төндіруі де мүмкін. 

Әсіресе, тамақ өнімдерінің белгілі бір құрамдарын арзан да сапасыз қоспалармен алмастыру арқылы олар-

дың санын немесе салмағын молайту, өнімнің сыртқы орама, қапшығына оның құрамы мен тағамдық 

құндылығы туралы жалған ақпараттар беру (мысалы, табиғи емес өнімді табиғи етіп көрсету), т.с.с. 

тәсілдерді қолдана отырып тұтынушыны алдап, жаңылыстыратын әрекеттер жиі ұшырасады. Сондықтан 

мұндай әрекеттердің жолын кесу үшін Үкімет пен тұтынушы қауым күш қосып күресуі қажет[10].

 Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі мақсаты 

агроөнеркәсіптік кешеннің тиімді жүйесін қалыптастыру және бәсекеге қабілетті өнім өндіру негізінде 
Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. 

 Агроөнеркәсіп кешенін тұрақты дамытудың мақсаты – салаларының өнімділігі мен табыстылығын 

арттыру және отандық өнімдердің ұлттық бәсекелестіктің артықшылықтарын дамыту негізінде 

агроөнеркәсіптік кешенінің тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады [35]. Құқықтың принциптері 

қоғамдық өмірдің объективтік даму заңдылықтарын жан-жақты анықтап, негізгі бағыттарын құқықтық 

норма арқылы бекіту. Құқықтың қағидалары  

- Жалпы қоғамдық қағидалар: қоғамдық басқарудағы әділеттілік, бостандық, теңдік, 

демократиялық шеңбері көрсетіледі. 

- Салалық қағидалары: қоғамның әр саласының басқару ерекшеліктері құқықта толық 

көрсетіледі. 

- Салааралық қағидалары: қоғамның бірнеше салаларын басқару ерекшеліктері көрсетіледі 
[7]. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің принциптері дегеніміз – азық-түлік қауіпсіздік 

қатынастардың құқықтық реттелу сипатын және бағытын анықтайтын, негізгі басшылыққа алатын идеялар. 

Олар барлық уақытта бірдей болмайды. Белгілі бір тарихи кезеңде агроөнеркәсіптік кешенде шешілетін 

міндеттер мен негізгі бағыттардың өзгеруіне сәйкес құқықтық реттеу қағидалары да өзгеріп отырады. 

Салалық ауылшаруашылық құқық қағидаларына мыналар жатқызылады. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қайнар көзі. 

Ауылшаруашылық саясатты жүргізе отырып, азық –түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ауыл 

шаруашылығын қолдайтын және адам денсаулығы мен өмірі және қоршаған ортаға қауіпсіз  тамақ 

өнімдерін әзірлеуге, жасауға нормативтік құқықтық актілер қажет деп танылды. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қайнар көзі  дегеніміз -  агроөнеркәсіптік кешен 

саласындағы қатынастарды, ауылшаруашылық қатынастарды, соның ішіндегі азық-түлік қауіпсіздігі 
қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілер. 

Мұндай нормативтік құқықтық актілерге мынандай белгілер тән болуы қажет. Біріншіден, 

мемлекеттік билік күшін тасушы болуы қажет, екіншіден, олар арнай өкілетті органмен немесе лауазымды 

тұлғамен қабылдануы қажет, үшіншіден нормативтік сипатта, яғни көп рет қолануға  арналған болуы қажет, 

төртіншіден саны анықталмаған субъектілерге бағытталған болуы қажет,  бесіншіден, барлық субъектілерге 

міндетті болуы қажет.  
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Бұл үшін керекті әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдай қажет. Жаппай қарулануды тоқтату 

көптеген елдердің экономикалық және техникалық артта қалуын жою, агарлық экономиканы реформалау 

және басқа жаңғыртуларды жүргізу мәселені шешуде ерекше рол атқарды. 

Біртұтас әміршіл мемлекет ретінде КРСО-ның өмір сүруін тоқтатуды, бұрынғы республикалардың 

орнына жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы осы елдердің тұрғындары азық-түлікпен қамтамасыз ету 

жағдайын күн тәртібіне түсіре алмайды. Алайда, бұл жерде әлеуметтік және саяси жаңғыртылуларды жзеге 

асыру қажеттіліктері тұр.  

Барлық қажеттіліктерді, оның ішінде қоғамның барлық мүшелерін азық-түлікпен материалдық 

жағынан барынша толық қанағаттандыру туралы ұран көтерген өндірістің социалистік тәсілі іс жүзінде бұл 
міндеттерді орындауға қабілетсіз болып шықты. Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде белгіді бір 

табысқа жеткеніне қарамастан шын мәнінде жоспарлы экономика кез келген өсірушіге, оның ішінде азық-

түлік өндірушіге өндіріс құралдарын алыста қалып, өз шығарған өнімнің қожайыны бола алмайтындай 

өндірістік қатынастарды танудан әрі аса алмады. Нәтижесінде ауыл шаруашылығында бөлінген үлкен 

күрделі қаржы, өндірістегі өндіріс құралдарының айқын басымдылығы және жер шаруашылғы, мал 

шаруашылығы, механизациядағы, агрохимиялық жабдықтаудағы орасан ғылыми-техникалық өркениет және 

басқа жетістіктер уәде етілген тамақ өнімдері мен өнеркәсіп үшін шикізаттың молшылығын жасауға мәнді 

әсер ете алмады.  

Азық-түлік проблемасын шешуді тежеудің негізгі себебі. Тіпті де материалдық ресурстардың 

тапшылығы немесе ауыл еңбеккерлерінің жалқаулығы емес әлеуметтік-саяси және экономикалық жүйенің 

ажырамас бөлігі болып саналатын басқарудың әміршіл-әкімшіл әдісі екенін ақыр-аяғында  түсінгеннен 

кейін барып, кейіннен өз кезегінде саяси жүйенің ауысуына әкелегн экономикадағы нарықтық қатынастарға 
күрт қадам жасалынды. 

Азық-түлік жағдайын түпкілікті жақсартпай, нарықтық тегергішті игеру жөніндегі жұмыстарды бір 

арнаға түсіру тіпті мүмкін емес. Егер өмір барған сайын қиындай берсе, ал халық  қарыны тойып  тамақ 

ішпей, қайыршылғын қоймаса, ең тартымды және көңілге қуаныш ұялтады деген бағдарламаның өзі қолдау 

таппай құрдымға кетеді. 

Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді жақсарту әлеуметтік абыржуды тоқтатуға немесе 

барынша байыпты арнаға түсіруге  мүмкіндік беріп, этносқа проблемаларды шешуге толқуларды басып 

мұнай, газ, және басқа орыны толмас табиғи ресурстарды сыртқа шығаруды қысқартып, инфлияцияны 

ауыздықтап қаржылық және ақша жүйелерін сауықтырады. 

Ауыл шаруашылық  өндірісі басшылықтың білікті болғанына, жұмысшылардың белсенді күш-

жігеріне қарамастан көптеген факторлардың әсерінен азапқа түскен адамдай ауыр халді басынан кешіреді. 
Мысалы, әзірге адамның бақылауын аз көнетін табиғи фактор, оның ішінде ауа райының жағдайын алайық. 

Қуаңшылық, бұршақ жауы және басқа қолайсыз құбылыстар жұмысшылардың барлық ұтылысына 

айтарлықтай зиян әкеледі немесе тіпті жоққа шығарып тынады [8]. 

Өндірістің ерекше саласы ретінде ауыл шаруашылғының ерекше белгісі онда өндірілген (тұқым, 

жем, малдың төлі, органикалық тыңайтқыш және басқалар) одан әрі өнімді көбейту үшін 

қолданылатындығы болып табылады. Биологиялық факторлар мен тірі организмдерді пайдалануға 

негізделген ауыл шаруашылғында бұл жағдай оның өндіріс техникалық да ерекшелігін білдіреді. Табиғи-

биологиялық фактор өндірістің тиімділігін анықтауда ең басты факторы  болып саналады. Мал мен 

өсімдіктер дамуының табиғи  заңдылықтарын сақтамау басқа өндірістік экономикалық ресурстардың 

тиімділігін төмендетуіне әкеліп соқтыратын болатын техника, еңбек ұйымдастыру жүйесі аталмыш 

факторға қарай ыңғайланады. 
Ауыл шаруашылығынның маусымдық қасиеті оның табиғи ерекшеліктері болып табылады. Мұның 

өзі өндіріс кезеңі мен жұмыс кезеңінің тура келмеуін туындырып, жыл бойы жұмысшы күші мен 

материалдық техникалық ресурстардың тепе-тең пайдалануға қолбайлау жасап, табыстың түсуінде ала-құла 

қылады.  

Табыстың түсуінің маусымдық мәнде болуы барлық өндірістік циклдік өң бойында шығарылатын 

шығынның орнын толтырудың өте қажет көзі ретінде ауыл шаруашылық  өндірістік  несиелік ресурстар 

алуға итермелейді. 

Ауыл шаруашылық жұмыстарының қарбалас кезеңдеріне шаруа уақытпен санаспай, демалыссыз, 

демалыс пен мерекелік күндерсіз ауа райының қолайлы сәттерін қалт жібермей, қымбат уақытты тиімді 

пайдалану үшін жан-тәнін салып жұмыс істейді. Оның есесіне кейбір кезеңдерде, әсіресе қысқы уақытта 

шаруа адамы апталап, тіпті айлап бос болады. 

Ауылшаруашылық өндірістің жоғарыда айтылған ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен тығыз 
байланысты, ауа райы мен жер бедері жағдайының әр түрлілігі, шаруа еңбегінің ерекше мәнде болуы өз 

бойында іскер қожайын, басқарушы менеджер және жұмысшы орындаушы сияқты үш қасиетті жинақталған 

ерекше жұмысшының жұмыс істеуін талап етеді. Агробизнес дамыған елдердің фермерлік 

шаруашылғындағы тұрақтылық пен тиімдімділік бәл соларға арқа сүйейді. Шаруашылық отбасылық 

шаруашылықтар көптеген ауыл шаруашылық бірлігі болып табылады. Отбасы өндірістік ұжым ретінде өз 

бойына өндірістік қызметтің іскерлік, басқару және орындаушылқ міндеттерін тамаша жинақтай білді.    
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 Бүгінде еліміздегі басты бағыттың бірі де бірегейі – отандық өнім сапасын арттырып, елді азық-

түлікпен қамтамасыз ету болып отыр. Ауылшаруашылық бизнестің тиімді жүйесін қалыптастыру, отандық 

өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру және сыртқы рынокта сату көлемін ұлғайту, азық-түлік импортының 

деңгейін төмендетуде ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Егін және мал шаруашылығын дамыту мен одан 

алынатын өнімдерді өңдеу мәселесіне жан-жақты назар аударылған. 

Қазақстанның халық шаруашылығының ең негізгі маңызды саласы – ауыл шаруашылығы болып 

табылады. Оның маңыздылығы – ең алдымен халықты азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, ал өңдеуші 

өнеркәсіпті қажетті ауыл шаруашылық шикізатымен. Ауыл шаруашылығының еліміздің экономикалық, 

әлеуметтік өмірінде айрықша орын алатын баршымызға белгілі. Ауыл шаруашылығы дамуының деңгейі 
көбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анықтайды. Қазақстанның ауыл шаруашылығына қолайлы 

жерлері көп болғандықтан, әлем нарығында бәсекелестікке қабілетті агроөнеркәсіп секторын дамытуға 

барлық мүмкіндіктері бар. Оған қоса, ел халқының жартысына жуығының әлеуметтік жағдайы ауыл 

аймақтарымен тығыз байланыста. Ауыл республика экономикасы дамуындағы маңызды фактор болса, ауыл 

халқы еліміздіқ қоғамдық – саяси тұрақтылығының да шешуші факторы болып есептеледі. Республика 

халқының 44 пайызы бүгінде ауылдық жерлерде тұрады. 2003-2005 жылдары Елбасының шешімімен Ауыл 

жылдары деп жарияланған еді. Осыған сәйкес, агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдаудың үш 

жылдық бағдарламасы қабылданғаны белгілі. Ауыл шаруашылығы ұлттық экономикамыздың негізін 

құрайды. Ауылдың әлеуметтік жағдайын, тұрғындардың тұрмысын түзеу үшін қатарынан үш жылды ауылға 

арнау елімізге үлкен өзгерістер әкелді. Ауылдық жерді дамыту ұғымы тек қана, ауыл шаруашылығын 

дамытудан әлдеқайда үлкен нәрсені көздейді. Бұл ауылдық қауымдастықты қамтитын бүкіл қатынастар 

кешенінің дамуы болып табылады. Демек, бүгінгі таңда ауылды жандандыру ауылдағы саяси, әлеуметтік әрі 
әкономикалық байланыстарды қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бөлігі ретінде қарастыруымызға 

болады. Ауыл дегеніміз – сайып келгенде, халықтың тұрмыс салты, мәдениетіміздің, дәстүріміздің, әдет 

ғұрпымыз бен рухани тіршілігіміздің қайнары [20]. Осынау саяси-моральдык және әлеуметтік факторлардың 

өзі-ақ бізден ауылға барынша байсалды қарауымызды талап етеді. Тәуелсіз Қазақстан тұсындағы жаңа 

концептуальдық-ғылыми көзқараспен талдап, алғаш рет тарих ғылымына бұл мәселеге жаңа ғылыми 

тұжырым жасау міндетін туғызды. Бірақ осыған қарамастан, бұл мәселе бойынша қазақстандық 

зерттеушілер арасында тарихшы ғалымдар да біраз жұмыстар тыңдырды. 

Сондай-ақ, “Ауыл” бағдарламасын жүзеге асыру негізінде саланы әртараптандыруға қатысты 

ауқымды шаралар қолға алынып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ел мұқтажы қанағаттандырылмай 

отырған маңызды тамақ өнімдерін өндіру өз жүйесін тауып отыр.   

Әлемдік азық-түлік нарығында қалыптасқан жағдайды ескерсек, азық-түлікпен қамтамасыз ету 
мәселесі былтырғы жылы барлық елдің экономикалық және әлеуметтік өмірінің негізгі мәселесінің біріне 

айналды. 

Саланың даму қарқынының баяулауына жол бермеу, инфляциялық үдерістерді ырықтандыру,  ішкі 

рынокты ашық-түлік тауарларымен толтыру және осының негізінде халықтың тұрмысын қамтамасыз ету 

мақсатында, Қазақстан Республикасының Үкіметі бірқатар жүйелі және кешенді шаралар қабылдап отыр, 

осының арқасында қазіргі уақытта елдің азық-түлік рыногындағы ахуалдың тұрақтанып отырған жайы бар. 

Алдағы кезеңде өсiмдік шаруашылығы саласында ғылыми негiзделген агротехнологияға және 

егіншіліктің агроландшафттық жүйесіне көшудi қамтамасыз ету қажет.  

Егіншілiктi ынталандыру жөнiндегі бағдарламалар кеңейтілетін болады. Алдағы жер жағдайын 

бақылауды нығайту шараларына байланысты агрохимиялық қызметтiң ғылыми-әдiстемелiк орталығын 

нығайту қажет.  
Мал шаруашылығында орташа және iрi тауар өндiрiсін дамытуға және осы саланы өнеркәсiптiк 

негiзде жүргiзуге, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жақсарту және жоғары өнiмдi тұқымдар 

ұрығымен жасанды ұрықтандырумен толық қамту жолымен табынның тұқымдық құрамын жақсартуға 

жағдайлар жасалады.  
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Резюме: 

В данной статье отдельно изучаем криминологические направления профилактики поведения 
предпринимателей, склонных к правонарушениям. 

Если речь идет о том, что мы должны делать, как этика, наука, нравственное, правильное 

поведение человека, то можно увидеть, что криминологическая наука занимается вопросом, Что делать, 

чтобы уменьшилось количество совершаемых преступлений. 

В предыдущих параграфах настоящей главы мы рассмотрели этические и педагогические 

возможности профилактики криминогенного поведения, взяли воспитание как институт социализации 

человека. В этом параграфе мы рассматриваем методы и способы воздействия на личность 

правонарушителя, которые проповедуют криминологическую науку. 

 

Abstract: 

In this article, we separately study the criminological directions of preventing the behavior of entrepreneurs 

who are prone to offenses. 
If we are talking about what we should do, such as ethics, science, moral and correct human behavior, then 

we can see that criminological science deals with the question of what to do to reduce the number of crimes 

committed. 

In the previous paragraphs of this Chapter, we have considered the ethical and pedagogical possibilities of 

preventing criminogenic behavior, taking education as an institution of human socialization. In this section, we 

http://www.google.kz/
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consider the methods and methods of influencing the personality of the offender, which preach criminological 

science. 

 

Кілттік сөздер: Кәсіпкерлік, қылмыскер, әрекет қабілеттік, азаматтық-құқықтық, қылмыстық 

жауапкершілік, салық. 

Keywords: Enterprise, criminal, capability, civil legal, criminal responsibility, tax. 

 

  Бұл мақалада кәсіпкерлердің құқық бұзуға бейім мінез-құлықтарының алдын-алудың 

криминологиялық бағыттарын жеке зерделеп өтеміз. 
 Егер этика, ғылым ретінде, адамның өнегелі, дұрыс мінез-құлық көрсетуі үшін біз не істеуіміз 

керек деген мәселе көтеретін болса, онда криминология ғылымы жасалып жатқан қылмыстардың саны 

азаю үшін не істеу керек деген мәселемен айналысатындығын көруге болады.  

 Осы тараудың өткен параграфтарында криминогендік мінез-құлықтың алдын алудың этикалық 

және педагогикалық мүмкіндіктерін қарастырдық, тәрбиені адамды әлеуметтендіру институты ретінде 

алдық. Бұл параграфта біз құқық бұзушы кәсіпкердің жеке басына ықпал етудің криминология ғылымы 

уағыздайтын әдістері мен амалдарын қарастырамыз. 

 Қылмыстылықтың алдын алу дегеніміз – бұл мемлекеттің, қоғамның, жеке және заңды 

тұлғалардың қылмыстылыққа жаңа адамдардың тартылуына, жаңа қылмыстық іс-әрекеттердің жасалуына, 

қоғамдық қатынастардың ары қарай криминалдануына жол бермеу мақсатында қылмыстылықтың 

детерминация және себептілік үрдісіне мақсатты ықпал етуі.  

 Біз бұрындары қылмыстылық дегеніміз – күрделі әлеуметтік құбылыс, сондықтан да оның 
себептерін ең тиімді қылмыстық саясат та жоя алмайды деп санағанбыз. Қылмыстық заң жүйесі қандай да 

бір қылмыстың алдын алу мақсатында қылмыскерге, сондай-ақ азаматқа ықпал жасай алады, жасауға тиіс 

те. Әңгіме – сол ықпалдың неге тұратындығында, қаншалықты және қандай әдістермен 

жасалатындығында. Бұл мәселелерде маңызды саяси-әлеуметтік және идеологиялық мазмұн бар. 

Қылмыстық саясат құралдары қылмыстылықтың субъективтік және бірқатар жақындау объективтік 

себептеріне және оларға мүмкіндік тудыратын жағдайларға ғана ықпал жасай алады. 

 Н.М. Абдировтың пікірінше, «таза» түрде қылмыстың алдын алу дегеніміз – криминогендік 

факторларды жою және қылмысқа дейінгі кезеңде адамның мінез-құлқын түзету арқылы қылмыстың 

жасалуына жол бермеу [1, 279 б.]. 

 Ал профессор Е.І. Қайыржановтың ойынша, қылмыстың алдын алу мақсатында ықпал 

жасалынатын объект «өте күрделі құбылыс», оған жеке адам, адамдар тобы, оларды қоршаған орта (оның 
ішінде тікелей қоршаған орта) және әртүрлі «заттар» – факторлар, себептер мен жағдайлар, мән-жайлар, 

т.б. жатады [2, 24 б.]. 

 Алдын алу объектілері жайында сөз қозғағанда, тіптен, нақты кәсіпорын, аудан, қала, қандай да бір 

аймақ жайында айтуға болады. 

 Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, қылмыстылықтың алдын алуға анықтама берсек, ол – 

қылмыстылықтың себептерін және оған мүмкіндік тудыратын жағдайларды анықтау және жою мақсатында 

мемлекеттік, қоғамдық және басқа ұйымдардың жүргізетін, өзара байланыстағы әртүрлі шараларының 

жиынтығы. 

 Әңгіме әртүрлі субъектілерден тарайтын көп деңгейлі шаралар жүйесі жайында болып отыр.  

 «Қылмыстылықтың алдын алу» термині даусыз деп саналмайды, себебі орын алған бар нәрсенің 

алдын алу мүмкін емес. Ал қылмыстылық, ол – бар нәрсе. Бұл тұрғыдан алғанда оған дау айтуға болады, 
бірақ ол ғылыми айналымға кіріп кеткендіктен қалыптасқан ұғымды өзгертіп жатудың қажеті болмас. 

Мұндағы басты мақсат – қылмыстылықтың себептілігі мен детерминациясына баса көңіл аудару, 

адамдарды қылмысқа жібермеу.  

 Бұл терминмен қатар «сақтандыру» термині де қолданылады. Кейбір авторлар бұл екі ұғымды 

синонимдер дейді, кейбіреулері олардың арасында айырмашылық бар дейді. «Сақтандыру» туралы көбіне 

нақты қылмыстардың жолын кесуге қатысты айтады, бұл ретте қылмыстың ойластырылуы, оны жасауға 

дайындалу фактісін дер кезінде ашу және ол фактіге шара қолдану жайында сөз болады. Бұл тұрғыдан 

алғанда, «сақтандыру» – жоғарыда көрсетілген «классикалық» мәндегі қылмыстылықтың алдын алу мен 

құқық қорғау қызметінің ортасындағы көпір іспетті, тіптен соңғысына жақын тұрған сияқты.  

 Кәсіпкер көп жыл бұрын босатылуға тиіс еді немесе жаңа қылмыс бұрынғымен байланысты емес 

(бұрынғысы – лауазымдық, ал екіншісі – зорлық-пайдақорлық қылмыс), бұл кәсіпкердің жеке басының 

бағыттылығын көрсетпейді, ал бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу фактісінің өзі оған қатаң 
режим тағайындауға негіз болады. Қатаң режимдегі колонияны тағайындау туралы мәселені шешуге ықпал 

ететін маңызды фактор – бұрынғы жазадан босатылғаннан бергі өткен уақыт мерзімі. 

 Егер одан бері неше жылдар өтіп, сол кезеңде кәсіпкер дұрыс өмір салтын құрса, онда жаңа 

қылмыс кездейсоқ мән-жайлардың салдары деп есептелінеді, ол бұрынғы қылмыспен 

байланыстырылмайды. 

 Қылмыстылықтың алдын алу жүйесінде үш түр бөлініп алынады: жалпы, арнаулы және жеке-дара 
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алдын алу. Бұлай бөлуге алдын алу қызметінің ауқымы негіз болған. [3, 135б.]. 

 Қылмыстылықтың жалпы алдын алу дегеніміз – қылмыстылықтың барлық халыққа немесе оның 

топтарына ықпал ететін, жалпы экономикалық, әлеуметтік және өзге критерийлер бойынша бөлініп 

алынатын және бұл ретте ондай әлеуметтік топтардың іс жүзінде барлық өкілдеріне қылмыстық іс-қимыл 

мүмкіндігін жасайтын детерминация және себептілік үрдістерін жою жөніндегі шаралар жүйесі. Жалпы 

алдын алуға қатысты алатын болсақ, әңгіме бұл жерде – халықтың басым көпшілігінің қайыршылыққа 

ұшырау, ал ат төбеліндей адамдардың тікелей қылмыстық іс-әрекеттер жасап, байып кету үрдісін тыйып 

тастау жайында; адал кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау және қылмыстық жолмен түскен табысты 

заңдастыру (жуып-шаю) әрекетіне қарсы қатаң шара қолдану жайында болып отыр. Бұл аса мұқтаждықтан 
немесе қолы жүріп тұрғандар қатарына қосылсам ба деп криминалдық әрекетке ниеттенушілерге тосқауыл 

болады. 

 Мысалға мынандай жалпы алдын алу шаралары жүзеге асу керек: 

 1. Ұтымды экономика, меншік нысанының көптүрлілігі, кәсіпкерлердің іскерлік белсенділігі мен 

ынтасын көтерудің негізінде нарықтық қатынастарды қалыптастыру. 

 2. Кәсіпкерлердің әлеуметтік, экономикалық және басқадай жағдайларын жақсартуға, олардың өз 

бетімен еңбекке және қоғамдық-саяси өмірге араласуы үшін мемлекеттік кәсіпкерлік қызмет саясатын 

қаржымен, заңмен қамтамасыз етуге шаралар қарастырып, оны жүзеге асыру. 

 3. Оқу орындарында «Мемлекет және құқық негіздері» және «Құқықтану» пәндерін оқытудың 

сапасын жақсарту. Оқылатын сағат санын 60-қа дейін көбейтіп, курс аяғында емтихан алуды қарастыру. 

 4. Республиканың ірі қалаларында құқық бұзушылықтың алдын алудың кешенді шаралары 

жасалуға, онда қаланың экономикалық, әлеуметтік, географиялық және басқа ерекшеліктері ескерілуге 
тиіс. Мұндай шаралар қаланы әлеуметтік дамытудың 2020-25 жылға арналған жоспарына кіруі керек. Онда 

қылмыстылықпен күрестің негізгі проблемаларын жан-жақты қамтитын нақты шаралар және күрестің озық 

тәжірибелері көрініс табады. Құқықтық тәртіпті қорғау шаралары тар мағынада емес (халық 

жасақшыларын құру, маскүнемдермен күрес, жатақханаларда тәртіп орнату, т.б. ), оларды кең әлеуметтік 

ауқымда жүзеге асыру қарастырылады, мысалы, халықтың көші-қонын реттеу, қоғамға көндіктіру үрдісін 

басқару, қаланың инфрақұрылымын дамытуға белсенді қатысу, халықты қоғамдық тәртіпті қорғауға 

жұмылдыру т.б. [4, 76б.]. 

 5. Заңды жалпыға бірдей оқытуды және заңға тәрбиелеуді ұйымдастыру. Кәсіпорындардың, 

мекемелердің, ұйымдардың, оқитын жастардың және басқа да азаматтардың құқықтық оқу жүйесін құру.  

 Халық арасында заңды жан-жақты насихаттау, атап айтқанда, жасалған қылмыс үшін жазаланбай 

қалу мүмкін еместігіне көз жеткізу, адамды қастерлеуге, оның жеке басын сыйлауға баулу, заңды, 
қоғамдық тәртіпті бұзуға болмайтындығын санаға жеткізу. Бұл тұрғыдан алғанда бұқаралық ақпарат 

құралдарының рөлі зор.  

 6. Құқық бұзушылықтың алдын алудың әлеуметтік базасын нығайту. Әлеуметтік-экономикалық 

шаралар арқылы көпбалалы отбасыларын, зейнеткерлерді, халықтың тұрмысы нашар топтарын 

мемлекеттік қамқорлыққа алу. Ең төмен табысты және күнкөріс үшін қажетті азық-түлік мөлшерін ауық-

ауық қайта қарау. Мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерін, ата-анасының қамқорынсыз қалған, жетім 

қалған балаларға, қарттарға арналған үйлерді көбейту. 

 7. Азаматтардың әлеуметтік-құқықтық белсенділігін арттыру. Құқық тәртібін сақтауға азаматтарды 

тартудың жаңа нысандарын табу. Жәбірленушілерді, куәларды қорғауды заң бойынша реттеу. Заңдылықты 

нығайту ісінде белсенділік танытқан адамдарға әлеуметтік қолдау жасау.  

 8. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдардың әлеуметтік ақталуына 
көмектесу. Оларды жұмысқа орналастыру жүйесін құру. Сотталған адамдардың қажетті жұмысшы 

мамандығын игеру үшін жаза өтейтін колониялардың жұмысын жақсарту және жетілдіру. Әлеуметтік 

ақтау орталықтарының, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылып келген адамдарды қоғамға 

көндіктірудің басқа да нысандарының қызметін ұйымдастыруға көмектесу, оларға қолдау жасау.  

 Жалпы алдын алу шеңберінде жеткіншек ұрпақтың оңтайлы тәндік, рухани және өнегелік дамуы, 

қандай да бір психофизикалық ерекшеліктері бар адамдарды (дүниеқор, зағип және т.б.) тиімді 

әлеуметтендіру мәселесі шешіледі.  

 Қылмыстылықтың жалпы алдын алу қоғам өмірінің әлеуметтік те, экономикалық та, саяси да, 

рухани да саласын сауықтыру жөніндегі шараларды қамтиды. Қылмыстылықпен күрес қоғамның барлық 

саясатының: мемлекеттік те, әртүрлі мемлекеттік емес құрылымдар мен азаматтық қоғамның 

институттарының қызметінің де ажырамас бөлігі болуға тиіс. 

 Қоғам өмірінің әртүрлі салаларының өзара әрекеттестік факторларын ескеру керек. Егер 
экономикадағы немесе әлеуметтік өмірдегі қандай да бір теріс құбылысты тез жою мүмкін болса, оның 

саяси немесе рухани өмірдің белгілі бір факторларымен өзара әрекеттестігін қамтамасыз етіп, оны біршама 

бейтараптандыруға болады. Жалпы алдын алу шараларын криминологтар емес, басқа мамандар 

(экономистер, социологтар, саясаттанушылар, әлеуметтік психологтар, басқару мамандары және т.б.) 

ойластырады.  

 Қылмыстылықтың жалпы алдын алудағы криминологтың рөлі мыналарға тіреледі:  
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 Біріншіден, қылмыстылықтың себептілігі және детерминациясы жайындағы белгілі бір кезеңнің 

ақпаратын береді, атап айтқанда, қандай өзара әрекеттестіктердің қандай мән-жайларда қылмыстылық 

ретінде қабылданатынын және криминогендік деп бағалануы мүмкін екендігін көрсетеді.  

 Бұл ақпаратты одан кейін экономистер, социологтар және басқа мамандар өңдейді, ол қайта құру 

бағдарламаларын, елдің экономикалық, әлеуметтік және басқадай дамуының мақсатты бағдарламаларын 

жасау үрдісінде қоғамдық қатынастарды жетілдіру үшін бағдар болады. «Криминолог ауа райын болжап, 

оның қандай болатынын білетін метеоролог сияқты», – дейді профессор Е.О. Алауханов [5, 96б.]. 

Криминолог зерттеулерге сүйеніп, неден аулақ болу, неменеге жол бермеу керектігін ғана көрсетеді. Бұл да 

аз емес. Оңтайлы экономикалық және басқа шешімдерді іздестіру белгілі бір шектерде жүзеге асырылады. 
 Екіншіден, криминолог, қоғамды дамытудың және сауықтырудың әртүрлі бағдарламаларын 

жасауда кеңесші ретінде тартылады. Мысалы, қоғамдағы бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі 

шаралардың жалпы алдын алушылықтағы нәтижелілігін немесе балаларға көмек көрсету бағдарламаларын 

алдын ала бағалау үшін немесе қылмыстылықпен күресті жетілдіру жөніндегі арнайы ұсыныстар 

қаншалықты толық ескерілгендігін бағалау үшін тартылады. 

 Үшіншіден, криминолог мүдделі ұйымдардың тапсыруы бойынша әлеуметтік-экономикалық және 

басқадай қайта құру бағдарламаларының жобаларына, заң жобаларына криминологиялық сараптама 

жүргізеді. Бұл ретте ол қылмыстылықтың себептік кешеніне, айта келе оның өзіне қандай да бір заңды, 

жекешелендіру бағдарламасын қабылдау қандай әсер келтіреді немесе қылмыстылықпен күрес жүйесіне, 

яғни қылмыстылыққа ішкі әскерлер бөлімшелерінің санын ұлғайту, кейбір құқық қорғау органдарын қайта 

ұйымдастыру қандай әсер етеді деген сұрақтарға жауап береді. 

 «Өлім жазасымен қорқытқан күнде де қылмыстылықты жеңу мүмкін емес», – деген 
С.В. Максимовпен келіспеуге болмайды. Жаза қанша қатаң болғанмен, қылмыстылықтың түбіріне балта 

шабуға қоғам қаншалықты ұмтылғанмен кәнігі қылмыскерлерден арылу мүмкін емес. «Жазамен қорқыту 

да, жазалау да қылмыстылықты жоя алмайды», – дейді И.Э. Звечаровский. Жазадан көп талап етуге 

болмайды, неге есептелсе, ол соны ғана береді, яғни ол адамды өнегелі етіп қайта жарата алмайды, тек 

қылмыстық әрекетті тежейтін құрал ғана болуы мүмкін деген пікірі дұрыс [6, 74 б.]. И.И. Карпецтің осыған 

қарамастан, заң шығарушы ауырлататын және ерекше ауырлататын мән-жайларда жасалған пайдақорлық-

зорлық қылмыстары үшін ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыратын санкцияларды сақтауға, тіптен 

олардың санын көбейтуге бет алып отыр, бұл жағдай соттардың құқықтық санасына қатты әсер етуде.  

 Ықпал етудің криминологиялық-педагогикалық тәсілдерінде, тәрбиедегі сияқты, тек әлеуметтік 

негіз ғана емес (адам тек адамдар қоғамында тәрбиеленеді, тәрбие дәрежесі қоғамның қаншалықты 

дамығандығына байланысты), табиғи-ғылыми да негіз бар. И.М. Сеченов, одан кейін И.П. Павлов адам 
психикасы мен мінез-құлқының шартты-рефлекторлық жаратылысы туралы ілім құрды. Оның мәнісі 

мынада – адамда өмір тіршілігі барысында шартты рефлекске, сыртқы ортаның әсерінен әртүрлі 

реакциялар қалыптасады. Нәтижесінде бір типті мінез-құлық, тұрақты реакция пайда болады, олар адам 

бойына тұрақтанып қандай да бір мінезге алып келеді. 

 Психологтар қылық – әдет – мінез арасындағы байланысты ғылыми тұрғыдан дәлелдеді. 

Педагогикада, тәрбие үшін әдеттің, яғни шартты рефлекстің саналы, мақсатты түрде қалыптасқаны 

маңызды. Ол жайында алғашқы рет К.Д. Ушинский жазған болатын. Содан кейінгі уақытта кеңес, 

Қазақстан Республикасы психологтары, педагогтары да бұл мәселеге тоқталды.  

 Олардың пікіріне сүйене келе, физиология тұрғысынан алсақ, тәрбие дегеніміз – бір жағынан 

рефлекстің пайда болуы екен. 

 Ал біз жоғарыда айтып кеткен бихевиоризм ХХ ғасырдың басында адамның мінез-құлқының 
рефлекторлық жаратылысы туралы ілімге адамның мінез-құлқын қандай да әлеуметтік құбылысты 

мақұлдау немесе теріске шығару, яғни оң не теріс қабылдау жүйесі арқылы басқару мүмкіндігі туралы өз 

теориясын негіздеді. 

 Көп реакциялар, қылықтар бекіп, орнығып қалады, себебі олар адамға қанағат алып келеді. Ал 

кейбір әрекеттер, қылықтар төңіректегілерден қолдау таппай немесе адамға қанағат әкелмей тежеліп 

қалады, ығысып шығып кетеді. Әрине, алғашқы бихевиористер тәрбие үрдісін дұрыс ұғынған жоқ, олар 

сананың, ырықтың, білімнің, мұқтаждықтар, құндылықтар жүйесінің және басқа да себептердің рөлін 

есепке алмады. Адамның мінез-құлқы реакциямен ғана шектелмейді, ол тек рефлекторлық қана емес. 

Адамның жеке басы күрделі, жүйелік құрылым, ол рефлекстер жүйесі ретінде ғана қалыптаспайды. Бірақ 

рефлекстер теориясы, мидың жаратылысын білу, орталық жүйке жүйесінің, жоғарғы жүйке қызметінің 

физиологиясын білу, әрине, адамды соның ықпалымен тәрбиелеу және қалыптастыру процесін ұғынуға 

мүмкіндік береді. Мінез-құлықтың қоғамға қолайлы нормаларын жоғарғы тітіркендіргіштерге ішкі рефлекс 
ретінде әлеуметтік жады деңгейінде бекіту үшін мораль мен өнеге нормаларын үйрету, оқыту арқылы 

ұрпақтарды үзбей тәрбиелеу керек. Басқа сөзбен айтқанда, егер ұтымды тәжірибе әлеуметтік жадының 

санасыз деңгейінде ерекше түрге қалыптасатын болса, онда мораль, өнеге нормалары сол күйінде аталған 

жадыда қалады. Сондықтан да құқық бұзушының жеке басына құқық қорғау органдарының арнайы 

субъектілері тарапынан белсенді және тұрақты тәрбиелік ықпал ету қалайда қажетті әрекет.  

 Жеке-дара алдын алу – бұл қылмыстық іс-қимылдың себептері мен жағдайларын жеке-дара 
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деңгейде, жекелеген кәсіпкерлерге қатысты жою. Жеке-дара алдын алу: а) кәсіпкердің ортасына, ә) 

кәсіпкердің, бәрінен бұрын оның жеке басының сипаттамасына, б) сол кәсіпкердің ортамен өзара 

әрекеттестік процесіне ықпал етуді қамтиды. 

 Ал қылмыстан жалпы сақтандыру дегеніміз – құқық қорғау органдарының қылмыстың жасалуына 

ыңғай тудыратын себептер мен жағдайларды ашуға, сондай-ақ сол себептер мен жағдайларды жоюға 

бағытталған іс-шараларды жүргізуі. Олар арнайы әдістердің пайдаланылуын керек етеді. Бұлар 

криминологтар арқылы даярланған және тәжірибедегі қызметкерлер өз құзыреті шегінде пайдаланады. 

Оларға:  

– қызмет көрсететін аумақтағы, объектілердегі, шаруашылық субъектілеріндегі жағдайларға 
оперативтік жағдайларға жан-жақты және терең талдау жасау; қылмыстылықтың (жайын, деңгейін, 

құрылымы мен динамикасын), оның түрлерін, жасалу орны, тәсілі және уақыты, ұрланған заты және 

қылмыстық қастандық жасалған нысаны, сондай-ақ қылмыс жасаған кәсіпкерлердің мінездемесі бойынша 

топтасудың үрдістері мен ерекшеліктерін зерделеу; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіндегі құқық бұзушылық жасауға ыңғай тудыратын 

себептер мен жағдайларды айқындау; мүдделі органдарға, кәсіпорындар мен мекемелердің әкімшіліктеріне 

құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері бойынша ақпарат, хабар даярлау;  

- қызмет көрсететін аумақта орналасқан нысандарды (әсіресе, есірткі заттар бар дәріханаларды, 

қару-жарақ сататын дүкендерді және т.б.), халық жаппай демалатын орындарды ұдайы бақылауда ұстау, 

қылмыс жиі жасалатын жерлерге баса назар аудару; бұл жұмыс кешенді және мақсатты операциялар мен 

рейдтер жүргізумен байланысты;  

- құқық бұзушылар арасында құқықтық тәрбие жұмысын жүргізу; 
- БАҚ материалдарын, лауазымды адамдардың, қоғамдық ұйым өкілдерінің хабарларын, сондай-ақ 

кәсіпкерлердің жасаған құқық бұзушылық, лауазымды адамдардың оған шара қолданбағандығы және 

оларға қатысты ешқандай ықпалдық әрекеттер болмағандығы туралы арыздары мен шағымдарын зерделеу 

жатқызылады. 

 Ал қылмыстардан жеке-дара сақтандыру дегеніміз – құқық қорғау органдарының мінез-құлқы 

қылмыс жасайды деп күдік тудыратын кәсіпкерлерді айқындауға және оларға қатысты сақтандыру іс-

шараларын жүргізуге бағытталған қызметі. 

 Ондай күдік тудыратын кәсіпкерлерді айқындау үшін құқық қорғау органдарының қызметкерлері 

күнделікті, үзбей бақылау жұмыстарын жүргізеді. Өз қызметінде ІІБ-нің қызметкерлері ішкі ақпаратты 

(анықтамалық картотеканы); ақпараттық орталықтың мәліметтерін; оқиғаларды есепке алу кітабын 

(журналын); кезекші бөлімге немесе медициналық сауықтыру орнына жеткізілгендер тізімін; ақталмайтын 
негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тарту материалдарын; сондай-ақ Ішкі істер органдарының 

басқа қызметтері мен бөлімшелерінен келіп түскен материалдарды пайдаланады. Сонымен қатар мұндай 

жұмысты ірі қалалар, көлік тораптары жағдайында жүзеге асырғанда арнайы операциялар мен рейдтер 

жүргізудің тиімділігі зор. Аталған күдікті кәсіпкерлер алғаш полиция қызметкерлеріне белгілі болған 

кезден бастап сақтандыру шаралары аяқталғанға дейін қатаң бақылауда болуға тиіс. Алғашқы кезеңде 

олардың келешекте қандай іске баруы мүмкін екендігін бағалау керек, яғни болжам жасалады. Содан кейін 

оның кіммен, қалай, қайда тұратындығын дәлірек анықтау, ол жайындағы деректердің растығын тексеру 

жұмыстары жүргізіледі[7, 54б.]. 

 Құқық бұзушының жеке басын түзеудің бұл белгіленген бағдарламасы кәсіпкердің оң және теріс 

қасиеттері мен психологиялық ерекшеліктерін, оның тіршілік жағдайын, қоршаған ортаның оған оң немесе 

теріс ықпал ететіндігін, сол қалыптасқан нақты жағдайда криминогендік факторлардың әрекетінің 
ерекшеліктерін барынша түгелдей ескеруге негізделсе ғана жақсы нәтиже береді. Ол үшін полиция 

қызметкері құқық бұзушылармен, оның отбасы мүшелерімен, туыстарымен, көршілерімен және оны 

білетін басқа адамдармен, тұратын жеріндегі жұртшылық өкілдерімен, кәсіпорын әкімшілігімен және 

басқалармен әңгімелеседі. Сот үкімі, қылмыстық іс қозғау немесе ақтамайтын негіздер бойынша оны 

қысқарту туралы әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдар, сондай-ақ сол құқық бұзушыға 

қатысты басқа да құжаттар зерделенеді. Қажет болған жағдайда бұрын сотталғандар жайында бас 

бостандығынан айыру орындарынан, басқа мекемелер мен ұйымдардан мәліметтер, жұмыс орнынан, оқу 

орнынан және тұратын жерінен мінездеме мен анықтамалар сұратылып алынады.  

 Құқық бұзушы кәсіпкердің жеке басына қатысты полиция қызметкері келесідей талдаулар 

жасайды: 

- оның қылмыстық және басқа да құқыққа қарсы іс-әрекеті (қашан, қай жерде және не үшін 

қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылды, қандай жаза тағайындалды, жазаны қай жерде 
өтеді және сол кезеңде қандай мінездеме алды); әр құқық бұзушылықта қандай мән-жай болды, қандай 

себеппен және кімге қарсы жасалынды, бұл құқық бұзушылық маскүнемдікпен немесе есірткі қолданумен, 

отбасындағы дау-дамаймен байланысты емес пе; қылмыстың жасалуына қандай жағдайлар ыңғай тудырды;  

- жеке басының қасиеті және әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер (білімі, жасы, отбасы 

жағдайы, отбасы құрамы, мәдени деңгейі, мамандығы, еңбек тәжірибесі мен еңбек өтілі, жалпы азаматтық 

міндетке, отбасына, балаларына көзқарасы және т.б.); 
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- жеке басы – психологиялық ерекшеліктері: а) интеллектісінің дамығандығы (ой-сана деңгейі, 

білім қоры, өмір тәжірибесі, көзқарас кеңдігі және т.б.); б) мінез ерекшеліктері (тұйық немесе жайдары, 

менмен немесе қарапайым, пысық немесе жалқау, жеңілтек немесе сабырлы, өтірікші немесе шыншыл, 

сондай-ақ мінезінің басқа жақтарына да кекшіл, қатыгез, қу, іші тар және т.б. ерекшеліктеріне назар 

аударылады); в) жігерлілік қасиеті (табандылық, батылдық, жинақылық, басқаны бағындыру немесе 

біреудің ықпалына оңай түсе салу қабілеті); г) қызығушылығы (жұмысқа, спорт ойындарына, аң, балық 

аулауға, техникамен айналысуға және т.б.); д) қоғамға қарсы сипаттағы ерекше бейімділігі (ішімдік немесе 

есірткі қолдануға, құмар ойындарына, әдепсіз іс-әрекетке, дау-дамайға және т.б.). Мұндай адамдарды жан-

жақты және терең зерделеу үшін қылмыстық тәжірибе нышандарын (қылмысқа даярлықтың, оны 
жасаудың және жасырудың айырықша дағдыларын, жедел жұмыс әдістері туралы хабардар екенін, 

қылмыстық топтарға қатысқандығын), бойында бар сырқаттар мен кейбір физиологиялық ерекшеліктерін 

(маскүнемдік, нашақорлық, есалаңдық сияқты ауруларын) де айқындау керек;  

- өмір, тұрмыс жағдайын, оны қоршаған адамдарды (отбасы мүшелерінің мінездемелері, олардың 

арақатынастары, тұрғын үй-жайы, жұмыс орны, ондағы моральдық-психологиялық ахуал, 

қызметтестерімен арақатынасы, жұмыс жайы, материалдық жағдайы, кімдермен араласатындығы, олардың 

қайсысы оң ықпал ете алады, беделінің бар-жоғы және т.б.).  

 Жеке-дара сақтандырудың негізгі міндеттерінің бірі – кәсіпкердің қоғамға қарсы ұстанымына, 

оның өмірде алға қойған мақсаттарына ықпал ету. Кәсіпкердің қылмыс жасау ниетін айқындап, соны 

бақылау (тоқтату). Бұл ретте ықпал етудің екі негізгі әдістері: сендіру және мәжбүрлеу қолданылады.  

 Ал сендіру әдісі шегінде адамның санасына, сезіміне және еркіне тәрбиелік ықпал етудің әртүрлі 

педагогикалық тәсілдері қолданылады. Оның себебі, педагогикалық ғылым [8, 131 б.] әртүрлі тәсілдерді 
ұсынып отыр, мысалы: жалған көзқарастар мен беделдердің бетін ашу; еліктеуге болатындай жақын 

адамдарды, әйгілі адамдарды (спортшыларды, т.б.) табу; кейбір қылықтардың келеңсіз жақтарын, теріс 

салдарын көрсету және т.б. Сендіру әдісі оңай болып көрінгенмен едәуір күрделі. Ол жоғарыда көрсетілген 

шарттар орындалғанда ғана жеміс береді. 

 Бұл саладағы көптеген мамандар бес әдісті бөліп алып, тереңірек зерттеген: сендіру, жаттығу, үлгі 

ету, мадақтау, жазалау және олардың іс-жүзінде қолданылатын нақты нұсқалары, басқа түрлері. 

Кәсіпкерлер ісі жөніндегі бөлімшелердің қызметкерлері кәсіпкерлермен мораль және құқық нормаларын 

талқылап, оларға айтып, түсіндіріп сақтандыру жұмысын жүргізеді (немесе құқық бұзуға бейім болуы 

мүмкін іс-әрекеттің алдын алады). Ол құқық бұзушы кәсіпкердің қылықтарын қолдайды немесе ұнатпайды, 

сол арқылы оған болашақ істерде бағдар береді. Бірақ тәрбиелеу әдістерінің көп түрлілігі, олардың өзара 

және басқа педагогикалық санаттармен арадағы айырмашылықтарының айқын еместігі оларды 
топтастыруды қиындатып отыр. 

 Қосымша деп аталатын да әдістер бар, олар мінез-құлықты түзетуге және ынталандыруға 

бағытталған (жарыс өткізу, мадақтау, жазалау). 

 Тәрбиелеу және оқыту әдістерінің Кропачев Н.М [9, 164 б.] ұсынған топтамасының негізіне әрекет 

тұжырымдамасы алынған. Ол бойынша кез келген әрекетте ұғыну, ұйымдастыру, ынталандыру және 

бақылау сияқты компоненттер бар. Әрекеттің бұл құрамалары, олардың тәрбие процесінің құрылымындағы 

орны бүтіндей педагогикалық процестің айрықша әдістерінің төрт тобын бөліп алуға негіз болды. Айта 

кететін бір жағдай, мұндай тәсіл-әдістердің дәл осындай, жоғарыда аталғандай топтарын берді, ал тәрбие 

әдістерін мамандардың көпшілігі, дегенмен оқыту әдістерімен қатар, тәрбие жұмысының ерекшеліктерін 

ескеріп сипаттауда. 

 Сонымен ғалымдардың ортақ пікірі бойынша, отандық педагогика ғылымында тәрбие әдістері 
негізгі төрт топқа топтастырылған, олар келесідей жүйені құрайды: 

 а) сананы қалыптастыру әдістері: сөйлесу, әңгімелесу, дәріс оқу, сөз таластыру, мысал келтіру (№ 

4 тіркеме); 

 б) қызметті ұйымдастыру және іс-әрекет тәжірибесін қалыптастыру әдістері: жаттығу, үйрету, 

тапсыру, талап ету, тәрбиелік жағдай тудыру; 

 в) заңға бағынатын мінез-құлық қалыптастыру әдістері: жарыс, ойын ұйымдастыру, мадақтау, 

жазалау; 

 г) бақылау, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау әдістері: байқау, жауап алу (әңгімелесу, сауалнама 

жүргізу), тестілеу, кәмелетке толмаған құқық бұзушы әрекетінің нәтижелерін талдау.  

 Әдістерді топтарға бөлу біршама шартты түрде алынған, себебі адам бөлшек-бөлшек емес, 

толықтай қалыптасады, сана, қатынас, баға және мінез-құлық кез келген мән-жайда және ойластырылған не 

кездейсоқ әрекеттердің ықпалымен біртұтас қалыптасады. Психологияда сана мен әрекет бірлестігі 
қағидасы бар, ол бойынша сана әрекетте қалыптасады. Және де әдістердің бірінші тобының негізгі 

функциясы сақтандыратын  адамда қатынастарды, бағыттылықты, сенімдерді, көзқарастарды, яғни 

негізінде мінез-құлық  нормалары туралы, әлеуметтік құндылықтар туралы білімдер жатқанды 

қалыптастыру. 

 Екінші топ әдістері әрекет арқылы тәрбиелеу қағидасын іске асырады. Е.О. Алауханов [7, 68б.] 

ерлік, қайырымдылық, әділеттілік жасау үшін жағдай тудырмай ондай қасиеттерді дамыту мүмкін емес 



311 

 

деген. Полиция қызметкерлерінің міндеті кәсіпкер өзінің қандай да бір жақсы қасиеттерін көрсете 

алатындай жағдай тудыру.  

 Үшінші топ әдістерінің көмегімен полиция қызметкерлері сақтандырылатын кәсіпкерлердің 

әрекетіндегі сылтауларға ықпал етеді, себебі ресми қолдау немесе кінәлау мінез-құлыққа әсер етеді, 

мақұлданған қылық бекіп қалады, мақұлданбағаны реттеледі. Бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері жеке-

дара сақтандыру ықпалының нәтижелерін талдауға және бағалауға бағытталған, ол заңға бағынатындай 

мінез-құлық қалыптастыруда жанама рөл атқарады. Сақтандыру жұмыстарын жүргізгенде полиция 

қызметкерлері тарапынан қатаң талап болуға тиіс. Заңдағы және басқа нормативтік актілердегі 

нұсқаулардан басқа әрбір талап мынадай педагогикалық ережелерге негізделеді: қысқа, анық және айқын 
айту, батыл, қатаң және табанды болу, сонымен қатар әділ, айтқанында тұратын, байсалды болу.  

 Құқық бұзушы кәсіпкерлерге жеке-дара сақтандыру ықпалының әдістері мен тәсілдерін 

қолданудың негізгі ұйымдық-тактикалық формаларына сақтандыратын әңгіме, құқық бұзушының мінез-

құлқын ұжымда талқылау, оны қоғамға пайдалы жұмысқа тарту жатады.  

 Сақтандыратын әңгіменің басты мақсаты – құқық бұзушы кәсіпкерге тікелей ықпал ету. Сонымен 

қатар әңгімелесу оның мінез-құлқын бақылау үшін де, ақпараттық мақсатта да пайдаланылады. 

 Құқық бұзушының әлеуметтік-құқықтық, типологиялық нышандарына, полиция қызметкерлерінде 

бар ақпараттың көлемі мен мазмұнына қарай сақтандыру әңгімелерінің белгілі бір түрлерін бөліп алуға 

болады, оларды ұйымдастыруда және жүргізуде елеулі айырмашылықтар болады. Осыған байланысты 

сақтандыру әңгімелері: 1) диагностикалық (таныстық) әңгімелер және 2) тәрбие әңгімелері болып бөлінеді. 

 1. Диагностикалық әңгіме құқық бұзушыға жеке-дара сақтандыру ықпалын көрсету процесіндегі ең 

күрделі де жауапты жұмыс, себебі кәсіпкер теріс әрекет жасап, оны есепке алғанда онымен танысу осы 
әңгімеден басталады.  

 Таныстық (диагностикалық) әңгіменің жауапты іс-шара екендігінің тағы бір себебі – ары қарайғы 

тәрбие жұмысының барысы оның мазмұны мен нәтижесіне көп байланысты. Мұндай әңгіменің 

психологиялық әсері, сөз ырғағы адам тағдырына деген мүдделілікті, қайырымдылықты, сонымен қатар 

талапты білдіруге тиіс. Бұл әңгіме ұғымды және мазмұнды болу үшін сол адам жайында, оның таныстары, 

байланыстары, іс-әрекеттері жайында көбірек ақпарат жинау керек. 

 Мұндай әңгіме өткізуде, мүмкіндігінше толық және шын ақпарат алуға, біздің ойымызша, карточка 

көмектеседі, онда сол адам жайында барлық қажетті психологиялық мінездемелер баяндалған, полиция 

қызметкері оларды талдап, өзі үшін тиісті қорытынды шығарады. 

 Сонымен қатар психологияда алғашқы әңгіме жүргізіліп отырған кәсіпкердің сөз астарын 

талдайтын келесідей тәсілдер бар. 
 1. Мысалы, не себепті осы кәсіппен айналыстың деген сұраққа кәсіпкер «Маған жолдасым сондай 

кеңес берді» деп жауап берсе, бұл жауаптың астарынан отбасындағы қарым-қатынастан хабардар боламыз: 

неге ата-анасы емес, неге жолдасы сондай кеңес берген? 

 2. Кәсіпкерге дайын көзқарастарды қолына ұстата салмай, оның жауап беруін оңайлататын 

қосымша сұрақтар арқылы әңгіме жүргізу. Мысалы, өткендегі сұрақты жалғастырып оған мынадай сауал 

қоюға болады: «Сенің ол кәсіпті таңдағаныңа ата-анаң қалай қарайды?». Егер сөз астары дұрыс 

түсіндірілген болса, ол «Оларға бәрі бір» немесе «Ешнәрсе деген жоқ» деп жауап қайтарады. 

 3. Қандай да бір пікірді, көзқарасты талқылағанда оның шыққан көзін «cынға алып» кәсіпкерді 

ашық әңгімеге тарту.  

 4. Кәсіпкердің сенімін жаулап алу үшін қандай да бір мәселе бойынша онымен келісе салу. 

Мысалы, сен қазіргі музыканы жақсы түсінетін сияқтысың. Кейбір музыкалық топтар маған да ұнайды. 
Айтпақшы, сен олардың қандай шығармаларын білесің? 

 5. Кәсіпкердің көзқарасын білу мақсатында қандай да бір тақырып немесе мәселе бойынша әдейі 

сөз таластыру. Мысалы, оның ұрлыққа қалай қарайтындығын білу үшін оған бір оқиға туралы суреттей 

отырып, сұрақтар қою керек.  

 6. Полиция қызметкерін осы кезде мазалап отырған жағдайға ұқсас жағдайды кәсіпкер бұрын 

басынан өткерсе, сол уақиғаға қайта оралу, соны еске түсіру, оның кейбір тұстарын айта отырып, 

кәсіпкерден қосымша ақпарат алу.  

 7. Кәсіпкердің қабілетін айқындау мақсатында алда болуы мүмкін жағдайдағы оның қылығын 

көтермелеп дәріптеу. Мысалы, «Сенің жолдастарың уақытты көңілді өткізу үшін шарап сатып алып оны 

ішуді жоспарлады. Олардан кем емессің, сен де ішесің ғой?».  

 Сонымен, қорыта келгенде, кәсіпкерлердің құқық бұзуға бейім мінез-құлықтарының алдын-алудың 

криминологиялық бағыттарын қарастыру мына қорытынды тұжырымды, сондай-ақ ұсыныстарды 
жасаймыз. 

 Зерттеу нақты көрсеткендей, кәсіпкерлердің құқық бұзуға бейім мінез-құлықтарының алдын-

алудың жалпы криминологиялық бағыттарын шартты түрде «жалпы криминологиялық алдын алу», «негізгі 

криминологиялық алдын алу» және «арнайы криминологиялық алдын алу» делінген ұғымдық тіркестер 

аясында белгілеп алу қажет деп санаймыз. Бұл ретте, жалпы криминологиялық алдын алу – жалпы 

әлеуметтік нормалар арқылы мемлекеттік институттар мен қоғамдық институттардың өзара әрекеттесу 
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жүйесін құрған құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің жиынтығы негізінде жүргізуді 

ұйымдастыру. Ал енді негізгі криминологиялық алдын алу – уәкілетті, құзыретті мемлекеттік органдардың, 

сондай-ақ жалпы жеке кәсіпкерлік пен мемлекеттік кәсіпкерлік жүйесіне мемлекеттік бақылау және 

қадағалау міндетін жүргізетін мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелердің жиынтығының қызметі 

шеңберінде міндеттемелерін іске асыру. Сондай-ақ, тиісті кәсіпкерлік қызметтің салаларын мемлекеттік 

реттеу жүргізетін билік тармақтарының мемлекеттік органдары (заң шығарушы, атқарушы, сот) арқылы 

арнайы криминологиялық алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру.   

 

Әдебиеттер 
1. Абдиров Н.М. Ранее выявление несовершеннолетних с антиобщественным поведением – основа 

эффективной профилактики правонарушений: Учебное пособие.  Караганды: Караг акад МВД РК, 
2013. – 267 с. 

2. Кропачев Н.М. Личность преступника // В кн. Криминология: Учебник для вузов. – СПб., 2003. – 289 

с. 

3. Баймаханов М.Т. Сравнительный метод познания в юриспруденции и сравнительное правоведение: 

формы соотношения и взаимопроникновения //Проблемы развития сравнительного правоведения в 

системе юридического образования в Республике Казахстан: материалы I Международной научно-

теоретической конференции. – Алматы, 1999, с. 5-10. 

4.  Абайдiлдинов Е.М. Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың 

арақатынасы (басымдылықтың қалыптасу мәселелері). – Астана: ЕҰУ РББ, 2010.-300 б. 

5.  Ағдарбеков Т. Мемлекет пен құқық теориясының негізгі мәселелері: оқу құралы. – Алматы: Заң 

әдебиеті, 2009. – 256 б. 
6. Егоров А.В. Сравнительное правоведение/А.В. Егоров – «Вышэйшая школа», 2015. – 51 с. 

7.  «Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi» Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 

жылғы 3 шiлдедегі № 226-V//http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226.   

8.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-

ФЗ//https://base.garant.ru/10108000/2ef4f7788133bd9889c98d0a99ecbc297 

9.  Уголовный кодекс РУ//http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-respubliki-uzbekistan.  

 

References 

1. Abdirov n. m. Earlier detection of minors with antisocial behavior-the basis of effective prevention of 

offenses: Textbook.  Moscow: Nauka, 1978. 

2. Kropachev N. M. the identity of the criminal // in the book. Criminology: Textbook for universities. - SPb., 
2003. - 289 p. 

3. Baimakhanov M. T. Comparative method of knowledge in jurisprudence and comparative law: forms of 

correlation and interpenetration / / Problems of development of comparative law in the system of legal 

education in the Republic of Kazakhstan: materials of the I International scientific and theoretical conference. 

- Almaty, 1999, p. 5-10. 

4. Abaydildinov E. M. correlation of national law of the Republic of Kazakhstan and international law (issues 

of priority formation). - Astana: RBC ENU, 2010. -300 P. 

5. Adirbekov T. basic problems of theory of state and law: textbook. - Almaty: Legal literature, 2009. - 256 b. 

6. Yegorov A.V. Comparative law/A.V. Yegorov - "higher school", 2015. - 51 p. 

7. Code of the Republic of Kazakhstan "criminal code of the Republic of Kazakhstan" dated July 3, 2014 No. 

226-V/ / http: / / adilet. zan. kz/kaz/docs / K1400000226.   

8. Criminal code of the Russian Federation of June 13, 1996 N 63-FZ/ / https: / / base. garant.ru/10108000 / 
2ef4f7788133bd9889c98d0a99ecbc297 

9. <url> criminal code / / http:/ / ugolovnykodeks.ru/2011/11/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226
https://base.garant.ru/10108000/2ef4f7788133bd9889c98d0a99ecbc297
http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-respubliki-uzbekistan


313 

 

ӘОЖ 349.42(043.3) 

UDC 349.42(043.3)                                               

 

АЗЫҚ-ТҮЛІК  ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

FOOD SITUATION AND LEGAL ISSUES OF AGRICULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT. 

 

Жуманова К. 

Zhumanova K. 

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Казақстан 

M.Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan 

camankaraeva@gmail.com 

 

Резюме: 
В настоящее время только около одного миллиарда гектаров земли используется для 

сельскохозяйственного производства. Общий мировой запас сельскохозяйственных земель составляет 

около 10,5 млрд. га. В свое время по словам К.А. Тимирязева, даже если количество людей на планете 

достигнет точки, где они смогут жить в океане, наша земля сможет прокормить всех своих людей. 

Это требует необходимых социально-экономических и политических условий. Прекращение 
вооружений сыграло особую роль в преодолении экономической и технической отсталости многих стран, 

реформировании аграрной экономики и другой модернизации. 

 

Аbstract: 

Currently, only about one billion hectares of land is used for agricultural production. The total world stock 

of agricultural land is about 10.5 billion hectares. In due time according to K.A. Timiryazev, even if the number of 

people on the planet reaches a point where they can live in the ocean, our land will be able to feed all its people. 

This requires the necessary socio-economic and political conditions. The cessation of armaments played a 

special role in overcoming the economic and technical backwardness of many countries, reforming the agrarian 

economy and other modernization. 

 
Ключевые слова: Земледелие, растениеводство, сельское хозяйство, государственное 

регулирование, аграрный сектор. 
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Азық-түлік жағдайы адамзат тарихында әлімсақтан келе жатыр. Адам баласы ғасырлар бойы өмір 

сүре отырып, азық-түлік молшылығын жасау жолдарын нәтижелі шешуді армандап келеді. Ғылым мен 

техника дамуымен таңқаларлық әр түрлі жобалар пайда бола бастады. Олардың көбісі бір жаңалықпен 

немесе өнертапқыштықпен бүкіл адамзатты азық-түлікпен қамтамасыз етуді мақсат етіп қойды. 

Қазіргі уақытта жер шарында ауыл шаруашылғы өнімдерін өндіру үшін бар-жоғы бір миллиардқа 

жуық гектар жер аумағы пайдаланылады. Ал ауыл шаруашылғы қажеттілігіне жарамды жердің жалпы 

әлемдік қоры 10,5 миллиардқа жуық гектар дер құрайды. Өз кезінде К.А. Тимирязев айтып кеткендей, егер 
планета бойынша адамдардың саны мұхит кеңістігіне ағаш салып өмір сүретіндей жағдайға жетсе де, біздің 

жеріміз соның барлық адамдарын қоректеуге қауқары жетеді [1].  

Бұл үшін керекті әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдай қажет. Жаппай қарулануды тоқтату 

көптеген елдердің экономикалық және техникалық артта қалуын жою, агарлық экономиканы реформалау 

және басқа жаңғыртуларды жүргізу мәселені шешуде ерекше рол атқарды. 

Біртұтас әміршіл мемлекет ретінде КРСО-ның өмір сүруін тоқтатуды, бұрынғы республикалардың 

орнына жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы осы елдердің тұрғындары азық-түлікпен қамтамасыз ету 

жағдайын күн тәртібіне түсіре алмайды. Алайда, бұл жерде әлеуметтік және саяси жаңғыртылуларды жзеге 

асыру қажеттіліктері тұр.  

Барлық қажеттіліктерді, оның ішінде қоғамның барлық мүшелерін азық-түлікпен материалдық 

жағынан барынша толық қанағаттандыру туралы ұран көтерген өндірістің социалистік тәсілі іс жүзінде бұл 

міндеттерді орындауға қабілетсіз болып шықты. Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде белгіді бір 
табысқа жеткеніне қарамастан шын мәнінде жоспарлы экономика кез келген өсірушіге, оның ішінде азық-

түлік өндірушіге өндіріс құралдарын алыста қалып, өз шығарған өнімнің қожайыны бола алмайтындай 

өндірістік қатынастарды танудан әрі аса алмады. Нәтижесінде ауыл шаруашылығында бөлінген үлкен 

күрделі қаржы, өндірістегі өндіріс құралдарының айқын басымдылығы және жер шаруашылғы, мал 

шаруашылығы, механизациядағы, агрохимиялық жабдықтаудағы орасан ғылыми-техникалық өркениет және 
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басқа жетістіктер уәде етілген тамақ өнімдері мен өнеркәсіп үшін шикізаттың молшылығын жасауға мәнді 

әсер ете алмады [2].  

Азық-түлік проблемасын шешуді тежеудің негізгі себебі. Тіпті де материалдық ресурстардың 

тапшылығы немесе ауыл еңбеккерлерінің жалқаулығы емес әлеуметтік-саяси және экономикалық жүйенің 

ажырамас бөлігі болып саналатын басқарудың әміршіл-әкімшіл әдісі екенін ақыр-аяғында  түсінгеннен 

кейін барып, кейіннен өз кезегінде саяси жүйенің ауысуына әкелегн экономикадағы нарықтық қатынастарға 

күрт қадам жасалынды. 

Азық-түлік жағдайын түпкілікті жақсартпай, нарықтық тегергішті игеру жөніндегі жұмыстарды бір 

арнаға түсіру тіпті мүмкін емес. Егер өмір барған сайын қиындай берсе, ал халық  қарыны тойып  тамақ 
ішпей, қайыршылғын қоймаса, ең тартымды және көңілге қуаныш ұялтады деген бағдарламаның өзі қолдау 

таппай құрдымға кетеді. 

Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді жақсарту әлеуметтік абыржуды тоқтатуға немесе 

барынша байыпты арнаға түсіруге  мүмкіндік беріп, этносқа проблемаларды шешуге толқуларды басып 

мұнай, газ, және басқа орыны толмас табиғи ресурстарды сыртқа шығаруды қысқартып, инфлияцияны 

ауыздықтап қаржылық және ақша жүйелерін сауықтырады. 

Ауыл шаруашылық  өндірісі басшылықтың білікті болғанына, жұмысшылардың белсенді күш-

жігеріне қарамастан көптеген факторлардың әсерінен азапқа түскен адамдай ауыр халді басынан кешіреді. 

Мысалы, әзірге адамның бақылауын аз көнетін табиғи фактор, оның ішінде ауа райының жағдайын алайық. 

Қуаңшылық, бұршақ жауы және басқа қолайсыз құбылыстар жұмысшылардың барлық ұтылысына 

айтарлықтай зиян әкеледі немесе тіпті жоққа шығарып тынады [3]. 

Өндірістің ерекше саласы ретінде ауыл шаруашылғының ерекше белгісі онда өндірілген (тұқым, 
жем, малдың төлі, органикалық тыңайтқыш және басқалар) одан әрі өнімді көбейту үшін 

қолданылатындығы болып табылады. Биологиялық факторлар мен тірі организмдерді пайдалануға 

негізделген ауыл шаруашылғында бұл жағдай оның өндіріс техникалық да ерекшелігін білдіреді. Табиғи-

биологиялық фактор өндірістің тиімділігін анықтауда ең басты факторы  болып саналады. Мал мен 

өсімдіктер дамуының табиғи  заңдылықтарын сақтамау басқа өндірістік экономикалық ресурстардың 

тиімділігін төмендетуіне әкеліп соқтыратын болатын техника, еңбек ұйымдастыру жүйесі аталмыш 

факторға қарай ыңғайланады. 

Ауыл шаруашылығынның маусымдық қасиеті оның табиғи ерекшеліктері болып табылады. Мұның 

өзі өндіріс кезеңі мен жұмыс кезеңінің тура келмеуін туындырып, жыл бойы жұмысшы күші мен 

материалдық техникалық ресурстардың тепе-тең пайдалануға қолбайлау жасап, табыстың түсуінде ала-құла 

қылады.  
Табыстың түсуінің маусымдық мәнде болуы барлық өндірістік циклдік өң бойында шығарылатын 

шығынның орнын толтырудың өте қажет көзі ретінде ауыл шаруашылық  өндірістік  несиелік ресурстар 

алуға итермелейді. 

Ауыл шаруашылық жұмыстарының қарбалас кезеңдеріне шаруа уақытпен санаспай, демалыссыз, 

демалыс пен мерекелік күндерсіз ауа райының қолайлы сәттерін қалт жібермей, қымбат уақытты тиімді 

пайдалану үшін жан-тәнін салып жұмыс істейді. Оның есесіне кейбір кезеңдерде, әсіресе қысқы уақытта 

шаруа адамы апталап, тіпті айлап бос болады. 

Ауылшаруашылық өндірістің жоғарыда айтылған ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен тығыз 

байланысты, ауа райы мен жер бедері жағдайының әр түрлілігі, шаруа еңбегінің ерекше мәнде болуы өз 

бойында іскер қожайын, басқарушы менеджер және жұмысшы орындаушы сияқты үш қасиетті жинақталған 

ерекше жұмысшының жұмыс істеуін талап етеді. Агробизнес дамыған елдердің фермерлік 
шаруашылғындағы тұрақтылық пен тиімдімділік бәл соларға арқа сүйейді. Шаруашылық отбасылық 

шаруашылықтар көптеген ауыл шаруашылық бірлігі болып табылады. Отбасы өндірістік ұжым ретінде өз 

бойына өндірістік қызметтің іскерлік, басқару және орындаушылқ міндеттерін тамаша жинақтай білді.    

 Бүгінде еліміздегі басты бағыттың бірі де бірегейі – отандық өнім сапасын арттырып, елді азық-

түлікпен қамтамасыз ету болып отыр. Ауылшаруашылық бизнестің тиімді жүйесін қалыптастыру, отандық 

өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру және сыртқы рынокта сату көлемін ұлғайту, азық-түлік импортының 

деңгейін төмендетуде ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Егін және мал шаруашылығын дамыту мен одан 

алынатын өнімдерді өңдеу мәселесіне жан-жақты назар аударылған. 

Қазақстанның халық шаруашылығының ең негізгі маңызды саласы – ауыл шаруашылығы болып 

табылады. Оның маңыздылығы – ең алдымен халықты азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, ал өңдеуші 

өнеркәсіпті қажетті ауыл шаруашылық шикізатымен. Ауыл шаруашылығының еліміздің экономикалық, 

әлеуметтік өмірінде айрықша орын алатын баршымызға белгілі. Ауыл шаруашылығы дамуының деңгейі 
көбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анықтайды. Қазақстанның ауыл шаруашылығына қолайлы 

жерлері көп болғандықтан, әлем нарығында бәсекелестікке қабілетті агроөнеркәсіп секторын дамытуға 

барлық мүмкіндіктері бар. Оған қоса, ел халқының жартысына жуығының әлеуметтік жағдайы ауыл 

аймақтарымен тығыз байланыста. Ауыл республика экономикасы дамуындағы маңызды фактор болса, ауыл 

халқы еліміздіқ қоғамдық – саяси тұрақтылығының да шешуші факторы болып есептеледі. Республика 

халқының 44 пайызы бүгінде ауылдық жерлерде тұрады. Ауылдық жерді дамыту ұғымы тек қана, ауыл 
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шаруашылығын дамытудан әлдеқайда үлкен нәрсені көздейді. Бұл ауылдық қауымдастықты қамтитын бүкіл 

қатынастар кешенінің дамуы болып табылады. Демек, бүгінгі таңда ауылды жандандыру ауылдағы саяси, 

әлеуметтік әрі әкономикалық байланыстарды қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бөлігі ретінде 

қарастыруымызға болады. Ауыл дегеніміз – сайып келгенде, халықтың тұрмыс салты, мәдениетіміздің, 

дәстүріміздің, әдет ғұрпымыз бен рухани тіршілігіміздің қайнары [4]. Осынау саяси-моральдык және 

әлеуметтік факторлардың өзі-ақ бізден ауылға барынша байсалды қарауымызды талап етеді. Тәуелсіз 

Қазақстан тұсындағы жаңа концептуальдық-ғылыми көзқараспен талдап, алғаш рет тарих ғылымына бұл 

мәселеге жаңа ғылыми тұжырым жасау міндетін туғызды. Бірақ осыған қарамастан, бұл мәселе бойынша 

қазақстандық зерттеушілер арасында тарихшы ғалымдар да біраз жұмыстар тыңдырды [5] 
Сондай-ақ, “Ауыл” бағдарламасын жүзеге асыру негізінде саланы әртараптандыруға қатысты 

ауқымды шаралар қолға алынып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ел мұқтажы қанағаттандырылмай 

отырған маңызды тамақ өнімдерін өндіру өз жүйесін тауып отыр.   

Әлемдік азық-түлік нарығында қалыптасқан жағдайды ескерсек, азық-түлікпен қамтамасыз ету 

мәселесі былтырғы жылы барлық елдің экономикалық және әлеуметтік өмірінің негізгі мәселесінің біріне 

айналды. 

Саланың даму қарқынының баяулауына жол бермеу, инфляциялық үдерістерді ырықтандыру, ішкі 

рынокты ашық-түлік тауарларымен толтыру және осының негізінде халықтың тұрмысын қамтамасыз ету 

мақсатында, Қазақстан Республикасының Үкіметі бірқатар жүйелі және кешенді шаралар қабылдап отыр, 

осының арқасында қазіргі уақытта елдің азық-түлік рыногындағы ахуалдың тұрақтанып отырған жайы бар. 

Алдағы кезеңде өсiмдік шаруашылығы саласында ғылыми негiзделген агротехнологияға және 

егіншіліктің агроландшафттық жүйесіне көшудi қамтамасыз ету қажет.  
Егіншілiктi ынталандыру жөнiндегі бағдарламалар кеңейтілетін болады. Алдағы жер жағдайын 

бақылауды нығайту шараларына байланысты агрохимиялық қызметтiң ғылыми-әдiстемелiк орталығын 

нығайту қажет.  

Мал шаруашылығында орташа және iрi тауар өндiрiсін дамытуға және осы саланы өнеркәсiптiк 

негiзде жүргiзуге, селекциялық-асыл тұқымдандыру жұмыстарын жақсарту және жоғары өнiмдi тұқымдар 

ұрығымен жасанды ұрықтандырумен толық қамту жолымен табынның тұқымдық құрамын жақсартуға 

жағдайлар жасалады.  

Өсiмдiктердi қорғау және олардың карантинi саласында фитосанитарлық жағдайға қарай өсімдiктер 

ауруларына қарсы күреске және карантиндiк орданың оқшауландырылуын және жойылуын бақылауды 

нығайтуға назар аударылатын болады.  

Астық өндiрiсін мемлекеттiк peттеу шараларын күшейту үшін егiншiлердi көктемгi аванс беру және 
астықты тiкелей сатып алу жолымен қаржыландыру схемасын iске асыру жалғасады. Ауыл шаруашылығы 

тауар өндiрушiлерінің кредит-ақша ресурстарына неғұрлым кеңiнен қол жеткiзуi мақсатында астық 

қолхаттарын рынок айналымына одан әрi тарту және ауылдық кредиттiк серiктестiктердi (АКС) дамыту 

жөнiндегi жұмыстар жалғасады.  

Агроөнеркәсіптік кешенінің дамуы тұрақтанды, Ауыл шаруашылығы өнімдерін және оның қайта 

өңделген өнімдерін өндірудің өсуі байқалады, азық-түліктің импорты төмендеуде, құрал-жабдықтармен 

және ауыл шаруашылығы техникаларымен жарақтандыру артуда, ауыл халқының қуаттылығы жақсарды. 

Солай бола тұра бұл жерде шешілмеген мәселе аз емес. Елдің ауыл шаруашылық өндірісі әлі де ұсақ 

тауарлы және соның нәтижесінде техникалық артта қалып отыр. Сала өндірістің негізгі құрал-жабдықтарын 

жедел жаңартуды, және бірінші кезекте техникалық паркті, қажет етеді. Өндірілген ауыл және балық 

 шаруашылығы өнімдерінің 80%-ға жуығы қайта өңдеусіз, шикізат түрінде таралады, ал дайын өнімнің 
қайта өңдеу кәсіпорындарының техникалық артта қалуы, олардың құрал-жабдықтарының моральдық және 

табиғи тозуы себепті бәсекеге қабілеттілігі төмен. Ауылдық жерлерде халықтың кәсіпкерлік белсенділігі 

төмен, соның нәтижесінде ауылдағы халықтың жан басына шаққандағы ішкі өнім қалаға қарағанда 5 есе 

төмен. Бір жағынан бұл өндірістік инфрақұрылымның дамымауымен және қаржы ресурстарына қол 

жетімсіздігімен де байланысты. Мұның барлығы еңбек өнімділігінің артуына, ауыл және балық 

 шаруашылығы өнімдерінің рентабелділігі мен сапасына кедергі болуда, бұл бізге ішкі азық-түлік 

рыногының ашықтығы жағдайынан жұмыс істеуге тура келетін ДСҰ кіру алдында аса өзекті. Азық-түлік 

қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз етуде мемлекеттік реттеу дегеніміз – мемлекеттің ауыл шаруашылығы 

өнімін өндіру, өңдеу және тартуға, агроөнекәсіптік өндірісті өндірістік-техникалық қамтамасыз етуге  және 

матераилдық-техникалық қамтамасыз етуге, кәсіпорындарыдың шаруашылық қызметін ұйымдастыруға 

нормативтік актілер шығару жолымен әсер ету, мемлекеттік билік органдарының ұйымдасқан қызметін 

жүзеге асыру және экономикалық әдіс арқылы реттеуді жүзеге асыратын ауыл шаруашылық органдардың  
жалпы құзыретін басқару [5].          

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдар  -  өз  құзыреттері шегінде тамақ 

өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды және бақылауды жүзеге асыратын 

мемлекеттік органдар болып табылады.  Мемлекеттік реттеудің объектілері болып өндірістік-шаруашылық, 

азық-түлік өнімдері, әлеуметтік және олармен  байланысты басқада ауыл шаруашылығы қызметі 
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саласындағы ауылшаруашылық қатынастар [6].  Экономиканың ауылшаруашылық секторын 

мемлекеттік реттеу және басқару Қазақстан Республикасының  

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылғын реттеу және басқару органдары құзыретіне 

байланысты төртке бөлінеді: 

- Жалпы құзыретті реттеу және басқару органдары (Қазақстан Республикасының Парламенті, 

Қазақстан Республикасының Президент аппараты, Үкіметі, маслихаттар, аумақтық атқарушы органдар); 

-  Арнайы құзыретті басқару органдары (Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның құрылымдық 

бөлімшелері, ауыл шаруашылығын басқарудың аумақтық органдары, мемлекеттік ауыл шаруашылық 

инспекциялары және т.б); 
Ауыл шаруашылғын басқарудың арнайы органдары Қазақстанның Ауыл шаруашылық министрлігі 

және оның аумақтық органдары.  

 Ауыл шаруашылығын басқару саласындағы арнайы құзыретті орган ретінде Ауыл шаруашылғы 

министрлігін аудандық және облыстық басқару органдары кең құзыретке ие. Агроөнеркәсіптік кешенді 

басқарудың жергілікті органдардың жоғары қатары бола отырып, Ауыл шаруашылғы министрлігінің 

облыстық және аудандық басқару органдары мемлекеттің ауылшаруашылық саясатының концептуалдық 

бағыттарын жүзеге асырушы  бойынша жергілікті жерлердегі барлық жұмыстарды ұйымдастырады және 

бағыттап отырады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өнеркәсібі экономиканың негізгі бір саласы 

ғана емес, сонымен бірге ол еліміздің азық-түлік қауіпсіздігінің кепілі де болып табылады. Бұл саланың 

дамуы елдің қоғамдық-саяси тұрақтылығына да тікелей байланысты. Әлемдік нарықта туындаған азық-түлік 

дағдарысы мен оның салдары қайта өңдеу өнеркәсібінің маңыздылығын бұрынғыдан да арттыра түсті. Ал 

азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі дүниежүзілік экономикалық саясаттың күнделікті талқысына айналды. 
Азық-түлік тапшылығын сезіне бастағаннан-ақ әлемнің барлық елдері бұл салаға мемлекет тарапынан 

жасалатын қолдауды күшейтіп, саяси маңызы зор өзгерістер жасады . Әсіресе, өндіріс көлемін арттыру, ішкі 

азық-түлік нарығын тұрақтандыру сияқты мәселелерге ерекше мән беріп отыр. Осыған орай, біз де әлемдік 

азық-түлік нарығындағы жағдайға байланысты қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы күрделі мәселелерді 

қайта қарап, заман талабына сай стратегиялық бағыттарына жаңа қырынан келіп, әр бағыттағы 

бағдарламалар жасап және заңдарға өзгерістер енгізуіміз қажет. Бұрын жасалып, қазір жүзеге асырылып 

жатқан мемлекеттік ауылшаруашылық саясатты жалғастыра отырып, біз оны еліміздің азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей жаңа мазмұнмен толықтыруға керекпіз. 

Осы орайда біз қолданыстағы заңнаманы келешекте жетілдіру үшін ұсыныстар айтамыз: 

1. Ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жер қатынастарын дамытудың құқықтық жағдайын 

реттеуге  байланысты арнайы «Ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жер туралы» заңды қабылдап, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы жерлерiнiң құнарлылығын сақтауды және арттыру мақсатында жердi тиiмдi 

пайдаланбағаны үшiн жауапкершiлiктi күшейту, жердi нарықтық айналымға енгiзу, ауыл шаруашылығы 

тауарын өндiрушiлердiң кредит ресурстарына қол жеткiзуiн ұлғайту, жердiң пайдаланылуын жақсарту, 

салық салудың арнайы режимiн сақтауды заңмен қадағалауды жүзеге асыру қажет. Сонымен қатар, жердің 

тозбауын бақылайтын арнайы агроном мамандардың болуын заң тұрғысынан қамтамасыз ету және олардың 

құқықтары мен денсаулықтарын қорғауды қамтамасыз ету. 

2. Азық-түлік тапшылығын болдырмай көп өнім алу мақсатында суды тиімді пайдаланудың жаңа 

тәсілдерін ауыл шаруашылығына енгізу қажет. Сол себепті, ауыл шаруашылық құрылымдары ылғал және 

ресурс үнемдеу технологияларын пайдалану мен әлемдік озық агротехнологияларды Қазақстанның 

жағдайына бейімдеу, аяқ суды үнемдеу тұрғысынан алғанда ең тиімді әдіс – тамшылатып суару әдісі 

қолдануды ұлғайту қажет. Құмды және лайланған   өзендерді пайдаланғанда, жерді құмбасып топырақтың 
құнары төмендейді, сондықтан ондай өзендерді тұнытып пайдалануға назар аудару қажет. Шөл және 

шөлейтті жерлерді сумен қамтамасыз ету мақсатында жер асты сулар пайдалануды жаңа технологиялармен 

камтамасыз ететін арнайы  заң кабылдау қажет.  Ластанған суларды пайдалануға тыйым салу, су-

экологиялық проблемаларды шешу және орнықты су пайдалануға қол жеткізу үшін қажетті шарт су 

ресурстарын пайдалану және қорғау саласында басқару жүйесін құқықтық жетілдіру қажет. 

3. Өсімдіктерді қорғау шараларын жүргізу де жақсы өнім алудың кепілі болып табылады. Зиянды 

және аса қауіпті организмдердің дамуы мен таралуына бақылау жасау мақсатында мемлекет бойынша, аса 

қауіпті зиянды организмдерді жою; сондай-ақ тыңайтқыштар мен өсідімктерге зиянды жәндіктерді жоятын 

химиялық заттардың артық себуінен, өсімдіктер уланып одан өндірілген азық-түлікті пайдаланған 

адамдардың денсаулығына қауіп төнеді, оның алдын алу үшін арнайы мамандардың тобын құру қажет, 

сондықтан белгілі бір нормативтік құқықтық актілермен реттелу қажет;   өсімдіктердің жергілікті жағдайға 

бейімделген, торығуға шыдамды, жоғары түсімді сорттарын құру және енгізу, селекция мен тұқым 
шаруашылығын дамыту, өндіріске өнеркәсіптік сорттарын енгізу; ғылыми-негізделген ауыспалы егісті 

сақтау және игеру жолымен егістік жерлердің құнарлылығын арттыру, дәнді-бұршақтылар және астықтық 

дәнді-бұршақтылар егісін кеңейту, сүрі жер енгізу;тұқым шаруашылығы және өсімдік сорттарын қорғау 

саласындағы заңнаманы жетілдіру; өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдейтін инновациялық 

технологияларды енгізу саласында астық индустриясын дамытудың басым бағыттарын   заңи трабынан 
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анықтау және қолдау, соған сәйкес нормативтик құқықтық актілерді дұрыс қолдануын камтамасыз ету 

қажет. 

4. Селекциялық-асыл тұқымды жұмыстарының деңгейі жеткіліксіз, малдарды қолдан ұрықтандыру 

пункттерінің жетіспеушілігі белең орын алуда, сол себепті сондай пунктерді ауылды аумақтарда көптеп 

ашуды заңдастыру қажет; Асыл тұқымды малдың саны аз немесе жойылып бара жатқан түрлерi мен 

селекциялық-генетикалық орталықтарда коллекциялық табындар құру үшiн сатып алынған арнайы 

технологиялық жабдықтардың құнын толық өтеу бағыттарын қаражаттандыру қажет. Арнайы 

технологиялық, лабораториялық жабдықтардың, сондай-ақ малдың асыл тұқымды ісін дамыту үшін арнайы 

ауыл шаруашылығы техникасының және оргтехникасымен жабдықтау қажет. Жемшөп базасының 
нашарлығынан малды сапасыз азықтандыру және малды жайып семірту мен жемдеудің мүмкіншіліктерін 

толық пайдаланбауна байланысты мемлекеттік шаралар қолдану қажет.Малдарды қолдан ұрықтандыратын, 

мал шаруашылығы өнімі мен шикізатын дайындайтын мемлекеттік пункттерді, ауыл шаруашылығы 

малдарын сою алаңдарын жергілікті бюджет қаражаты есебінен салу, ұстау және қайта жаңарту оны 

құқықтық қамтамасыз ету қажет. 

5. Қазақстан Республикасының ветеринария жүйесін, ветеринариялық ұйымдардың қызметін 

мемлекеттік басқару мен реттеуді қайта қарау, сондай-ақ тамақ өнімдерінің, ветеринариялық препараттар 

мен дәрілік заттардың ветеринариялық-санитариялық қолайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселелері бойынша кемшіліктерді жою арқылы Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 

заңнамасын жетілдіру қажет Бұдан басқа, Қазақстанның алдағы уақытта ДСҰ-на кіруі жануарлардың 

саулығы мен өндірілетін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында нақты құқықтық 

нормаларды енгізуді талап етеді. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді жануарлардың созылмалы 
ауруларынан сауықтыруға және тұтастай алғанда Қазақстан Республикасында жануарлардың жұқпалы 

аурулары бойынша эпизоотикалық жағдайды жақсартуға әрі ветеринариялық-санитариялық тұрғыдан 

қауіпсіз тамақ өнімдерін өндіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ұсынылған түзетулерге сәйкес заң 

жобасына бірқатар толықтыру, атап айтқанда, жергілікті атқарушы органдардың ветеринария мәселелері 

жөніндегі бөлімшелерін және мемлекеттік ветеринарлық ұйымдардың бөлімшелерін ауылды аумақтарда 

құру туралы толықтыру енгізілуі қажет. 

6. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі  адам өмірі мен денсаулығына зиян келуімен және 

тұтынушылардың заңды мүдделерінің бұзылуымен байланысты тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), 

өндірудің (дайындаудың), айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде 

(сатыларында) жол берілмейтін қатердің болмауы қажет, егер ол орын алған жағдайда санитарлық-

эпидемиологиялық қадағалануға керекті тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) қажет. Қазақстан 
Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға тамақ 

өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріндегі 

(сатыларындағы) олардың сәйкестігін, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, 

кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының) сәйкестігін бақылауды қатаң түрде мемлекет 

тарапынан  жүзеге асыру қажет, осы орын алған жағдайда сапасыз өнімдерді өңдеуге заңмен тыйым 

салынып белгілі бір шара  қолдану қажет. 

7. Ауыл шаруашылығының өнімдерді экспортқа шығаратын секторларын күшейтуге күш-жігерді 

шоғырландырудың маңызы зор. Атап айтқанда, Каспий және Қара теңіздердің порттары арқылы өтетін және 

Қытай бағытындағы экспорттық арналарды кеңейту қажет. 

Агроөнеркәсіптік кешен туралы айрықша айтқым келеді, оның дамуы арқасында біз бір мезгілде еліміз үшін 

аса маңызды екі міндетті – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және экспортты әртараптандыруды 
шешеміз. 

Сондықтан да біз тауарлы-сүт фермаларын, құс фабрикаларын, мал бордақылау алаңдарын ұйымдастыру 

мен дамыту, тамшылап суаруды қолдану арқылы жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін ұйымдастыру, ауыл 

шаруашылық техникаларын жинау жөніндегі өндірістерді құру, ет өңдеу өндірісін дамыту, биязы жүнді 

қайта өңдеу, қазақстандық астық экспортының инфрақұрылымы және оны терең қайта өңдеу секілді 

экспортқа бағдарланған өндірістерді дамыту жөніндегі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды 

жалғастыруға шешім қабылдау қажет. 

8. Арада бес-алты жыл өткенде, көпшілік арасында бұрын қазаққа аты беймәлім сібір жарасы, құс 

тұмауынан  қазіргі күні шошқа тұмауы басталған түрлі-түсті анықтамасы бар аурулар пайда бола бастағанда 

мұның себебін іздеп, әртүрлі болжамдарға бас ұрды. Бақсақ, бар пәле судан да, жерден де емес, шекара асып 

келген генетикалық жағынан күмәнді жеміс-жидектер болып шыққаны дәрігерлер тарапынан ресми түрде 

мойындалды.  
Физик-маман  Қытайдан жеткізілген алма, банан, жаңғақтарға сараптама жүргізіп, адам бойындағы 

генетикалық ауытқушылықтарға жол беретін аса зиянды улы химикаттардың белгісін анықтап, рес-

публикада кешенді зертханалық кешен құру қажеттігін айтқан болатын. Кейінірек, зерттеулер мен ғылыми-

техникалық  әзірлемелер ісіндегі өзара көмек пен биотехнологиялар саласындағы ақпарат алмасу жанданып, 

халықаралық тығыз ынтымақтастықты қамтамасыз етуге айтарлықтай мүмкіндік туады. «Азық-түлік 
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өнімдерінің қауіпсіздігі» туралы Заң биылдан бастап күшіне енсе, аталмыш заңның орындалу механизмдері-

нің алдын-ала қарастырылу қажет.  
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Резюме 

В данной статье рассматривается экологическая безопасность - то есть состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий. 

 

Аbstract 
This article discusses environmental safety - that is, the state of protection of the natural environment and 

the vital interests of a person from the possible negative impact of economic and other activities, natural and man-

made emergencies, their consequences. 
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Проблемыправовогорегулирования, в обычном понимании, это -осознанная невозможность 

разрешить трудность и противоречие в данной ситуации средствами наличного знания и опыта. В 

юридическом переложении это эквивалентно осознанию неэффективности правовой нормы в следствии её 

противоречия с практикой (в виде неадекватного отражения, начиная с понятийного уровня или попросту 

пробела в таком отражении или в решении поставленной задачи ) или внутреннего противоречия её частей, 
что так же ведёт к трудности в её применении. При этом в основном мне хотелось проследить 

последовательность и строгость контрольных процедур на стадии получения разрешительной документации 

в области обращения с гмо. Это связано с тем, что проведение каких либо проверочных мероприятий в 

области уже разрешенного обращения с гмо с одной стороны основано на мерах анологичных при их 

первичном разрешении, а с другой стороны основано на нормативах проведения проверок вообще, что 

очевидно выходит за рамки данной работы. Так же я не рассматривал отдельно меры ответственности за 

нарушения при обращении с ГМО, так как считаю, что введение вообще таких специальных норм лишь 

ограничивает сферу наказуемых деяний и потворствует нежеланию применения существующих более 

общих требований уголовного и административного права.Необходимость в международном масштабе 

регулировать деятельность, связанную с современной биотехнологией, члены ООН признали на 

конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В итоге была принята Конвенция по биоразнообразию и был 

создан комитет по разработке соответствующего Протокола.Генетически модифицированный организм 
(ГМО) - живой организм, генотип которого был искусственно изменён, как правило гмо, производятся в 

научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением 

генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенез. 

Разработка ГМО это естественное развитие работ по селекции животных и растений. В данной статье 

рассматривается экологическая безопасность - то есть состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. При этом 

следует рассматривать саму деятельность по созданию и использованию гмо -как один из жизненно важных 

интересов человека, который при этом нуждается в защите различного уровня от негативных последствий 

неправомерного проведения такой деятельности, что соответствует духу концепции устойчивого развития. 

Настоящему рассмотрению подвергаются «проблемы» обеспечения вышеуказанной безопасности.  
На сегодняшний день этот протокол, получивший название Картахенский по месту своего принятия 

в 1999 году-города Картахен-де-Индиас, является пожалуй основным международным договором, 

регулирующим обращение с ГМО в мире. Он всупил в силу с 11 сентября 2003 года. Анализируя данный 

документ, специалисты Всемирного Союза охраны природы указывают на ряд вопросов в рамках данного 

протокола, которые несомненно требуют отдельного решения[1]. Поскольку изначально протокол посвящен 

проблемам биоразнообразия, то положение в нём вопросов об охране здоровья человека было определено не 

чётко. Одним из важных моментов Протокола является принцип принятия мер предосторожности, 

предусматривающий, что неопределенность в отношении возможного ущерба не является основанием к 

воздержанию от мер предосторожности. При этом важно, что бы данный принцип действовал как 

дозволяющий какие-либо ограничения только в случае отсутствия точных научных данных. В противном 

случае государства могут начать применять этот принцип в разрез с интересами международной торговли и 
в целом- мировой интеграции. В итоге на сегодняшний день принцип предосторожности получил отражение 

в многих международных соглашениях, но не получил статуса юридического принципа и следовательно не 

может считаться юридическим обязательством. Как безусловное сужение сферы действия Протокола можно 

расценить отсутствие в нём требований к обработанным материалам, содержащим ГМО. В преамбуле к 

Протоколу содержатся пункты посвящённые связи протокола с другими международными соглашениями. 

Совокупный итог их действия не даёт конкретных указаний как надлежит действовать в случае 

возникновения конфликта между Картахенским Протоколом и другим международным обязательством 

(действующем в рамках ВТО, например). Уделяя основное внимание перемещению ГМО, Протокол в 

основном имеет дело с трансграничным перемещением, определённым как перемещение из одной стороны в 

другую сторону. При это из его сферы исключены перемещения ГМО с территории стороны за пределы её 

юрисдикции (открытое море, космос).  

В статье 5 Протоколом выводятся из его действия живые ГМО, представляющие фармацевтические 
препараты для человека, которые регулируются другими соответствующими международными 

соглашениями. При этом мне кажется что корректнее было бы отдельно указать, что эти «другие» 

соглашения не должны быть менее строгими чем процедуры, предусмотренные Протоколом. При этом не 

понятно действует ли эта процедура до первого ввоза данного ГМО из определённой Стороны, или из всех 

иных сторон. Сложности могут возникнуть, например, при намеренном в плане перевозки перемещении 

зерна, для которого обычной практикой является некоторый подмес генно-модифицированных семян, без 
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соответственного оповещения об этом экспортёром. Преждевременным, особенно принимая во внимание 

участие в Протоколе развивающихся стран и стран с переходной экономикой, где нет сформированной 

правовой и этической базы для полноценной международной деятельности, мне кажется положение 

Протокола отменяющие ЗОС и вводящие упрощённые процедуры для ГМО, предназначенных для 

использования в качестве продовольствия, корма или для обработки[2]. Сомнение вызывает не столько 

обоснованность оценки их опасности как более низкой, но в основном возможные попытки подменить их 

назначение при поставке, с целью упростить трансграничное перемещение. При этом всё таки хотелось бы, 

чтобы оценка рисков при импорте ГМО используемых в пищу, для кормов, и для переработки проводилось 

не менее тщательно, чем для ГМО, предназначенных к интродукции в окружающую среду, проводимую 
согласно приложению 3 к Протоколу [1]. Проблемным является на мой взгляд и вопрос подтверждения цели 

использования ГМО, которая должна быть указана стороной экспорта при перемещении в соответствии со 

ст. 8 [3].  

Протокол в части 1 ст. 15 указывает что оценка рисков при обращении ГМО должна проводиться 

«научно обоснованным образом ». Но этот термин не имеет международного согласованного значения, что 

является одной из основных проблем в обеспечении безопасности человечества в том числе экологической 

безопасности. На сегодняшний день даже не планируется формирование юридически значимого 

объединения культуры, науки и права начиная с национальных уровней. Это делает область формирования 

объективных критериев оценки общественных процессов ареной различных неграмотных и порой 

злонамеренных спекуляций. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 июня 2008 г. № 43-IV «О 

ратификации Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии», 

Республика Казахстан взяла на себя новые международные обязательства. Они состоят в содействии 
обеспечению надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, обработки и использования 

живых измененных организмов, являющихся результатом применения современной биотехнологии и 

способных оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование 

биологического разнообразия, с учетом также рисков для здоровья человека и обращением особого 

внимания трансграничному перемещению.В соответствии со статьей 2 Протокола, Казахстан взял на себя 

обязательства по разработке и принятию соответствующего законодательства, созданию административных 

органов или наделению соответствующими полномочиями уже существующих, ответственных за 

реализацию обязательств и законодательства.  

Первой проблемой обеспечения экологической безопасности – в экологическом кодексе Республики 

Казахстан - является отсутствие выделенных законом средств и порядка её обеспечения. Место отношений 

по обеспечению экологической безопасности осталось не определено в системе общественных отношений, 
что ведёт к его «размытию» по другим правовым нормам, что ведёт к усложнению применения и опасности 

дублирования. Понятие экологической безопасности вводится в статье 1  как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека, от возможного негативного воздействия в том 

числе хозяйственной или иной деятельности и их последствий. Таким образом через жизненно важные 

интересы в рамки данного определения входит и биологическая и санитарно-эпидемиологическая 

безопасность, как вид интересов, которым корреспондируют ещё и государственные обязанности, то есть 

это область практически всех прав человека и гражданина. Сам по себе закон об охране окружающей среды 

вводит требования лишь в области охраны окружающей среды(совокупности компонентов природной 

среды, природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов  от деятельности с использованием 

гмо, а именно от, согласно ст. 50 ч. , опасности связанной с производством, разведением, и использованием  

растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы.» 

Данная экспертиза в соответствии с ст. 33  проводится в порядке установленном экологическим 

кодексом Республики Казахстан.   

Согласно ст. 1 этого закона экологическая экспертиза - установление соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную или иную деятельность экологическим требованиям, техническим регламентами.  

Таким образом закон не регулирует применение методов генно- инженерной деятельности к 

человеку. Так как к этим методам относится и «манипуляции с генами»(ст. 2 закона) это делает возможным 

без контрольное регулирование так называемой «экспрессии генов» (свойство клетки в зависимости от 

набора активных генов в их ДНК относится к тем или иным видам тканей организма), лежащее в основе 

применения стволовых клеток. Закон «О применении биомедицинских технологий в медицинской 

практике» пока не принят и находится на стадии законопороекта.  
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Резюме: 
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы органикалық жер өңдеудің құқықтық мәселелері мен 

ауылшаруашылығының әлсіз жақтары қарастырылған.   

 

Abstract: 
This article discusses the legal problems of organic farming and the weaknesses of agriculture. 

 

Кілт сөздер: органикалық жер өңдеу, өсімдіктерді қорғау, фитосанитарлық қауіпсіздік, құқықтық 

қамтамасыз ету. 

Key words: organic farming, plant protection, phytosanitary safety, legal support. 

  

Земледелие является сложной производственной системой, состоящей из многочисленных 
компонентов, которые находятся в различных взаимоотношениях, и имеет дело со сложной цепью - 

«человек - природа - техника».  

Устойчивое развитие - гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие - это 

процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 

научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с 

другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 

устремлений [1].  

Устойчивое развитие можно представить как процесс взаимодействия трех компонентов: 

«населения - природы - хозяйства» или «социальной сферы - экологии - экономики». В концепции 

устойчивого развития эта триада приобретает новые приоритеты: цель - благополучие живущих и будущих 

поколений; основа - природно-экологические системы жизнеобеспечения, а экономика - двигатель развития 

[3].  
В связи с этим, устойчивого развития земледелия можно достичь за счет рациональной 

оснащенности производственными ресурсами и повышения эффективности их использования [3].  

На протяжении многих лет в Республике Казахстан наблюдалась тенденция сокращения посевных 

площадей в хозяйствах всех категорий. За последние пять лет ситуация несколько наладилась, посевная 

площадь сельскохозяйственных культур увеличилась, что наблюдается прежде всего за счет увеличения 

площади посева технических культур.  
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Важнейшей задачей в современных социально-экономических условиях является обеспечение 

устойчивого развития земледелия, способствующего повышению конкурентоспособности отечественного 

сельского хозяйства и на основе этого обеспечению продовольственной безопасности страны.  

Внимание к различным аспектам устойчивого развития вытекает из проблемы ограниченности 

запасов полезных ископаемых, питьевых источников, пахотных земель, а также проблемы загрязнения 

окружающей среды, вызванные деятельностью хозяйствующих субъектов. В этой связи, исследование 

проблемы органического земледелия в Республике Казахстан является актуальным и практически 

значимым, так как оно предполагает учет интересов настоящего и будущих поколений при динамично 

сбалансированном развитии экономических, социальных и экологических факторов производства.  
Целью исследования явилось исследование проблем органического земледелия в Республике 

Казахстан. 

Реализация данной цели осуществлялась с использованием диалектического, экономико-

статистического, абстрактно-логического и других методов исследования.  

Кроме того, тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных организаций (25,0 % из них 

закончило 2018 год с убытком [*]), дисбаланс цен на технику, горюче-смазочные материалы, запасные части 

и выращиваемую продукцию не позволяют приобретать новую технику и эффективно эксплуатировать 

имеющуюся.  

За период с 2010 по 2018 год количество тракторов в сельскохозяйственных организациях страны 

сократилось на 21,3 %, зерноуборочных комбайнов - на 21,1 %. В результате сложившейся ситуации, 

количество пашни в расчете на один трактор составило 273 га, что выше уровня базисного года на 47 га. 

Нагрузка посевов зерновых и зернобобовых культур на зерноуборочный комбайн возросла на 55 га и 
составила 399 га [3].  

Принимая во внимание то обстоятельство, что значительная часть имеющейся техники морально 

устарела и физически изношена, требуются дополнительные затраты на ремонт, горюче-смазочные 

материалы, живой труд. В сложившейся ситуации многие хозяйства не в состоянии проводить в срок все 

предусмотренные технологией работы.  

На состояние посевных площадей, а как следствие, и на общий объем производства существенное 

влияние оказывает внесение удобрений. И хотя, за исследуемый период наблюдается увеличение объемов 

их внесения под сельскохозяйственные культуры в расчете на 1 га посевной площади на 5,6 %, сама доза 

внесения 38 кг удобрений в действующем веществе [3], остается на довольно низком уровне. В связи с этим, 

продолжается снижение почвенного плодородия. По некоторым видам сельскохозяйственных культур 

наблюдается положительная динамика, так произошло увеличение урожайности и валового производства 
сахарной свеклы, соответственно на 36,8 и 57,8 %. Вместе с тем, по зерновым и зернобобовым культурам 

посевная площадь за исследуемый период сократилась на 1727 тыс. га, а урожайность - с 2,27 до 2,20 т с 1 

га. В связи с этим, в 2018 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий по 

сравнению с 2010 годом сократился на 4,8 % и составил 92,4 млн. т [3].  

Это еще раз подтверждает нестабильную ситуацию в земледелии, следует отметить, что на 

выращивание различных видов сельскохозяйственных культур существенное влияние оказывают 

агрометеорологические условия. В растениеводстве определен перечень основных мер это – наличие 

качественных семян, техническая оснащенность, точное земледелие, применение удобрений и средств 

защиты растений, диверсификация, введение в оборот орошаемых земель. 

Как отметил министр, в целом в проекте Госпрограммы предусмотрено выполнение 10 задач. Это - 

продовольственная безопасность, доступность финансирования, оптимальное налогообложение, повышение 
эффективности использования земельных и водных ресурсов, доступность рынков сбыта и развитие 

экспорта, аграрная наука, трансферт технологий и развитие компетенций субъектов АПК, техническая 

оснащенность и интенсификация производства, качество оказания госуслуг и цифровизация, развитие 

сельских территорий. 

Решающим фактором устойчивого развития земледелия является обеспеченность предприятий 

трудовыми ресурсами. После резкого сокращения в середине 90-х годов, численность работников сельского 

хозяйства так и не стабилизировалась. За последние пять лет этот показатель сократился [2].  

Следует отметить, что за исследуемый период наблюдается увеличение среднемесячной оплаты 

труда работников сельского хозяйства, но ее уровень значительно ниже, чем в других отраслях 

материального производства. В базисном году он составил только 52,8 % от уровня заработной платы 

работников, занятых в экономике страны [4]. Недооценка роли и значения сельскохозяйственного труда 

ослабляет мотивацию трудовой деятельности. Продолжается сокращение трудового потенциала села за счет 
ухода из хозяйств наиболее квалифицированных работников, увеличивается удельный вес лиц пенсионного 

возраста.  

Все это определяет актуальность задач по восстановлению производственного потенциала 

земледелия для достижения необходимых параметров его устойчивого развития. Принципиальным здесь 

является то, что рост производства должен достигаться при довольно низкой оснащенности 

производственными ресурсами на основе повышения эффективности их использования. Это обуславливает 
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целесообразность нового подхода в обеспечении производства различного вида ресурсами. С усилением 

режима экономии, предусматривается превратить ресурсосбережение в решающий источник 

удовлетворения потребностей земледелия.  

Опыт успешно функционирующих сельскохозяйственных предприятий показывает, что в них 

реализуется комплексный подход к выявлению и использованию резервов устойчивого развития 

земледелия. При этом, среди таких направлений, как совершенствование внутрихозяйственных отношений; 

компетентность, ответственность, инициатива, предприимчивость руководителей и других категорий 

работников; активная маркетинговая деятельность; рациональное использование возможностей 

сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, внимание к решению социальных 
проблем работников, приоритетным является усиление режима экономии производственных ресурсов за 

счет широкого применения энерго- и ресурсосберегающих технологий.  

В условиях рыночных отношений создаются условия для творчества специалистов и руководителей 

в возможности выбора и оценки альтернатив каждой технологии исходя из конкретных почвенных условий, 

складывающихся и прогнозируемых погодных условий, имеющихся производственных ресурсов, рыночных 

цен на них и на возделываемые культуры.  

В частности, в современных условиях применение ресурсосберегающих технологий, основанных на 

минимизации обработки почвы, является важнейшим средством повышения устойчивости производства. 

Технологии минимальной и нулевой обработки почвы охватывают не более 3-5 % сельхозугодий страны, 

тогда как в США - 37 %, а в Германии - 26 % площадей, при этом они являются крупнейшими экспортерами 

зерна в мире. Главным преимуществом таких технологий является сокращение парка техники и экономия 

горюче-смазочных материалов [1].  
Следует отметить, что применение ресурсосберегающих технологий имеет определенные барьеры, 

именно поэтому они не настолько распространены у нас, как в других странах. К их числу можно отнести: 

несформировавшуюся отраслевую инновационную систему, низкую инновационную восприимчивость 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего из-за высокой стоимости инновационных 

продуктов и технологий, низкую квалификацию кадров, длительный срок окупаемости нововведений. 

Главным же барьером является экономический фактор - недостаток собственных средств для осуществления 

инноваций и отсутствие источников финансирования [5].  

В современных условиях развитие отечественного земледелия невозможно без государственного 

гарантированного обеспечения инвестиций. Тем более, в этом есть прямая заинтересованность государства, 

поскольку продовольственная самодостаточность является одной из основ суверенитета страны, а 

продовольственная безопасность - важнейшим элементом национальной безопасности. И, конечно же, 
необходимость вмешательства государства определяется еще и тем, что сельские товаропроизводители не в 

состоянии обеспечить самостоятельно весь комплекс мероприятий по эффективному ведению земледелия.  

Поэтому приоритетные направления государственной политики в сфере земледелия должны 

обеспечивать его восприимчивость к научно-техническим достижениям и осуществляться на основе:  

активизации деятельности научных учреждений, занимающихся проблемами земледелия; 

обеспечения нормативно-правовой защиты инновационной деятельности, объектов 

интеллектуальной собственности и введения их в хозяйственный оборот; 

ускорения применения достижений науки, техники и передового опыта в сфере земледелия; 

осуществления государственной поддержки для улучшения финансово-экономического состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, восстановления их платежеспособности и возможности 

осуществления инновационной деятельности; 
подготовки высококвалифицированных кадров для осуществления инновационной деятельности;  

развития международного сотрудничества в области инновационной деятельности в земледелии, 

привлечения иностранных инвестиций для финансирования наиболее значимых и наукоемких 

инновационных проектов. 

Подытоживая проблемы органического земледелия в Республике Казахстан, следует обратить 

внимание на слабые стороны сельского хозяйста: 

-недостаточно развитая сеть технически оснащенных элитно-семеноводческих хозяйств; 

-высокая степень изношенности с/х техники в с/х формированиях и отсутствие специализированной 

техники и собственных машинно-тракторных парков; 

-наличие большого количества мелких СХТП; 

--низкий уровень привлечения инвестиций в отрасль и нехватка оборотных средств; 

-низкий уровень соблюдения агротехнологий, СХТП и нехватка квалифицированных кадров в с/х 
отрасли; 

-ограниченность поливных земель; 

-отсутствие развитой инфраструктуры; 

-недостаточное производство отечественного сырья, необходимого ассортимента и качества; 

-низкая загруженность перерабатывающих предприятий; 

-зависимость от импорта;  
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-высокий износ или отсутствие системы орошения в регионах; 

-отсутствие вертикальной интеграции между производителями и перерабатывающими заводами; 

-низкая рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, обострение проблемы устойчивого развития земледелия в республики Казахстан, 

вызвано действием комплекса внутренних и внешних факторов, проявляющихся на всех стадиях 

воспроизводственного процесса.  

В современных условиях приоритетные направления, способствующие повышению устойчивости 

развития земледелия в стране, основаны на создании благоприятных условий для повышения его 

инвестиционной привлекательности, за счет мер, способствующих его переводу на инновационный путь 
развития. Анализ состояния экологического направления в сельском хозяйстве показывает, что среди стран 

Евросоюза по производству экологически чистой продукции лидируют Германия и Франция. Органическое 

сельское хозяйство рассматривается как целостная экосистема, где каждое изменение влияет на комплекс 

сложных взаимосвязей, куда входят и генетическое, видовое разнообразие сельхоз культур. В природных 

экосистемах постоянно происходит синтез, разложение и потребление элементов питания с участием 

зеленых растений. Основу экологического сельского хозяйства составляет плодородие почвы. Особая роль 

отводится здоровой почве как основе органического земледелия. Развитие сельскохозяйственного 

производства качественных экологически чистых продуктов рассматривается в связи с проблемами голода и 

болезней обмена веществ, в частности ожирения. Также обсуждается роль интегрированных технологий как 

альтернативы традиционному сельскому хозяйству, которая, однако, не так эффективно решает проблему 

загрязнения окружающей среды, как органическое сельское хозяйство.  
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Түйін 

Қазақстанда азық-түлік пен жем өнімдерін шығаруға гендік инженерия пайдаланатындығы 

жалпыға мәлім, әйтпесе біздің мемлекетімізде ГМА мәселесі көтерілмейтін еді, бірақ басқа жағынан 

қарасақ, бізде бір де ГМА тіркелмеген, бұр әрине ГМА-ға бақылау және тиімді тіркеу механизімі 

қарастырылмағандықтан,  сондықтан кәсіпкерлердің аталған өнімді санкциясыз пайдалануына 

жауапкершілікті қатайтып осы саладағы мемлекеттік бақылауды күшейту керек. Бұл мәселе отандық 

заң ғылымында жаңа, күрделі және бұрын жасалмаған болып келеді. Осындай жағдай қолданыстағы 

заңнамада орын алған, онда генді-инженерлік қызметті реттелуі кейбіреулерінде ғана көрсетілген. 
 

Аbstract 

Generally known, that in Kazakhstan the gene engineering is used for the production of food products and 

forage, otherwise in our state a question would not rise about GMO, but then, for us not the alone is not registered 

GMO, that obviously testifies that the effective mechanism of registration and control of GMO is not created, 

because of what it is necessary to strengthen state control above this sphere and increase responsibility of 

businessmen for the unauthorized use of given 

 

Кілттік сөздер: Гендік түрлендірілген ағзалар, Азық түлік қауіпсіздігі 

Keywords: food safety, gene modified organism. 

 
В связи со сложившейся ситуацией в мире широко распространены ГМО. Генетически 

модифицированный организм, ГМО (Geneticallymоdulatedorganisms, GМО)  – живой организм, генотип которого 

был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии с целью придания ему желаемых свойств. 
Цель получения генетически измененных организмов – улучшение полезных характеристик исходного организма 

– донора (устойчивость к вредителям, морозостойкость, урожайность, калорийность и другие) для снижения 
себестоимости продуктов [4]. Продовольственная проблема является одной из важнейших проблем человечества. 

По прогнозам ЮНЕСКО, к 2050г. численность населения в мире приблизится к 10 млрд. человек, что потребует 
резкого увеличения объемов производства продуктов питания и других товаров широкого потребления. В течение 

последних 20 лет человечество потеряло свыше 15% плодородного почвенного слоя. Большая часть пригодных к 

возделыванию земель уже вовлечена в сельскохозяйственное производство. Каждую неделю население нашей 
планеты увеличивается на 1,2 млн. человек, при этом темпы производства продукции все больше отстают от 

темпов роста населения. Уже сейчас дефицит пищевых продуктов в мире превышает 60 млн. тонн, а общая цифра 
голодающих приближается к 1 млрд. человек.  

Таким образом, современная стратегия производства пищевых продуктов должна быть направлена на 
поиск выхода из продовольственного кризиса в кратчайшие сроки. Возникла необходимость в применении 

принципиально новых подходов к созданию высокопродуктивных агросистем обеспечивающих значительное 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота [1]. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) получают с использованием специальных молекулярно – биологических 
техник, которые часто называют «современной биотехнологией», или «генной технологией», а иногда – называют 

«рекомбинантной ДНК– технологией» либо «генетической инженерией» [4].Для выявления общественного 
мнения об употреблении генно – модифицированных продуктов питания была разработана анкета для населения. 

Целью опроса был анализ поведения потребителей на рынках пищевых продуктов с точки зрения оценки их 
уровня информированности о ГМО и учета ими маркировки продуктов при выборе стратегии поведения. 

Анкетирование проводилось анонимно, респонденты заполняли анкету самостоятельно. Было опрошено 58 
человек, из них 16,9% мужчин и 83% женщин, возраст студентов принимавших участие в данном анкетировании 

от 17 до 23 лет, возраст  взрослых – от 22 до 57 лет.Среди опрошенных жителей СКО 45,76% респондентов имеют 
представление о генетически модифицированных организмах. 82% ответивших не знают о законах относительно 

ГМО. Такие цифры свидетельствуют о том, что люди в недостаточной мере проинформированы о 
законодательстве относительно ГМО. 35% респондентов базировали свои знания о наличии генетически 

модифицированных организмов в данных категориях продуктов питания на основе полученной информации из 
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СМИ, телевидение  является источником получения информации о ГМО для 26,7% – но телевидение и СМИ 

часто выдают необъективную информацию касающиеся ГМО, что способствует  формированию неправильного 
мнения.  В литературных источниках довольно много материала о влиянии ГМП на организм. И нередко выводы 

противоречат друг другу. Мы изучили возможное влияние на организм ГМП и для опровержения или 
подтверждения данной информации была проведена опытно – экспериментальная работа. 

Основные проблемы правового регулированияв сфере оборота генетическимодифицированных 
продуктов: 

 активное развитие генной инженерии, постоянное появление новых правоотношений в данной сфере; 

 отсутствие исторических корней данного правового направления, ограничена возможность для 

реципирования норм при развитии правовой базы; 

 отсутствие репрезентативной длительности периода применения права не позволяет провести оценку 
эффективности правового регулирования; 

 низкая степень научной разработанности в правовом проблемы  контексте биотехнологического 
права; 

 неприятие «темы ГМО» обществом (нормы права эффективны только тогда, когда они понятны и 
положительно воспринимаются) затронуто одновременно несколько отраслей хозяйств (проблем разграничения 

полномочий органов государственного управления. 
Обоснование необходимости совершенствования правового регулирования в сфере оборота ГМ 

продуктов необходимость  использование достижений биотехнологии для повышении качества жизни населения а 
также Участие Республики Казахстан  во внешнеторговых сделках по передаче ГМ продуктов и технологий их 

получения. Социально экономический аспект Специфика объекта правоотношений (биологические системы, 
живые организмы и их производные являются объектами охраны окружающей среды)     Экономический аспект 

Экологический аспект Исполнение международных обязательств Государственная поддержка развития 
сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии, юридический и также политическим аспектом является 

исполнение международных обязательстви государственная поддержка развития сельскохозяйственной и 
пищевой биотехнологии.  

Разрешения (лицензии) на работы, соответствующие III и IV уровням риска, выдаются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Казахстан. Лицензии выдаются Минздравом РК. Важным 

экологически значимым является положение законодательства о допуске к занятию генно-инженерной 
деятельностью граждан, профессиональная подготовка и состояние здоровья которых соответствуют требованиям 

правил безопасности генно-инженерной деятельности. Продукция и услуги, соответственно полученная и 
предоставленные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, подлежащие в соответствии 

среспубликанскими законами обязательной сертификации, должны иметь сертификат качества и знак 

соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом. Генетически модифицированные 
организмы, предназначенные для первого на территории РК выпуска в окружающую среду, промышленного 

использования или импорта, подлежат обязательной государственной регистрации. Под генетически 
модифицированным организмом (или генно-инженерно-модифицированным организмом) понимается организм 

или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к 
воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, 

полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе 
гены, их фрагменты или комбинации генов. Генная инженерия — совокупность методов и технологий, в том 

числе технологий получения рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, по 
выделению генов из организма, осуществлению манипуляций с генами и введению их в другие организмы. 

Внедрение результатов генно-инженерной деятельности сопряжено с потенциальными отрицательными 
последствиями для природы. В связи с этим возникает потребность в правовом регулировании экологических 

отношений, возникающих при осуществлении генно-инженерной деятельности. Проблема отсуствия «О 
государственном регулировании генно-инженерной деятельности». К рассматриваемому вопросу прямое 

отношение имеет Экологический кодекс Республики Казахстан, устанавливающая запрет на производство, 
разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по 
предотвращению их неконтролируемого размножения, положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, разрешения республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в области охраны окружающей среды, иных республиканских органов 

исполнительной власти[3].  
Государственное регулирование в области генно-инженерной деятельности осуществляется в 

направлениях:  
- улучшения условий жизни человека и охраны его здоровья;  

 охраны и восстановления окружающей среды, сохранения биологического разнообразия;  
- повышения эффективности сельского хозяйства;  

 повышения эффективности добывающей и перерабатывающей промышленности.  
Генно-инженерная деятельность основывается на принципах:  

- безопасности физических лиц и окружающей среды;  
- безопасности клинических испытаний методов генодиагностики и генной терапии (генотерапии) на 

уровне соматических клеток;  
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 доступности сведений о безопасности генно-инженерной деятельности.  

Основными элементами правового механизма обращения с генетически модифицированными 
организмами являются лицензирование, сертификация, государственная регистрация генно-ин-женерно-

модифицированных организмов, контроль, юридическая ответственность.  
Лишь на основе разрешений (лицензий) допускается осуществление работ в области генно-инженерной 

деятельности, соответствующих III или IV уровню риска1. Лицензированию подлежат, в частности, следующие 
виды генно-инженерной деятельности.В зависимости от степени потенциальной опасности, возникающей при 

осуществлении генно-инженерной деятельности, для замкнутых систем устанавливается четыре уровня риска 
потенциально вредного воздействия генно-инженерной деятельности на здоровье человека:  

I уровень риска соответствует работам, которые не представляют опасности для здоровья человека, и 
сопоставим с риском при работе с непатогенными микроорганизмами (непатогенные микроорганизмы — 

микроорганизмы, не вызывающие у человека, растений и животных болезней);  
II уровень риска соответствует работам, которые представляют незначительную опасность для здоровья 

человека, и сопоставим с опасностью при работах с условно-патогенными микроорганизмами;  
III уровень риска соответствует работам, которые представляют умеренную опасность для здоровья 

человека, и сопоставим с опасностью при работах с микроорганизмами, потенциально способными к передаче 
инфекции;  

IV уровень риска соответствует работам, которые представляют опасность для здоровья человека, и 
сопоставим с опасностью при работах с возбудителями особо опасных инфекций.  

Работы, проводимые с микроорганизмами в замкнутых системах в масштабе, превышающем 
лабораторные исследования, относятся к III или IV уровню риска.  

Генно-инженерная деятельность в условиях открытых систем приравнивается к III или IV уровню риска.  
Юридические лица и граждане (физические лица), осуществляющие генно-инженерную деятельность, 

проводят оценку риска при планировании, подготовке и проведении генно-инженерной деятельности.  
Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами  

 фицированных организмов (вирусов, микроорганизмов, трансгенных растений и трансгенных 
животных1, а также их клеток);  

 все виды испытаний генно-инженерно-модифицированных организмов, в том числе лабораторные, 
клинические, полевые, опытно-промышленные;  

 выпуск генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду;  

 хранение, захоронение, уничтожение генно-инженерно-мо-дифицированных организмов и (или) их 
продуктов; утилизация отходов генно-инженерной деятельности;  

 покупка, продажа, обмен, другие сделки и иная деятельность, связанная с генно-инженерными 
технологиями, генно-ин-женерно-модифицированными организмами и (или) их продуктами, которые не имеют 

сертификата качества или знака соответствия, выданных или признанных уполномоченным на то органом, в том 
числе в сфере международной деятельности. Разрешения (лицензии) на работы, соответствующие III и IV 

уровням риска, выдаются в порядке, устанавливаемом ПравительствомМинистерство здравоохранения и 
социального развития Республики КазахстанРК. 

Важным экологически значимым является положение законодательства о допуске к занятию генно-
инженерной деятельностью граждан, профессиональная подготовка и состояние здоровья которых соответствуют 

требованиям правил безопасности генно-инженерной деятельности.  
Продукция и услуги, соответственно полученные и предоставленные с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов, подлежащие в соответствии с республиканскими законами обязательной 

сертификации, должны иметь сертификат качества и знак соответствия, выданные или признанные 
уполномоченным на то органом.  

Генетически модифицированные организмы, предназначенные для первого на территории РК выпуска в 
окружающую среду, промышленного использования или импорта, подлежат обязательной государственной 

регистрации. 
 Одним из существенных условий регистрации является анализ представленных сведений о 

биобезопасности предлагаемого для государственной регистрации модифицированного организма. 
Биобезопасность означает отсутствие фактического или прогнозируемого нежелательного воздействия 

модифицированного организма (в сравнении с исходным немодифицированным организмом) на окружающую 
среду. Для определения биобезопасности проводится экспертиза. Для этих целей в Министерстве создан 

постоянно действующий экспертный совет по вопросам биобезопасности. Зарегистрированный 
модифицированный организм вносится в сводный государственный реестр зарегистрированных генно-

инженерно-модифицированных организмов. Нарушение правил обращения с генетически модифицированными 
организмами влечет применение дисциплинарной, административной, уголовной и/или гражданско-правовой 

ответственности. 
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Түйін 

Нақты мақалада гендік түрлендірілген ағзалардың реттеудің кейбір құқықтық мәселелері 

қарастырылған. Бүгінгі таңда Қазақстанда гендік түрлендірілген ағзаларды реттейтін заңның 

қабылдануының қажеттілігі туындап отыр, сондай ақ бұл саланы реттейтін заңнамалардың қайта 

қаралуы қажет болып отыр. Өкінішке орай кейбір жетілмеген құқықтық база сонымен қатар 

нормативтік құқықтық актілер  өзтиімділігінжоғалтады, ал  ҚазақстандаГМО  айналымының 
аспектілері мүлдем реттелмеген, кейбіреулерінің реттелгендігі соншалықты  өз  тиімділігін жоғалтып 

отыр. 

 

Аbstract 

This article discusses the problems of legal regulation of the turnover of genetically modified organisms. In 

Kazakhstan today, it is necessary to adopt a law on the legal regulation of genetically modified organisms and a 

thorough review of the legal regulation of this sphere.Unfortunately, the imperfect legal framework, as well as the 

lack of the necessary by-laws and regulations, has led to the fact that in Kazakhstan some aspects of GMO turnover 

are not regulated at all and some are regulated so that they lose their effectiveness. 

 

Кілт сөздер:гендік түрлендірілген ағзалардың, гендік инженирия, құқықтық реттеу 
Keywords: genetically modified organisms, genetic engineering, legal regulation 

 

На сегодняшний день как никогда становятся актуальными слова канадского микробиолога, 

профессора Д. Фейгана: «Использовать сегодня транс генные продукты в пищу все равно, что играть всем 

http://news.headline.kz/accidents/byit_ili_ne_byit_gmo_v_kazahstane.html
mailto:aysulu-1965@mail.ru
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миром в «русскую рулетку»ГМО – сокращение от Генетически Модифицированные Организмы. То есть, это 

продукты питания, а также живые организмы, созданные при помощи генной инженерии. 

Впервые о новых транс генных растениях заговорили ещё в начале 80-х гг., когда в 1983 году группа 

учёных из американской компании «Монсанто» создала первые генетически модифицированные растения. 

Важное отличие транс генных организмов от натуральных. Они абсолютно бесплодны. То есть семена таких 

растений не прорастают, а животные не дают потомства. Почему же? Ведь раньше человек создавал новые 

сорта и породы, и всё с ними было в порядке? Причина в том, что традиционная селекция имеет одно 

важное ограничение: с её помощью можно получать гибриды только родственных организмов. Можно 

скрещивать, к примеру, разные сорта яблок, груш, породы собак, а яблоко с картофелем или помидор с 
рыбой – нельзя. В обычной жизни, в естественной среде обитания спаривание и скрещивание между 

различными видами и уж тем более классами растений или животных, как правило, не происходит [1]. 

Внедрение чужих генов одних видов или классов в другие приводит, так сказать, к генетическому 

сбою, блокировке процессов размножения. Это своего рода защитный механизм сохранения видов. Или, 

говоря поэтично, протест природы против вмешательства в её законы. 

Джеффри Смит (Jeffrey Smith) из Института Ответственных Технологий. Эксперт в области ГМО 

расскажет о тех опасностях, которые скрываются за продуктами, произведенными с использованием 

генетически-модифицированных организмов. Американская Академия Экологической Медицины призывает 

врачей ограждать пациентов от употребления продуктов с ГМО. Они ссылаются на исследования о том, что 

такие продукты вредят органам, пищеварительной и иммунной системам, ускоряют процессы старения и 

приводят к бесплодию. Исследования человека показывают, что такие продукты могут оставлять в 

организме особый материал, который за длительный период вызывает множество проблем со здоровьем. 
Например, гены, которые внедряются в соевые бобы, могут переноситься в ДНК бактерий, которые живут 

внутри нас. Токсичные инсектициды, которые производит генетически-модифицированная кукуруза, 

попадают в кровь беременных женщин и плода. 

Большое количество заболеваний появилось после того, как в 1996 году стали производить 

генетически-модифицированные продукты. В Америке число людей, страдающих тремя и более 

хроническими заболеваниями, возросло с 7 до 13 процентов всего за 9 лет. Стремительно поднялось 

количество пищевых аллергий и таких проблем, как аутизм, репродуктивные нарушения, проблемы с 

пищеварением и другие. Хотя пока не было детальных исследований, которые подтвердили, что всему 

виной ГМО, специалисты Академии предупреждают, что не стоит ждать, когда придут эти проблемы и 

следует уже сейчас защищать свое здоровье, особенно здоровье детей, которые находятся под самым 

большим риском[2]. 
Проблемы, связанные с правовым регулированием генно-инженерной деятельности, в Казахстана 

стали объектом научного анализа в конце XX -начале XXI века. Побуждающим фактором тому послужил 

хлынувший поток импорта генетически модифицированных продуктов питания и кормов. 

Казахстан  еще окончательно не определилась в своем отношении к генетически 

модифицированным организмам. На современном этапе правового регулирования в области генно-

инженерной деятельности сохраняется комплекс нерешенных вопросов, связанных с совершенствованием 

нормативно-правовой базы и необходимостью проведения научных исследований долгосрочного влияния 

генетически модифицированных организмов на здоровье человека и окружающую среду и требующих 

теоретико-методологического и нормативно-правового разрешения.Кроме того, на сегодняшней день 

отсуствует законодательство в области генно-инженерной деятельности по обеспечению безопасность 

человека, а также будущего поколения и окружающей среды от негативного воздействия генетически 
модифицированных организмов. Абсолютная безопасность генетически модифицированных продуктов 

питания для здоровья человека не доказана, и использование таких продуктов несет в себе колоссальные 

риски для человека. 

До настоящего времени эти проблемы не получили должного рассмотрения, развития и разрешения 

в правовой плоскости и научной юридической доктрине. 

Существующие юридические, теоретические и научно-практические исследования в области генно-

инженерной деятельности фрагментарны и освещают лишь тот или иной аспект конкретной проблемы, 

несмотря на очевидный характер практической значимости данного комплекса проблем. В настоящее время 

отсутствуют научные работы, посвященные комплексному правовому регулированию в области генно-

инженерной деятельности, что и предопределяет актуальность данной темы, а также необходимый интерес к 

ее глубокому изучению и анализу в целом, так и ее отдельным сегментам. Вследствие этого темастатьи 

является попыткой восполнить вакуум исследований, посвященных вопросам регулирования генно-
инженерной деятельности в правовом международном и национальном аспектах. 

Разрешения (лицензии) на работы, соответствующие III и IV уровням риска, выдаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Казахстан. Лицензии выдаютсяМинистерством 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан РК. Важным экологическим значимым 

является положение законодательства о допуске к занятию генно-инженерной деятельностью граждан, 

профессиональная подготовка и состояние здоровья которых соответствуют требованиям правил 
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безопасности генно-инженерной деятельности. Продукция и услуги, соответственно полученная и 

предоставленные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, подлежащие в 

соответствии среспубликанскими законами обязательной сертификации, должны иметь сертификат качества 

и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом. Генетически 

модифицированные организмы, предназначенные для первого на территории РК выпуска в окружающую 

среду, промышленного использования или импорта, подлежат обязательной государственной регистрации. 

Под генетически модифицированным организмом понимается организм или несколько организмов, любое 

неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к воспроизводству или передаче 

наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением 
методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или 

комбинации генов. Генная инженерия — совокупность методов, по выделению генов из организма, 

осуществлению манипуляций с генами и введению их в другие организмы. Внедрение результатов генно-

инженерной деятельности сопряжено с потенциальными отрицательными последствиями для природы. В 

связи с этим возникает потребность в правовом регулировании экологических отношений, возникающих 

при осуществлении генно-инженерной деятельности. Проблема отсуствия «О государственном 

регулировании генно-инженерной деятельности». К рассматриваемому вопросу прямое отношение имеет 

Экологический кодекс Республики Казахстан, устанавливающая запрет на производство, разведение и 

использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим 

системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению 

их неконтролируемого размножения, положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, разрешения республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в области охраны окружающей среды, иных республиканских органов 

исполнительной власти[3].  

Государственное регулирование в области генно-инженерной деятельности осуществляется в 

направлениях:  

 Улучшения условий жизни человека и охраны его здоровья;  

 Охраны и восстановления окружающей среды, сохранения биологического разнообразия;  

 Повышения эффективности сельского хозяйства;  

 Повышения эффективности добывающей и перерабатывающей промышленности.  

Генно-инженерная деятельность основывается на принципах:  

- Безопасности физических лиц и окружающей среды;  

- Безопасности клинических испытаний методов гено -  диагностики и генной терапии на уровне 
соматических клеток;  

 Доступности сведений о безопасности генно-инженерной деятельности.  

Основными элементами правового механизма обращения с генетически модифицированными 

организмами являются лицензирование, сертификация, государственная регистрация генно инженерных 

модифицированных организмов, контроль,и юридическая ответственность[4]. 

Лишь на основе разрешений (лицензий) допускается осуществление работ в области генно-

инженерной деятельности, соответствующих III или IV уровню риска. Лицензированию подлежат, в 

частности, следующие виды генно-инженерной деятельности.В зависимости от степени потенциальной 

опасности, возникающей при осуществлении генно-инженерной деятельности, для замкнутых систем 

устанавливается четыре уровня риска потенциально вредного воздействия генно-инженерной деятельности 

на здоровье человека:  
I уровень риска соответствует работам, которые не представляют опасности для здоровья человека, 

и сопоставим с риском при работе с непатогенными микроорганизмами (непатогенные микроорганизмы — 

микроорганизмы, не вызывающие у человека, растений и животных болезней);  

II уровень риска соответствует работам, которые представляют незначительную опасность для 

здоровья человека, и сопоставим с опасностью при работах с условно-патогенными микроорганизмами;  

III уровень риска соответствует работам, которые представляют умеренную опасность для здоровья 

человека, и сопоставим с опасностью при работах с микроорганизмами, потенциально способными к 

передаче инфекции;  

IV уровень риска соответствует работам, которые представляют опасность для здоровья человека, и 

сопоставим с опасностью при работах с возбудителями особо опасных инфекций.  

Работы, проводимые с микроорганизмами в замкнутых системах в масштабе, превышающем 
лабораторные исследования, относятся к III или IV уровню риска.  

Генно-инженерная деятельность в условиях открытых систем приравнивается к III или IV уровню 

риска.  

Юридические лица и граждане (физические лица), осуществляющие генно-инженерную 

деятельность, проводят оценку риска при планировании, подготовке и проведении генно-инженерной 

деятельности.  

Правовые основы обращения с веществами, материалами и отходами  
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 Все виды испытаний генно-инженерно-модифицированных организмов, в том числе 

лабораторные, клинические, полевые, опытно-промышленные;  

 Выпуск генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду;  

 Хранение, захоронение, уничтожение генно-инженерно-мо-дифицированных организмов и 

продуктов; утилизация отходов генно-инженерной деятельности;  

 Покупка, продажа, обмен, другие сделки и иная деятельность, связанная с генно-инженерными 

технологиями, генно-инженерно-модифицированными организмами или их продуктами, которые не имеют 

сертификата качества или знака соответствия, выданных или признанных уполномоченным на то органом, в 

том числе в сфере международной деятельности. Разрешения лицензии на работы, соответствующие III и IV 
уровням риска, выдаются в порядке, устанавливаемом ПравительствомМинистерство здравоохранения и 

социального развития Республики КазахстанРК. 

Важным экологически значимым является положение законодательства о допуске к занятию генно-

инженерной деятельностью граждан, профессиональная подготовка и состояние здоровья которых 

соответствуют требованиям правил безопасности генно-инженерной деятельности[5]. 

Продукция и услуги, соответственно полученные и предоставленные с применением генно-

инженерно-модифицированных организмов, подлежащие в соответствии с республиканскими законами 

обязательной сертификации, должны иметь сертификат качества и знак соответствия, выданные или 

признанные уполномоченным на то органом.  

Одним из существенных условий регистрации является анализ представленных сведений о 

биобезопасности предлагаемого для государственной регистрации модифицированного организма. 
Биобезопасность означает отсутствие фактического или прогнозируемого нежелательного воздействия 

модифицированного организма  на окружающую среду. Для определения биобезопасности проводится 

экспертиза. Для этих целей в Министерстве создан постоянно действующий экспертный совет по вопросам 

биобезопасности. Зарегистрированный модифицированный организм вносится в сводный государственный 

реестр зарегистрированных генно-инженерно-модифицированных организмов. Нарушение правил 

обращения с генетически модифицированными организмами влечет применение дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности. 
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