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DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE IN KAZAKHSTAN:  
PROBLEMS AND PROSPECTS

This report reveals the state of Kazakhstan’s jurisprudence, identifies problems, outlines develop-
ment prospects, suggests recommendations. The conclusion is made that legal science should determine 
strategic directions for further improvement of all branches of national law, law enforcement and judicial 
systems, as well as legal bases for foreign policy and foreign economic activity. The report gives a general 
description of the Kazakhstani legal science. It is emphasized that the legal science is closely connected 
with the legal education. In this area, there are many problems. It was concluded that the reforms carried 
out in the educational system in accordance with the Bologna Convention (Bologna process) in the train-
ing of scientific personnel did not bring the expected positive results. Current trends in the development 
of the legal science of Kazakhstan in the field of civil law, administrative law, juvenile law, environmen-
tal law are outlined. The report emphasizes that the availability of scientific personnel in universities 
and institutes is low. The prestige of the scientists is not high. There is no interest of young people to 
engage in scientific research. It is necessary to stimulate the inflow of fresh personnel into science. The 
following suggestions on the development of the legal science of Kazakhstan were made in the report. It 
is proposed to expand the list of journals recommended by the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan for publication of the results of doctoral studies. It is suggested that the RINC be 
transferred to the “Law” section under the jurisdiction of the al-Farabi Kazakh National University. It is 
proposed to increase the number of PhD grants in the law sciences by 2-3 times to prepare doctoral stu-
dents. It is recommended to reduce the theoretical training of doctoral students (PhD) to two semesters 
of the first year. It is recommended to create a Kazakhstani science-based system based on the NGTSTI 
with the appropriate personnel and technical support in the RINC model. It is recommended to establish 
medals and prizes named after prominent scientists for young lawyers. 

Key words: legal science, legal education, law, doctoral studies, academic lawyers, Bologna process.
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Қазақстанның заң ғылымының дамуы: мәселелері мен болашағы

Бұл баяндамада Қазақстандағы заң ғылымының жағдайы анықталып, мәселелері айқындала-
ды, даму перспективалары белгіленеді, ұсыныстар беріледі. Заң ғылымы ұлттық құқық қорғау 
және сот жүйелерінің барлық салаларының одан әрі жетілдіру, сондай-ақ сыртқы саяси және 
сыртқы экономикалық қызметтегі құқықтық негізін, стратегиялық бағытын айқындауы тиіс 
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деген қорытынды жасалды. Баяндамада қазақстандық заң ғылымының жалпы сипаттамасы 
берілген. Заң ғылымының заң білімімен тығыз байланысты екендігі атап өтіледі. Бұл салада 
көптеген мәселелер бар. Баяндамада Қазақстандағы заң ғылымының даму деңгейі өте төмен 
деп бағаланады. Ол ғылыми кадрларды дайындауда Болон конвенциясына (Болон процесі) 
сәйкес білім беру жүйесіндегі реформалар күтілген оң нәтижелерге әкелмегендігі жайлы 
қорытынды жасалды. Азаматтық құқық, әкiмшiлiк құқық, кәмелетке толмаған балалардың 
құқығы, экологиялық құқық саласындағы Қазақстанның заң ғылымын дамытудың өзекті 
бағыттары анықталды. ЖОО-ларда және институттарда ғылыми кадрлармен қамтамасыз ету 
төмен. Ғалымның мәртебесі жоғары емес. Жастардың ғылыми зерттеулерге қызығушылығы 
жоқ. Жаңа кадрлардың ғылымға тартылуын ынталандыру қажет. Баяндамаға Қазақстанның заң 
ғылымын дамыту туралы ұсыныстар енгізілді. Докторлық зерттеу нәтижелерін жариялау үшін ҚР 
БҒМ ұсынатын журналдар тізімін көбейтуді ұсынамыз. «Құқықтану» секциясы бойынша РОӘК-
ті әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да енгізу үшін жіберуді ұсынамыз. Докторанттар дайындау үшін 
құқықтану мамандығы бойынша PhD докторанттардың грант санын 2-3 есе ұлғайтуды ұсынамыз. 
PhD докторанттарының бірінші жылдағы теориялық дайындықтарын екі семестрге қысқартуды 
ұсынамыз. НГЦТИ негізінде қазақстандық ғылыми негізделген жүйені, РИНЦ моделіне 
негізделген тиісті кадрлармен және техникалық қамтамасыз етуді ұсынамыз. Жас заңгерлер үшін 
беделді ғалымдар атындағы медальдар мен жүлделерді бекітуді ұсынамыз. 

Түйін сөздер: заң ғылымы, заңи білім, құқық, докторантура, ғалым-заңгерлер, Болон процесі.
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Развитие юридической науки Казахстана: проблемы и перспективы 

В данной статье раскрывается состояние юридической науки Казахстана, выявляются 
проблемы, обозначены перспективы развития, предлагаются рекомендации. Сделан вывод 
о том, что юридическая наука должна определять стратегические направления дальнейшего 
совершенствования всех отраслей национального права, правоохранительной и судебной систем, 
а также правовых основ внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Дана 
общая характеристика казахстанской юридической науки. Подчеркивается, что юридическая 
наука тесно связана с юридическим образованием. В этой сфере есть много проблем. Сделан 
вывод о том, что проведенные реформы в образовательной системе в соответствие с Болонской 
конвенцией (Болонский процесс) в подготовке научных кадров не принесли ожидаемых 
положительных результатов. Выделяются актуальные направления развития юридической 
науки Казахстана в области гражданского права, административного права, ювенального права, 
природоресурсного права. Подчеркивается, что обеспеченность научными кадрами в вузах и 
институтах низкая. Престиж ученого невысок. Отсутствует заинтересованность молодых людей 
заниматься научными исследованиями. Необходимо стимулировать приток свежих кадров в 
науку. Высказаны предложения по развитию юридической науки Казахстана. Предлагается 
расширить список журналов, рекомендованных МОН РК для публикаций результатов докторских 
исследований. Предлагается передать РУМС по секции “Право” в ведение КазНУ имени аль-
Фараби. Предлагается увеличить количество грантов PhD по юридическим наукам в 2-3 раза для 
подготовки докторантов. Рекомендуется сократить теоретическое обучение докторантов PhD до 
двух семестров первого курса. Рекомендуется создать казахстанскую наукометрическую систему 
на базе НГЦТИ с соответствующим кадровым и техническим обеспечением по модели РИНЦ. 
Рекомендуется учредить медали и премии имени видных ученых для молодых ученых-юристов. 

Ключевые слова: юридическая наука, юридическое образование, право, докторантура, 
ученые-юристы, Болонская конвенция. 

Intoduction

In the modern world jurisprudence holds a spe-
cific place in the system of social sciences. It is con-
nected with an object of the research. An object of 

jurisprudence are concrete spheres of objective real-
ity, namely the state and law.

The aspiration of the Republic of Kazakhstan to 
approve itself as a constitutional state raises, in the 
first place, questions of improvement of legal sys-
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tem, system of public administration, providing law 
and order in general, strengthening the fight against 
offenses, protection of rights and freedoms of the 
people. Formation of civil society in the Republic 
of Kazakstan activates a development of branches 
of private law – civil law, the entrepreneurial law, 
family law and labor law. In general, all these ques-
tions demand constant improvement of the legisla-
tion based on achievements of jurisprudence in the 
Republic of Kazakhstan.

One of the priorities of modern jurisprudence is 
realization of theoretical views, ideas, provisions of 
jurisprudence in legal practice. Active development 
of public relations, significant increase in volume 
and speed of change of the legislation, globalization 
processes and also rules of market economy demand 
the increase in practical orientation of jurisprudence 
in general.

Today, the modernization era along with infor-
matization of the society significantly influences 
development of the state and law. Please note that 
the modern world is enduring the fifth informational 
revolution, or a stage of information development. 
They can be allocated into the following stages: 

1) invention of writing; 
2) publishing; 
3) radio and television; 
4) creation of electronic computing machines – 

computers; 
5) creation of cross-border global network – the 

Internet (Zhatkanbayeva A.E., 2009).
Development of new directions of jurisprudence 

is connected with informatization. Such spheres are 
information security, cyber security, the information 
law, improvement of public service, the electronic 
government, digitalization of Kazakhstan, the cy-
berlaw.

The State program “Digital Kazakhstan” was 
adopted in 2017. The basis for development was 
the Message of the President “The third moderniza-
tion of Kazakhstan: global competitiveness” dated 
31.01.2017 (the Internet, etc.). The resolution of the 
Government of the Republic of Kazakhstan dated 
June 30, 2017 approved the Concept of cyber secu-
rity of “The cyber shield of Kazakhstan”.

Due to this, questions of legal regulation of 
digitalization process of Kazakhstan are relevant for 
jurisprudence. According to plans of the Govern-
ment, the country is expected to meet the full digital 
transformation which will be carried out according 
to 23 projects designed to regulate the whole sectors 
of economy for the emergence of digital business 
(Saktaganova L., 2017).

Creation of long-term institutes of innovative 

development for stability of process of digitaliza-
tion and ensuring pragmatic start of the program are 
designated as its main directions.

Development of jurisprudence sets out two main 
fields of legal regulation – public and private law. 
Such branches of law as constitutional law, admin-
istrative law, criminal law, procedural law, ecologi-
cal law, land law, the labor law are relevant in the 
field of public law. Please also note new branches 
of law – migration law, space law, national security 
law, information law. Note that the information law 
consists of such legal institutes as the cyberlaw and 
electronic law. An Academic of the National Acad-
emy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Su-
leymenov M.K. believes that it is now possible to 
mention a new complex branch of law – the energy 
law (Suleimenov M.K., 2017).

The development of such branches and 
subsectors as civil law, intellectual property law, 
entrepreneurial law, investment law, housing law, 
the law of succession and the international private 
law is required in the field of private law. The special 
sphere of the law is the international law.

The fundamental jurisprudence must give 
answers to the most burning issues. The Concept 
of legal policy of the Republic of Kazakhstan for 
the period from 2010 to 2020 has conceptual value 
for the development of jurisprudence of Kazakhstan 
(the Internet, etc.).

The concept is a basis for development of 
appropriate programs in the field of state’s legal 
policy, long-term and annual plans of lawmaking 
works of the Government of the Republic of 
Kazakhstan and drafts of regulations of the republic.

The concept is a basis for development of 
appropriate programs in the field of legal policy of 
the state, long-term and annual plans of lawmaking 
works of the Government of the Republic of 
Kazakhstan and projects of normative legal acts of 
the republic.

New normative legal acts were developed and 
adopted from 2015 to 2017, such major acts as the 
Penal Code, Criminal Procedures Code, the Criminal 
Code, the Code “On Administrative Offenses” are 
adopted. Achievements of jurisprudence positively 
influenced legal practice. The state carried out 
measures which allowed to bring rule-making 
process to a new qualitative level, among which: the 
planning of lawmaking activity in an advance; the 
implement of scientific examinations of normative 
legal acts (legal, anti-corruption, criminological and 
others); full financial provision of the adopted laws; 
humanization of the criminal and administrative 
legislation.
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The jurisprudence must define the strategic 
directions of further improvement of all the branches 
of the national law, law-enforcement and judicial 
systems and also legal bases for foreign policy and 
foreign economic activity. The jurisprudence must 
be higher than the state, business, policy, should 
not fall before service of household problems. The 
jurisprudence must look for the truth.

General characteristics of the Kazakhstan 
jurisprudence

The jurisprudence occupies one of the leading 
places among social sciences. It develops on the 
basis of higher education institutions and research 
institutes in the Republic of Kazakhstan. There were 
127 higher education institutions in the beginning 
of 2015/2016 in the Republic of Kazakhstan, in 
the beginning 2016/2017 – 125 higher education 
institutions, in the beginning 2017/2018 – 122 
higher education institutions. The jurisprudence is 
closely connected with legal education. There are 
many problems in this sphere. A large number of 
lawyers, with no demand on the market, is observed 
in Kazakhstan. Every second higher education 
institution prepares lawyers. Most higher education 

institutions which train lawyers are not professional. 
Many graduates of legal higher education institutions 
cannot find work due to low-quality preparation. 
According to the General Prosecutor’s Office, 
more than 250 thousand lawyers were trained in the 
republic in the last 15 years. Three quarters from 
the checked private higher education institutions do 
not observe standards of education. A third of the 
qualified teachers work in several higher education 
institutions at the same time. The quality of 
education and existence of knowledge fades into the 
background. Commercial interest is in the first place 
for higher education institutions (http://advokatura.
kz/v-kazahstane-defitsit-nastoyashhih-yuristov).

61 educational institutions are engaged in 
training of lawyers of bachelor’s degree, 38 train 
lawyers of master’s degree, 7 institutions prepare 
PHD doctors. More than 1 200 educational 
institutions are engaged in training of lawyers 
in Russia (with the population of 143,5 million 
people). There are 43 state universities having law 
departments, one private legal higher education 
institution in Germany (with the population of 80 
million people) For comparison 52 legal higher 
education institutions functioned in all Soviet Union 
(Turetskii N., 2017). (Table 1).

Table 1 – Comparative analysis of number of higher education institutions of a legal profile

Name Republic of Kazakhstan Germany Russia The USSR
Population 18 million 80 million 143,5 ml 286 million

Higher educational 
institutions

61 HEI: bachelors – 61, 
masters – 38, PhD – 7

43 state universities, 1 
private HEI 1200 HEI 

52 HEI, there were 
two universities in 

Kazakhstan: al-Farabi 
KazSU, Buketov KarSU

The deficiency of teaching staff in regional 
higher education institutions is observed in 
Kazakhstan. Thus, 18 theses were defended in 2015, 
14 theses were defended in 2016. It is not enough 
for 61 higher education institutions of the country. 
Please note that training of top skill scientists and 
teachers – doctors of jurisprudence – has stopped.

Despite the large number of the higher education 
institutions that train lawyers, only the leading 
higher education institutions pursue fundamental 
jurisprudence.

It is such higher education universities as Al-
Farabi Kazakh National University (KazNU), 
L.Gumilev Eurasian National University (ENU), the 
KazGUU University, the Caspian Public University 

(CPU), D.A. Kunayev Eurasian Legal Academy; E. 
Buketov Karaganda State University (KarSU). The 
jurisprudence is developing in all directions in these 
higher education institutions, the leading scientist – 
lawyers of Kazakhstan work there.

Moreover the jurisprudence in different branches 
of the law develops in such higher education 
institutions as I. Zhansugurov Zhetysu State 
University, M.H. Dulati Taraz State University; 
M.Auezov South Kazakhstan State University; H.A. 
Yassaui International Kazakh-Turkish University; 
Korkytata State University in Kyzylorda; S. Demirel 
University; Narxoz University; Abay Kazakh 
National Pedagogical University (KazNPU); Kazakh 
National Agricultural University (KazNAU).



Хабаршы. Заң сериясы. №1 (89). 20198

Development of legal science in Kazakhstan: problems and prospects

Moreover, there are specialized higher education 
institutions functioning for the purposes of law 
enforcement agencies and special public authorities 
– Academy of Law Enforcement of the General 
Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan; 
Academy of Justice at the Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan; Ministry of Internal 
Affairs Academy (in Almaty, Karaganda, Kostanay, 
Aktobe), the Committee of National Safety of 
Republic of Kazakhstan Academy, Academy of the 
Border Service of the Committee of National Safety 
of Republic of Kazakhstan.

In these higher education institutions the leading 
scientific personnel is concentrated and basic 
scientific research is conducted. Also scientific 
research institutes work at the leading higher 
education institutions. These are: the Institute of 
the State and Law at the Al-Farabi Kazakh National 
University (KazNU); S.Zimanov Research Center 
in L. Gumilev Eurasian National University (ENU); 
Scientific Research Institute of Civil Researches at the 
KazGUU University; Scientific Research Institute of 
Private Law at the Caspian Public University (CPU), 
Scientific Institute of Legal Research and Political 
Science at E.Buketov Karaganda State University; 
Scientific Research Institute of Applied Researches 
at the Narxoz University. For example, in 2016 the 
staff of Scientific Research Institute of the State 
and Law of Al-Farabi Kazakh National University 
(KazNU) prepared «The national report «the 
Youth of Kazakhstan – 2015» (Salimgerey  A.A., 
Abdirayymova G.S., Abdikerova  G.O., Aydar-

bayev  S.Z., Bulatbayeva  A.A., Verevkin  A.V., 
Ibra yeva A.S., Lifanova T.Y., Masalimova A.R., 
Mezhibovskaya  I.V., Mynbayeva  A.K., Kim  A.M., 
Nasimova  G.O., Ospanov S.I., Useinova G.R., 
Shapinova S.A., 2015). This report was highly 
assessed by the Ministry of Education and Science 
of Republic of Kazakhstan and submitted for 
consideration to the Parliament of Republic of 
Kazakhstan.

51 basic and applied scientific researches, among 
them 6 initiative projects were registered in repub-
lican state enterprise “National Center of Scientific 
and Technical Information of the Republic of Ka-
zakhstan” in 2015 – 2017 (http://www.naukakaz.kz/
edu/natsionalniy-tsentr). Accordingly, 88% of sci-
entific research was financed by the Ministry of Ed-
ucation and Science of the Republic of Kazakhstan. 

2 initiative projects of the Eurasian technologi-
cal university (the research supervisor is PhD in 
Law, associate professor Esetova S.K.); 2 projects 
of Almaty Academy of the Ministry of Internal Af-
fairs; 2 projects of Abylaykhan Kazakh University 
of the International Relations and World Languages 
should be noted.

14 subjects are devoted to criminal and legal 
problems, 9 subjects investigate problems of the 
ecological law, 6 are devoted to a research of prob-
lems of international law; 7 are devoted to problems 
of the administrative and customs law; 3 devoted to 
the labor law; 11 are devoted to the theory of the law 
and constitutional law; 1 subject investigate the civil 
law. (Figure 1).

Figure 1 – The distribution of fundamental subjects on branches



ISSN 1563-0366                       Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №1 (89). 2019
eISSN 2617-8362

9

Ibrayeva A.S. et al.

The main center of development of jurispru-
dence is Al-Farabi Kazakh National University. 
There were 16 projects of grant financing by the 
Ministry of Education and Science of Republic of 
Kazakhstan on jurisprudence in KazNU in 2015-
2017 (http://www.kaznu.kz/ru/15215/page/).

Doctoral studies on preparation of scientific 
personnel function at the following universities: 
Al-Farabi Kazakh National University (KazNU), 
L.Gumilev Eurasian national university (ENU), the 
KazGUU University; the Caspian Public University 
(CPU), I. Zhansugurov Zhetysu State University; 
D.A. Kunayev Eurasian Legal Academy; E. Buke-
tov Karaganda State University; H.A. Yassaui In-
ternational Kazakh-Turkish University; Ministry 
of Internal Affairs Academy (Almaty, Karaganda). 
Dissertation councils on protection of doctoral dis-
sertations act in Al-Farabi Kazakh National Uni-
versity (KazNU), L.Gumilev Eurasian National 
University (ENU), the Kazakh Humanities Legal 
University (KazGUU), E.Buketov Karaganda State 
University (KarGU); Academy of Law Enforcement 
Agencies at the General Prosecutor’s Office of the 
Republic of Kazakhstan, Ministry of Internal Af-
fairs Academy (Almaty, Karaganda).

32 dissertations were defended in 2015-2017. 
18 theses were defended in 2015, 14 theses were 
defended in 2016 (http://www.naukakaz.kz/edu/
natsionalniy-tsentr). The theses were distributed 
on branches of law as following: 13 dissertations 
were defended on criminal and legal specialization; 
3 dissertations were defended on ecological law; 4 
dissertations were defended under the labor law; 4 
dissertations were defended on civil law; 7 disserta-
tions were defended according to the theory of law, 
constitutional law, administrative law; 1 dissertation 
was defended on international law.

 
The condition of jurisprudence and legal ed-

ucation in Kazakhstan

The level of development of jurisprudence is 
closely connected with the level of development of 
legal education. Level of the latter in Kazakhstan 
can be estimated as quite low. One of the reasons is 
continuous reforms in education. At the same time 
all reforms are subjective, reforms are undertaken 
without opinion of experts and specialists and there 
are no long-term forecasts.

Higher education institutions of a social, peda-
gogical, technical, agricultural, trade profile are 
engaged in legal education nowadays. Qualified 
teaching personnel, necessary educational and me-
thodical base in such educational institutions, as a 

rule, are absent which raises serious doubts in quali-
ty of training of experts. Such tendency not only dis-
credits the legal education and strengthens the threat 
of legal nihilism, but also creates prerequisites for 
abuses in the sphere of legal practice, negatively 
influences activities of the government and law en-
forcement agencies and the non-state sector, exert-
ing the destabilizing impact on a social and political 
and economic situation in the country.

There is a problem connected with the low 
level of payment of teachers of Higher Education 
Institutes. Many highly skilled scientists – lawyers 
passed from the field of science and legal higher 
education institutions into the field of civil society. 
There was a real threat to existence of historically 
developed schools of sciences and legal institutions. 
The disproportion between the number of the 
lawyers occupied in law enforcement agencies and 
working in the field of production is sill in place. 
There is very small portion of lawyers who work 
in legislative and executive agencies (Elyubayev Z., 
2017).

Kazakhstan’s higher educational institutions 
produce lawyers with regard of their needs in the 
country. Many lawyers, especially those who 
obtained legal education in non-professional 
higher education institutions can’t find a job and 
get practical experience, that is why they also lose 
theoretical knowledge of the law through a certain 
period of time. We believe that the large volume 
of lawyers who graduate from our legal higher 
education institutions needs to be drastically reduced. 
The Government and the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan should 
consider this question and define the level of need for 
lawyers for the state and society, and then define the 
number of higher educational institutions preparing 
the legal specialties needed for the country.

Two-three law departments in the state or private 
universities will be enough for Kazakhstan with 
its 18-million population. Other non-professional 
educational institutions, such as pedagogical, 
agricultural, technical, humanitarian and others, 
should not be engaged in training of lawyers. 
Such strategy will allow the collection of the best 
professorial personnel at certain law schools of the 
country and that, in turn, will quickly yield benefits 
– will increase quality of training. We believe that 
it is also necessary to cancel the extramural studies 
in the Higher Education Institutions preparing legal 
specialists because only resident instruction is the 
key to receiving a good academic education.

It should be noted that the level of knowledge of 
graduates -lawyers is lower than the level demanded 
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by the modern period. There are no settled training 
programs, qualitative textbooks and manuals 
yet. Each year new requirements are imposed 
that reject the existing processes and programs 
without explanation of reasons and advantages 
and offered innovations. The quality of standard 
training programs on the basis of which training 
programs in legal higher education institutions of 
the country prepare lawyers demands improvement. 
Educational and methodical association on law is 
located at the KAZGUU University at the present 
time. Scientists note the lack in preparation of 
educational and methodical programs, standard 
training programs from year to year. We believe 
that the national higher education institution which 
have an unconditional authority both within the 
country and abroad must define the state strategy for 
development of jurisprudence and legal education. 
Consequently, we suggest to give educational and 
methodical association on legal specialties to al-
Farabi Kazakh National University.

Please note that only KazNU carries out 
preparation of all four specialties of the legal field. We 
have a close connection with legal practice, provide 
employment to graduates, our training programs are 
focused on requirements of the practice. Graduates 
of law department work at the top leading posts, 
they are the heads of law-enforcement structures.

The education system and the higher school 
must be conservative where the existing positive 
practice is not rejected and new one is entered with 
care. Reforms must be undertaken systematically 
and after careful consideration, have to be based on 
the concept checked by time, not by the destruction 
of old concept which had proved the viability. There 
has to be a continuity of decisions in high instances, it 
is necessary to exclude voluntarism and subjectivity 
in the system of science, education and the higher 
school. There has to be a stability of system.

It should be noted that teachers of higher 
education institutions (candidates of science, doctors 
of science) have no sufficient time for scientific 
research because during the main working hours 
they are engaged in educational and organizational 
process. The very few amount of teaching staff 
actively increase their qualification, do scientific 
researches, write textbooks and education guidance, 
participate in theoretical discussions in media. In 
fact, others were limited by defending master’s and 
doctoral dissertations and do not pursue science at 
all. People who have academic degrees and scientific 
knowledge must and are obliged to be engaged in 
scientific researches on a system basis, at least in 
those directions in which they consider themselves 

as experts. The academic degree has to be confirmed 
by concrete scientific works, active participation in 
scientific life. However, pursuing science became 
non-prestigious. 

The final fracture of the Soviet system in 
preparation of scientific personnel, the destruction 
of systems of protection and assignment of 
academic degrees in Kazakhstan, universal and 
rushed implementation of PhD system into science 
and education under the pretext of accession to 
the Bologna Convention finally destroyed positive 
experience of preparation of national scientific 
personnel.

The undertaken reforms in educational system 
to comply with the Bologna Convention (Bologna 
Process) did not bring the expected positive results 
in preparation of scientific personnel. Today, many 
Kazakhstani citizens leave to defend their master’s 
and doctoral dissertations to Russia, Kyrgyzstan, 
Belarus, Tajikistan to receive academic degrees. 
In these countries the former two-level system of 
preparation of scientific staff work together with the 
new system of training of doctors of PhD. 

The rector of Lomonosov Moscow State Univer-
sity Viktor Sadovnichii said that transition from a 
specialist program to a bachelor degree and a magis-
tracy was a mistake as such approach does not allow 
to go deep into studying of a subject. He suggested 
to return to five year training. Viktor Sadovnichii 
said that it is not right if students study four years 
in a bachelor’s degree, and then two years in a mag-
istracy. According to him, it harms the process of 
training and does not give the chance to plunge 
completely into the studied area. This statement 
was made on the III Congress “Innovative prac-
tice: science plus business” (https://newizv.ru/news/
society/07-12-2016/249912-rektor-mgu-predlozhil-
vernutsja-k-pjatiletnemu-obucheniju-v-vuzah).

We support the opinion of the famous Kazakh-
stani scientist, doctor of jurisprudence, professor 
Zh. Elyubayev that for further development of the 
Kazakhstani science it is necessary to return the for-
mer system of preparation of scientific staff where 
citizens of Kazakhstan defend the master’s and 
doctoral dissertations at home, not in Russia, Kyr-
gyzstan, Uzbekistan and other countries, so that the 
masters of science would appear among the present 
generation of lawyers (Elyubayev Z., 2017).

In general, two systems of training of research 
and educational personnel can work in Kazakhstan. 
Thereby the principle of competition and the 
principle of continuity will be realized.

Also, we will note problems in receiving an aca-
demic status “the associated professor”. According 
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to the “Rules of assignment of academic statuses 
(the associated professor (associate professor), pro-
fessor)” two scientific articles are required to be 
published in current issues of international scientific 
magazines. At the same time, the materials of the in-
ternational conferences within Scopus or Jstore bas-
es do not belong to such magazines. This require-
ment significantly complicates receiving academic 
statuses by scientists of Kazakhstan. Therefore, we 
suggest to balance the materials of the international 
conferences within Scopus or Jstore bases with the 
internationaly reviewed scientific magazines (http://
control.edu.gov.kz/ru/pravila-prisvoeniya-uchenyh-
zvaniy-associirovannyy-professor-docent-profes-
sor-0).

Conclusions

1 The undertaken reforms in educational 
system (The Bologna Convention) in preparation of 
scientific personnel did not bring desirable positive 
results. Only Kazakhstan completely passed to 
three-level preparation of scientific staff among all 
countries of the Customs Union. Two system of 
preparation of scientific personnel work in Russia, 
Kyrgyzstan, Belarus. For further development of 
the Kazakhstan’s jurisprudence it is necessary to 
return the former two-level system of preparation 
of scientific personnel in parallel with new three-
level system. Today, many Kazakhstani citizens 
defend master’s and doctoral dissertations in 
Russia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus. Revival 
of classical two-level model of preparation of 
scientists (candidate of science, doctor of science) 
will allow for preparation of real lawyers. Also, 
we suggest to consider a question of the revival 
of classical system of training of specialists in the 
leading Higher Education Institutes of the country’s 
law departments (term of training is 5 years). It 
would allow to prepare scientists and experts of high 
level for all structures of power.

2 Jurisprudence of Kazakhstan needs specialists. 
Currently, scientific staff is replenished by the 
PHD training system. However, the PHD training 
system of and defending doctoral dissertations is 
complicated. Many doctoral candidates cannot 
defend the dissertation in time. The reason for it is the 
requirement for publications in foreign magazines 
within Scopus or Jstore bases. These magazines are 
not interested in lawyers’ publications because they 
carry out the analysis of the national legislation and 
legal practice.

Please note that publications in the magazines 
indexed in Skopus turned into some kind of a 

business nowadays. Many magazines publish 
articles of the Kazakhstan scientists for big 
financial remunerations. Moreover, the magazines 
recommended by Skopus are revised every year, 
their quantity is limited. Doctoral candidates wait 
for their publications for years.

3 Supply of scientific personnel in higher 
education institutions and institutes is low. The 
prestige of the scientist is low. There is no interest 
of young people to be engaged in scientific research. 
It is necessary to stimulate inflow of fresh specialists 
into science. Studying in a master’s degree does not 
provide skills of a scientific activity, it just turns into 
an educational process.

4 Scientific ideas are not considered and scien-
tists are not attracted to the process of preparation 
of normative legal acts. Projects of the normative 
legal acts are prepared by people who do not pos-
sess scientific abilities. Due to this, adopted laws 
will start to change after a while. For example, new 
codes – the Criminal Code of Kazakhstan, the Code 
of Criminal Procedure, the Administrative Code, the 
Criminal and Executive Code were adopted in 2014. 
The question of revision of these codes is brought up 
today (https://www.zakon.kz/4851113-jekspertnoe-
zakljuchenie-na-proekt.html).

We should know that a large number of changes 
in these codes in general has negative effect on the 
legal culture of society in general.

5 The financing of researches is generally carried 
out by the budgetary funds (grants of the Ministry 
of Education and Science on carrying out basic and 
applied researches) at the present time. Low level of 
financing by the non-budgetary funds is observed.

6 Development of jurisprudence depends on 
preparation of legal specialists. There are serious 
problems in the system of training of highly skilled 
lawyers nowadays. It affects quality of legal practice, 
activity of law-enforcement services. The President 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev repeatedly paid 
attention to the need of high-quality preparation of 
legal personnel. One of these problems is the training 
quality of educational and methodical material. 
There are no uniform standards of preparation of 
textbooks and manuals on branches of law, higher 
education institutions of law in the country do not 
have the same training materials. Specifically, 
there is a deplorable issue with textbooks in a 
state language. Existing state obligatory standard 
of education does not meet full requirements of 
the rapidly changing legislation, legal practice and 
requirements of the market. Many subject matters 
did not find reflection in the existing state obligatory 
standard of education. Please note that preparation 
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of legal personnel demands uniformity, there should 
not be various interpretation of rules of law.

Suggestions on development of jurisprudence 
and legal education

1 We suggest to sharply reduce the number of 
higher education institutions of law by toughening 
the licensing requirements. Specifically it concerns 
non-professional higher education institutions. 
The Government and the Ministry of Education 
and Science of Republic of Kazakhstan needs to 
consider this question and define the level of needs 
of the state and society in lawyers, and then define 
how many higher educational institutions preparing 
legal specialties has to be in the country. Also, we 
suggest to cancel extramural studies for training of 
lawyers.

2 We suggest to return the former system of 
preparation of scientific personnel in parallel with 
new training of doctors of PhD system. It is necessary 
for citizens of Kazakhstan to defend the master’s 
and doctoral dissertations at home, not in Russia, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus or other countries, 
so that the masters of science would appear among 
the present generations of lawyers.

3 According to the “Rules of assignment 
of academic statuses (the associated professor 
(associate professor), professor)” two scientific 
articles are required to be published in current issues 
of internationally reviewed scientific magazines. 
At the same time the materials of the international 
conferences within Scopus or Jstore bases do 
not belong to such magazines. This requirement 
significantly complicates obtaining academic 
statuses by scientists of Kazakhstan. Therefore, we 
suggest to balance the materials of international 
conferences within Scopus or Jstore bases with the 
internationally reviewed scientific magazines.

4 In order for an alternative to an international 
periodic reviewed scientific magazines, we suggest 
to include the scientific works that are published in 
materials of the conferences indexed in databases of 
Scopus (Skopus), as the main scientific results of the 
thesis on a completion of the doctor of philosophy 
degree (PhD), the doctor on a profile. Thereby, there 
will be a stimulus for scientists to take part in high-
rating international conferences. And there will be 
an alternative for doctoral candidates.

5 We offer a Committee on Control in Education 
and Sciences of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan as an 
authorized structure to publish the list of the 
reliable magazines (validity period is 1 year) in 
information base of the companies like Thomson 
Reuters, Scopus, JSTORE at the beginning of each 
calendar year. Also, we suggest to consider the 
possibility of extension of the list of the international 
scientific magazines with a non-zero impact-factor 
for publications of doctoral candidates in “Law” 
by including 2-3 most authoritative magazines of 
Russian Science Citation Index Base (for example, 
one of the most authoritative magazines is “The 
state and law”).

6 We suggest to increase the quantity of grants 
of PhD on jurisprudence by 2-3 times. We should 
select the branches of law where there is a lack 
of specialists and scientific developments while 
approving the subjects for doctoral theses. These are 
financial law, administrative law, labor law, juvenile 
law. We offer to adopt a norm according to which no 
less than 50% of structure of dissertation councils 
must be doctors of jurisprudence.

7 We suggest to expand the list of the magazines 
recommended by the Ministry of Education 
and Science to publish the results of doctors’ 
researches. We suggest to include the following 
scientific magazines in this list: “Adilet” scientific 
works”, it is published quarterly since 1995; 
magazine “The bulletin of D.A.Kunayev Eurasian 
Legal Academy”, issued since February 1999; 
“Magazine of International Law of Kazakhstan”, 
issued since February 2000; scientific magazine 
“The scientific works of the Ministry of Internal 
Affairs Academy”, issued since 1999; scientific 
magazines of National Academy of Science of 
Republic of Kazakhstan: “The reports of NAS” and 
“The bulletin of NAS”.

8 The profession of the lawyer has a strategic 
importance, that is why the national higher education 
institution which has unconditional authority both 
within the country and abroad must define the state 
strategy. Due to this, we believe that Al-Farabi 
Kazakh National University should carry out the 
development of state policy on preparation of legal 
personnel. At the same time we suggest to transfer 
the republican educational and methodical council 
on section “Law” to the jurisdiction of KazNU.
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The article is devoted to the problem of the relationship between the institutions of “blood feud” 
and “talion”. The institution of blood feaud is a universal interdisciplinary institution of the law of the 
traditional society. Blood rushing, as a custom met at different times in different nations. The article re-
veals the principles of blood feud. According to the authors of the article, the principle of talion was the 
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result was the famous principle, which is known as the talion. In the end, the talion comes to replace the 
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the initial stage of their development. This principle was known to be the laws of Hammurabi, the laws 
of 12 tables, Jewish law, medieval German laws, etc.However, fundamental changes in the economic, 
social life of society, expressed in the division of labor, the development of trade, etc. led to the fact that 
the talion from an effective regulator of social life turned into its opposite, “into something that disorga-
nizes, destroys society”. To overcome the talion, society introduces certain measures, the main purpose 
of which is to limit the scope of the norms of equal retribution, which ultimately led to the formation of 
two types of norms: state-legal and moral. Research and analysis of the institutions of blood feud and 
talion in the traditional nomadic society of the Kazakhs showed that despite the weakness of state power, 
she was interested in a peaceful resolution of the conflict.
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«Қан кегі» және «талион» институттарының өзара байланысы 
 
Мақалада «қан кегі» және «талион» институттары арасындағы өзара қатынас мәселесі 

талқыланады. Қан кегі институты – дәстүрлі қоғамның құқығының әмбебап пәнаралық 
институты. Қан кегі әртүрлі елдерде әдет-ғұрыптар кездеседі. Мақалада қан кегі қағидалары 
ашылады. Мақала авторларының пікірінше, талион қағидаты қан арқылы кек алудың негізі 
болды. Осы көзқарасқа негізделе отырып, авторлар қан арқылы кек алу қайта қанмен кек 
қайтаруға және ұжымдағы кісілер өліміне әкеп соғуы мүмкін өлтірудің шексіз эстафетасы іспетті 
екендігін айтады. Ұжым арасындағы қақтығыстарды реттейтін кейбір ережелердің пайда болуы 
қажет болды. Нәтижесінде талион деп аталатын танымал қағида пайда болды. Ақыр соңында, 
қан кегінің орнына талион келді. Айта кету керек, талион қағидасы барлық дерлік құқықтық 
жүйелердің бастапқы кезеңіндегі дамуына тән. Бұл принцип Хаммурапидің заңдары, 12 кестенің 
заңдары, еврей құқығы, ортағасырлық неміс заңдары және т.б құқықтық жүйелерде таныс 
болды. Дегенмен, қоғамның экономикалық, әлеуметтік өміріндегі іргелі өзгерістер, еңбек 
бөлінісі, сауда-саттықты дамыту және басқалары көрініс тапты, бұл әлеуметтік өмірдің тиімді 
реттеушісінен түскен талонның керісінше болды, «қоғамды бұзады». Табысты жеңу үшін қоғам 
белгілі бір шаралар қабылдайды, оның басты мақсаты тең дәрежеде жазалаудың нормаларын 
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шектеу болып табылады, нәтижесінде сайып келгенде екі түрлі нормалар: мемлекеттік-құқықтық 
және адамгершілік. Қазақтардың дәстүрлі көшпелі қоғамында қан айналымы институттарының 
зерттеуі мен талдауы мемлекеттік биліктің әлсіз болғанына қарамастан, ол жанжалды бейбіт 
жолмен шешуге мүдделі екендігін көрсетті.

Түйін сөздер:. талион, қан кегі, қақтығыстар, юрисдикция, еврей заңы, ортағасырлық неміс 
заңы, кек алу.
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К вопросу о взаимоотношениях институтов «кровная месть» и «талион»

Статья посвящена проблеме соотношения институтов «кровная месть» и «талион». Институт 
кровной мести является универсальным межотраслевым институтом права традиционного 
общества. Кровомщение как обычай встречался в разное время у разных народов. В статье 
раскрываются принципы кровной мести. По мнению авторов статьи, в основе кровной мести 
лежал принцип талиона. Обосновывая данную точку зрения, авторы отмечают, что кровная 
месть могла вызвать ответную кровную месть и положить начало бесконечной эстафете убийств, 
которая могла привести к гибели обоих враждующих коллективов. Необходимостью стало 
возникновение каких-то правил, регулирующих конфликты между коллективами. В результате 
возник знаменитый принцип, который известен под названием талиона. В конечном итоге на 
смену кровной мести приходит талион. Необходимо отметить, что принцип талиона характерен 
практически для всех правовых систем в начальной стадии их развития. Данный принцип 
был известен законам Хаммурапи, законам 12 таблиц, еврейскому праву, средневековым 
германским законам и т.д. Однако фундаментальные изменения в экономической, социальной 
жизни общества, выражающиеся в разделении труда, развитии торговли и т.д., привели к 
тому, что талион из эффективного регулятора общественной жизни превратился в свою 
противоположность, «в нечто, что дезорганизует, разрушает общество». Чтобы преодолеть 
талион, общество вводит определенные меры, основной целью которых является ограничение 
сферы применения норм равного возмездия, что в конечном итоге привело к формированию 
двух типов норм: государственно-правовых и моральных. Исследование и анализ институтов 
кровной мести и талиона в традиционном кочевом обществе казахов показали, что, несмотря на 
слабость государственной власти, она заинтересована в мирном разрешении конфликта.

Ключевые слова: талион, кровная месть, конфликт, юрисдикция, еврейское право, 
средневековое немецкое право, месть.

Introduction

The universal, interdisciplinary institution of the 
law of traditional society is the institution of blood 
feud. Blood feud, as a custom could be observed 
at different times in different nations. As noted in 
the encyclopedic dictionary F.A. Brockhaus and 
I.A. Ephron, one of the reasons for the war in year 
311 in the Roman Empire of Constantine the Great 
(b. February 27 274 g) with Maxentius it served as 
a revenge to a killer of his father (Brokgauz, 1996). 
Thus, in some tribes of Australia, committing mur-
der leads to a blood feud that takes on excessive 
forms, open violent clashes. In the group of tribes 
from the Arnhemland peninsula who had early con-
tacts with a more developed Muslim civilization, 
there is controlled revenge, subject to precisely es-
tablished rules (Berndt, 1981: 264).

The basis of blood feud, in our opinion, was the 
principle of talion. This is what N.U. Userov writes 

about this: “In the past, blood feud was not limited 
at all. Then the principle of talion was established 
– proportionality of retribution to insult or damage, 
and even later, revenge was replaced by ransom 
(kun). In favor of the victim or his close relatives, 
they began to take ransom (kun) in kind or cattle 
as ransom (kun). (Userov, 2005: 446) Further, the 
scientist notes that the kun was distributed equally 
among all the relatives. This contributed to the de-
liverance of the kinsmen from the murder, as well 
as allowing them to defend themselves together. Ul-
timately, this contributed to the reduction of blood 
shedding. So, modern researchers on this occasion 
note the following: “One of the rules” Zhety jargy” 
– proportionality, adequacy of punishment to the 
committed crime, i.e. the principle of talion (eye for 
an eye, blood for blood, life for life) ”. (Uzbekov, 
1998) The authors of the classic commentary on the 
Mesopotamian legislative monuments G. Driver 
and J. Miles in the volume “The Babylonian Laws” 
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wrote that the entire punishment system or the Sem-
ites was based on the talion, which itself is noth-
ing more than a legitimized restriction of blood re-
venge (Driver, 1952: 60) 

Main part

Blood revenge could cause reciprocal blood re-
venge and initiate an endless relay of murders, which 
could lead to the death of both warring groups. Ne-
cessity was the emergence of some rules governing 
conflicts between teams. The result was the famous 
principle, which is known as the talioon. It consisted 
in the fact that the return damage should be equal to 
the initial damage: “an eye for an eye, a tooth for a 
tooth”, “death for death”. In the event that the in-
jured party inflicted equivalent damage to the party 
initiating the conflict, it was considered exhausted 
and the hostility was put to an end. Now the injured 
party had no right to retaliation. If she tried to do 
this, then a new conflict unfolded, again there was 
hostility.

Researcher Chepus A.V. notes that “the first rule 
of blood revenge is the rule of equivalence of the 
offense caused, i.e. “Equal to equal.” And only after 
the lapse of many centuries will there be a change of 
blood feud by the principle of “talion”, on the basis 
of which the first attempts will be made to form an 
institution of responsibility”. (Chepus, 2015: 9)

The basis of blood feuds – are the following 
principles:

– the establishment of victim victims by the 
members of the family of the offenders “in accor-
dance with the status and virtues of the deceased, 
and the question of how the person doomed to re-
venge had to do with the actual murder, in the ar-
chaic epoch simply did not interest them” (Maltsev, 
2012:137);

– originally blood feuds could spread to any 
member of the clan, therefore the composition of 
the avengers and the victims were extremely wide, 
then later women, children, physically handicapped, 
including the old people, according to the unspoken 
rule, could not be victims for realizing their blood 
feud;

– because “responsibility” was collective, not 
individual revenge, not for the murderer, but for the 
clan from which he came, because the man of the 
ancient society simply could not live outside the col-
lective – clan, tribe, community;

– blood revenge was realized only in cases in-
volving the killing of one member of the gens by 
another, nor any other crimes in the current sense of 
the word, but did not fall under the blood revenge;

– about any blood feud could not be talked about 
within one genus, if one member of the genus killed 
another, then no actions to kill him were applied to 
him, but simply expelled from the genus, which in-
dicated that such a man was sentenced to death;

– many members of a clan involved in the con-
flict and the inability to observe the rules of equiva-
lence led to a delay in the process of blood revenge, 
i.e. after the act of revenge, the opposite clan found 
that the loss of the clan was more than relied upon, 
and accordingly the right to avenge offenders passes 
to them, because many clans were exterminated al-
together;

– it was impossible to exclude the fact of com-
pletion of the second blooded revenge conciliation 
procedures with the participation of other rows.

So, among the peoples of the Caucasus between 
being in a state of blood feud, reconciliation and ran-
som for blood was possible in the following cases:

– when the killing is done not because of enmity 
and intentionally, but by chance;

– If the killer instead of one person mistakenly 
killed another;

– If the killer intentionally accomplished en-
croachment personal injury;

– if blood was shed among namesakes;
– when the blood revenge occurs not from the 

avenger, but by the person who was bribed by the 
avenger, and the bribed person will kill the victim 
(Diasabidze, 1974).

As for the talion, in Latin , it means retribu-
tion. Researcher Rudenko A.M. states that “ ta-
lion ” means “a form of social regulation correspond-
ing to a rather early stage of development of human 
communities ”. One cannot but agree with the au-
thor, who asserts that “ talion is the limiter of blood 
revenge on the principle: retribution must strictly 
correspond to the damage ... Talion as a punish-
ment demanded several lives for one killed person, 
and life for life. This moral law was the undisputed 
duty of the men of the tribe. His performance was 
an honor to them. Taleon really was a priority rule 
in the early stages of development, because it was 
a mechanism for restricting individual arbitrariness, 
curbing revenge from the barbarity and aggressive-
ness of a person. ”. (Rudenko, 2017)

As noted by R.G. Apresian, “the right of the 
talion is generally known to us from the Penta-
teuch. In its most expanded form, it is contained in 
the Book of Exodus (21: 12-37), and its key formula 
is this: “... and if there is any harm, give soul to the 
soul, eye to eye, tooth to tooth, hand to hand, foot 
by foot, burn for burning, wound for wound, bruise 
for bruise ”(Ex.21: 24-26). In the later moral phi-
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losophy, analysis of the talion is carried out taking 
into account the refined-generalized its formulation, 
in which the principle of reversible equality is ex-
pressed quite clearly ” (Apresyan, 2002: 245)

In the book of Genesis, this is expressed in a 
more generalized way: “Whoever sheds human 
blood, said the Lord, blood will be shed by the hand 
of man.”

The principle of talion is mentioned in such a 
code, which is called “Esim Khannah Eski Zho-
ly”. In particular, in the fourth part, the following 
is written: “Qanǵa qan, janǵa jan». «Iaǵnı óltіrse 
óltіrý, qolyn syndyrsa syndyrý, kózіn shyǵarsa kózіn 
shyǵarý. Adam shekten tys aıýandyqpen óltіrіlse,ekі 
jaq kelіspese bul qaǵıda júzege asyrylady». (Esim 
hannyn eskі Zhol, 2005: 147)

It should be noted that the principle of talion 
is characteristic of almost all legal systems at the 
initial stage of their development. Famous English 
scientist A.R.Radcliffe – Brown writes about this 
as follows: “The injured group is believed to have 
grounds for revenge, and the group members are 
often obliged to avenge the victim. The action of 
retribution is governed by custom: lex talionis (the 
law of talion – equal retribution) requires that the 
damage inflicted be equal to the inflicted damage”. 
(Edcliffe, 2001: 248)

This principle was also known by the laws of 
Hammurabi, the laws of 12 tables , Jewish law, 
medieval German laws , etc. Characteristically, the 
use of the talion Hammurabi significantly expanded 
compared with previous times, and the practice of 
monetary refunds, on the contrary, sharply reduced, 
guided by their ideas of justice, partly inherited from 
the nomadic ancestors, and partly dictated by the de-
sire not to give the rich advantages over the poor.

The laws of Hammurabi give the most vivid 
idea of   the types of talion. A typical (simple) talion 
was defined by the formula “ equal for equal”: for 
a tooth knocked out, one should knock out a tooth 
from the culprit, etc. (article 196,197,200) (Sadiko-
va, 2002:26)

The symbolic talion ordered to cut off the part 
of the body with which the criminal acted against 
people: for an unsuccessfully performed opera-
tion, the doctor cut off the fingers, etc. (article 
192,195,218,226). The least common in the laws of 
Hammurabi is the mirror form of the talion, which 
VG Grafsky rightly calls objective imputation (lia-
bility without fault ) (Grafsky, 2000: 69) At the mir-
ror talion, children were responsible for the crime 
committed by the father, if the victim’s children 
were killed as a result of it (art. 210,230) (Sadikova, 
2002: 27-28) The existence of a talion punishment 

system may be due to the desire to limit the advan-
tage of the rich over the poor.

The principle of the talion was especially viv-
idly manifested among the Caucasian peoples. The 
reason for the blood feud was killing, wounding, 
kidnapping a girl, seizing the land, insulting a guest, 
honor, a home hearth that was venerated by the 
highlanders, etc.

Thus, revenge in the Adyg society was a social 
institution whose main goal was to resolve the con-
flict. Especially, in our opinion, it should be noted 
that the choice of the form of conflict settlement 
depended on many factors, but two things played a 
crucial role – personal and social. However, unlike 
other peoples of the Caucasus, among the Circas-
sians in the second half of the XIX century, revenge 
ceases to be a duty. It is beginning to be considered 
as a right that can be used or not used.

In Dagestan , according to A.V. Komarov, (Za-
dvornov, Daubekov, 2000: 25) adats in the late XIX 
– early XX centuries. allowed to kill their blood en-
emy, the attacker robber, caught at the crime scene, 
the thief, the thief of a woman. The right and the ob-
ligation to pursue the killer or to come to terms with 
him, as a rule, belonged to the closest relative of the 
victim. Reconciliation could take place no sooner 
than a year after the crime, and all this time the 
killer had to be in exile and hide from vengeance.
Blood revenge was a duty and a matter of honor for 
all members of the genus of the victim, there were 
cases when it stopped – in the case of no reconcilia-
tion – only after the complete destruction of one of 
the warring families. In the pre-revolutionary litera-
ture, there is a paradoxical example when, in accor-
dance with the adats in one of the Dagestan villag-
es, blood rush between two genera – tokhums lasted 
for more than 200 years, and it began in a row over 
a chicken. 

Traveled through the North Caucasus in 1781-
1783. Quartermaster in the Russian service, Shted-
er wrote about the Ossetians’ blood feud: “Bloody 
revenge and unauthorized actions were obligatory 
among families; shame and contempt continued un-
til this duty was fulfilled. Vengeance, robbery and 
murder were considered a virtue, and as a result, 
it was glorious to die. ”. (Zadvornov, Daubekov, 
2000: 26)

Basically, among the Caucasian peoples, 
revenge existed in two forms: blood and non-
blood . The basis of this distinction was the nature 
of the initial conflict. If blood was shed as a result 
of the initial conflict, the relationship between the 
parties to the conflict and the relatives of the victim 
was considered as blood. In the event that the cause 
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of the initial conflict was the infliction of property 
damage, the relationship was considered hostile, 
i.e. necro. In this case, the amount of damage was 
not taken into account. It should be noted that for 
Ossetians, the infliction of property damage could 
have caused not only hostile relations, but also blood 
feud, during which the victim could take revenge for 
the theft of livestock.

Most of the peoples of the North Caucasus had a 
certain order of vengeance. Thus, the Chechens de-
cided to take revenge on the council of elders. The 
choice of the subject of revenge, i.e. people who 
were supposed to commit it and an object of re-
venge, i.e. the person to whom it could be direct-
ed, as a rule, depended on two factors: first, on the 
nature of the initial conflict; second, the degree of 
damage. In contrast to the Kazakh customary law, 
only victims could be subject to revenge for cattle 
thefts in Caucasian society. They, as a rule, did not 
resort to the help of relatives.

In this way, of production recently consanguin-
ity universal for companies at the stage of the tribal 
system and the preservation of its residual effects, 
he wrote about a major ethnographer kavkazoved 
MO Indirect : “Care of self-preservation forces the 
whole race to stand up for protection, even if only 
one of the members of the race was offended. Re-
venge becomes a duty, a matter of honor , a sacred 
duty “. (Kosven, 1953: 57)

Taleon wore a group character and any mem-
ber of the tribal community, a single family or the 
genus as a whole could be the object of reciprocal 
revenge (Sarsenbayev, 1974: 27)

The wide and rapid development of property re-
lations led to the emergence of more civilized forms 
of the talion, providing for the right to pay off com-
mitted crimes by fixed material means. (Indirect, 
1925:25)

According to A. Kaliev, the true meaning of this 
principle was to “authorize damage equal to dam-
age and thereby maintain a balance between births” 
(Kaliev, 2004:328)

Like any other method of social regulation, 
the talion has a number of features that are unique 
to him. “Firstly, in the talion there is no clear dis-
tinction between external objective and internal 
psychological motivations for action, which are 
passive and reciprocal.The point is to restore the 
imbalance, that is, the main criterion for determin-
ing punishment is sameness, the so-called status 
quo. However, the requirement of punishment, 
which was supposed to be an exact copy of the ac-
tion – a type, was often not carried out for purely 
physical reasons.

Secondly, in the talion it is impossible to dis-
member group (clan) and individual interest, since 
they are merged. Taleon focuses both interests, be-
ing at the same time a fact of both individual and 
public consciousness.

Thirdly, the norms of equal retribution do not 
correlate with the personality of the offender or his 
intentions; they deal only with actions. More precise-
ly, in the talion is not taken into account the specific 
human individuality. The main role is played by the 
abuser belonging to a specific clan collective. But 
since the individual and the race are merged in an 
undifferentiated unity, hence the conclusion – that 
the person is still judging the person ”. (Alekseeva, 
1986: 328)

A.A. Huseynov characterizes the talion as fol-
lows. “First of all, the scale of the action regulated 
by the talion lies outside the actor, it is set from the 
outside; the reciprocal action must be equal to the 
perfect injustice. Secondly, the value basis of the ac-
tion performed on the basis of a talion is the formal 
equivalence of retribution; the logic (and psychol-
ogy) of the talion does not imply the division of ac-
tions into good and bad, as well as those responsible 
for which lies on the individual, and those for which 
the community is responsible. Thirdly, in retalia-
tion, taken by the standards of the talion, only the 
passed act is taken into account – intentions and par-
ticular circumstances (possibly not dependent on the 
actor) are not taken into account ”. According to the 
author, this is “a description of the most archaic ver-
sion of the talion”. However, in practice, we observe 
that with the development of society, the talion un-
dergoes certain changes, “and the vector of these 
changes is directed towards more and more easing 
of the talion’s sanctions”.

Conclusion

Given the above, we can formulate the follow-
ing conclusions: Firstly, talion is a rule governing 
proactive actions. Secondly, the principle of talion 
is based on the desire for justice. Thus, with the 
birth and development of the talion principle, the 
concept of justice begins to take shape. When one 
side by its actions damages the other side, it means 
that justice is violated in the first place. Naturally 
the injured party is trying to restore this justice. To 
this end, it causes adequate damage. Thirdly, the 
talion is nothing more than the first way to restore 
the violated right. Fourth, the essence of the prin-
ciple of retaliation is to apply a responsen damage 
equal to the initial. The main thing in it is propor-
tionality, that is, in this way the talion limits the 
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measure of retribution. It can manifest itself as the 
principle “an eye for an eye,” “ear for ear,” “blood 
for blood,” “hoof for hoof.” Therefore, in our 
opinion, the principle of “ ққlaққa-құlaқ, tұyaққa-
tұyaқ” is a manifestation of the principle of talion. 
Fifth, “the very fact of its existence threatens the 
talion, and its main sanction is in danger ”. (Alek-
seeva, 1986: 352) Sixthly, “the standard of action 
assumed by the talion is situational in its applica-

tion, however, as a principle of action, it is super-
subjective and universal”. Seventh, the talion wore 
a group character on both sides of the conflict. The 
object of reciprocal revenge could be both the clan 
and the family as a whole, and any of the opposite 
kind In our opinion, the main thing in the talion is 
the desire to establish a balance by recompensing 
the deserving person, justly, an objective desire to 
achieve justice (Useinova, 2007: 68).
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THE ROLE OF LOBBYING IN LAW-MAKING

The article is intended to analyze the impact of lobbying on lawmaking, as one of the subjective 
factors of lawmaking. In lobbying law, lobbying is an activity that affects the legislative process to intro-
duce their interests into the regulatory legal act of certain social groups. The purpose of the research is 
to determine the role of lobbying in the implementation of lawmaking and justify the need for its profes-
sional regulation. 

The scientific significance of the work outlines the necessity of lobbying methods in the world le-
gal practice, its positive and negative aspects, and the need to create a unified system of lobbyist legal 
regulation.

Research methods are comparison, analysis, synthesis, induction, deduction, statistical method, dia-
lectical method, historical.

As a result of the research, the lobby is an integral, very important institute of law. It was concluded 
that in Kazakhstan it is necessary to define the goals, possible methods and forms of the lobbying activ-
ity, taking into account the best international experience in creating a unique, effective system of legal 
regulation of lobbyist activity.

Lobbying is a factor that influences the creation of legislative texts, as well as the formation and 
adoption of the text of the law, which is an effective tool that promotes common understanding and 
broadening democratic principles in the life of the state, reaching a common agreement on draft laws.

In the article the effect of lobbying on the effectiveness of lawmaking, its useful results are deter-
mined.

Key words: lawmaking, lobbying, legal act, bill, legal regulation, subjective factors of lawmaking.
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Лоббизмнің заң шығармашылығындағы рөлі

Мақала заң шығармашылығының субъективтік факторларының бірі ретінде лоббизмнің заң 
шығармашылығына тигізетін әсерін саралауға арналған. Заң шығармашылығы саласында лоббизм 
қандай да бір әлеуметтік топтардың қабылданудағы нормативтік-құқықтық актіге өз мүдделерін 
енгізу мақсатында заң шығару процесіне әсер ету жөніндегі қызметін білдіреді. 

Ғылыми зерттеудің мақсаты болып лоббизмнің заң шығармашылығын жүзеге асырудағы 
рөлін анықтап, оның кәсіби реттелу қажеттігін негіздеу табылады. 

Зерттеу әдістері: салыстыру, талдау, синтез, статистикалық, жекеден жалпыға, жалпыдан 
жекеге, диалектикалық, тарихи.

Зерттеу нәтижесінде лобби заң шығармашылығының ажырамас, өте маңызды институты 
болып табылады, Қазақстанда лоббисттік қызметті құқықтық реттеудің өзіндік, тиімді жүйесін 
жасау үшін озық шетелдік тәжірибені ескере отырып лоббисттік қызметтің мақсатын, оның 
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мүмкін болатын әдістері мен нысандарын анықтап алу қажет деген қорытынды жасалды. Заң 
шығармашылығына қозғау салатын, заңның мәтінінің қалыптасуына және қабылдануына әсер 
ететін фактор ретінде лоббизм – бұл заң жобаларына қатысты ортақ келісімге келуге қол 
жеткізетін, ортақ мүддені көтеріп, мемлекет өмірінде демократиялық қағидаларды тереңдету 
мен кеңейтуге ықпал ететін ықпалды құрал. 

Мақалада лоббизмнің заң шығармашылығының тиімділігін арттыруға тигізетін әсері, оның 
пайдалы нәтижелері анықталды. 

Жұмыстың қорытындыларының практикалық маңыздылығы: зерттеу тұжырымдарын елімізде 
жүзеге асырылы жатқан құқықтық реформалардың негізіне алуға болады

Түйін сөздер: заң шығармашылығы, лоббизм, құқықтық акті, заң жобасы, құқықтық реттеу, 
заң шығармашылығының субъективтік факторлары.
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Роль лоббирования в законотворчестве

Статья посвящена исследованию одного из субъективных факторов законотворчества – 
лоббизму, который влияет на процесс создания законов. В сфере законотворчества лоббизм 
означает деятельность определенных социальных групп, заключающуюся во влиянии на принятие 
нормативного правового акта в целях внедрения в его содержание собственных интересов. 

Целью научного исследования является определение роли лоббизма в осуществлении 
законотворчества и обоснование необходимости его правового регулирования. 

Методами исследования являются сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
статистический метод, диалектический метод, исторический метод.

В результате исследования сделаны следующие выводы: лобби является неотъемлемым, 
особо важным институтом законотворчества; для создания в Казахстане эффективной системы 
правового регулирования лоббистской деятельности надо определить его цель, возможные 
методы и формы осуществления лоббизма, учитывая зарубежную практику. 

В статье определены влияния лоббизма на уровень повышения эффективности 
законотворчества, а также его результаты.

Ключевые слова: законотворчество, лоббизм, правовой акт, законопроект, правовое 
регулирование, субъективные факторы законотворчества.

Introduction

Legislative activity is conscious and purposeful 
actions aimed at creation of legislative acts of the 
relevant persons. This creative activity is derived 
from the needs and needs of the people, their goals 
and interests. And, in turn, people’s needs are 
associated with society. The common law, including 
law enforcement, is that the creative activity is 
influenced by a certain force or situation. This force 
is called «factor» in philosophy. That is a factor that 
is the driving force behind a particular phenomenon 
(Yskakov 1983:23).

Lawmaking is carried out in the context of a 
complex, multilevel social system such as any 
social process. Legislators are often exposed to 
influences from various social factors that can 
lead to the process of creating and changing the 
legal regulation system. This is a natural and 
unquestionable phenomenon. The reason is that 

public relations, social reality are the main cause 
of legal certainty, which determine the legal 
regulation. However, not all social factors are of 
particular objectivity. Legislators must allow their 
legal action to affect their social performance, 
which is justified by the legitimate laws and 
interests of public life and development.

The theory and practice set two factors that 
influence the law-making process: objective and 
subjective. The objective factor is the key to the 
subjective factor. The reason is that it is the first time 
in the historical process, in terms of meaning. The 
development of the subjective factor is eventually 
determined by objective conditions. However, 
this approach, which reflects the role of objective 
factors, is not a reason to conclude that subjective 
factors are not essential, but are derivative. After 
all, the subjective factors, which are determined by 
objective conditions, in turn, develop or modify the 
objective basis. Hence, these two categories are the 
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two sides of interconnected, unified and historical 
development.

Main part

The legal nature of the factors affecting the 
law determines that they are based solely on their 
objectivity, nature, and the functioning of the 
social mechanism. Such factors should only be the 
basis of the fundamental interests of social life and 
development and be free from the purely subjective 
factors, in particular the will of the individual, their 
own personal interests, their spiritual qualities, 
national mentality and other personal characteristics.

According to D.V. Chuhvichev, otherwise the 
law-making process would turn the law into a law-
breaking process with the intentions of personal 
interests and small social groups, misunderstanding 
of social needs, ambitions, intrigues of politicians, 
and other situations that could not be influenced by 
law (D.V.Chuhvichev, 2012:183).

Before moving to lobbyism as one of the 
subjective factors affecting the law, it is necessary 
first to define the concept of a subjective factor 
category. However, since subjective factors are 
widely studied by philosophical science rather than 
legal science, we have found that the explanation of 
the relevant term should be considered in connection 
with philosophical science. Accordingly, in the 
philosophical science, the category of “subjective 
factor” is widely studied, and there are plenty 
of explanations and thoughts that make sense 
of its meaning. A group of scientists calculates 
themselves as subjective factors. For example, D. 
Kammari defines the subjective factor as the people, 
groups, mass population and parties that create 
history (D.M. Kammari, 1956:16). A scientist in this 
group, I.E. Zuev also explains the subjective factor 
as “a person who realizes the objective process of 
material life in the process of materialization and 
performs socio-political and spiritual activity on 
the basis of this process” (Zuev 1966: 113). These 
views are wrong. The reason is that the subjective 
factor is that of the person, the group, the general 
public, and others. it is a force that depends on the 
consciousness and will of the subject, the creative 
energy of specific subjects, the action within certain 
subjective situations. 

The next group of authors is subject to 
subjective and human emotional and psychological 
conditions. “As a subjective factor we understand 
the intellectual-emotional, moral-psychological 
and political-organizational sphere of activity of 
people, groups and peoples. It is the sphere of will 

and emotion of conscious service, fight and strength 
of people. People’s activities were supposed to be 
based on certain goals, ideas, attitudes, moral and 
other impressions and prices,” – writes B.A. Chagin 
(Chagin 1968: 14). 

This concept is relatively full and successful 
than previous and later viewed. A.V.Bodakov also 
compares the subjective factors to the psychological 
state of the people and ultimately connects to the 
interests of the dominant class, which in his article 
“Subjective Factor and Its Role in Development 
of Society” gives the following definition: “... a 
subjective factor in the development of society – it 
is conscious, sociopolitical, philosophical, moral 
and legal, aesthetic and so on. the activities of 
public groups, based on a certain system of ideas, 
which are actually reflected in the dominant class 
of society in the society” (Bodakov 1959: 11). It 
is wrong to conclude that the subjective aspect of 
the subjective factor is a dominant activity in the 
society, which does not correspond to the legitimacy 
of the historical development. The subjective factor 
is the influence of not only one group, but also the 
whole group of people, social groups, and masses.

The concept of subjective factors of legalism is 
related to the activity of the subjects that affect the 
law-making. That is why it is a subjective aspect of 
the practical activity of the relevant creative activity 
participants. The category of subjective factors of 
legislation indicates the mechanism of influence of 
individuals on objective conditions and relationships 
in the spheres of life of society 

Among the many factors that determine the 
nature and direction of the law-making and change 
activities, the focus is on the individual’s interests 
and influence. Their influence on the legislative 
process will allow legislators to take into account the 
differences in the interests of different social groups. 
Such groups promote the law through the lobbying 
institute. Lobbying is a unique institution of the 
political system. It is, in essence, a mechanism for 
individuals and public organizations to influence the 
decision-making process of government agencies on 
internal and external policies.

Some Russian scientists have discovered that 
lobbying is one of the institutions of individuals, 
corporate structures (and professional lobbying 
firms and public organizations) that represent the 
process of representing interests in public authorities 
in order to achieve acceptable political decisions 
(Bykova 2006: 35). The next scientists I.M. 
Stepanov and T.Ya. Khabriyeva define the lobbying 
legitimacy. In particular, “lobbyism in a legal sense 
is a lobbying activity that regulates interactions with 
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state authorities in order to facilitate the protection 
of the interests of citizens, groups of citizens, public 
associations, organizations, enterprises, other legal 
entities, who specialize in lobbying, a set of norms” 
(Stepanova 1999:385).

As a rule, lobbyists are also called repression 
groups. In this regard, there are approaches that 
define lobbying as pressure. Such attitudes can often 
be seen among political scientists. “Lobbyism is an 
act of pressure on legislators and public officials to 
adopt laws or decisions that are in the interests of 
individual parties, corporations, movements and 
organizations” (Kapesova 1995: 199). Such pressure 
groups can be settled through laws, economic 
and social, and so on. to solve issues in their own 
interests. 

Lobbying is a service that is restricted to the law-
making process to influence the process of making, 
discussing and adopting legislative acts, as well 
as the amendments and additions to the legislative 
acts of the Republic of Kazakhstan established by 
the law and other normative legal acts adopted in 
accordance with it.

Thus, in the light of the above, the common 
lobbying lobby shows the different subjects’ 
ability to influence any decision-making, including 
legislative acts. In lobbying for specific lawmaking, 
lobbying is a function of influencing lawmaking in 
order to introduce their interests into a legislative 
act on the adoption of certain groups (industrial, 
financial, national groups, political organizations, 
etc.). In addition to the past, the general practice of 
law shows that political parties are an active force 
in organizations (entities) that promote the creation 
of textual texts. Their influence on law is always 
visible. During the Soviet era, a political party 
(KP) had a very important leadership role in law. A 
well-known example of this is that the Communist 
Party has identified the priority areas of the Council 
of Commons, and the decisions of the Communist 
Party congresses and plenary sessions of the Central 
Committee of the Communist Party became the 
basis of the content of any legal acts. The evidence 
for this is the following: The party makes scientific 
and ideological foundations for the development of 
socialist law and makes decisions that are the basis 
of the law and other legal acts of the socialist state 
(Khalfina 1981: 107). 

By the Decree of 30 December 2009, the 
Government of Kazakhstan introduced a draft law 
“About lobbying” to the Mazhilis of the Parliament 
of the Republic of Kazakhstan. This project was long 
considered in the Mazhilis and finally was revoked 
by the Government of the Republic of Kazakhstan 

on 30 June 2012. In this project lobbying service 
was defined as an interest support service and 
commented on it as follows: “Lobbying is the 
activity of expressing and promoting its interests in 
the process of participating in legislative work in the 
Parliament of the Republic of Kazakhstan” (http://
adilet.zan.kz, 1st article].

Lobbying is recognized as an integral part of the 
legislative process in the current legislative activity. 
In general, lobbying has long been an indispensable 
symbol of political, legal, and legislative activity.

The Russian scientist D.V. Chuhvichev noted 
that the term “lobby” in Russia is not supported by 
the general public, it is not recognized as a positive 
phenomenon, it is associated with dirty political 
technology in the legislature, secretive political 
games and bribes, “in many contemporary states 
it can not be overlooked that his (lobbism) is an 
integral part of the legislative process” (Chuhvichev 
2012: 196). 

The aim of the research is to lobby the effect 
of lobbying on the law, and to define the forms of 
this phenomenon (lobbying) to form and create 
public needs. Lobbying can and should be a means 
of communication between the members of the 
legislative activity and the social groups with 
special interests considered in the law-making 
process. Such linkage is required not only to cover 
large numbers of population, but also to consider 
the interests of large groups not only large groups, 
but also relatively small groups. From a number of 
countries, lobbying is considered more organized 
and systematized in the United States. The United 
States is proud of its most liberal form of lobbying.

The experience of lawmaking demonstrates 
that there are some conditions for lobbying and 
development in the law-making process:

1) different groups (including political, economic, 
religious, national, etc.) capable of formulating 
their common goals in society and mobilizing their 
efforts, monitoring and implementing their goals in 
the current legislation;

2) The state recognizes the differentiation of 
interests within the company and is prepared to take 
into account this fact in the legislative activity;

the possibility of participation of representatives 
of different political and social groups in the law-
making activity, the establishment of genuine 
parliamentarism in the state (Chuhvichev 2012: 
197). 

It is normal that lobbying in the current legislation 
is common in many states. Lobbying is considered 
to be not only characteristic of the states but only 
the totalitarian states. Because in such countries 
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there is no possibility to differentiate the interests of 
different social groups and achieve genuine access 
to social consensus on the law.

As the world’s law-making practice shows, 
lobbying is observed in various forms. There are 
many ways to do it, classifying methods. One of 
the techniques that can be applied to any legislative 
technique of lobbying implementation can be 
summarized as follows:

1. Material lobbing (influence). It is widely 
known as the most common form of influence on 
the legislature by stakeholder groups. It involves 
the interest of lawmakers in the material interests of 
protecting the interests of certain groups.

As a rule, lobbying is associated with simple 
buying attempts – transferring cash to a lawmaker 
or transferring a bank account. However, in today’s 
developed countries where there is an effective 
anti-corruption system, this method of lobbying 
is complex and rare in the case of controlling the 
income of legislators.

While the fact of direct material influence 
(lobbing) does not take place, public and political 
life is often used indirectly, the latent methods of 
lobbying are more complicated and it is difficult to 
determine the fact of their use.

2. Psychological influence (lobbing). 
Psychological intervention means psychological 
pressure on the part of legislators to refer them 
to a particular channel. Examples of forms of 
psychological influence (lobbying) include: 
sending high-level officials, holding a company 
of psychological pressure in the media, avoiding 
written and other petitions from the legislature’s 
participants, showing public activity, disorderly 
conduct, harassment, harassment, public 
discrimination, etc.

Psychological lobbying is a vicious example of 
political struggle. It is considered hard to find ways 
to counteract it.

3. Intelligent lobbing (influence). This type 
of influence is the most positive in terms of law-
making. It implies the intellectual support of 
legislators and is aimed at providing guidance to 
legislators. Accordingly, legislators are subject to 
intellectual implications by those who master the 
law-making technique or who are experts in the 
field of public relations. Intellectual lobbing in 
legislative activity is not only a factor of influence 
on lawmaking, but also a crucial form of helping 
to effectively implement it. The most commonly 
encountered forms of intellectual infor- mation are 
the following: providing consultation on legislative 
issues, providing alternatives to draft law, providing 

independent research results that are crucial for 
legal regulation of legislators, reporting on the draft 
law discussed at committees, those who deal with 
the issues of scientific regulation and legalization of 
issues of legal regulation, the meaning of the opinion 
of the majority of the population, delivery, etc.

It should be noted that not only legislators 
(deputes), but also all participants in the preparation 
and adoption of draft laws can be objects of 
material, psychological and intellectual influences. 
The reason is that their activity is an integral part of 
the lawmaking process and can have a significant 
impact on its outcome.

In the current situation, there should be 
professional lobbyists for the formation of a full-
fledged lobbying, that is, there should be professional 
mediators between lawmakers and direct participants 
of legislative work to consolidate their interests. 
In the law-making activity, professional lobbyists 
are not just as intermediaries, but as professionals 
in expressing abstract social interests, not just as 
individuals who know who they are and why, but 
also in the concrete legal framework. They determine 
whether certain interests should be reflected in what 
kind of legal act.

In addition, lobbyists will be experts in the 
formulation and development of specific interests 
in the regulatory environment. They should help the 
stakeholders – to represent interests of interested 
parties in the textual form of draft laws. For this 
reason, lobbyists are considered to be the most 
important and active participants of lawmaking, 
and they need to learn the systematic knowledge of 
lawmaking.

For lobbyists, the lobbyists have to be one 
of the key social interests of the lobbyists for the 
legislative process and to be a part of a society that 
is united with these interests. Accordingly, lobbying 
is necessary and useful to legislators only if they are 
a means of representing the interests of a particular 
social group, rather than the personal interests of 
specific politicians. In this case, lobbying is another 
way of expressing public interest as a means of 
bringing together the participants of lawmaking.

In this case, he is a means of influencing the 
development of democratic traditions and exercising 
the constitutional right of citizens to participate in 
the creation of a legislative system, says Russian 
scientist D.V. Chuhvichev (Chuhvichev 2012: 202). 
Indeed, professional lobbying gives a great deal 
of importance to the interests of different groups, 
expanding the information base of decision-making 
by legislators, delivering objective information 
to the legislators on the views of any group of the 
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population. Thus, lobbying the public interest, 
distinguishing the mainstream of the interests, 
determining their role in social life and development, 
the possibility of conclusions about the priority of 
certain interests and their importance for the society 
gives special importance to the lobbying activity 
and, consequently, demonstrates its importance.

Lobbying (lawmaking) allows legislators to 
choose the right interests to be dominated by a 
variety of diverse, often contradictory interests. 
Professionally developed lobbying will help keep 
the balance in society and achieve a compromise of 
interests among different social groups.

The Institute of Lobbyism is able to achieve all 
of the above-mentioned positive results only when 
social groups are integrated into the common interests 
of the lobby. Therefore, the state policy should focus 
on the lobbying activities of the respective groups, 
and the legal and regulatory regulation of lobbying 
should be directed to that end. Unfortunately, in our 
country there is no single system of legal regulation 
of lobbyism. It is indirectly enforced in some of 
the laws, and acts only regulate individual cases of 
lobbyism in general lawmaking. 

For example, the Law on Legal Acts of April 6, 
2016 reveals that the act of elaborating normative 
legal acts, drafting the project and carrying out 
scientific expertise of the projects involved other 
entities than the receiving authority, and that the 
lawmakers could influence the issuing entities to 
make their own decisions. Specifically, the proposals 
of state and other bodies and organizations, 
including scientific organizations, as well as the 
legal monitoring of the National Chamber of 
Entrepreneurs and other interested parties, when 
drafting the general regulatory legal acts, as 
specified in article 15 of the relevant law (paragraph 
4) the recommendations made based on the results 
are taken into account.

Although the Constitution of the Republic 
recognizes deputies of the President of the Republic 
of Kazakhstan, the Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Parliament of the Republic of 
Kazakhstan as the entities implementing the bill, 
the Law «On legal acts» provides a wide range of 
subjects as drafters of the bill.

In particular, in the case of the President’s 
implementation of the law-making right, drafters 
of the bill may be the Presidential Administration, 
the Government, other government agencies, 
organizations and citizens. At the same time, the 
central government agencies are the developers 
of the legislative acts drafted in the order of the 
Government of the Republic of Kazakhstan. The 

drafters of the bill are deputies of the Parliament 
(adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1600000480, 17th article). 
As you can see, the law of the President of the 
Republic of Kazakhstan and the Government of 
the Republic of Kazakhstan, which develops draft 
laws, constitutional laws, codes, consolidated laws 
and regulations, resolutions of the Parliament of 
the Republic of Kazakhstan and its chambers, make 
amendments and additions to the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan. Only MPs themselves 
will be the developers of legislative acts only if 
the right of the legislative initiative is exercised by 
parliamentarians themselves.

Specialists in various fields of education, 
research institutions and researchers may be involved 
in the preparation of draft laws and other regulatory 
legal acts in the Republic. It is related to the drafting 
body of the draft law. Specifically, if the legislation 
does not stipulate, the developer body may initiate 
drafting of the regulatory legal act first by its 
subordinate bodies and organizations; Secondly, 
it may delegate the budget allocations and grants 
allocated for this purpose on a contractual basis to 
specialists, the National Chamber of Entrepreneurs 
of RK, associations of private enterprise entities, 
scientific institutions, individual scientists and 
collectives, including foreigners, experts in the 
relevant fields.

In addition, draft laws may involve specialists in 
various fields of education, academic institutions and 
researchers, representatives of public associations 
(adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1600000480, 18th article). 
It is quite possible that non-profit organizations and 
citizens may be involved in the development of draft 
laws (including rights, freedoms and obligations), 
including legislative acts, as provided in Article 
20 of the Law “On Legal Acts”. At the same time, 
in order to involve non-profit organizations and 
citizens, public councils are established in the 
relevant process.

Articles 18, 30, 31, and 21 of this law provide 
for the preparation (development) of alternative 
projects by several state bodies and organizations 
or on a contractual basis, including by the 
National Chamber of Entrepreneurs, scientific 
institutions, scientists, (legal, linguistic, ecological, 
economic and other) scientific institutions and 
institutions of higher education, academics and 
specialists (including experts from foreign states 
and international organizations), foreign and 
international organizations to the public authorities 
and organizations, to approve the comments and 
suggestions made by the relevant authorities and 
organizations regarding the project. Therefore, 
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these provisions indicate that, while drafting the 
law, a lobbyist service is still being implemented, 
and some actors have the opportunity to vote for the 
legislature or to make a decision. As a rule, lobbyists 
are also called repressive groups. Such groups can 
be legislated through economic and social, and so on 
to solve issues in their own interests.

One of the main factors in the modern world 
are social organizations. They want to incorporate 
their strategic interests into legislation. Most 
often, these groups are financial, industrial 
and trade organizations that act to protect their 
economic interests in the legislative process. These 
organizations are the party wishing to influence the 
process of General law-making, including legal 
creativity. M.V. Bates has shown that “lobbying 
in the richest democratic traditions, countries 
pursue priority social and economic goals related to 
issues of ownership, granting the right to conduct a 
particular activity, government order, license, quota, 
providing economic and tax incentives, funding for 
social programs” (M.V. Bates, 1998: 46).

Lobbying in the law-making activity is 
professional activity aimed at solving, solving and 
lobbying certain issues in the Parliament. The status 
of executive lobbyists, ways and procedures for 
its implementation, methods, and subject matters 
should be regulated by law. As we have already 
noted, lobbying brings useful results for lawmaking 
only when social groups are integrated into common 
interests. Accordingly, the legal regulation of the 
lobbying activity should be aimed at this purpose.

Absence of legislation regulating lobbyist 
activity does not allow legislators to use lobbyism 
in a properly organized manner to have positive 
(positive) impact on their activities, and criminalize 
the lobbying institute for the use of criminal 
structures. Criminalization of lobbyist activity 
allows private political adventurists to influence the 
law, implementing their own, usually anti-social 
propaganda in the regulatory legal acts. Moreover, 
the lack of systematic lobbying activities will lead to 
the creation of criminal, public-interest interests, for 
example, the interests of those criminal structures, 
for example, in legislative acts. Therefore, 
systematic legal regulation of lobbyist activities 
is deemed necessary, as it is a guarantee that the 
relevant service is beneficial for lawmaking.

In our country, we should not be unduly 
suspicious that such a multifaceted factor affecting 
lawmaking – the lobbyist service should be carefully 
considered by taking into consideration the foreign 
experience and that adoption of the law governing it 
would only lead to negative results. Mukhtar Kul-
Mukhammed, in his capacity as a lobbyist official, 

could give positive results for our state: 
First, lobbying will be a mediator between the 

state and the citizen (their association). They will be 
able to bring their legitimate interests to government 
agencies;

Second, the legal regulation of lobbying 
promotes the implementation of political pluralism 
by providing various political and legal opinions 
that can be taken into account in the law-making 
process by the state;

Thirdly, the legitimacy of lobbying supplements 
the constitutional system of representation in the 
Parliament, the Government, and other state bodies 
(lobbyists can participate in the preparation and 
adoption of decisions on behalf of different groups);

Fourthly, legitimate lobbying can, to some 
extent, limit the use of corruption, bribery and other 
forms of abuse;

Fifth, lobbying for political and legal 
consciousness of citizens will contribute to the 
development of culture (Muhtar Kul-Muhammed 
2000: 2-3).

In the event of successful organization and 
lobbying activities, the mechanisms of the society 
and the law-making process increase the degree of 
democratization and influence the adoption of legal 
acts, the personal responsibility of the lobbyist in 
the protection of the socially important interests, 
the objectivity of the interests of the state and the 
lobbyists it will be appropriate. In addition, lobbying 
is one of the subjective factors of lawmaking, 
which promotes the formation of public opinion. 
Specifically, lobbyists may carry out various 
activities, including noisy activities, through the 
media during their respective activities. In turn, such 
measures are one of the main ways of public opinion 
formation. And public opinion can not be neglected 
without taking into account the law, including the 
law. Thus, properly organized, well-organized 
lobbying increases the level of democratization 
of the law, promotes a number of criminal acts, 
improves the legal consciousness and culture of 
citizens, increases the efficiency of lawmaking.

As mentioned above, foreign experience should 
be taken into account in the legal regulation of the 
lobbying institute that has a significant influence on 
the law. Studying some foreign scientific theories 
and practices shows that lobbying is applied in 
the largest foreign countries, evenly, equally, 
with different distinctions. Therefore, taking 
into consideration the foreign experience of this 
institution, it should be thoroughly examined and 
gained positive results. In the US, lobbying has been 
used as a basis for the beginning of the legal process. 
Any person involved in a fee-based activity with a 
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view to influencing the adoption or rejection of any 
act in the Congress shall be registered with the Senate 
and the House of Representatives before proceeding 
with any action relating to the achievement of the 
said goals. They must submit a written application 
for registration. It specifies the surname and address 
of the registered person and the person employed 
by him / her, the amount of rent, amount of money 
and the amount of funds allocated for the loss. In 
this state, lobbyists are required to report quarterly 
targeted and spent money. The Clerk of the House 
of Representatives and the Secretary of the Senate 
summarize and summarize the reports and publish 
it in the “Congressional Reports” (Strashun 1996: 
464-465).

In the United States, lobbyists have no right to 
conceal the costs associated with their lobbying of 
the bill, as they are subject to higher taxes. And in 
France you can see the opposite case. There is little 
opportunity for genuine lobbying, and it is more 
rigid. Accordingly, the French model of lawmaking 
is characterized by a low level of communication 
between the people and legislators, the inability 
of legislators to move away from vitality and their 
ability to respond quickly to the changes in public 
relations (D.V.Chuhvichev, 2012:204).

Conclusion

Lobbying is a factor that influences the creation 
of legislative texts, as well as the formation and 

adoption of the text of the law, which is an effective 
tool that promotes common understanding and 
broadening democratic principles in the life of the 
state, reaching a common agreement on draft laws.

Based on the foregoing above, we can conclude 
that the lobby is an integral part of the law-making 
process. In order to create a unique, effective 
system of legal regulation of lobbyist activity in 
Kazakhstan, it is necessary to define the objective 
of the lobbying activity, its possible methods and 
forms, taking into account the best international 
experience. Lobbyism can be an effective, positive 
factor for lawmaking, which provides links between 
society and participants in the legislative process.

Representatives of the people are responsible 
for the implementation of legislative activity. Even 
if the influence of influential groups (lobbyists) 
on the lawmaking is regulated, it is the right of 
parliamentarians responsible for the quality of the 
law. At any time, parliamentarians need to bear in 
mind that lawmakers should not only protect and 
protect the interests of a particular group of society, 
but should respect the law. The problem, which is the 
subject of lobbying, may also be incompatible with 
the interests of the state and society as a whole. That 
is why parliament deputies should not be indifferent 
to the will and influence of some influential actors 
(lobbyists) as the only source of power. They should 
always put the interests of the state and society 
above the interests of individual groups. This is a 
requirement of time.

References

Chuhvichev D.V. (2012) Zakonodatel’naja tehnika. Vtoroe izdanie. – M.: Juniti-Dana. Zakon i pravo. P. 415.
Chagin B.A. Sub»ektivnyj faktor. Struktura i zakonomernosti. – M.: Mysl’. 1968. P. 218.
Bates M.V. Lobbizm v pravotvorcheskoy deyatel’nosty // Pravovedenie, 1998. №1. – P. 46-52.
Formirovanie sistemy civilizovannogo lobbizma v Rossii: GR i problemy jeffektivnosti vzaimodejstvija obshhestva i vlasti / 

Pod red. V.I. Bykova, L.N. Galenskoj, L.V. Smorgunova. – SPb.: SKF «Rossija-Neva», 2006. P. 259.
Kammari D.M. V.I. Lenin o roli sub”ektivnogo faktora v istorii // Voprosy filosofii. – 1956. №2. – P. 6-12.
Konstitucionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnyh stran. Obshhaja chast’ / Otv. red. B.A. Strashun. – M.: izd. BEK, 1996. 

– P. 778. 
Muhtar Kul-Muhammed. Nuzhen li zakon o lobbirovanii. // Juridicheskaja gazeta, 26.04.2000. 
«Muddelyk qoldau turaly» Qazaqstan Respublikasy zanynyn zhobasy turaly Qazaqstan Respublikasy Ukіmetynyn 2009 zhylgy 

30 zheltoqsandagy № 2246 qaulysy // http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P090002246_
Nauchnye osnovy sovetskogo pravotvorchestva / Otv. red R.O. Khalfina. – M.: Nauka, 1981. – P. 317. 
Parlamentskoe pravo Rossii: Uchebnoe posobie / Pod red. I.M. Stepanova, T.YA. Habrievoj. – M.: Yurist, 1999. – P. 392.
Qazaq tylynіn tүsyndyrme sozdygy. Qazaq SSR «Gylym» baspasy. – Almaty, T.10, 1983.
«Quqyqtyq aktyler turaly» Qazaqstan Respublikasynyn zany 2016 zhylgy 6 sauyrdegy № 480-V QRZ. // http://adilet.zan.kz/

kaz/docs/Z1600000480
Osnovy politologii. Kurs lekcii / Pod red. N.K. Kapesova. – Almaty: Zhetі zhargy, 1995. – P. 207.
Tezisy dokladov konferencii molodyh uchenyh. Seriya obshchestvennyh nauk (AN BSSR). – Minsk, 1959. – P. 187.
Zuev I.E. (1966) Leninizm o sootnoshenii ob”ektivnogo i sub”ektivnogo v poznanii i prakticheskoj deyatel’nosti. Uchenye 

zapiski. – Smolensk. – P. 284.





3-бөлім
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ  

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ

Sect ion 3
CIVIL LAW 

AND LABOUR LAW

Раздел 3
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

И ТРУДОВОЕ ПРАВО



© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ҒТАМР 10.27.51

Қарашева Ж.Т.1, Лисица В.Н.2

1әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, заң факультетінің азаматтық  
құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасының докторанты,  

Қазақстан, Алматы қ., е-mail:zari-82@mail.ru  
2Новосибирск мемлекеттік университеті, Азаматтық және арбитраждық процесс,  

кәсіпкерлік құқық кафедрасының меңгерушісі,профессоры,  
Ресей, Новосибирск қ., е-mail: lissitsa@mail.ru

АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ ШАРТЫ МІНДЕТТЕМЕНІҢ  
БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ

Қызмет шартының нәтижесінде міндеттеме туындайды, одан ақылы қызмет шарты 
қалыптасады. Жалпы алғанда ақылы қызмет көрсету шарты ол азаматтық құқығында 
шарттардың жаңа түрі болып саналады,оған ҚР Азаматтық Кодексінің 3 тарауы 683баптары 
арналған. Ақылы қызмет көрсету шарттарына: байланыс қызметін көрсету, медициналық қызмет 
көрсету, ветеринарлық, аудиторлық, кеңестік, жарнамалық, ақпараттық, білім беру қызметтерін 
көрсету, туристік қызмет көрсету және т.б. жатады. Ақылы қызмет көрсету шарты бойынша, 
орындаушы, тапсырушының тапсырмасы бойынша қызмет көрсетуге, яғни белгілі бір әрекеттер 
жасауға немесе белгілі бір қызметті жүзеге асыруға міндеттенеді, ал тапсырушы оның ақысын 
төлеуге міндеттенеді. Кеңес құқығында аталған қызметтер үшін ақы алу, заңсыз пайда табу 
болып танылған және мемлекеттің қолдауын таппаған. Заңи қолдауды бұл қызметтер жаңа 
экономикалық қатынастарға көшкен кезде және ҚР АК Ерекше бөлімін қабылдағаннан кейін 
тапқан. Реттеу ерекшеліктеріне байланысты, занда бұл шарттар мердігерлік және қызмет көрсету 
шарттарының арасына орналастырылған. Болашақта қызметтер нарығының тұрақты даму үрдісін 
назарға ала отырып, қызметтер көрсету шарты болашақта да ең сұранысқа ие және серпінді 
дамып келе жатқан азаматтық-құқықтық институттардың бірі болады деп болжауға болады.

Түйін сөздер: қызмет,ақылы қызмет өрсету, міндеттеме, орындаушы, тапсырысшы, 
келісімшарт.
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In the contract on rendering of services obligations occurs and is formed by the contract of 
compensated rendering of services. As a rule, the contract of civil paid services is a new type of con-
tract in civil law, which is referred to in article 683 of the Civil code of the Republic of Kazakhstan. 
Terms of paid services include: telecommunications, medical services, veterinary medicine, audit, 
consulting, advertising, information, educational services, travel services, etc.in accordance with the 
agreement on paid services, the contractor undertakes to provide services on behalf of the customer, 
that is, to take certain actions or perform certain actions, and the customer undertakes to pay for it. 
Fees paid for these services under Soviet law are recognized as illegal profits and are not supported 
by the state. Legal support was provided when these services were transferred to the new economic 
relations and after the adoption of the Special part of the joint service of Kazakhstan. Depending on 
the nature of the adjustment, these terms are set out in the contract terms and conditions of service.
In the future, taking into account the stable development of the market of services, it can be assumed 
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that the service contract in the future will be one of the most popular and dynamically developing 
civil law institutions.

Key words: services, paid services, obligation, contractor, customer, contract.
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Договор возмездного оказания услуг  
как один из видов обязательства

В результате договора об оказании услуг возникают обязательства и формируется договор 
возмездного оказания услуг. Как правило, договор гражданского возмездного оказания услуг 
представляет собой новый вид договора в гражданском праве, который упоминается в статье 
683 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Условия возмездного оказания услуги 
включают в себя: телекоммуникации, медицинские услуги, ветеринарию, аудит, консалтинг, 
рекламу, информацию, образовательные услуги, туристические услуги и т. д. В соответствии 
с соглашением о возмездном оказании услуг исполнитель обязуется оказывать услуги от имени 
заказчика, то есть предпринимать определенные действия или выполнять определенные 
действия, а заказчик обязуется оплачивать его. Сборы, уплачиваемые за эти услуги в соответствии 
с советским законодательством, признаются незаконной прибылью и не поддерживаются 
государством. Юридическая поддержка была оказана, когда эти услуги были переведены на 
новые экономические отношения и после принятия Специальной части совместной службы 
РК. В зависимости от характера корректировки, эти условия изложены в условиях договора и 
условиях обслуживания. В будущем принимая во внимание устойчивую тенденцию развития 
рынка услуг, можно предположить, что договор оказания услуг и в будущем будет одним из 
самых востребованных и динамично развивающихся гражданско-правовых институтов.

Ключевые слова: услуги, возмездное оказание услуги, обязательство, исполнитель, заказчик, 
договор.

Кіріспе

Бұл мақалада белгілі болғандай бір уақыт 
ішінде деликтер мен шарттар міндеттемелердің 
туындауына жалғыз танылған негіз болды. 
Құқықтың дамуымен міндеттемелердің пай-
да болу негіздерінің басқа топтары пайда 
болды (мысалы: бір жақты мәмілелер). Алай-
да шарт әрдайым міндеттемелердің пайда 
болу негіздері жүйесінде басты рөл атқарды. 
Нарықтық экономика жағдайында шарттың рөлі 
едәуір өсті. Біздің елде соңғы уақытқа дейін 
шарттардың негізгі бөлігі жоспарлы актілерді 
орындау үшін немесе орындамау үшін жасал-
ды. Шарт тек шартты үлкен үлеспен контр-
агенттер арасындағы қол жеткізілген келісімнің 
нәтижесі болып саналуы мүмкін. Қазіргі заман-
да азаматтық заңға тән шарттың рөлін көтеру 
үрдісі соңғы жылдары елдегі экономикалық 
жүйенің түбегейлі қайта құрылуымен байла-
нысты, қазіргі уақытта Қазақстанда өсіп келе 
жатқандығын көрсете бастады. Қайта құрудың 
негізгі саласы экономикалық мемлекеттік 

реттеу лимиттерінің тарылуы болып табыла-
ды. Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
меншік пен жеке меншік танылады және бірдей 
қорғалады. Меншік міндет жүктейді, оны пай-
далану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет 
етуге тиіс. Меншік субъектілері мен объектілері, 
меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру 
көлемі мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері 
заңмен белгіленеді (http://adilet.zan.kz 6бап). 
Қазіргі заманғы азаматтық құқық және жалпыға 
ортақ жеке құқықтың негізгі қағидаларының 
бірі келісімшарт бостандығы болып табы-
лады. Бұл қағида Қазақстан Республикасы 
Конституциясының нормаларын нақтылаудың 
бірі болып табылады. Дегенмен, келісімшарттың 
мазмұны мен басқа да мәселелерді кеңестік 
кезеңде зерттеу жүргізген кезде көптеген 
ғалымдардың назарынсыз қалдырмады.

Мәселен, Б. Новицкий шет елдердің 
заңнамасын талдай отырып, дара жүйедегі ел-
дерде заңнаманың негі згі қағидаларының 
бірі келісімшарттық келісім бостандығының 
қағида екенін атап өтті (Новицкий 1950: 134). 
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Ақылы қызмет шарты міндеттеменің бір түрі ретінде

Келісімшартқа немесе контентге инвестиция-
лау туралы өзара келісім бойынша уағдаласушы 
тараптардың құқығы ретінде сипаттауға болады. 
Сонымен бірге, тараптардың қалауы заңнамада 
көзделген келісімшарт түрлерімен шектелмейді; 
тараптар осы заңдардың негізгі қағидаларына 
қарама-қайшы келмейтін болса, заңмен реттел-
меген келісімшарттардың жаңа түрлерін жасауы 
мүмкін. Ұзақ уақыт бойы отандық заң шығарушы 
елде орын алған революциялық экономикалық 
өзгерістерге қатыспады, нәтижесінде заңды 
вакуум қалыптасты, нарықтық қатынастарға 
көшу тиісті құқықтық негізде берілмеді, және де 
экономиканың табысты дамуы мүмкін емес еді. 
Әрине, экономикалық қатынастарды реттейтін 
жаңа заңнаманы құрудағы басты мәселе – ҚР 
Азаматтық кодексінің жалпы және арнайы 
бөліктерінің қабылдануымен күшіне енуі. 
Келісімшарт бостандығы келесі тармақтарды 
қамтиды:

1) келісім-шарт ерікті келісім болып та-
былады.  

2) шарт объектісі қандай да бір объект неме-
се әрекет болуы мүмкін.

3) келісімшарттың талаптары тараптардың 
еркі бойынша толығымен анықталады. 

4)келісімшарт жасасу нысаны толығымен 
тарап тардың қалауы бойынша жүзеге 
асырылады.  

5) шарттың тоқтатылуы тараптардың бiрiнiң 
өтiнiшi бойынша ғана жүргiзiлуi мүмкiн.

6) келісімшарттың өзінде қарастырылған 
болса, шартты орындамаудың салдары сот орга-
ны тарапынан өзгертіле алмайды және 

7) шартты орындамағаны үшін жауапкершілік 
таза азаматтық болуы тиіс.

 Әрине, келісімшарттың еркіндігі мұндай 
сипаты жоғары жекеленген және әрбір аталған 
элементтің орындалуы заңнамалық шектеу-
лердің бар-жоғына ие, бірақ бұл келісімшарт 
еркіндігінің мазмұны негізгі ұстанымдары. 
келісімшарт еркіндігі қағидаты оның өнер 
саласындағы заңнамалық өрнегін алды. ҚР 
Азаматтық кодексінің «Азаматтық заңнаманың 
негізгі принциптері» (Сулейменов 2000: 73). 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің «Келісімшарт еркіндігі» 380-сі бо-
лып табылады, ол «жаңа келісімшарттық 
заңның мәнін түсінудің кілті» болып табыла-
ды. Материалдық игіліктердің орын ауыстыруы 
экономикалық айналым қатынастарымен тікелей 
байланысты. Экономикалық айналымның 
барлық қатынастары үшін ортақ, олар заттар, 
ақша, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету 

және т.б. түріндегі материалдық орын ауысты-
румен байланысты. Мердігерлік шарт бойын-
ша мердігер орындаған жұмыстың нәтижелері 
тапсырыс берушіге ауысады. Жалға алу 
кезінде мүлік жалға берушіден жалға алушыға 
уақытша иеленуге және пайдалануға түседі. 
Тапсырма шарты бойынша мүліктік құқықтары 
мен міндеттері іс-әрекеті нәтижесінде сенім 
білдірілген сенім білдірушіге ауысады және 
т. б. Сонымен бірге материалдық игіліктердің 
кез-келген ауысуы экономикалық айналым 
қатынастарымен байланысты емес. Мысалы, 
үй шаруашылығы саласында да материалдық 
игіліктерді отбасының бір мүшесінен екіншісіне 
ауыстыру орын алады. Алайда материалдық 
игіліктердің мұндай ауысуы экономикалық айна-
лым қатынастарын туғызбайды. Экономикалық 
айналым қатынастарымен тек тауар ныса-
нында болатын материалдық игіліктерді ау-
ыстыру ғана жүзеге асырылады. Сондықтан 
экономикалық айналым қатынастары деп 
материалдық игіліктерді тауарлық өткізу 
процесінде белгіленетін қатынастарды түсіну 
керек. Экономикалық айналым қатынастарын 
құқықтық реттеу нәтижесінде құқықтық 
нысанға ие болады және міндетті құқықтық 
қатынастарға айналады. Азаматтық құқықта 
міндетті құқықтық қатынастар міндеттемелер 
деп аталады. Міндеттемелер меншіктің 
құқықтық қатынастарымен тығыз байланысты 
және нақты өмірде олардың тұрақты өзара іс-
қимылы байқалады (Агарков 1950: 35). Меншік 
иесінің билік ету құқығын іске асыруы міндетті 
құқықтық қатынастардың туындауына әкеп 
соғады, ал міндеттемелерді орындау меншіктің 
құқықтық қатынастарын жиі өмірге әкеледі. 
Мысалы, билік ету құқығын жүзеге асыра оты-
рып, меншік иесі сатып алу-сату шартын жасаса-
ды, одан меншік иесі (сатушы) мен сатып алушы 
арасында міндеттеме туындайды. Сатып алушы 
міндеттеме бойынша сатушыдан затты қабылдай 
отырып оның меншік иесі және меншіктің 
құқықтық қатынастарының қатысушысы болады 
және т. б. Сонымен бірге меншіктің құқықтық 
қатынастары мен міндеттеменің арасында елеулі 
айырмашылықтар бар. Меншіктің құқықтық 
қатынастары материалдық игіліктер беру 
процесін жанама етеді және осыған байланы-
сты абсолюттік сипатта болады. Міндеттемелер 
бір адамнан екіншісіне материалдық игіліктерді 
ауыстыру процесін жанама етеді, сондықтан 
нақты анықталған адамдар арасында әрқашан 
белгіленеді,яғни салыстырмалы сипатқа ие бо-
лады. Міндеттеме емес, міндеттерін жасау үшін 
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қатысатын тараптар ретінде (үшінші тұлғалар 
үшін) (ҚР АК 270-құжат). Мәселен, сатып алу-
сату міндеттемесі нақты сатушы мен нақты са-
тып алушы арасында туындайды. Заңда, өзге 
де құқықтық актілерде немесе тараптардың 
келісімінде көзделген жағдайларда ғана 
міндеттеме үшінші тұлғалар үшін міндеттеменің 
бір немесе екі тарапына қатысты құқықтар 
жасай алады. Нарықтық қатынастардың да-
муы өндірістік емес саланың салаларын, атап 
айтқанда Денсаулық сақтау, білім саласын 
қоса алғанда, халық шаруашылығының барлық 
тіршілік әрекетін қамтып, осылайша олар-
ды өтеулі беруді ұйымдастыру жағдайында 
заңнамалық бекітуді алдын ала анықтады. 
Азаматтық кодексте алғашқы рет қызметтер 
дербес құқық объектісі ретінде қарастырылады. 
АК II бөлімінің 39-тарауында заң шығарушы 
ақылы қызмет көрсетуге шарт бөлді. Бұл 
мақаланы талдау азаматтық заңнамаға алғаш рет 
ақылы әлеуметтік сала қызметтерін көрсетуге 
арналған шарттар енгізілгенін көрсетеді(ҚР АК 
). Алайда, қызмет көрсету шарттарының орна-
ласу реттілігінде қандай да бір заңдылықтарды 
анықтау мүмкін емес. Заң әдебиетінде 
медициналық және білім беру қызметінің, 
аудиторлық және туристік қызметтің және т. б. 
мәнін құқықтық бағалау критерийлерін анықтау 
әрекеттері жасалады. Міндеттемеде уәкілетті 
тарапқа тиесілі субъективтік құқық, әдетте, та-
лап ету құқығы деп аталады және бұл тарап кре-
дитор деп аталады. Мiндеттi тарап мiндеттемеде 
борышкер деп аталады және ол бойынша 
өтеген мiндеттеме – борыш. Егер мiндеттiң 
тараптарының әрқайсысы екiншi тараптың 
пайдасына мiндеттi болса, ол өзiнiң пайдасына 
жасауға мiндеттi мiндеттемеде екiншi тараптың 
дебиторы деп есептеледi, сонымен бiрге оның 
кредиторы оған талап етуге құқылы. Мәселен, 
сату-сатып алу міндеттемесінде сатушы сатып 
алушыға борышкер болып табылады, өйткені 
ол өзіне сатылған нәрсені беруге міндеттенеді, 
сонымен бірге ол сатып алушының кредиторы 
ретінде әрекет етеді, өйткені ол сатылған зат 
үшін сатып алу бағасын төлеуге талап қоюға 
құқылы.

Кредитор мен борышкердің қарызын талап 
ету құқығы міндеттеме қатынастарының заңды 
мазмұнын құрайды. Міндеттеме объектісі – 
борышкердің әрекеті. Осылайша, мердігердің 
келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау 
кезінде әрекеттері және оларды клиентке тап-
сыру шарттық міндеттеменің нысанын құрайды. 

Осылайша, кейбір тұлғалар материалдық 
тауарлардың тауарлық қозғалысын тудыра-
тын салыстырмалы құқықтық қатынастар 
ретінде бір тұлғаның (борышкердің) басқа 
тұлғаның (кредитордың) өтініші бойынша 
белгілі бір материалдық жеңілдіктер беру 
үшін іс-әрекеттер жасауға міндетті. (Брагин-
ский 1967: 74). Басқа авторлар, атап айтқанда, 
отандықтар, мiндеттеменiң анықтамасын мына-
дай түрде айқындайды: мiндеттеме – бiр тарап 
(борышкер) екiншi тараптың (кредитордың) 
пайдасына белгiлi бiр iс-қимыл жасауға немесе 
мүлiктi беру жөнiндегi белгiлi бiр әрекеттерден 
бас тартуға мiндеттенетiн, жұмыстарды орын-
дау, қызметтер көрсету. Жоғарыда көрсетілген 
доктриналық мiндеттеменiң анықтамасынан 
айырмашылығы, оның заңды анықтамасы 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 268-бабына сәйкес, ол заңды қатынас 
деп аталады. Осы анықтаманың жетіспеушілігі 
– бұл «міндеттеме» түсінігін іс жүзінде кез 
келген салыстырмалы құқықтық қатынастарға 
келтіруге мүмкіндік береді. Бұл бір уақытта 
бірнеше авторлардың міндеттеме азаматтық заң 
емес, әртүрлі құқық салаларында қолданылатын 
пәнаралық тұжырымдамасы деп айтуға сылтау 
болды. Демек, еңбек, қаржылық, басқарушылық, 
экономикалық, ішкі және басқа міндеттемелердің 
болуы туралы қорытынды. Сонымен қатар, 
ғылыми тұжырымдама ретіндегі міндет тек 
тауарлық-ақша қатынастарының делдалдық 
нақты заңды нысаны ретінде қарастырылған кез-
де мағынасы мен құндылығы бар.

Олай болмаған жағдайда, міндеттеме басқа 
ғылыми тұжырымдамаға – «салыстырмалы 
құқықтық қатынастарға» ұқсас болады, бұл шын 
мәнінде сектораралық тұжырымдама.

Дегенмен «міндеттеме» термині әр түрлі 
мағынада қолданылады:

– құқықтық қатынас; 
– борыш,баж;
– осы міндеттеменің бекітілген құжаты 

(түбіртек, вексель, чек және т.б.) (Красавчи-
ков 1960: 65). Әдебиеттер материалдық емес 
міндеттемелердің болу мүмкіндігін ұсынады. 
Алайда, өтелмейтін келісімшарттардың немесе 
белгілі бір маңызды міндеттердің жақтаушы-
ларының келтірген мысалдары көптеген автор-
лар тарапынан жеткілікті сенімді емес деп та-
нылады, өйткені олар бір немесе бірнеше түрде 
қандай да бір материалды бір нысанда немесе 
басқа түрде қозғалыспен әрқашан байланысты-
ратын мүліктің сипатын өзгертпейді.
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Ақылы қызмет шарты міндеттеменің бір түрі ретінде

Негізгі бөлім

Міндеттеме жүйесі Азаматтық айналымның 
қатысушылары арасындағы құқықтық 
қатынастардың үлкен саны мен әртүрлілігін 
ескере отырып, оларды жүйелендіру маңызды 
болып табылады. Міндеттемелер жүйесі 
олардың бірлігін ғана емес, дұрыс таңдалған 
жіктеу критерийлерінің негізінде саралау-
ды да қамтиды. Осындай критерий олардың 
құқықтық реттеу сипатына айтарлықтай ықпал 
ететін міндеттемелердің қасиеттеріне қызмет 
етуі мүмкін.Бұл қасиеттер бізге міндеттерді 
жіктеуге мүмкіндік береді және оларды қатаң 
белгіленген жүйеге сәйкес реттеуге мүмкіндік 
береді. Міндеттемелердің ғылыми негізделген 
жүйесі, ең алдымен, олардың тиісті құқықтық 
шешімі үшін маңызды. Бұл заңдардағы 
әртүрлі құрылымдық бөлімшелер бойын-
ша нормативтік материалдарды міндеттеме 
қатынастарының сипатына бірыңғай заң 
нормалары арқылы реттелетін етіп таратуға 
мүмкіндік береді. Және керісінше, олардың 
негізгі ерекшеліктерімен ерекшеленетін 
міндеттемелер қатынастары түрлі мазмұндағы 
құқықтық нормалармен реттеледі.Осылайша, 
барлық міндеттемелерге ортақ қасиеттер барлық 
міндеттемелерге тең дәрежеде қолданылатын 
осындай құқықтық нормалардан тұратын 
міндеттер туралы заңның жалпы бөлігін бөлуге 
мүмкіндік берді. Міндеттемелердің жекелеген 
түрлерінің ерекшеліктері міндеттемелердің 
ішкі құрылымдық бөлімшелерінің бар болуын 
анықтайды.Міндеттер жүйесі құқық қорғау ор-
гандарына да маңызды. Бұл сізге басқа біреуден 
міндеттемелердің бір түрін айқындауға 
мүмкіндік береді және оларға сәйкес тиісті 
заң нормаларын қолдануға мүмкіндік береді. 
Міндеттеме қатынастарын реттейтін ережелерді 
зерделеу, егер ол ғылыми негізделген міндеттер 
жүйесі негізінде жүзеге асырылса, айтарлықтай 
жеңілдетіледі. Міндеттемелер жүйесі М. Бра-
гинский дәйекті түрде іске асырылған көп 
сатылы классификация негізінде құрылады. 
Сонымен қатар, жекелеген деңгейде жіктелу 
деңгейінде бірыңғай жіктеу критерийін 
қолдану қажет, бұл құқықтық міндеттемелердің 
ең маңызды айырмашылықтарын анықтауға 
мүмкіндік береді (Брагинский 1967: 85). 

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес бар лық 
міндеттемелер екі түрге бөлінеді. Әрбір тип-
тегі міндеттемелердің жекелеген топтары бар. 
Міндеттемелердің әр тобы міндеттемелер дің 
әртүрлі түрлерінен тұрады. Ақырында, міндетте-

мелердің нақты түрлері мен міндеттемелер ны-
сандарына бөлінеді.

Пайда болу негізіне байланысты барлық 
міндеттемелер екі түрге бөлінеді:

1. Шартты
2. Шартсыз 
Келісімшарттық міндеттемелер жасалған 

келісімшарт негізінде туындайды, ал шарттық 
емес міндеттемелер олардың негізі ретінде басқа 
да құқықтық фактілерді білдіреді.

Бұл екі түрге бөлінудің маңыздылығы 
келі сім шарттық міндеттемелердің мазмұны 
заңмен ғана емес, міндеттемелерге қатысушы 
адамдардың келісімімен де анықталады.

Келісімшарттық емес міндеттемелердің маз-
мұны тек заңға және міндеттемелердің біреуінің 
еркінебайланысты.Келісімшарттық міндеттеме-
лердің заңдық ортақ болуы, сонымен қатар 
барлық көптеген және әртүрлі келісімшарттық 
міндеттемелерге тең дәрежеде қолданылатын 
заңның жалпы ережелерінің елеулі санын бөлуге 
мүмкіндік береді.

Осы құқықтық нормалардың жиынтығы 
шарттық құқық институтының ортақ бөлігін 
құрайды. Келісім-шарттық және шарттық емес 
міндеттемелер өз кезегінде міндеттемелер топ-
тарына бөлінеді. Осылайша, келісімшарттық 
міндеттердің шеңберінде олармен туындаған 
материалдық тауарлардың қозғалыс сипаты-
на қарай мынадай топтар бөлінеді: мүлікті ие-
лену бойынша міндеттер, мүлікті пайдалану 
бойынша міндеттемелерді орындау, жұмыс-
тарды орындауға байланысты міндет темелер, 
көлік міндеттемелері, қызметтерді ұсыну 
бойынша міндеттемелер, есеп айырысу бой-
ынша міндеттемелер кредиттеу, сақтандыру 
міндеттемелері, бірлескен қызмет міндетте-
меле рі, аралас міндеттемелер. Келісімшарттық 
емес міндеттемелердің ішінде екі топ 
бөлінеді: біржақты мәмілелер және қорғаныш 
міндеттемелері.Экономикалық қауымдастықпен 
сипатталатын міндеттемелердің бір тобына 
кіреді, олардың алдын-ала белгіленуі және олар-
ды құқықтық реттеу қоғамы. Мысалы, сатып алу-
сату, айырбастау және жалдау сияқты мүлікті 
сату бойынша осындай міндеттемелер бірқатар 
жалпы ережелерге бағынады. Жекелеген 
топтарға кіретін міндеттер оларды біріктіретін 
жалпы белгілермен қатар, кейінгі жіктеуді бол-
жайтын белгілі бір айырмашылықтармен сипат-
талады. Бір топтағы экономикалық мазмұнға 
байланысты, міндеттемелердің белгілі бір 
түрлері ерекшеленеді. Осылайша, жұмыстарды 
орындау бойынша міндеттемелер тобы келісім-
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шарт міндеттемелерін, шаруашылық-тұрмыстық 
келісім-шартты, құрылыс шартын, жобалау-
іздестіру жұмыстарын орындау туралы шарт-
ты және т.б. қамтиды. Міндеттемелердің же-
келеген түрлері, өз кезегінде, әртүрлі пішінде 
әрекет етуі мүмкін немесе әр түрлі ішкі түрлерге 
бөлінуі мүмкін. Жеке нысандар бойынша 
міндеттемелердің жіктелуі міндетті құқықтық 
қатынастардың бірдей түрі шеңберінде белгілі 
бір ерекшеліктер олардың өрнектері нысанын-
да болған кезде орын алады. Мысалы, бөлшек 
сауда-сатып алу және сату үлгілері бойын-
ша, алдын-ала тапсырыс бойынша, өзін-өзі 
басқару тәртібі, жер учаскесін сатып алу және 
сату және т.б. бойынша несие бойынша сатуға 
және сатып алуға болады. Міндеттемелердің 
нақты түрі, әдетте, кіші түр түрінде көрсетіледі. 
Осылайша, бірдей міндеттеме түрінде – көлік 
құралын жалға беру міндеттемесі – оның екі 
кіші түрі бар: экипажымен көлік құралын жалға 
алу және экипажсыз көлік құралын жалға беру. 
Барлығы дерлік авторлар өздерінің міндеттерін 
жіктеу мәселесі әдебиетте пікірталас туды-
ратынын атап өтті. Көбінесе міндеттемелерді 
жіктеу құқықтық қатынастардың белгілі бір 
түрлерін олардың басқа міндеттемелермен бай-
ланысынан тысқары түрде бөлу арқылы жүзеге 
асырылады. Мысалы, шарттық және шарт-
сыз, біржақты және өзара, қарапайым және 
күрделі, балама және опциондық, негізгі және 
қосымша міндеттемелер және т.б. ерекшеленеді. 
Мұндай жіктеу тек қана таңдалған негізде 
басқалардан кейбір міндеттемелерді бөлуге бай-
ланысты жеке мәселелерді шешуге қабілетті 
және заңдарды жүйелендіру үшін пайдаланы-
луы мүмкін бірыңғай міндеттемелер жүйесін 
құрмайды. Сондықтан көптеген зерттеушілер 
тұтастай алғанда бүкіл жүйенің бірыңғай 
жіктелуін қамтамасыз етуге тырысады. Ол 
түрлі өлшемдерді пайдаланады. С.А. Асназий 
негізінен олардың экономикалық ерекшеліктерін 
ескере отырып, міндеттемелердің жіктелуін 
жүргізеді (Асназий 1926: 89). O.A. Красавчиков 
жіктеу критерийі ретінде құқықтық қатынастар 
бойынша міндеттемені бағдарлауды пайдала-
нады (Красавчиков 1960: 42-47). М.В. Гордон 
міндеттемелерді жіктеу үшін негіз ретінде ара-
лас құқықтық және экономикалық критерийді 
белгілейді.

Жоғарыда айтылған ұстанымдардағы барлық 
айырмашылықтар, олар бір жалпы кемшіліктен 
зардап шегеді: ұсынылған критерийлер негізінде 
баяндалған міндеттемелердің түрлері қажетті 
заңдық қауымдастыққа ие емес. Кейбір автор-

лар бұл таңқаларлық емес деп санайды, өйткені 
құқықтық қарым-қатынастардың жеткілікті 
саны мен көптеген міндеттемелері оларды бір 
жіктеу сериясына орналастыруға мүмкіндік 
бермейді. Жоғарыда айтылған ұстанымдардағы 
барлық айырмашылықтар, олар бір жалпы 
кемшіліктен зардап шегеді: ұсынылған крите-
рийлер негізінде баяндалған міндеттемелердің 
түрлері қажетті заңдық қауымдастыққа ие емес. 
Кейбір авторлар бұл таңқаларлық емес деп са-
найды, өйткені құқықтық қарым-қатынастардың 
жеткілікті саны мен көптеген міндеттемелері 
оларды бір жіктеу сериясына орналастыруға 
мүмкіндік бермейді. Кез-келген азаматтық-
құқықтық қарым-қатынастармен қатар, 
міндеттер міндеттемелердің пайда болуына 
негіз болып табылатын белгілі бір құқықтық 
фактілердің негізінде туындайды.Құқықтық 
қатынастардың міндеттемесінің негізі көптеген 
құқықтық фактілерге жатады.Сонымен қатар, 
міндеттемелердің пайда болуының барлық 
ықтимал негіздерінің арасында келісім-шарт 
бар. Бұл кездейсоқ емес. Мiндеттемелер қатаң 
белгiленген адамдар арасында белгiленедi. 
Демек, міндетті түрде құқықтық қатынастар 
көбінесе келісімшартта көрсетілген қатысушы 
адамдардың еркі бойынша белгіленеді. 
Міндеттемелерді қалыптастырудың мұндай 
тәсілі экономикалық айналымның дамуына 
мұқият жауап береді. Осыған орай, біздің қоғамда 
бар міндеттемелердің көпшілігі шарттық үлгі 
болып табылады.

Міндеттемелердің пайда болуының негізі 
келісімшарттардың әртүрлі болуы мүмкін. 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінде тұрғын үй-жайларды, шарттарды, 
тасымалдауды, сақтандыруды, тапсырыстарды, 
пайдалануға беруді, сақтауды және т.б. сату-са-
тып алу, айырбастау, сыйға тарту, жалға беру, 
жалдау, жалдау шарттарын жасасу мүмкіндігі 
қарастырылған. Келісімдердің көптеген түрлері 
заңға қайшы келеді.

Сонымен қатар, міндеттемелер, сондай-ақ 
азаматтық заңнамамен көзделмеген, бірақ оған 
қайшы келмейтін болса да, келісім-шарттардан 
туындауы мүмкін. Осындай келісімшарттар 
жасасуға рұқсат етіледі, өйткені олар азаматтық 
заңнамаға қайшы келмейді.

Келісімшарттармен қатар бір жақты 
мәмілелер міндеттемелер үшін негіз бола алады. 
Мұндай жағдайларда азаматтық құқық субъектісі 
өзінің субъективтік құқығын біржақты түрде 
қолданады немесе иеліктен шығарады немесе 
басқа тарапты құқықпен қамтамасыз ете оты-
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рып, субъективті міндет жүктейді. Мұндай бір 
жақты мәмілелер, мысалы, заңды күшіне енген-
нен бас тарту, жария уәде беру сыйақылары және 
заңмен қарастырылған және қарастырылмаған, 
бірақ оған қайшы келмейтін басқа да мәмілелер. 
Міндеттемелердің туындау себептерінің қа-
та ры на қосу, бір жақты мәмілелер тура-
лы келісім дермен қатар, азаматтық құ қық -
тың негізгі қағидаттарына қайшы кел мейді. 
Шарттар мен бірге олар тауар ақша қатынас-
тарына қатысушылар үшін қажетті тәуелсіздік 
пен тәуелсіздікті заңды түрде қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Міндет теме лер дің 
пайда болуының негізі әкімшілік актілер бо-
лып табылады. Әкімшілік актіден туындай-
тын міндеттеменің мазмұны осы актімен 
анықталады. Азаматтық құқықтың арсеналы-
на әкімшілік актілерді енгізу негізінен біздің 
экономикамызда ұзақ уақыт бойы енгізілген 
басқарудың әкімшілік әдістеріне байланы-
сты болды. Дегенмен, әкiмшiлiк-әкiмшiлiк 
актiлерден туындайтын мiндеттемелердiң пайда 
болуы тіпті басқарушылық-әкімшілік жүйенің 
үстемдігі кезеңінде де әбден сирек болады. Бұл 
кезеңнің ең үлгілік мысалы экспортты өнімге 
жеткізушіге экспорттық бірлестік шығарған 
бұйрық негізінде туындайтын экспортқа шығару 
міндеттемесі болып табылады. Қазіргі уақытта 
тікелей әкімшілік актілерден міндеттемелерді 
белгілеу сирек кездеседі. Соған қарамастан, 
азаматтық құқықтар мен міндеттер азаматтардың 
құқықтары мен міндеттерінің пайда болуы үшін 
заңмен қарастырылған мемлекеттік органдар мен 
жергілікті билік органдарының әрекеттерінен 
туындайды.

Осылайша, біздің күндерде қалған комму-
налдық өмір сүру кеңістігін әкімшілік бөлу, 
жергілікті әкімдіктің шешімі негізінде міндет-
темені тудырады, оған сәйкес келісім жаса-
су міндеттемесі туындайды. Құқықтық құрам 
міндеттемелердің пайда болуына негіз болуы 
мүмкін, соның ішінде әкімшілік акт және оның 
негізінде жасалған шарт. Осылайша, жоғарыда 
келтірілген мысалда тұрғын үй алдындағы 
міндеттеме өзі күрделі заңдық құрамнан туын-
дайды: шешім негізінде және оның негізінде 
жасалған тұрғын жайларды жалдау шарты. 
Осындай міндеттердің пайда болуы үшін мұндай 
жағдайларда заңдық фактілердің, сондай-
ақ әкімшілік актінің және келісімшарттың 
болуы талап етіледі. Олардың ешқайсысы 
болмаған жағдайда, болашақта пайда болмай-
ды және міндетті құқықтық қатынастар бар. 
Сондықтан, егер әкімшілік акт өзгертілген неме-

се жойылса, міндеттеме міндеттемесі тиісінше 
өзгереді немесе тоқтатылады. Осылайша, сот 
шешімімен жарамсыз деп танылған жағдайда 
тұрғын үймен қамтамасыз ету міндеттемесі 
де тоқтатылады. Әкімшілік актінің күрделі 
құқықтық құрамға әсері, ең алдымен, ол тарап-
тарды (немесе тараптардың біреуін) әкімшілік 
актіде көрсетілген шарттармен келісім жасасуға 
міндетті түрде міндеттейді. Осылайша, осын-
дай жағдайларда міндеттеменің мазмұны 
заңмен ғана емес, келісіммен ғана емес, оның 
негізінде жасалған әкімшілік актімен де алдын 
ала анықталады. Жоспарлау-әкімшілік актілерді 
және оның негізінде жасалған шартты қамтитын 
кешенді құқықтық құрам жоспарланған эконо-
ми каның бар болу кезеңінде кең таралған. 
Жоспарлы экономикадағы жоспарлау және 
әкімшілік актілерге өте маңызды рөл атқарды: 
олар экономикалық мүдделеріне қарамастан, 
кәсіпорындар мен ұйымдар арасындағы қажетті 
экономикалық қарым-қатынастардың болуын 
қамтамасыз етті, тұтастай бүкіл ел бойынша 
экономиканы орталықтандырылған басқаруды 
қамтамасыз етті. Жоспарлау және әкімшілік 
акт негізінде жасалған келісім азаматтық 
айналымға қатысатын ұлттық экономиканың 
жеке бірліктерінің мүдделерін үйлестіруді 
көздейді. Сондықтан, ұзақ уақыт бойы 
өркениетті ғылымның ең дұрыс заңдық пішіні 
кешенді құқықтық құрылымда табылған, бұл 
жоспарланған

Кешенді құқықтық құрамадағы келісім 
шарттың тараптары тарапынан тауарлық-ақша 
қатынастары шеңберінде қажетті әрекеттерін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қасиеттерді 
жоғалтпай жоғалтты. Керісінше, келісімнің 
өзі оны жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін 
әкімшілік шараларға мұқтаж болды. Сондықтан, 
тараптар жоспарланған келісімшарт бой-
ынша әкімшілік және заңды құралдармен 
мәжбүрлеуге мәжбүр болды: келісімшарттарды 
орындаудың әкімшілік дәрежесін ескере оты-
рып; шартты бұзған тараптан айыппұлдарды 
өндіріп алу үшін әкімшілік жауапкершілік 
жүктелсін; осы санкцияларды қолданбаған 
үшін әкімшілік жауапкершілік және т.б. 
Іс жүзінде шаруашылық айналымның тауарлық-
ақшалық қарым-қатынасы олардың табиғатында 
шаруашылықта тоқыраудың себептерінің бірі бо-
лып табылмайтын, әкімшілік-құқықтық емес ны-
санда болды. Жоғарыда айтылғандарға байланы-
сты үйлесімсіз (жоспарды және келісімшартты) 
бір күрделі құқықтық құрамда біріктіру 
әрекеттері сәтті болмады және табысқа жете 
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алмады.Нарықтық экономикаға көшу кезінде 
жоспарлы акт пен келісім-шартты қамтитын 
күрделі заңдық композицияның қажеттілігі 
табиғи түрде жоғалады. Егер жоспарланған 
экономикада өндірушілер арасындағы эконо-
микалық қатынастардың тұрақтылығы тек жо-
спарлау және әкімшілік актілермен қамтама сыз 
етілсе, онда нарықтық экономикада экономи-
калық қатынастардың тұрақтылығы тауарлар-
мен жасалған ақшалай қарым-қатынастарға 
қатысушылардың экономикалық еркіндігіне 
негізделген. Кешенді құқықтық құрамы тек 
әкімшілік актілер мен келісімшарттарды ғана 
емес, сондай-ақ құқықтық фактілердің басқа 
да жиынтығын қамтуы мүмкін. Мәселен, 
жекешелендірілген мемлекеттік кәсіпорын са-
тып алуға және сатуға арналған міндеттеме 
аукционнан және оның нәтижелеріне кіретін 
сату-сатып алу туралы келісімге енгізілген 
жекешелендірілген мемлекеттік кәсіпорыннан 
туындауы мүмкін.

Осылайша, күрделі құқықтық құрамы әлі 
де құқықтық қатынастар міндеттемесінің ең 
негізгі сипаттарының бірі болып қала береді. 
Шарттар, бір жақты мәмілелер және әкімшілік 
актілер экономикалық айналымның дамуына 
жәрдемдесуге бағытталған заңды іс-әрекеттер 
болып табылады. Экономикалық айналым 
саласындағы заңсыз әрекеттер жасау оның 
қалыпты жұмысына кедергі келтіреді. Сондықтан 
жария келісім шарты- бұл коммерциялық ұйым 
жасаған және оны сатуға, жұмысты орындауға 
және қызмет көрсететін ұйымға оның қызмет си-
паты бойынша оған қолданылатын әрбір адамға 
(бөлшек сауда, қоғамдық көлікте тасымалдау, 
байланыс қызметтері), электрмен жабдықтау, 
медициналық, қонақ үй ақылы қызмет көрсету 
және т.б. (азаматтық кодекстің 387-бабы).

Жария шартының мазмұны 387 жария 
келісімшарт белгілері:

1) коммерциялық ұйым болып табылады 
(Азаматтық кодекстің 34-бабы);

2) тауарларды сатып алу, жұмыстарды орын-
дау немесе қызметтер көрсету үшiн коммерциял
ықұйымныңмiндеттемелерiнайқындайды; 

3) ұйым өз қызметiнiң сипатымен осы 
мiндеттердi орындайды) оған қолданатын әрбiр 
адамғақатысты;

4) коммерциялық ұйымның заңда көзделген 
шарттарды жасасуына байланысты, шар-
тын жасасуға байланысты үйге екіншісіне 
артықшылық беруге құқығы жоқ. Мақаланы 
қорытындылай келген кезде, міндеттемеден 
шарт туындайды, ал шарт ақылы қызмет шартта-

рын қалыптастырады. Орындаушының міндеті – 
тапсырманы (егер шартта өзгеше көзделмесе) өзі 
орындауы қажет. Тапсырушының негізгі міндеті 
– шартта белгіленген тәртіп пен мерзімде 
қызмет ақысын төлеу болады. Шарт нысаны 
жазбаша да ауызша да болуы мүмкін. Егер ол ҚР 
АК 33 Тарауының және ақылы қызмет көрсету 
шартының нақтылы түрінің ерекшеліктеріне 
қарама қайшы келмейтін болса, бұл шарттарға 
мердігерлік және тұрмыстық мердігерлік 
шарттарының жалпы ережелері қолданылады.

Азаматтың жеке басына немесе мүлкіне 
келтірілген зиянды, сондай-ақ заңды тұлғаның 
мүлкіне келтірілген зиянды зиян келтірген 
тұлға толық көлемде өтеуге тиіс. Мұндай 
міндеттемелердің туындауының негізі ретінде 
заңсыз әрекеттердің (деликтердің) өздері әрекет 
етеді, сондықтан олардың негізінде туындай-
тын міндеттемелер деликтілік міндеттемелер 
деп аталады. Деликтілік міндеттемелер 
заңсыз әрекеттерден пайда болса да, олар 
заңды нәтижеге экономикалық айналымға 
қатысушылардың бұзылған мүліктік жағдайын 
қалпына келтіруге бағытталған (Бессмерт-
ный  А.Г. 1980: 61). Негізсіз байытудың салда-
рынан туындайтын міндеттемелер де осындай 
нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Заңда, 
өзге де құқықтық актілерде немесе мәміледе 
белгіленген негіздерсіз басқа тұлғаның 
есебінен мүлікті сатып алған немесе жинаған 
тұлға соңғысына негізсіз сатып алынған не-
месе жинақталған мүлікті (негізгі емес бай-
ыту) қайтаруға міндетті. Міндетті құқықтық 
қатынастардың негізінде азаматтардың және 
заңды тұлғалардың өзге де іс-әрекеттері жа-
туы мүмкін, мысалы, тапсырмасыз басқаның 
мүддесінде әрекет ететін адам, атап айтқанда 
басқа тұлғаның жеке басына немесе мүлкіне зиян 
келтірмеу мақсатында белгілі бір жағдайларда 
оларға келтірілген қажетті шығыстарды және 
өзге де нақты залалды өтеу құқығына ие болады. 
Мұнда міндеттеме залалды болдырмау бойынша 
заңды әрекеттен туындайды. Аталған іс-әрекет 
мәміле немесе әкімшілік акт болып табылмайды. 
Сондықтан ол азаматтар мен заңды тұлғалардың 
өзге де іс-әрекеттері қатарына жатады, бұл 
ретте азаматтық заңнама азаматтар мен заңды 
тұлғалардың Заңда және өзге де құқықтық 
актілерде тікелей көзделмеген, бірақ азаматтық 
заңнаманың жалпы бастаулары мен мағынасына 
орай азаматтық құқықтар мен міндеттерді туын-
дататын міндеттемелерді белгілеу мүмкіндігін 
көздейді. Міндетті құқықтық қатынастар 
оқиғалардан, яғни адамдардың еркіне тәуелді 
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емес заңды фактілерден туындауы мүмкін. 
Көбінесе оқиға міндеттеменің туындауына емес, 
тек осы міндеттеме шеңберінде тараптардың 
белгілі бір құқықтары мен міндеттерін туында-
тады (Иоффе 1975: 45). Осылайша, су тасқыны 
сияқты осындай сақтандыру жағдайының ба-
сталуы сақтандырушының мүлкі су тасқынынан 
сақтандырылған адамға сақтандыру өтемін төлеу 
міндетіне және соңғысының сақтандырушыдан 
оған осы өтем төлеуді талап ету құқығына әкеп 
соғады. Шарттан туындайтын міндеттемелерге, 
егер шарттар туралы Жалпы ережелерде және 
шарттардың жекелеген түрлері туралы ереже-
лерде өзгеше көзделмесе, міндеттемелер туралы 
жалпы ережелер қолданылады. 2, 3 420-құжат 
АК). Шарттан туындайтын міндеттемелерге, 
егер шарттар туралы Жалпы ережелерде және 
шарттардың жекелеген түрлері туралы ереже-
лерде өзгеше көзделмесе, міндеттемелер туралы 
жалпы ережелер қолданылады. 2, 3 420-құжат 
АК). Біріншіден, шарт еркіндігі Азаматтық 
құқық субъектілері мәселені шешуде, шарт 
жасасуға немесе жасаспауға еркін деп болжай-
ды. 1-тармақ 421-құжат АК белгілейді: «Азамат-
тар мен заңды тұлғалар келісім-шарт жасасудан 
еркін. Шарт жасасу міндеті осы Кодексте, заңда 
немесе ерікті түрде қабылданған міндеттемеде 

көзделген жағдайларды қоспағанда, шарт 
жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді». Қазіргі 
уақытта шарт жасасу міндеті заңмен белгіленген 
жағдайлар көп емес. Әдетте, мұндай шарттар 
жасасу бүкіл қоғамның да, сондай-ақ осындай 
шарт жасасуға міндетті тұлғаның да мүдделеріне 
сәйкес келген кезде орын алады. Мысалы, 
АК 343-бабының 1-тармағына сәйкес кепіл 
беруші немесе кепіл ұстаушы кепілге салынған 
мүліктің кімде болуына байланысты. Болашақта 
қызметтер нарығының тұрақты даму үрдісін 
назарға ала отырып, қызметтер көрсету шарты 
болашақта да ең сұранысқа ие және серпінді 
дамып келе жатқан азаматтық-құқықтық 
институттардың бірі болады деп болжауға 
болады. Бұл ретте кәсіби қатысушылардың 
қызметтерін көпбейінді пайдалану шарт 
тараптарының құқықтарын қорғау ғана емес, 
тараптардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған барабар жағдайлар жасау үшін 
ақылы қызмет көрсету міндеттемелерін тиісті 
өзгертуді талап етеді. Осыдан, қолда бар 
нормативтік-құқықтық база осы қатынастарға 
қатысушылардың құқықтары мен мүдделерін 
тиісінше қорғауды қамтамасыз ете алмайтыны, 
сондықтан теориялық ұғынуды да, заңнамалық 
жаңартуды да қажет ететіні анық.
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МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ  
ШАРТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мaқaлa мемлекеттік сатып алу туралы шарттың құқықтық табиғаты мен оның құқықтық 
реттелу мәceлeлeрін зeрттeyгe aрнaлғaн, дәлірeк aйтқaндa оcы шaртқа азаматтық құқықтық баға 
беріліп, құқықтық сипаттамасы жасалынады. Cонымeн біргe, мaқaлa aтaлмыш мәмілeні жaрaмcыз 
дeп тану мәселелерін де қарастырады. 

Жұмыcтың мaңыздылығы ғылыми-тeориялық, зaңи cипaттaғы cұрaқтaрды зeрттey 
қaжeттілігінe нeгіздeлгeн бірқaтaр фaкторлaрмeн aнықтaлaды. 

Шaрттың жeкe әрі дeрбec түрі рeтіндe мемлекеттік сатып алу туралы шaрт отaндық зaңнaмaмeн 
қaтaр Ресей, Америка, Гeрмaния, Фрaнция жәнe Швeйцaрия және өзге мeмлeкeттeрдің 
зaңнaмaлaдындa дa қaрacтырылған, бірақ түрлі терминдермен аталынады. Зeрттeyдің 
мaңыздылығы бұл шaрттың қатысушысы ретінде мемлекет өз мүдделерін қанағаттандыру 
үшін қатысатындығымен, нәтижесінде мемлекеттік бюджеттен қаржы жұмсалатындығымен 
түсіндіреді. Одaн бөлeк, зaң тұрғыcынaн оcы тaқырыпты толық кeшeнді тeориялық зeрттeйтін 
жұмыc отaндық ғылымдa жоқ. 

Aтaлмыш мaқaлa мемлекеттік сатып алу шaртынының шaрттaры мeн оны жарамсыз деп тану 
caлдaрлaрын aнықтayды мaқcaт eтіп қояды. Зeрттey жүргізy бaрыcындa жaлпы ғылыми, тaрихи 
жәнe caлыcтырмaлы тaлдay әдіcтeрі пaйдaлaнылды. 

Aвторлaрмeн жүргізілгeн құқықтық тaлдay оcы мәceлe бойыншa ұлттық құқықтық рeттey 
жүйecін жaқcaртy бойыншa ұcыныcтaр әзірлeyгe мүмкіндік бeрeді. 

Түйін cөздeр:тапсырыс берушы, мемлекеттік сатып алу шарты, мемлекеттік тапсырыс, 
орындаушы. 
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Peculiarities of legal regulation of state procurement contract

The article is devoted to the problems of the legal nature and legal regulation of the state procure-
ment contract, as well as it gives a legal assessment. There is also considered the relations of parties after 
the recognition of the contract as null.

The relevance of the research topic is determined by several factors based on the need to study is-
sues of scientific-theoretical, legislative nature.

The state procurement contract, along with domestic legislation, is regulated by the laws of Russia, 
America, Germany, France, Switzerland and other countries. The importance of this study is growing due 
to the fact that state participates as a party to meet its needs, which results in the expenditure of funds 
from the state budget. In addition, in domestic science there is no comprehensive theoretical study of 
this topic from a legal point of view.
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This work aims to determine the conditions, the consequences of the recognition of the contract 
void. There were used general scientific, historical and comparative analysis methods in the research.

The legal analysis carried out by the authors makes it possible to provide recommendations on how 
to improve the national legal regulation of these problems.

Key words: customer, state procurement contract, state order, performer.
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Оcобeнноcти прaвового рeгyлировaния договорa  
о государственных закупках 

Cтaтья поcвящeнa иccлeдовaнию проблeм правовой природы и правового регулирования 
договорa о государственных закупках, также авторами дается правовая оценка. Рaccмотрeно 
прaвовоe рeгyлировaниe отношeний cторон поcлe признaния дaнной cдeлки нeдeйcтвитeльной. 

Aктyaльноcть тeмы иccлeдовaния опрeдeляeтcя нecколькими фaкторaми, оcновaнными нa 
нeобходимоcти иccлeдовaния вопроcов нayчно-тeорeтичecкого, зaконодaтeльного хaрaктeров.

Кaк оcобый вид договорa, договор о государственных закупках, нaрядy c отeчecтвeнным 
зaконодaтeльcтвом, рeгyлирyeтcя зaконодaтeльcтвом России, Америки, ФРГ, Фрaнции, 
Швeйцaрии и других стран, но данный вид договора обозначается разными терминами. 
Вaжноcть дaнного иccлeдовaния рacтeт из-зa фaктa участия государства для удовлетворения 
своих потребностей, в результате которого расходуются средства из государственного бюджета. 
Помимо этого, в отeчecтвeнной нayкe нe cyщecтвyeт комплeкcного тeорeтичecкого иccлeдовaния 
дaнной тeмы c юридичecкой точки зрeния. 

Дaннaя рaботa cтaвит цeлью опрeдeлeния ycловий, поcлeдcтвия признaния договорa о 
государственных закупках. В ходe провeдeния иccлeдовaния были иcпользовaны общeнayчныe, 
иcторичecкиe и мeтоды cрaвнитeльного aнaлизa.

Провeдeнный aвторaми прaвовой aнaлиз позволяeт прeдcтaвить рeкомeндaции по 
cовeршeнcтвовaнию нaционaльного прaвового рeгyлировaния дaнных проблeм. 

Ключeвыe cловa: заказчик, договор о государственных закупках, государственный заказ, 
исполнитель.

Кіріспе

Мемлекеттік тапсырыстарды ұйымдастыру-
дағы қатынастарды қарастыратын болсақ, ең 
алдымен, мемлекеттік сатып алу саласында қол-
данылатын теримндерді жүйелеуден бстаған 
жөн. 

Бірқатар зерттеуші-ғалымдардың пайым-
дауынша мемлекеттік сатып алу саласында 
бірізді терминологиялық аппарат жоқ, сондық-
тан мазмұны мен мәні жағынан бірдей, тепе-
тең құқықтық феномендер түрлі өңірлер мен 
ай мақтарда әрқалай аталады. Белгілі ғалым 
К.  Кузнецовтың баяндауынша, бүгінде осы мем-
лекеттік сатып алу саласындағы терминология-
лық базаны жасақтау бойынша бірқатар ғалым-
дар өз күшін салып еңбектенуде (Кузнецов К., 
2005: 227)

Сонымен, біз анықтауға талпынатын термин-
дер болып «мемлекеттік сатып алу», «мемле-
кеттік тапсырыс», «мемлекеттік қажеттілік» та-
былады. 

«Сатып алу» түрлі қажеттіліктер бойынша 
жүзеге асырылуы мүмкін, мұндай қажеттіліктер 
ретін жеке, коммерциялық, өндірістік қажет-
тіліктер, мемлекеттік және әлеуметтік қажет-
тіліктер құрауы мүмкін. 

Әлеуметтік қажеттіліктер үшін сатып алу-
ды ұйымдастыру «әлеуметтік сатып алу» деп 
аталады. Дәлірек айтқанда, әлеуметтік сатып 
алу ұғымы ағылшын құқығы, яғни Англияда 
қолданылатын термин және мемлекет қандай 
да бір экономикалық ерекше субъект ретінде 
қатыстырылмайтын, әлеуметтік мұқтаждықтар 
үшін сатып алулар «әлеуметтік сатып алу» 
(public purchasing) ретінде анықталады (Anne H. 
Soukhanov ed., 1984: 1293).

Қазақстан Республикасы өзінің мемлекет-
тік құрылыс нысанына орай унитарлы – орта-
лық тандырылған мемлекет болғандықтан, сәй-
кесінше мемлекеттік сатып алулар да бірдең гейлі 
құрылыс болып табылады. Мемлекеттік сатып 
алулар саласындағы деңгейлілік мысалы ретінде 
Ресей Федерациясын қарастырсақ, федеративтік 
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және муниципалдық сатып алулар деп ажыраты-
лады. Яғни, муниципалдық сатып алулар да са-
тып алулардың бір түрі болып, тек қажеттіліктер 
мәні муниципалдық мұқтаждықтарды құрайды. 

Халықаралық тәжірибеде және қазақстандық 
заңнамада негізгі орталық ұғым ретінде алынған 
терминдер қатарына «мемлекеттік сатып алу-
лар», кейбір құқықтық жүйелерде «үкіметтік 
сатып алулар» немесе «government procurement» 
жатады (NIGP dictionary: 25). 

Отандық және шетелдік құқықтық жүйелерде 
бұл терминнің дефинициясы жинақтаушы мәнге 
ие, яғни «мемлекеттік сатып алу» ұғымына 
мемлекеттік, муниципалдық (федеративтік 
нысандағы мемлекеттік құрылысы бар мем-
лекеттерде) мұқтаждықтарды қанағаттандыру 
үшін тауарларды жеткізу, жұмыстарды орын-
дау, қызметтер көрсету ретінде түсініледі. 
Атап өтетін жәйт, «мемлекеттік сатып алу» 
құқықтық категориясының мұндай мазмұны 
тек заң ғылымдарында ғана емес, сонымен бірге 
экономика ғылымдарында да ұқсас мағынада 
қолданылады. 

Г. Пига, Н. Димитри және Дж. Спаноьо-
ла сынды ғалымдардың зерттеулеріне орай, 
терми ноло гиялық «қақтығыстар» бәсекелестік 
сауда-саттықта (competitive bidding) көрініс та-
бады. Терминдердің айырмашылығы олардың 
қолданылу аймағының динамизмімен байла-
нысты. Мәселен, экономикада сауда-саттық бір 
мағынада, ал сатып алу қатынастарында бағаның 
төмендеуі бойынша аукциондармен (descending-
in-price) бірге жабық бәсекелестік сауда-саттық 
(sealed-bid tendering) болуы мүмкін. И. Кузне-
цова осы жабық аукциондардың ерекшеліктерін 
атай отырып, кейбір мемлекеттердің құқықтық 
жүйесіне орай, жабық аукицондар ретінде 
қатысушы тұлғалардың тек шектелген бөлігі ғана 
қатысатын аукциондар түсініледі, өзге құқықтық 
жүйелер бойыншажабық бәсекелестік аукцион-
дарда қатысушылар өз ұсыныстарын «жабық» 
түрде, яғни конверттерге салып ұсынатын аук-
цион түрі қарастырылады. Демек, бұл терминдер 
бірдей аталып, өзара бірдей аударылғанымен, 
әс жүзенлегі мәні терминдердердің мазмұнына 
сай келмей отыр. Сонымен, sealed-bid-tendering 
ашық конкурс болып табылса, «тендер» ұғымы 
кейбір мемлекеттердің заңнамасында мүлдем 
кездеспейді. Әрбір мемлекет немесе ұйымдық 
бірлестік өзінің терминологиялық базасын 
қалыптастыруға құқығы бар және бұл, өз 
кезегінде, мемлекеттік сатып алу сферасында 
бірізді базаны қалыптастыруға үлкен тосқауыл 
болып отыр (Димитри Н., 2013: 695)

Негізгі бөлім

Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдас ты-
рудың алғышарты болып табылатын мемлекет-
тік сатып алу туралы шартты қарастырмас 
бұрын, тиісті шарттық міндеттемелерді орын-
дау мәселесінен бастаған жөн. Тапсырыс ты 
орындау – тапсырыс берушілер мен тасымал-
даушылардың (орындаушылардың, мер ді-
гер   лердің) мемлекеттік сатып алу туралы 
ке лісім-шарттар бойынша немесе басқа да аза -
маттық-құқықтық келісім-шарттар бойын ша өз 
міндеттерін орындауы. Тапсырысты орын  даудың 
бұл кезеңіне, тапсырыс берушінің жеткізу-
шілердің (орындаушылардың, мердігерлердің) 
өз міндеттерін қажетті деңгейде орындауын 
қадағалауды да жатқызуға болады.

Шарт бойынша міндеттермелерді орындауға 
қатысты сұрақтар азаматтық-құқық нысанға 
жатады. Шарт бойынша міндеттемелік құқық-
тық қатынас пайда болған сәттен бастап, 
заңтанушылардың зерттеу нысанына айнал-
ды, яғни бұл үрдістің жалғасып жатқанына 
бірнеше жылдар болды. Осы орайда, біз зерт-
теу жұмысында азаматтық-құқықтық міндетте-
мелерді жүзеге асыруға байланысты қарым-
қатынас кешеніне толық сараптама жасау 
орынсыз деп санаймыз. Оның үстіне, мемлекеттік 
тапсырыстарды жүзеге асыру жүйесінің ажыра-
мас бөлігі болып табылатын мемлекеттік сатып 
алу туралы шарт институтына жүгіну қажеттілігі 
туындап отыр. 

Е.П. Губинның айтуынша, «Жасалынған тау-
ар жеткізу, жұмыс орнымен қамту, қызмет көрсету 
бойынша мемлекеттік келісім-шарттардың 
жиын тығы бір жағынан мемлекеттік сатып алу-
дан туындаған қатынастардың құқықтық форма-
сын реттеуді білдірсе, екінші жағынан, мемлекет 
тарапынан қолданылатын экономикалық реттеу 
болатын жеке құқықтық амал болып табылады» 
(Губин Е.П., 2005: 204-205) .

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-
шарт – мемлекеттік тапсырысты, тек орна-
ластырып қана қоймай, жүзеге асырудың 
(орна ластырудың, орындаудың) құқықтық 
нысандарының бірі болып табылады. Шарт-
тарды (келісім-шарттарды) жасау орналасты-
ру кезеңінің аяқталып, жүзеге асыру кезеңінің 
басталуын білдіреді. Сәйкесінше, шарттар 
(келісім-шарттар) дегеніміз – тапсырысты 
жүзеге асырудың екі кезеңіне де қатынасы бар 
институт деп қарастыратын болсақ, ендеше 
келісім-шарт – тапсырысты жүзеге асыратын 
құықтық нысандардың бірі болып табылады. 
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Л.И. Шевченконың пайымдауынша, мемле-
кет тік сатып алу туралы келісім-шарт «жеке 
әкімшілік-құқықтық (қоғамдық) бөлшектерді 
қамтитын азаматтық-құқықтық келісім-шарт» 
болып табылады. Л.В. Андреева, іскерлік 
құқықты келісім-шарттың ерекше түрі ретінде 
мемлекеттік келісім-шартты атайды.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт –
қоғамдық-құқықтық құрылымның қатысушысы 
болып табылатын, келісім-шарт міндеттермелері 
бойынша субъектілердің тараптық мүдделерін 
тең дәрежеде сақталуын қамтамасыз ететін ар-
найы құқықтық жоба, құқықтық амал болып 
табылады Мұнда тараптардың мүдделерін тек 
қоғамдық тұрғыдан қорғау ғана меңзелмейді. 
Келісім-шарттың аз қорғалған саласы қоғамдық 
– құқықтық құрылымның контрагенті болып та-
былады.

Д.В. Пятковтың пайымдауынша, «азаматтық 
құқық қорғау субъектілерінің арасында мем-
лекеттің болуының өзін азаматтық қатынас-
тардағы қатысушылардың теңдігін мойындау-
дан да қиын» Оның үстіне, мұнда, мәтіндерінде 
үнемі тараптардың құықтары, міндеттері мен 
жауапкершіліктері жазылатын, мемлекеттік 
сатып алу туралы келісім-шарттардың типтік 
ны сан дарының болуы түсіндіріледі (Пят-
ков Д.В., 2003: 9). Әдетте, келісім-шарт жа-
саушы тараптардың құқықтық мәртебесінде 
көр сетілген кішігірім бөлшектері теңдей 
бөлінген (келісім-шарт міндеттемелерін сақтау 
бойын ша қадағалауды теңдей бөлісу құқығы, 
мерзімі өткен міндеттемелер бойынша теңдей 
жауапкершілік құқығы) болады. Алайда, көрсе-
тілген жағдайларда тапсырыс берушінің тарапы-
на «жоғары дәрежедегі қаупсіздік» беру сынды 
«асыра сілтеулер» орын алады (Жилинский С.Э., 
2002: 443).

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-
шарттардың құрылымы жалпы келісім-шарт 
жүйесін және жалпы шаруашылық айналымын 
тұрақтылықпен қамтамасыз етуге бағытталған. 
В.С. Гладковтың пікіріне сай, мемлекеттік 
келісім-шарттың негізгі қызметіне материал-
ды құнды заттардың берілуі сынды азаматтық-
құқықтық келісім-шарттарға тән амалдар емес, 
мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыруға 
бағытталған әртүрлі субъектілердің бірлескен 
әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады 
(Гладков В.С., 2008: 9). Л.И. Шевченко мен 
Г.Н.  Грединаның пайымдауынша, келісім-шарт-
қа отырудың басты мақсаттарының бірі – кәсіп-
керлік құрылымдардың кәсіпкерлік белсенділігін 

ынталандыру деп есептелінеді (Шевченко Л.И., 
1999: 29).

Біздің пікірімізше, жеткізушілердің (орын-
дау шылардың, мердігерлердің) қоғамдық тап-
сырыстары жүзеге асырудан түсетін пайдаға 
деген қызығушылығын орынды бағалай білу 
қажет. Пайда түсіру – коммерциялық ұйым-
дардың шараларындағы және әдетте мемле-
кет тік тапсырыстарға қатысуларының басты  
мақ саты болып табылады (ҚР Азаматтық 
Кодексінің 34-бабының 1-тармағы). Келісім-
шарттық қатынастың екі субъектілерінің мүд-
делік қызығушылығына байланысты туын-
даған қарама-қайшылықтардың салдарынан 
(жеткізушілер – максималды пайдаға кенелу-
ге тырысады, ал тапсырыс берушілер – мини-
малды шығынмен қоғамдық қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға тырысады) мемлекеттік сатып 
алу тәртібін қатаң нормативті реттеу қажеттілігі 
туындады. 

Келісім-шарттық қатынас құрылымының си-
патына, қарапайым немесе күрделі, болуына бай-
ланысты, мемлекеттік келісім-шарттар туралы 
шартқа басқа да қосымша азаматтық-құқықтық 
келісім-шарттар жасалуы мүмкін. Келісім-
шарттық қатынастардың құрылымы қарапайым 
болған жағдайда, мердігер мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде ешқандай қосымша келісім-шарт 
жасамай, мемлекеттік тапсырыс берушінің 
өзіне немесе өзі анықтаған қабылдаушыға тау-
арды тікелей жеткізіп береді; келісім-шарттық 
қатынастардың күрделі құрылымы орын алғанда, 
мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік 
тапсырыс берушінің тарапынан нақты бір сатып 
алушыға бір жеткізуші тіркеледі. Ол жеткізушіге 
тапсырыс берушінің тарапынан берілетін тіркеу 
туралы хатта, жеткізу туралы келісім-шарт жа-
салынады (Брагинский М.И., 2009: 99).

Осы орайда айта кететіні, Заңнамада 
«бюджеттік мекеменің азаматтық-құқықтық 
келісім-шарты» атты терминнің пайда болғанына 
аса ұзақ уақыт өте қойған жоқ. Оның мағынасы 
бойынша, ол бюджеттік мекеме атынан жаса-
лынатын келісім-шарт. «Бюджеттік мекеменің 
азаматтық-құқықтық келісім-шарты» инсти-
туты қолданысқа енгізуінің себебі, қоғамдық 
сатып алу туралы Заңнамамен қатар жүретін 
мемлекеттік мекемелер туралы реформалар-
мен байланысты. Заңдағы жаңа түзетулерге 
сай, барлық бюджеттік мекемелер «өзге тап-
сырыс беруші» мәртебесіне ие болып, аталған 
келісім-шартты жасауға Заңды құқық алды. 
Ол келісім-шарттарда мемлекеттік сатып алу 
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бойынша келісім-шарттары сияқты норма-
лар қарастырылмаған болуы мүмкін. Ондай 
нормаларға мысал келтіретін болсақ, тапсырыс 
берушінің тарапынан бір жақты келісім-шарт өз 
күшін жоя алмайды. Заңда аталған мемлекеттік 
сатып алу бойынша келісім-шарттарды қамтитын 
нормалар «Бюджеттік мекеменің азаматтық-
құқықтық келісім-шарттарында» қарастырады 
деген ешқандай ережелер кездеспейді. Мысалы, 
Заңның 9-бабының 8-тармағына сай, азаматтық 
«заңнамадада көрсетілгендей, келісім-шартты 
бұзу немесе оның өз күшін жоюы тек қана 
келісім-шарт жасасушы екі тараптың келісуімен 
немесе соттың шешімімен жүзеге асырылады». 
Сонымен, аталған норма «Бюджеттік мекеменің 
азаматтық-құқықтық келісім-шарттарына» 
қатысты қолданылмайды. 

Сайып келгенде, жаңа Заңнманың шығуы-
мен бюджеттік мекемелер қалауына сай 
«азамат тық-құқықтық келісім-шарттарды» жа-
сауда өзіндік еркіндікке ие болды. Мұндағы 
еркіндікті шектейтін бірқатар ережелер бар, мы-
салы, Заңның 9-бабының 1-тармақшасына сай, 
келісім-шарттарды жасаудың мерзімі белгілі бір 
уақыт аралығында жасалынуы қажет. 

Заң шығарушы органдардың мұндай 
шешімі даулы сұрақ болып табылады. Заңның 
9-бабының 5-тармағына сай, мемлекеттік тапсы-
рыс берушілер міндетті ережелерге сай келетін 
келісім-шарттарды жасай алады, алайда дәл 
сой мемлекеттік тапсырыс берушілер, Заңның 
55-бабының 2-тармағының 14-тармақшасына 
сай, «өзге азаматтық-құқықтық келісім-шартта-
рында» жасауға құқылы. «Өзге азаматтық-
құқықтық келісім-шарттарында» шарттарды 
жасауда контрагенттерге еркіндік берілген. 
«Бюджеттік мекеменің азаматтық-құқықтық 
келісім-шарттарының» пайда болуы, келісім-
шарттар мен «өзге» келісім-шарттар арасындағы 
«аралық буын» қызметін атқарып, сатып алу 
жүйесін қиындатып тұр. Бюджеттік мекеме-
лер (Заңдағы «өзге тапсырыс берушілер») 
мемлекеттік ( муниципалды) қажеттіліктерге 
жұмсалатын тауар, жұмыс және көрсетілетін 
қызметке тапсырыс берушілердің басым бөлігін 
құрайды. Сол себепті, алатған субъектілерді 
мемлекеттік сатып алу келісім-шарттары туралы 
Заңына сай жасалынатын келісім-шарттардың 
құрылымы мен құрамына «қосымша» еркіндік 
беру негізссіз деп санаймыз. Біздің ойымызшы, 
«Бюджеттік мекеменің азаматтық-құқықтық 
келісім-шарттарының» институты «Мемлекеттік 
сатып алу» туралы Заңның құрылымында 
қарастырылған келісім-шарттар түрлерін жа-

сау мен оларды стандартталған келісім-шарттар 
қатарына енгізу идеологиясына қарсы келеді. 

Айта кететіні, шетелдік тәжірибеде 
«Негіздемелік келісімдер» деп аталатын келісім-
шарттар түрлері тәжірибеде кең қолданыста 
болды. 2004/18 / Eуропалық Кеңестің дирек-
тива сында айқындалғандай «Негіздемелік 
келісім» – бір немесе бірнеше шаруашылық 
субъектілерінің арасында жасалынады, белгілі 
бір уақыт аралығында жасалынуға жоспарланған 
тауар, жұмыс, көрсетілетін қызметтің құны және 
қажет болған жағдайда, оның көлемі бойын-
ша жасалынатын келісім-шарттағы шарттарды 
қамтиды. Өз бетінше, «Негіздемелік келісім» 
толық келсім-шарт болып есептеліндейді. 
Негіздемелік келісімде, Call off –уағдаласқан 
жеке тапсырмаларға байланысты шарттар 
қарастырылса, онда ол келісім-шарт болып та-
былады. Негіздемелік келісімдердің ерекшелігі 
– олардың жұмыс істеу мерзімі 4 жылдан аса 
уақытты да қамти береді. Сондай-ақ, Call off 
келісімінің мерзімі негіздемелік келісімнен 
де ұзақ уақытты қамтуы мүмкін. Егерде 
негіздемелік келісімде бір жеткізуші болса, Call 
off келісімі тек бір жеткізушімен жасалынады. 
Алайда, бірнеше жеткізушілер болған жағдайда, 
олардың арасында кішігірім тендер жүргізіледі. 

«Негіздемелік келісімдерді» үлгілі, типтік 
және стандарттық келісім-шарт түрлерінен ажы-
рата білген қажет.

Бізідң зерттеу тақырыбымызда, мемлекеттік 
(муниципалды) келісім-шарттар мен өзге аза-
мат тық-құқықтық келісім-шарт щарттарын құру 
мәселелерін қарастыру қажеттілігі туындап 
отыр. 

Заң ғылымында дәстүрлі негізгі келісім-
шарт шарттарын үш топқа бөліп қарастырады. 
Олар: маңызды, жалпы және кездейсоқ. Бұл 
классификация бұрынғы Рим заңыннан бастау 
алады. Кездейсоқ шарттарды қосымша шарттар 
деп те атайды, ал жалпы және маңызды шарт-
тар – келісім-шарттың негізгі шарттары ретінде 
қарастырылады.

Өз кезегінде И.Б Новицкий және Л.А. Лунц 
келісім-шарттардың шарттары туралы айтып 
кеткен, «Келісім-шарттар негізінде үш түрлі 
бірқатар бөлшектерден тұрады (Новицкий И.Б., 
1950: 148):

1. Келісім-шартта бұл шарттар болмаған 
жағдайда, екі тараптың арасында келісім-шарт 
жасалынды беп есептелінбейтін – маңызды не-
месе қажетті шарттар;

2. Берлігі бір келісім-шарт түрлерінде кез-
десетін, сол себепті бұл шарт түрі міндетті емес 
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норма деп саналатын, келісім-шарттың – жал-
пы шарттары (егерде тараптар ол шарттарды 
мүлдем қоспағанның өзінде, бұл шарттарға 
қатысты туындаған мәселелерді шешудің 
қарапайым жолдары бар және оның міндетті 
емес нермада маңыздылығы бар). Егер тараптар 
келісім-шарттың осы тұсына «өзгеше» мазмұн 
бергісі келсе, келісім-шартқа сәйкесінше шарт 
енгізуі қажет және ол жағдайда, міндетті емес 
норма кұніше енбейді. 

3. Келісім-шартта маңызды де емес, жалпы 
да емес болып саналатын шарттар және тек та-
раптар өз бастамасымен енгізгісі келетін шарт-
тар – қосымша немесе кездейсоқ деп аталынады 
(мысалы, техникалық шарттар)».

Л.И. Шевченконың пікірінше, «қосымша 
шарттарды бөліп көрсету орынсыз. Себебі, 
олар тір тараптың бастауымен келісім-шартқа 
қосылатын субъективті маңызды шарттардан 
еш айырмашылығы жоқ» М.И. Баргинский мен 
В.В. Витрянский болса, келісім-шартта маңызды 
шарттардан басқа ешқандай шарттар болуы 
мүмкін емес, – деп есептейді. 

Әдебиеттер тізімінде келісім-шарттардың 
шарттарын классификациялаудың басқа да 
түрлері кездеседі: келісілген және келісілмеген 
(Брагинский М.И., 1981: 14); анық көрсетілген 
және меңзейтін) (Келли Джон Ф., 1992: 55), жеке 
боліп қарастыратыны негізгі шарттар (сатушы-
дан сатып алушыға жеткізуді қарастыратын 
шарттар) және т.б.

ҚР-ның Азаматтық кодексінің тармақша-
ла рына сай, егер келісім-шарттың маңызды 
шарттарының барлығы аталған жағдайдады 
қамтитын стандарт негізіде келісілген болса, 
тараптар арасында келісім-шарт жасалынған 
болып есептелінеді. Маңызы деп – аталған 
жағдайда қарастырылатын келісім-шарттар 
үшін маңызды немесе қажетті деп саналатын, 
Заңда аталып көрсетілген шарттар немесе өзге 
де құқықтық актілерде көрініс тапқан шарт-
тар және тараптардың біреуінің бастамасымен 
келісілуі қажет деп саналған шарттар аталады. 
ҚР-ның Азаматтық кодексіне және Заңына сай, 
мемлекеттік сатып алудың маңызды шарттары-
на: келісім-шарттың нысаны; келісім-шарттың 
міндеттемелерін орындау мерзімдері; тапсырыс 
берушінің жеткізілетін тауарларды, атқарылатын 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді келісім-
шартқа сай қабылдау ережелері; жеткізушінің 
(атқарушының, мердігердің) келісім-шартта 
қарастырылған міндеттемелерін орындамауы не-
месе қажетті деңдейде атқармауының салдары-
нан туындайтын жауапкершілігі; келісілген құны. 

Әдебиеттер тізімінде мемлекеттік сатып 
алу келісім-шарттарының маңызды шарттары-
на «тауар жеткізудің, атқарылатын жұмыстың, 
көрсетілетін қызметтің орыны», «ҚР-ның 
Заңнамасында бекітілген талаптарға сай, тауар-
лар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді 
растайтын құжаттар тізімі» -де жатады және т.б.

Мемлекеттік (муниципалды) келісім-шарт-
тың құны сынды маңызды шарттарға тоқталу 
қажет болып отыр. Құн шарты тапсырсты беру 
кезеңінде әлеуетті жеткізушілердің арасында 
туындайтын бәсекелістіктің басты құралы және 
тапсырысты орындау барысында сатып алу ту-
ралы заң бұзушылықтың себептерін анықтауға 
мүмкіндік беретін фактор болып есептелінеді. 
Оның үстіне, келісім-шарттың құны кез-келген 
сатып алу жүйесінің сандық тиімділігін бағалау 
мәселесімен байланысты. 

Жалпы ережеге сай, келісім-шарттың құны 
оның ең маңызды шарты болып саналмайды. Де-
генмен, мемлекеттік сатып алу туралы келісім-
шартта құн маңызды шарт болып есептелінеді 
және көптеген сарапшылар оған баса назар ауда-
рады. Сонымен, құны көрсетілмеген жағдайда, 
келісім-шарт жасалынған болып саналмайды. 

Құн – екі негізгі құрамдас бөліктен тұра-
тын экономикалық санат: өнімнің құны өнімге 
жұмсалған әлеуметтік пайдалы еңбек шығын-
дарының өлшемін және өнімнің пайдалылығын 
қосқандағы оған деген сұранысты айқындайтын 
өлшемі . Баға – сатушы сатуға келісетін ақша 
сомасы (сатушының бағасы) және сатып алушы 
сатып алуға дайын ( сатып алушының бағасы) 
тауар бірлігі .

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-
шарттың құны ретінде әдетте белгілі бір кар-
жы сомасы бекітіледі. ҚР-ның 56-бабының 
12-тармағына сай, энергетикалық қызметтерге 
арналған келісім-шарт келесі түрде анықталатын 
бағаға негізделеді: энергия ресурстарын жеткізу 
үшін тұтынушының шығындарын үнемдеу. 
Энергетикалық қызметтер туралы келісім-шарт 
ақысы келісім-шартта қарастырылған көлемге 
негізделеді: тапсырыс берушінің жабдықтауға, 
энергия ресурстарын физикалық тұрғыдан 
алғанда тиісті шығындарын үнемдеу, сондай-
ақ, шартты орындау кезеңінде іс-жүзінде 
белгіленген, тиісті энергия ресурстарына 
арналған бағаларға (тарифтерге) баға бойынша 
айқындалатын осындай жинақтардың пайызы.

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-
шарттаржалпы ережелерге сай, нақты болып 
саналынады. ҚР Заңының 9-бабына сай, осы 
Ережеге ерекше жағдайлар энергияны жеткізуге 
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немесе электр энергиясын сатып алуға және 
сатуға арналған келісім болып табылады; электр 
энергиясының кепілдік беруші жеткізушісімен; 
қызмет көрсету бөлімдері, жұмыстары, техни-
калардың қосалқы бөлшектері және басқа 
да келісім-шарттардың бағасын белгілейтін 
келісім-шарттар кіреді.

Егер келісім-шарттың шарттарын өзгер-
ту мүмкіндігі, оның ішінде, тауарлар дың, жұ-
мыстардың, көрсетілетін қызмет тер дің баға-
сының өсуін өзгерту, Заңмен қарастырыл маса, 
ол әкімшілік құқық бұзушылық болып табы-
лады және мемлекеттік (муниципалдық) тапсы-
рыс берушінің тиісті лауазымды тұлғала рының 
жауапкершілікке тартылуына алып келеді. 
(Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодексінің 7.32-бабы) 

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 
бағасы, әдетте, мемлекеттік тапсырыс берген 
кездегі аукциондарда жеңімпаздарды анық-
тау дың негізгі өлшемі болып табылады. Кей-
бір тапсырыс беру түрлерінде (аукцион, баға 
ұсыныстарын сұрату) баға жеңімпазды анық-
таудың жалғыз критерийі болып табылады. 
Тапсырысты орналастыру кезінде қатысу-
шының ұсынған бағасы неғұрлым төмен бол-
са, соғұрлым тиісті тапсырысты алу мүмкіндігі 
көбірек. Қазақстан Республикасының заңнама-
сында көзделген тапсырыстарды орналасты-
ру әдістері, ең алдымен мемлекеттік сатып 
алу туралы шарттың бағасын төмендетуге 
бағытталған. Алайда, өтінімдерді орналастыру 
туралы заңның 1-бабының 1-тармағына сәйкес, 
оның бюджет қаражаты мен бюджеттен тыс 
қаржыландыру көздерінің шығындарын барын-
ша азайтуға емес, осы қаражатты пайдаланудың 
тиімділігіне бағытталған.

ҚР-ның Бждюеттік кодексіне сай, бюджеттік 
қаржыны нәтижелі және тиімді қолдану 
дегеніміз – белгіленген бюджеттік өкілділік 
негізінде бюджеттік үрдіске қатысушылар бюд-
жет қорын бөлу барысында және оны жүзеге 
асыру барысында бюждеттің ең аз мөлшердегі 
көлемін жұмсай отырып, үлкен пайдаға қол 
жеткізуге немесе белгілі бір көлемдегі бюджет 
қорын пайдалана отырып, ең үздік нәтижеге қол 
жеткізу қажеттілігіне негізделуі керек. 

Көріп отырғанымыздай, қаражатты пай-
далану тиімділігі тиісті шығыстарды барын-
ша азайту арқылы немесе «ең жақсы нәтижеге 
жету» арқылы қол жеткізіледі. Осылайша, 
тиісті мемлекеттік құқықтық құрылымның не-
месе мемлекеттік (муниципалдық) тапсырыс 
берушінің қаржылық ауыртпалығын азайту-

мен шектелмейді (Добрецев Г.Б., 2011: 78-89). 
Тиімді дегеніміз міндетті түрде –арзан дегенді 
білдірмейді. «Үздік нәтижеге қол жеткізу» тиісті 
шығындарды барынша азайтумен үйлеспеуі 
мүмкін. Мұндай жағдайларда арзандық бюджет 
қорын тиімсіз пайдалануға әкеледі. Біздің ойы-
мызша, қазіргі уақытта бұл жағдай тапсырысты 
орналастыру туралы Заңда толық қарастырымай 
отыр.

«Баға барлық тиісті шығындардың жеткілікті 
көрсеткіші емес екенін есте ұстаған жөн», – деп 
жазады Г.И. Мартыненко. – Ең төменгі бағадағы 
өтінім инвестициялардың жақсы нәтижелерін 
міндетті түрде қамтамасыз етпейді» (Мартынен-
ко Г.И., 2006: 75) 

Заң «алғашқы (максималды) келісім-шарт 
құны» деген түсінікті қарастырады. «Алғашқы» 
деген сөз – көрсетілген құнға тек бастапқы си-
паттама береді: уақыт бойынша бұл бірінші 
құн болып табылады және барлық кейін туын-
дайтын құн ұсыныстыра осы «алғашқы» бағаға 
негізделеді. «Максималды» деген сөз – келісім-
шартты бекітуде құнның ең жоғарғы көрсеткішін 
білдіреді.

Тапсырыстарды орналастыру Заңына сай, 
келісім-шарттың «алғашқы» құны оның «мак-
сималды» құны немесе «ең жоғарғы» құны бо-
лып саналады . Жалпы ережеге сай, мемлекеттік 
тапсырыс беруші көрсетілген «алғашқы» және 
«максималды» құнынан жоғары бағада келісім-
шартты жасауға құқығы жоқ .

Заңдағы әдетте, «алғашқы» құны және 
«максималды» құны деген сөздер бірге жазы-
лады. Алайда, кей жағдайларда, заң шығарушы 
орган Заңда тек «алғашқы» деген сөзді ғана 
жазады(Заңның 34-бабының 4-бөлімі, 4-бөлім) 
немесе тек қана «максималды» деген сөзді ғана 
қолданады (8-баптың 8-тармағы. 43-бабының 
6-тармағына, 8-б. 46, 3 бөлік, 7-б. 47-б., 6-бөлім. 
53, 1-тармақ, 10.1-бөлімі, 10.4-бөлімі. Заңның 
65-бабы). Біз Заңдағы бұл ақаулықты жойып, 
тек ортақ бір «келісім-шарттың алғашқы (мак-
сималды) құны» деген ұғымды қолдануы қажет 
деп санаймыз. 

Келісім-шарттың «алғашқы (максмалды) 
құнын» үнемі мемлекеттік тапсырыс беруші 
немесе құзіретті орган тағайындайды (Заңның 
6-бабы 1-бөлімі). Егерде қатысушылардың біреуі 
«алғашқы (максималды) құнынан» жоға ры баға 
ұсынатын болса, ол аукционға қатыстырыл-
майды (Заңның 12-бабы 1-бөлімі, 4-бөлім). 

«Алғашқы (максималды) құнын» жал-
пы ережелерге сай, міндетті түрде тапсыры-
сты орналастыру сынды, оның ішінде, ашық 
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конкурстың өткізілуі туралы хабарландыруда 
(Заңның 31-бабы 2-тармағының 4-тармағының 
4-тармағы, 21-бабы 4-тармағы); Ашық аукци-
он өткізу туралы хабарлама (Заңның 33-бабы 
3-тармағы 2-тармағы); және басқа да құжаттарда 
көрсетіледі.

Жалғыз жеткізушімен (орындаушымен, 
мердігермен) шарт «Алғашқы (максмалды) 
құнын» термині пайдаланылмайды.

Теорияда және тәжірибеде келісім-шарттың 
алғашқы (максималды) бағасын анықтау 
мәселесі талқыланды.

Келісім-шарттың алғашқы (максималды) 
бағасына дұрыс анықтама беру аса маңызды бо-
лып табылады. Бұл бағаны ерікті түрде анықтау 
мемлекеттік (муниципалды) сатып алуды жүзеге 
асыруда дұрыс емес үнемдеу орын алады, 
әдебиетте мұндай үнемдеуді «жалған үнемдеу» 
(Кочетов А.С, 2007: 16) немесе «санмен ойнау» 
(Кузнецова И.В., 2009: 29) деп те атайды. 

Келісім-шарттың алғашқы (максималды) 
бағасын анықтау үшін мемлекеттік (муници-
палды) тапсырыс берушінің, құзіретті органның 
сауда орын алатын нарықты баға тағайындамас 
бұрын толық зерттеу жүргізеді. Заңның 
19-бабының 1-тармағына сай, Келісім-шарттың 
алғашқы (максималды) бағасын (лоттың 
бағасын) бекітуде тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің бағалары жайлы 
ақпаратты мемлекеттік статистикалық есептер-
ден, ресми сайттардан, мемлекеттік сатып алу 
бойынша жасалынған келісім-шарттар тізімінен, 
өндірушілердің баға туралы ақпараттарынан, 
нарықты зерттеу нәтижесінде алынған жалпыға 
ортақ ақпараттардан, тапсырыс берушінің неме-
се құзіретті органның бастамасымен жасалынған 
нарық зерттеулерден, оның ішінде, азаматтық-
құқық келісм-шарттардан немесе басқа да 
ақпарат көздерінен алуға болады. Тапсырыс 
беруші, құзіретті орган өз тарапынан келісім-
шарттың алғашқы (максималды) бағасын 
анықтауда өз тарапынан зерттеу жүргізуге 
құқылы. Тендерлік құжаттамада, аукциондық 
құжаттамада (оның ішінде, ашық аукциондық 
электронды құжатта), баға ұсыныстарына 
сүраныс өткізіп жатқаны туралы хабарлама-
да келісім-шарттың бекітілген алғашқы (мак-
сималды) бағасын негіздеу мақсатында тап-
сырыс берушінің, құзіретті органның осыған 
дейінгі тауарларды, жұмыстары, көрсетілген 
қызметтерді жүзеге асыруда қолданылған 
баға көрсеткіштерінің ақпараттары немесе 
еептері, оның ішінде, ақпарат көзіне айналған 

«Ғаламтор» сайттары немесе басқа да ресурстар 
көрсетіледі

Осылайша, қазіргі кезде мемлекеттік (муни-
ципалды) тапсырыс берушілер, құзіретті орган-
дар бекітілген келісі-мшарттың алғашқы (макси-
малды) бағасын негіздеп беруі қажет. Дегенмен, 
қазіргі кезде келісім-шарттың алғашқы (макси-
малды) бағасын анықтаудың әдісі жоқтың қасы. 

Мамандар келісім-шарттың алғашқы (мак-
сималды) бағасын анықтау әдістемесі болмаған 
кезде, «тапсырыс беруші әдетте жеткізушінің 
тарапынан тиісінше орындалмау немесе тіпті 
орындалмау сынды салдарға алып келетін, 
үнемі дұрыс есептелінбеген «үнемдеуден», 
барлық жерде баға демпингіне тап болып оты-
рады. Алғашқы бағаны бекітуде қалыптасқан 
объективті критерийлердің болмауына байла-
нысты, жалғыз жеткізушіні (орындаушыны, 
мердігерді) қажет ететін тапсырысты желілерге 
орналастыруда бекітілген алғашқы бағаның 
негізделген, орынды екенін тексеру қиын болып 
отыр .

ҚР-ның Үкіметінің «келісім-шарттың алғаш-
қы (максималды) бағасын бекіту тәртібін» 
тек бірқатар тауар, жұмыс, көрсетілетін қыз-

меттерге беркітуін Заң мақұлдайды. Сонымен 
қатар, Заңның 19-бабының, 1-тармағының, 
4-тармақшасына сәйкес, ҚР-ның Үкіметі тауар, 
жұмыс, көрсетілетін қызметтерге баға бекітудегі 
қолданылған ақпарат қорларын құпия ұстауға да 
құқылы. 

Мемлекеттік тапсырыс берушінің, құзіретті 
органның бекіткен келісім-шарттың алғашқы 
(максималды) бағасы, әдетте, нарықтағы баға 
көрсеткіштерінен жоғары болады. Келісім-
шарттың алғашқы (максималды) бағасын 
бекітетін әдіс болмаған жағдайда мемлекеттік 
тапсырыс берушінің оын бекітудегі логикалық 
амалы келесідей: нарықтағы бағадан жоғары 
баға ұсынамын, ал сатып алу үрдісі барысында 
бір-бірімен бәсекеге түсіп жатқан қатысушылар 
тендерді жеңу үшін бағаны нарық бағасына 
дейін төмендетеді.

Көрсетілген келісім-шарттың алғашқы (мак-
сималды) бағасын анықтау тәжірибесі қате болып 
табылады. Біріншіден, кез-келген сауда-саттықта 
(өзге де бәсекелестік сатып алу түрлерінде де) 
бағаның тапсырыс берушінің күткен бағасына 
дейін түсуіне кепілдік берілмейді. Оған се-
беп, аталған тапсырыс берушінің механизмінің 
жүзеге асуына басты себебі болатын қатысушы 
субъектілердің саны тым аз болуы мүмкін, 
олардың саны тіпті «ең төменгі көрсеткіштен» 
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де аз болуы мүмкін. Екіншіден, мемлекеттік са-
тып алушылардың бағаны жоғары қылып сақтап 
қалу мақсатына сай, сатып алу үрдісін жүргізу 
барысында баға төмендемеуі де мүмкін.

Сайып келгенде, келісім-шарттың алғашқы 
(максималды) бағасын анықтау әдіснамасын ой-
лап табу айтарлықтай өзекті мәселе болып отыр. 

Келісім-шарттың «алғашқы» да «макси-
малды» да бағасы «соңғы» және «минималды» 
бағасына айналуы мүмкін. Егерде сауда-саттық 
жеңімпазы немесе ҚР-ның Заңына сай, кей 
жағдайда сауданың жалғыз қатысушысы өз баға 
ұсынсында келісім-шарттың «алғашқы» (макси-
малды) бағасын көрсетсе, аталған жағдай орын 
алады. 

Мемлекеттік сатып алу Заңында тек 
«келісім-шарттың құны» термині қолданылып, 
«соңғы баға» немесе «минималды баға» деген 
терминдер көрсетілмеген (ескерту екі ерекше 
жағдай – Заңның 41.10-баптың 12-тармағы және 
41.11-баптың 15-тармағыда «минималды баға» 
терминдері қолданылған). Сонымен, сауда-
саттық немесе баға ұсынсытарына сұраныс 
нәтижесінде келісім-шарттың бекітілген бағасы 
кез-келген жағдайда «соңғы» және «мини-
малды» бағасы болады (ҚР-ның Заңының 
9-бабының 4.1-тармақшасына сай, келісім-
шартта көрсетілген тауарлар көлемі, жұмыс 
көлемі, көрсетілетін қызметтер санына еш 
өзгеріс енгізбей, тараптардың келісуімен орын 
алған бағадағы өзгерістерді есепке алмағанда).

Дегенмен, «минималды баға» термині басқа 
мағынаға ие бола алады және ие болуы тиіс. «Ми-
нималды баға» – сатып алу тапсырысына баға 
ұсынысын жасауда қатысушылар ұсына алатын/ 
CCQ ең төменгі баға межесі қазметін атқара ала-
ды. Басқа сөзбен айтқанда, «минималды баға» 
мен «максималды баға» қатысушылар баға 
ұсынысын бере алатын аралық баға көрсеткішін 
бекіте алады. 

«Минималды бағада» сатып алу нысаны 
болып табылатын, өнімнің өзіндік құнын қоса 
есептелінуі қажет. Ол келісім-шартты орын-
дау үшін жеткізушінің шығындарын өтеуді 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және соны-
мен бірге нарық қатысушыларының бір немесе 
бірнеше қатысушылары тарапынан негізсіз дем-
пингке қарсы кепілдік беруі тиіс. «Минималды 
баға» жеткізуші көздейтін пайданы қамтымауы 
керек.

Біз адал және кәсіби жеткізуші өз өтінімінде 
«минималды» бағадан төмен баға белгілемейді 
деп сенеміз. Көрсетілген бағадан төмен баға 
ұсынған қатысушылар (қатысушыда тиісті са-

лада тәжірибе болмағандықтан, нарық тура-
лы маңызды ақпараттардан хабардар болма-
ғандықтан, немесе басқа себептермен) нарықтың 
кәсіби емес немесе адал емес қатысушылар 
қатарына «түсіп» кетуі мүмкін.

Бұл тұрғыда, келісім-шарттың «минимал-
ды бағасы» мемлекеттік (муниципалдық) са-
тып алулардың тиімділігін жоғарылатудың 
құралдарының бірі болып, «конкурстық рей-
дерлік» деп аталатын іс-әрекетпен күресудің бір 
құралы бола алады. Осыған орай, мемлекеттік 
тапсырыстарды орналастыру туралы заңнамаға 
келісім-шарттың (келісімдердің) «минималды 
бағасы» түсінігін енгізу қажеттілігі туындап 
отыр, сондай-ақ, шарттың (келісім-шарттың) 
«минималды бағасын» анықтау әдістемесін жсау 
қажет болып отыр.

Қазіргі кезде, Қазақстан Республикасының 
Заңнамасында мемлекеттік сатып алудың 
бағасын төмендету туралы ешқандай шектеулер 
жоқ. Мәселен, теориялық тұрғыда мемлекеттік 
сатып алу туралы шарттың бағасы 0 теңге 00 
тиын болуы мүмкін.

Осы шектеулердің жоқтығы мемлекеттік 
сатып алу туралы көптеген келісім-шарттар-
дың орындалмауы немесе жеткіліксіз орында-
луы ның себебі болып табылады. Заңмен бекі-
тілген келісім-шарттық бағаның ең төменгі 
көрсеткішінің жоқтығы адал емес қатысу-
шылардың еш қиындықсыз жеңіске жетуіне жол 
беріп отыр. 

Олар келісім-шарттың орындалуында мүд-
делі емес болғандықтан (оларды бар қызық-
тыратыны келісім-шарт бойынша аванс алу, 
келісім-шартты одан әрі «қайта сату» үшін басқа 
жеткізушілермен келісім-шартты «бұзу» және 
т.б. сынды әрекеттер), олар тендерлерде келісім-
шарттың бағасын барынша төмендете алады 
(ашық аукцион барысында келісім-шарт бағасы 
70% -ға дейін, тіпті 100% -ға дейін төмендеткен 
жағдайлар да орын алған).

«Минималды баға» термині бірқатар шет 
ел мемлекеттердің Заңнамаларына енгізілген. 
Мысалы, Германияда егер жеткізушінің баға 
ұсынысы нарық құнынан (көрсеткіштегі ең 
төмен бағадан) төмен боған жағдайда, келісім-
шарт мұндай адал емес жеткізушімен жасалын-
байды. 

1990 жылдары Италияда мемлекеттік са-
тып алуды жүзеге асыру барысында «өте төмен 
баға ұсыныстары» тіпті қарастырылмайтын. 
Алайда, жалпы еврей халқының Заңнамасының 
тарапынан қысым көрсетілуіне байланысты 
Италия соты аталған қатысушыларға баға 
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ұсынысының орынды екенін дәлелдеуге жол 
берді. Мысалы, Consiglio di Stato, IV Sezione, 
сотының 2000 жылдың 3 қазан айынан бергі 
шешіміне сай, Ministero della-difesa соты Заңның 
5209-бөлімінде өте томен баға ұсыныстары бой-
ынша талқылаулар ашық түрде өтуі қажет деп 
шешім қабылдады. Сонымен қатар, конкурсқа 
қатысушы «өтініш жасаған кезде заңды ең 
төменгі айлық жалақы мөлшері мен жарналар 
есепке алынғанын көрсетуге мүмкіндік алуы 
қажет». 

Италия секілді Жапонияда келісім-шарттың 
«минималды рұқсат етілген баға» түсінігі осы 
күнге дейін Заңнамада қолданыста болатын. Де-
генмен, 2000 жылдардың басында «минималды 
баға жүйесі» «төмен бағаны айқындау жүйесі» 
түсінігімен алмастырылған болатын және бұл 
түсінік әдеттен тыс келіп түскен төмен баға 
ұсыныстары кері қайтарылғанға дейін зерттеуге 
мүмкіндік берді.

Аталған берілген тапсырыстарға әдеттен 
тыс келіп түскен төмен баға ұсыныстарын зерт-
теу әдісі Швецияда да қолданылған. Егерде 
жеткізуші ұсынған келісім-шартағы баға ұсы-
нысының құны «тым төмен» болса, мемлекеттік 
тапсырыс беруші ол жеткізушіден баға есе-
бін сұрауға құқылы (Швецияның Жоғарғы 
Әкімшілік Сотының 1997 жылдың 19 шілдесінде 
қабылданған шешімі, 1997: 40 нөмірлі ісі).

Қазақстандық заң шығарушы өкілдер «ми-
нималды баға» мәселесіне көңіл бөлуде. Заңның 
41-бабының 10-тармағының 9-тармақшасына 
сай, ашық аукцион қатысушысы сол аукционның 
алдыңғы қатысушы ұсынған баға көрсеткішіне 
тең немесе одан көп баға ұсынысын жасауға 
және 0 теңгеге тең баға құнын ұсынуға құқығы 
жоқ. Сонымен қатар, ашық аукцион қатысушысы 
егерде бірінші баға ұсынысын жасап, одан кейін 
екінші баға ұсынысын жасайтын болса, екінші 
баға ұсынысы бірінші ұсынысынан төмен бол-
мауы қажет. 

Басқа сөзбен айтқанда, ашық аукцион 
қатысушысы электронды түрде Заңмен бекітіл-
ген жағдайларда, бір қарағанда, тапсырсы 
берушіге ыңғайлы, келісім-шарттың төмен 
бағасын ұсына алмайды. 

Біздің ойымызша, аталған норманы Заңға 
енгізе отырып Заң шығарушы орган «жүзеге 
асырылатын» келісім-шарттардың санын арт-
тырып, негізсіз баға ұсынысын төмендету 
мүмкіндігін азайту мақсатында жасап отыр. 
Көрсетілген нормаларды тапсырыстарды орна-
ластыру туралы Заңға енгізуге алғашқы қадам 

ретінде келісім-шарттың «минималды бағасы» 
түсінігін қарастырғымыз келетін еді. 

Бұл арада айта кететіні, келісім-шарттың 
«минималды баға» түсінігі «ең жоғарғы» және 
«кепіл» («кепілдендірілген») баға түсінігімен 
тығыз байланысты. «Минималды баға» «ең 
жоғарғы» және «кепіл» баға секілді нарықтың 
әлсіз субъектілерін қорғайтын құралға айналуы 
мүмкін. Келісім-шарттың «минималды бағасын» 
бекіту, шаруашылықтың мемлекеттің қолдауын 
қажет ететін салаларында бәсекелестіктің 
жағымсыз әсерін «реттеу» құралына айналуы 
мүмкін. Оның үстіне, бұл түсініктердің бі-
бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар екенін 
айта кеткен жөн. 

«Ең жоғарғы» баға тұтынушыларды 
белгілі бір аймақта ғана жасалынатын бірегей 
өнімдермен үздіксіз қамтамасыз етуге бағыт-
талған (мысалы, дәрілік препараттар). 

«Кепіл» бағалар, әдетте, жеткізушілердің 
эконо микалық мүдделерін қарастырады. «Кепіл-
ден дірілген» бағалар түсінігі аграрлық шаруа-
шылық саласындағы қатынастарды реттеудегі 
нормативтік актілерде жиі кездеседі.

Келісім-шарттың «минималды бағасы», 
әрине, белгілі бір мағынада «ең жоғарғы» және 
«кепілдендірілген» болып есептелінеді. Тапсы-
рыста көрсетілген «минималды бағадан» төмен 
баға ұсынысын қатысушы жасай алмайтын «ең 
жоғарғы» баға болып табылады. өз кезегінде, 
бұл баға келісім-шарттың жүйелі түрде жүзеге 
асырылатынына «кепілдік» болып табылады. 
Заңнамаға «минималды баға» түсінігін енгізу 
жеткізуші мен тұтынушылардың мүдделерін 
қорғауға үлес қосатын болады. 

Алайда, егер біз бұл түсініктерді Қазақ стан-
дық Заңнама аясында қарастыратын болсақ, «ми-
нималды баға» «ең жоғарғы» және «кепіл» баға 
бола алмайды. Біріншіден, мемлекет қандайда 
нормативтік-құқықтық актіде келісім-шарттың 
«минималды бағасын» бекіте алмайды және ол, 
әдетте, «ең жоғарғы» және «кепіл» бағаға тән 
қасиет. Екіншіден, келісім-шарттың «минимал-
ды баға» түсінігі өнімге тапсырыс берушілердің 
немесе жеткізушілердің мүдделерін қорғау үшін 
емес, ең алдымен, сатып алу жүйесінің қажетті 
деңгейде қызмет атқаруын қамтамасыз ету-
ге бағытталған. Осылайша, «минималды баға» 
өз мақсатына сай «ең жоғарғы» және «кепіл» 
бағадан ерекшелінеді. 

Әрине, келісім-шарттың «минималды баға» 
түсінігі мемлекеттік сатып алу бойынша қолда 
бар барлық мәселелерді шешеді деп айтудан 
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Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың құқықтық реттелу ерекшеліктері

аулақпыз. Себебі, «минималды баға» түсінігінің 
тапсырысты орналастыру туралы Заңда көрініс 
таппауы өрескел қате болғанымен, жалғыз 
қате емес. келісім-шарттың «минималды баға» 
түсінігін енгізу, бірқатар Заң бұзушылықтардың 
алдын алғанымен, мемлекеттік сатып алуда адал 
емес қатысушылардың бомауына кепіл бола ал-
майды. 

Оның үстіне, тапсырыс орналастыруда 
«минималды баға» көрсеткішінен төмен баға 
ұсынғандарды қатысушылар қатарынан автомат-
ты түрде шығарып тастау жағымсыз нәтижелерге 
алып келуі мүмкін. Атап айтқанда, «минимал-
ды баға» тауар жеткізудің, жұмыс атқарудың, 
қызмет көрсетудің, жаңа тиісті шығындарды 
төмендеу және келісім-шарттың бағасын одан 
әрі төмендету бойынша жасалынған әдістерді 
енгізуде кедергі келтіруі мүмкін. Сол себепті, 
мемлекеттік сатып алу туралы Заңға «минимал-
ды баға» түсінігін енгізіп қоймай, конкурсқа 
қатысушыға «минималды баға» көрсеткішінен 
төмен баға ұсынуға мүмкіндік беру керек, алай-
да қатысушы ұсынылған төмен бағаның орынды 
екенін негіздеуі қажет. 

Қорытынды

Қорыта келе, Заң шығарушы органның 
Қазақстан Республикасынның сатып алу 
жүйесіне мемлекеттік келісім-шарт, «өзге 
азаматтық-құқықтық келісім-шарт сынды 
түсініктерінен айтарлықтай айырмашылығы 
бар «бюджеттік мекеменің азаматтық-құқықтық 
келісім-шарт» түсінігін енгізу келіспеушіліктерді 
туғызып отыр. Бюджеттік мекемелер қоғамдық 
қажеттіліктердегі тауар, жұмыс және көрсетілетін 

қызметтерге тапсырыс берушілердің көп бөлігін 
құрайды. Сол себепті, осы орайда, аталған 
субъектілерді сатып алу туралы Заңға сәйкес 
жасалған келісім-шарттардың құрылымы мен 
мазмұнын айқындауға «қосымша» еркіндік 
беру негізсіз деп есептеледі. Біздің пікірімізше, 
«бюджеттік мекеменің азаматтық-құқықтық 
келісім-шарты»түсінігі «мемлекеттік сатып алу» 
туралы Заңда қарастырылған, типтік келісім-
шарттар жиынтығын жасау иделологиясы-
на қатсы келеді, сайып келгенде бұл түсінікті 
Заңнамадан шығарған жөн. 

Мемлекеттік сатып алу конкурсы бойын-
ша тапсырыс беруде, конкурс нәтижесінде 
жасалынған келісім-шарттарды жүзеге асы-
руды мақсат етпейтін және аталған конкур-
ста тек баға ұсынысын төмендету арқылы ғана 
жеңіске жететін адал емес қатысушылардың 
алдын алудың тиімді құралы келісім-шарттың 
«минималды баға» түсінігі болып табылады. 
«Минималды баға» – сатып алу барысында 
қатысушылар көрсетілген бағадан төмен баға 
ұсынысын жасай алмайтын меже қызметін 
атқаруы қажет. Келісім-шарттың «минималды 
баға» түсінігін орнатумен қатар, жеткізушіге 
көрсетілген «минималды бағадан» да төмен 
баға ұсынысын жағауға құқық берілуі қажет, 
тек жеткізуші өз баға ұсынысының орынды 
екенін негіздеп беруі қажет. Келісім-шарттың 
«максималды» және «минималды» бағасын 
анықтау әдіснамасын жасау өзекті мәселе бо-
лып отыр. Аталмыш әдіснаманың болмауы, са-
тып алу үрдісінде есептелген қаржыны орынсыз 
үнемдеуге және басқа да жағымсыз салдарларға 
алып келуде (келісім-шарттың алғашқы бағасын 
орынсыз қымбат болуы және т.б.). 
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ КЕДЕНДІК ШЕКАРАСЫНДА  
КАРАНТИНДІК ФИТОСАНИТАРЛЫҚ БАҚЫЛАУ (қадағалау) 

ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі Еуразиялық экономикалық Одақ 
аясындағы фитосанитарлық бақылаудың кейбір өзекті мәселелері жан-жақты талқыланып, осы 
саладағы нормативті-құқықтық актілерге кешенді талдау жасалынылады. Кеден шекарасында 
фитосанитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мәселерін құқықтық тұрғыдан шешу жолдары 
қарастырылып, фитосанитарлық қауіпсіздікті теориялық және тәжірбиелік тұрғыдан жетілдіру 
жайлы ұсыныстар берілген.

Зерттеудің мақсаты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасында карантиндік 
фитосанитариялық бақылау (қадағалау) тиімділігін арттыру болып табылады.

Зерттеу жұмысы идеясы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуші негізгі фактор 
ретіндегі – Қазақстан Республикасындағы фитосанитарлық қауіпсіздік саласындағы заңнаманың 
жай күйіне терең құқықтық талдау жасаудан тұрады, қарастырылып отырған саладағы 
халықаралық тәжірибедегі жинақталған мемлекеттік реттеу дағдылары мен білімін интеграциялау 
қажеттілігін ғылыми негіздеуді көздейді. Сондай-ақ, зерттеу идеясы фитосанитарлық қауіпсіздік 
саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін мамандандырылған заңнаманы қабылдау және 
аталған саладағы Қазақстан Республикасының аграрлық және басқа да заңнамалық нормаларын 
жетілдіру бойынша авторлық ұсыныстарды жасауды қамтиды.

Еуразиялық экономикалық одақ және Қазақстан Республикасындағы кеден шекарасындағы 
карантиндік фитосанитариялық бақылау (қадағалау) туралы заңдардың ретроспективті талдауы 
жүргізілді.

Мақаланың теориялық-әдістемелік негізі жалпы ғылымдық және жеке-ғылымдық әдістеменің 
талаптарының органикалық байланысында құралады. Сонымен қатар, жұмыста жеке-ғылыми 
әдістер де қолданылады: құрылымдық-жүйелі талдау, нақты-тарихи, салыстырмалы-құқықтық, 
логикалық, статистикалық әдістер және т.б.
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Questions of perfection of quarantine phytosanitary control (supervision)  
on the customs border of the Eurasian Economic Union

 
 This article discusses the most pressing issues of legal support of phytosanitary control in countries 
belonging to the Eurasian Economic Union. A comprehensive analysis of legal acts in this area has been 
carried out. The ways of the legal solution of the issues of phytosanitary security at the customs border 
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are considered, and their own vision and recommendations for the theoretical and practical improve-
ment of phytosanitary security are proposed.

The purpose of this study is to increase the effectiveness of quarantine phytosanitary control (super-
vision) at the customs border of the Eurasian Economic Union.

The idea of the research is a legal analysis of the state of the legislation of the Republic of Kazakhstan 
in the field of phytosanitary security as the main factor of provision the food security of the country and 
the population, the idea of the project is to scientifically substantiate the need to integrate the knowledge 
and skills of state regulation accumulated in the world practice in the sphere under consideration. Also 
the idea of the project is to develop author’s proposals for the adoption of specialized legislation regulat-
ing legal relations in the sphere of phytosanitary security and improving the norms of the agricultural and 
other legislation of the Republic of Kazakhstan in this field.

A retrospective analysis of the laws of quarantine phytosanitary control (supervision) at the customs 
border, both in the countries of the Eurasian Economic Union, and the Republic of Kazakhstan was car-
ried out.

The theoretical and methodological basis of the article is based on an organic combination of the re-
quirements of general scientific and private scientific methodology. In addition, private scientific meth-
ods were used in the work: structural and system analysis, concrete historical, comparative legal, logical, 
statistical methods, etc.

Key words: Phytosanitary security, phytosanitary control (supervision), the Eurasian Economic 
Union, customs regulation, customs border, the Republic of Kazakhstan, the Eurasian Economic Union, 
the laws of the CIS countries, the unified register of quarantine products, plant quarantine, agricultural 
production, agriculture, agricultural sector.
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Вопросы совершенствования карантинного фитосанитарного контроля (надзора)  
на таможенной границе Евразийского Экономического Союза

В настоящей статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы правового обеспечения 
фитосанитарного контроля в странах, входящих в Евразийский экономический союз. Проведен 
комплексный анализ нормативно-правовых актов в этой области. Рассмотрены пути правового 
решения вопросов фитосанитарной безопасности на таможенной границе и предложено 
свое видение и рекомендации по теоретическому и практическому совершенствованию 
фитосанитарной безопасности.

Целью настоящего исследования является повышение эффективности карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского Экономического 
Союза. Проведен ретроспективный анализ законодательства карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной границе, как стран Евразийского Экономического Союза, так 
и Республики Казахстан.

Главная идея исследовании заключается в глубоком правовом анализе состояния 
законодательства Республики Казахстан в области фитосанитарной безопасности как 
основного фактора, обеспечивающего продовольственную безопасность страны и населения, 
в научном обосновании необходимости интеграции накопленных в мировой практике знаний 
и навыков государственного регулирования в рассматриваемой сфере. Идея исследовании 
заключается также в разработке авторских предложений по принятию специализированного 
законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере фитосанитарной безопасности 
и совершенствованию норм аграрного и иного законодательства РК в данной области.

Теоретико-методологическая основа статьи строится на органическом сочетании требований 
общенаучной и частно-научной методологии. Кроме того, в работе использованы и частные 
научные методы: структурно-системный анализ, конкретно-исторический, сравнительно-
правовой, логический, статистический методы и др.

Ключевые слова: фитосанитарная безопасность, фитосанитарный контроль (надзор), 
Евразийский Экономический союз, таможенное регулирование, таможенная граница, Республика 
Казахстан, Евразийский Ээкономический Союз, законодательство стран СНГ, единый реестр 
подкарантийной продукции, карантин растений, сельскохозяйственное производство, сельское 
хозяйство, аграрный сектор.
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Еуразиялық экономикалық одақ кедендік шекарасында карантиндік фитосанитарлық бақылау ...

Кіріспе

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазандағы «Қазақ-
стандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан 
халқына жолдауы аясында аталып өткен 
«Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуетін толық іске 
асыру керек. Негізгі міндет – еңбек өнімділігін 
және қайта өңделген ауыл шаруашылығы 
өнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе 
көбейту» (Назарбаев, 2018) деген Елбасы-
мен белгіленген мемлекет міндеттері ғылыми 
зерттеудің тақырыбын айқындауға алғышарт 
болды. Бұл мақсатқа жету үшін біз республика 
аумағында қауіпті карантиндік өсімдіктердің 
фитосанитариялық қауіпсіздігінің деңгейін 
көтеруіміз қажет. Сонымен бірге, Қазақстанның 
еуразиялық интеграциялануы жолында Еуразия-
лық Экономикалық Одаққа мүше болуы каран-
тинді өнімнің жеткізілу географиясының 
кеңеюіне алып келді, Одаққа мүше елдер 
арасындағы кедендегі фитосанитарлық бақылау 
қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіруді 
теориялық тұрғыдан және тәжірибелік қолдану 
қажеттілігі негізінен осы зерттеу жүргізудің 
өзектілігі күмән тудырмайды.

Сонымен бірге, Қазақстанның әлемдік 
интеграциялық үрдістерге белсене қатысуы, 
соның ішінде еліміздің Дүниежүзілік Сауда 
Ұйымына кіруі Қазақстанның басқа елдермен 
экспорттық әлеуетінің артуы мен дүниежүзілік 
саудаға қатысуы үлесінің одан әрі ұлғаюына, 
карантинді өнім тізімініе жатқызылған каратн-
тиндік өнімдердің жеткізілу аумағының кеңеюіне 
алып келді, атап айсақ оның ішінде, дүние 
жүзілік тәжірбиеде фитосанитарлық жағдайы 
карантинді фитосанитарлық қаты наста әлі де 
жеткілікті зерттелмеген тұстары де бар. Осыған 
орай фитосанитарлық қауіпсіздікті құқықтық 
қамтамасыз ету республика тұрғындарының 
таза және қауіпсіз ауыл шаруашылық өнімдеріне 
қолжетімділігі ғана емес, тиімді тұрақтылығы 
үшін де, әсіресе, экологиялық таза тағам 
өнімдерін өндіруде аса маңызды мәселелердің 
бірі болып отыр.

Негізгі бөлім

Еуразиялық интеграция алғышарттары 1995 
жылдан бастау алады, себебі Беларусь, Қазақстан, 
Ресей, кейінірек қосылатын мемлекеттер – 
Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері Кеден 
одағын құру туралы алғашқы келісімдерге қол 

қойды. Осы келісімдердің негізінде Еуразиялық 
экономикалық қоғамдастық (ЕурАзЭҚ) 2000 
жылы құрылды.

2007 жылғы 6 қазанда Душанбеде (Тәжік-
стан), Беларусь Республикасы, Қазақстан мен Ре-
сейде Кеден одағының бірыңғай тұрақты басқару 
органы ретінде Кеден одағының бірыңғай кеден 
аумағын құру туралы келісімге қол қойылды.

Еуразиялық Кеден одағы немесе Беларусь, 
Қазақстан және Ресей Кеден одағы 2010 жылдың 
1 қаңтарында дүниеге келді. Кеден одағы 
бұрынғы кеңестік республикалардың Еуро-
палық Одақтың экономикалық одағын құрудың 
алғашқы қадамы ретінде басталды. Еуразиялық 
Кеден одағын құру 1995, 1999 және 2007 жыл-
дары қол қойылған 3 түрлі келісімдермен қамта-
масыз етілді. 1995 жылы алғашқы келісімшарт 
оның құрылуына кепілдік берді, 1999 жылы 
оның құрылуына кепілдік берілді, ал 2007 жылы 
үшінші бірыңғай кедендік аумақты құру және 
кеден одағын құру туралы жариялады (www.
ereport.ru). 

2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап экономи-
калық интеграцияның одан әрі дамуы үшін үш 
мемлекет Біртұтас экономикалық кеңістікті құра-
ды. Барлық үш мемлекет Біртұтас экономикалық 
кеңістікті (БЭК) іске қосуды реттейтін 17 
келісімнің негізгі пакетін ратификациялады.

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартқа сәйкес 
Қазақстан Республикасы, Ресей Федерация сы 
және Беларусь Республикасы арасында тауар -
лар, қызметтер, капитал және еңбек қозға-
лысы еркіндігін қамтамасыз ету мақсатын да 
Еуразиялық экономикалық одақ (бұдан әрі – 
Еуразиялық Экономикалық Одақ, Одақ) құ-
рыл ған болатын (www.eurasiancommission.org). 
Кейіннен Одаққа Армения және Қырғыз стан 
Республикасы қосылды. Еуразиялық Эконо-
ми калық Одақ шеңберінде үшінші елдермен 
тауарларды сауданы реттейтін бірыңғай кеден-
дік тариф және басқа да бірыңғай шаралар 
қолданылады.

Кеден одағының жұмыс істеу қағидалары 
нормативті бекітілген. Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің ішінде мүше мемлекеттердің 
ау мақтары арасындағы тауарлардың еркін 
қозғалысы кедендік декларацияны қолдану-
сыз және донорлық (көлік, санитарлық, ветери-
нарлық-санитарлық және карантиндік фитоса-
нитариялық) бақылау жүзеге асырылады 
(Айдарханова, 2018: 24).

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне ен-
ген Еуразиялық Экономикалық Одақ туралы 
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шарттың мазмұнынан екіге бөлікке бөліп қарас-
тыруға болады: ұйымдастырушылық-іс жүргізу 
бөлімі және кедендік реттеу (Алибеков, 2015:15).

Қазіргі уақытта Қазақстан мен Еуразиялық 
Экономикалық Одақ басқа да мүшелерінің ал-
дында тұрған басымдықтардың бірі Еуразиялық 
Экономикалық Одаққа мүше елдер кедендік 
шекарасында карантиндік зиянкестерді енгізуді 
болдырмау мақсатында фитосанитариялық ша-
раларды тиімді қолдану болып табылады.

Карантиндік фитосанитариялық шара-
лар – бұл Одақтың кеден аумағын карантиндік 
объектілерді импорттауға және таратуға және 
олардың шығындарын азайтуға қарсы қорғауды 
қамтамасыз ету үшін қолданылатын міндетті та-
лаптар, ережелер мен рәсімдер.

Санитарлық, ветеринариялық-санитариялық 
және карантиндік фитосанитариялық шара-
лар мен радиациялық талаптардың сақталуы 
Санитарлық-эпидемиологиялық, ветеринарлық, 
карантиндік фитосанитариялық, радиациялық 
бақылау (қадағалау) нәтижелері бойынша 
Еуразиялық Экономикалық Одақ туралы шарт-
пен және Комиссияның оған сәйкес қабылданған 
актілерімен және мүше мемлекеттердің 
заңнамасына сәйкес анықталады. Санитарлық-
карантиндік, ветеринариялық, карантиндік 
фитосанитарлық және мемлекеттік бақылаудың 
(қадағалаудың) өзге де түрлеріне жататын та-
уарлар кедендік рәсімге сәйкес мемлекеттік 
бақылаудың (қадағалаудың) тиісті түрін жүзеге 
асырғаннан кейін ғана орналастырылады.

2014 жылы 29 мамырда Еуразиялық 
Экономикалық Одақ туралы шарттың XI тара-
уында «Санитарлық, ветеринарлық-санитарлық 
және карантиндік фитосанитариялық ша-
ралар» туралы нормалар бекітілді (www.
eurasiancommission.org.: 3) Сәйкесінше, халық-
тың санитарлық-эпидемиологиялық салауатты-
лығын және ветеринарлық-санитарлық, ка-
ран тиндік фитосанитариялық қауіпсіздік 
қам та масыз ету мақсатында санитарлық, вете-
ри нарлық-санитарлық және карантиндік фито-
санитариялық шаралар саласында Одақ бірлес-
кен келісілген саясат жүргізеді. 

Сонымен қатар, Еуразиялық Экономикалық 
одақ туралы шарттың 59-бабында «карантиндік 
фитосанитариялық шаралар Одақтың кедендік 
шекарасында және Одақтың кедендік аумағында 
карантиндік фитосанитариялық бақылауға 
(қадағалауға) жататын карантинге жатқызылған 
өнімдердің (карантинге жатқызылған жүктердің, 
карантинге жатқызылған материалдардың, ка-
рантинге жатқызылған тауарлардың) тізбесіне 

(бұдан әрі – карантинге жатқызылған өнім 
тізбесі) енгізілген өнімге, Одақтың карантиндік 
объектілерінің, сондай-ақ карантинге жатқы-
зылған объектілердің бірыңғай тізбесіне ен-
гізілген карантиндік объектілерге қатысты 
қолданылады.Одақтың кедендік аумағында және 
Одақтың кедендік шекарасында карантиндік 
фитосанитариялық бақылау (қадағалау) каран-
тинге жатқызылған өнімнің тізбесіне енгізілген 
өнімге, Одақтың карантиндік объектілерінің, 
сондай-ақ карантинге жатқызылған объек-
тілердің бірыңғай тізбесіне енгізілген каран-
тиндік объектілерге қатысты жүзеге асырыла-
ды» (www.adilet.zan.kz) деп көрсетілген. 

Еуразиялық Экономикалық Одақтағы өсімдік 
карантинін қамтамаасыз ету саласындағы нор-
мативтік актілерге сәйкес, карантиндік фито-
санитариялық бақылау (қадағалау) дегеніміз 
– өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті 
органдардың қызметі: карантиндік объектілерді 
айқындау, карантиндік өнімдердің карантиндік 
фитосанитариялық жағдайын белгілеу (каран-
тиндік тауарлар, карантиндік материалдар, 
карантиндік өнімдер), халықаралық міндет-
те мелерді сақтау және өсімдіктер каран тині 
саласындағы мүше мемлекеттердің заңна-
маларын сақтау қызметі. Санитарлық-каран-
тиндік, ветеринариялық, карантиндік фито-
санитарлық және мемлекеттік бақылаудың 
(қадағалаудың) өзге де түрлеріне жататын та-
уарлар кедендік рәсімге сәйкес мемлекеттік 
бақылаудың (қадағалаудың) тиісті түрін жүзеге 
асырғаннан кейін ғана орналастырылады.

Бастапқы карантиндік фитосанитариялық 
бақылау (қадағалау) мынадай бақылау шарала-
рын көздейді:

1) Құжаттық тексеру. Құжаттамалық 
тек серулер жүргізу үшін уәкілетті органның 
лауазымды тұлғасы: карантиндік өнімдердің 
импорттық партиясы бойынша коммерциялық 
және көлік (тасымалдау) құжаттары; карантин-
ге жатқызылған өнімнің импорттық партиясы-
на фитосанитариялық сертификат, сондай-ақ 
бірыңғай карантиндік фитосанитариялық та-
лаптарда көзделген жағдайларда карантиндік 
объектілерді зерттеу мақсаттары үшін импорт-
тауға рұқсатнама талап етуге құқылы. Уәкілетті 
органның лауазымды адамы ұсынылған фито-
санитариялық сертификатты тексереді және 
жоғары фитосанитариялық тәуекелдің реттелетін 
өнімдерінің көп импортына немесе оны кедендік 
транзит кедендік рәсімімен орналастыруға мы-
надай жағдайларда тыйым салу туралы шешім 
қабылдайды:
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– фитосанитариялық сертификаттағы ақпа-
рат коммерциялық және көліктік (тасымалдау) 
құжаттардағы ақпаратқа сәйкес келмесе;

– регламенттелген өнімдердің лотына жа-
татын реттелетін өнімнің нақты мөлшерін он 
және одан да көп пайызға фитосанитариялық 
сертификаттағы көрсетілген мөлшерден асатын 
нақты ақпарат болса;

– фитосанитариялық сертификат жалған не-
месе жарамсыз болып табылса.

2) Көлік құралдарын тексеру. Көлік 
құралдарын тексеру кезінде уәкілетті органның 
лауазымды адамы ораманың және ораманың 
және өнімдердің сынамаларын (үлгілерін) аш-
пай көлік құралдарын және көлік құралдарын 
(автокөлік құралдарының, салондардың, багаж-
ды және жүк бөлімдерін, контейнерлерді қоса 
алғанда) визуалды тексеруді жүзеге асырады. 
Көлік құралдарын инспекциялау:

– көлік құралдарының фитосанитариялық 
сертификатта көрсетілген мәліметтерге сәйкес-
тігін белгілейді;

– карантиндік объектілердің болуын не-
месе болмауын немесе көлік құралдары мен 
көлік құралдарының бетіне ластану белгілерін 
(қоқыстануды) анықтау;

– астықтың, бұршақ және майлы дақыл-
дардың тұқымдарының, оларды қайта өңдеу 
өнімдерінің, контейнерлерде, астық вагонда-
рында және автомобиль көлігімен тасымалдана-
тын заттардың болуы немесе болмауын анықтау.

3) Карантинге жатқызылған өнімді қарау 
және инспекциялау – зиянды органдардың 
тәуекелдерін басқару жүйесін ескере отырып, 
зиянды организмнің жоғары қауіпті реттелетін 
өнімдеріне қатысты селективті түрде. Реттелетін 
өнімдерді инспекциялау кезінде уәкілетті 
органның лауазымды адамы орамды және ора-
уыштарды ашпай реттелетін өнімді визуалды 
тексеруді жүзеге асырады. 

4) Карантиндік өнімдерді инспекциялау. 
Карантиндік өнімдерді инспекциялау мына-
ларды көздейді: көлік құралдарынан толы-
ғымен түсірілетін немесе көлік құралына 
орна ластырылған реттелетін өнімдердің көп 
мөл шерін визуалды тексеру, реттелетін өнімнің 
көптеген бөліктерінің кез-келген бөлігін тексеру-
ге және әртүрлі бөліктерден үлгілерді (үлгілерді) 
алуға мүмкіндігі бар көптеген реттелетін 
өнімдер; карантинге жатқызылған өнiмнiң 
әртүрлi бөлiмдерiнен үлгiлердi (үлгiлердi); 
іріктелген үлгілерді (үлгілерді) зерттеу; ағаш 
орамасындағы және бекітетін материалдардағы 
халықаралық стандарттың арнайы таңбалау 

белгілерінің болуын тексеріледі (www.online.
zakon.kz)

2016 жылы өсімдік карантині саласында 
Еуразиялық Экономикалық одақтың құқықтық 
базасы Еуразиялық экономикалық одақтың 
карантиндік объектілерінің бірыңғай тізімімен 
толықтырылды. Еуразиялық экономикалық 
одақ тың карантиндік объектілерінің бірыңғай 
тізі мінде карантиндік объектілердің 108 атауы 
бекітілді. 

Айта кетерлік мәлімет, сонымен бірге, 
Еуразиялық экономикалық Одақтың кеден ау-
мағына жалпы салмағы 5 килограммнан аспай-
тын жоғары фитосанитариялық тәуекелге 
жатқызылған карантиндік өнімді және де су, 
әуе, теміржол көлігінің поезд вагондарының, 
автокөлік құралдарының, кеме, ұшақ, поезд 
бригадаларының мүшелері және авто көлік 
құралдарының жүргізушілеріне қол жүгімен 
Еуразиялық экономикалық Одақтың кедендік 
шекарасы арқылы тасымалданатын үш букеттен 
аспайтын гүлдерді фитосанитариялық сертифи-
катсыз әкелуге рұқсат етіледі.

Еуразиялық экономикалық комис-
сия Кеңесінің 2016 жылғы 30 қарашадағы 
№157 шешімімен «Кеден шекарасында және 
Еуразия лық экономикалық аймақтың кедендік 
аумағында карантиндік өнімдер мен карантиндік 
объектілерге арналған бірыңғай карантиндік 
фитосанитариялық талаптар» бекітілді. Құжат 
Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі 
түрлі өсімдік зиянкестердің пайда болуын 
болдырмау үшін Еуразиялық экономикалық 
одақтың кедендік аумағына өсімдік өнімдерінің 
(карантиндік өнімдер) кеден аумағына тасы-
малдауын реттейді. Еуразиялық экономикалық 
одақтың карантиндік объектілерінің бірыңғай 
тізбесіне енгізілген карантиндік объектілермен 
ластанған карантиндік өнімдерді кеден аумағына 
әкелуге тыйым салынады.

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына әкелінетін және бірыңғай тізімге 
енгізілген карантиндік объектілер анықталған 
кеден аумағына әкелінетін карантиндік 
өнімдердің партиялық карантиндік өнімдері 
өңдеуге, зарарсыздандыруға, қайтаруға жатады 
(www. eaeunion.org). 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына жоғары фитосанитариялық тәуекелмен 
реттелетін өнімдерін импорттау экспорттау-
шы елдің және (немесе) экспорттаушы елдің 
өсімдіктер карантині жөніндегі уәкілетті орга-
ны берген фитосанитариялық сертификат және, 
фитосанитариялық сертификаттың «қосымша 
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декларациясы» бағанында карантиндік өнімдер 
бірыңғай талаптарда көрсетілген карантиндік 
зиянкестерден босатылған аймақта, орындарда 
және (немесе) өндіріс орындарында өндірілетінін 
көрсету керек.

Еуразиялық Экономикалық Одақ кеден 
шекарасындағы фитосанитарлық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді одан әрі жетілдіру мақсатында 
Еуразиялық экономикалық одақтың кеден ау-
мағында өсімдіктер карантинін қамта масыз 
етудің бірыңғай ережелері мен норма лары 
бекітілген болатын. Құжатқа сәйкес, «каран-
тиндік объектілер карантиндік фитосани-
тариялық зерттеулерге жатады. Карантиндік 
фитосанитариялық тексерулер:

а) карантиндік объектілерді ерте анықтау;
б) карантиндік объектілердің шоғырлану ше-

караларын белгілеу (нақтылау);
в) кеден одағының карантиндік объектілерінің 

бірыңғай тізбесін және кедендік шекарадағы 
және Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 
аумағында карантиндік өнімдер мен карантиндік 
объектілерге арналған бірыңғай карантиндік 
фитосанитариялық талаптарды карантиндік 
фитосанитариялық талаптар) жаңарту мақса-
тында жүргізіледі (www. eaeunion.org: 9). 
Жоғарыда аталған фитосанитарлық карантиндік 
шараларды қамтамасыз ету аясындағы басты 
құжатттар 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 
заңды күшіне енгізілген болатын. 

Бұдан әрі, 2017 жылғы 11 сәуірде Еуразиялық 
Экономикалық Одақтың Кеден Кодексі 
қабылдануына байланысты, «тыйым салулар 
мен шектеулер тізіміне – Одақтың кедендік ше-
карасы арқылы өткізілетін тауарларға қатыс-
ты қолданылатын, тарифтік емес реттеу, оның 
ішінде Одақ туралы шартқа сәйкес біржақты 
тәртіппен енгізілетін тарифтік емес рет-
теу шаралары, техникалық реттеу шаралары, 
санитариялық, ветеринариялық-санитариялық 
және карантиндік фитосанитариялық шаралар, 
экспорттық бақылау шаралары, оның ішінде 
әскери мақсаттағы өнімдерге қатысты шаралар 
және Одақ туралы шартқа және (немесе) мүше 
мемлекетердің заңнамасына сәйкес белгіленген 
радиациялық талаптар жатқызылды» (adilet.zan.
kz: 10).

Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық 
Министрлігінің Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттерден және үшінші ел-
дерден әкелінген карантинге жатқызылатын 
өнімдерден анықталған құқықбұзушылықтар 
туралы ресми жарияланған мәліметтеріне 
сәйкес, 2018 жылдың 3-15 қараша аралығанда 

карантиндік фитосанитариялық бақылау кезінде 
60 тонна картоп, 3 тонна тары, 200 дана қайың 
көшеттері, 10 м3 кесілген ағаш өнімдері, 3581 
дана гүл кескіндері Ресей Федерациясы мен Ни-
дерландыдан фитосанитариялық сертификат-
сыз тасымалданған (www.mgov.kz). Бұл жерде 
фитосанитарлық сертификат туралы мәселеге 
тоқталып өткіміз келіп отыр, 

Сауда жаһандануына, экзотикалық өсімдік 
түрлеріне сұраныстың артуына және климаттың 
өзгеруіне байланысты фитосанитариялық 
қауіптердің артуына байланысты, карантиндік 
фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды үздіксіз жүзеге асыру 
қажет. Фитосанитариялық тәуекелдерді азайту 
тек барлық елдердің карантиндік қызметтерінің 
келісілген бірлескен әрекеттерімен ғана 
мүмкін болады. Осы мақсатта, 1951 жылы 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және 
ауылшаруашылық ұйымының 6-шы Конферен-
циясында өсімдіктер карантині және қорғау тура-
лы халықаралық конвенция қабылданды. Қазіргі 
уақытта 177 мемлекет Конвенцияға қосылды. 
Аталған Конвенцияда фитосанитарлық серти-
фикат талаптары көрсетілді.

Фитосанитариялық сертификат – каран-
тиндік өнімдерді (карантиндік тауарлар-
ды, реттелетін материалдарды, жүктерді) 
алып жүруге арналған және экспорттаушы 
елдің (реэкспортердің) өсімдіктер карантині 
жөніндегі уәкілетті органымен беріледі және 
де 1951 жылғы 6 желтоқсанда Өсімдіктер 
карантині және қорғау жөніндегі халықаралық 
конвенциямен бекітілген карантиндік өнімдер 
(карантиндік тауарларды, реттелетін матери-
алдарды, жүктерді) фитосанитариялық им-
порттаушы елдің талаптарына сәйкес екендігін 
куәландыратын ілеспе халықаралық үлгідегі 
құжат (www.fao.org). 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына әкелінетін жоғары фитосанитариялық 
тәуекелдің реттелетін өнімдерінің партиясы 
үшін фитосанитариялық сертификат, егер мүше 
мемлекеттердің халықаралық шарттарында 
өзгеше белгіленбесе, мүше мемлекеттердің рес-
ми тілдерінде және (немесе) ағылшын тілінде 
толтырылады. 

Фитосанитариялық сертификаттау жүктің 
фитосанитариялық импорт талаптарымен 
сәй кестігін растау үшін пайдаланылады; ол 
халықаралық сауда объектісі болып табылатын 
көптеген өсімдік және карантиндік өнімдерге 
қатысты қолданылады. Фитосанитариялық сер-
тификаттау мақсаты өсімдіктерді қорғаумен 
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қатар, карантиндік объектілердің аумақта тара-
луына ол бермеу болып саналады. 

Фитосанитариялық сертификаттау жүктің 
фитосанитарлық импорт талаптарына сәйкестігін 
тексеру үшін қолданылады. Фитосанитарлық 
сертификат тек тиісті техникалық біліктілігі 
бар өсімдіктерді қорғау жөніндегі тиісті түрде 
уәкілеттік мемлекеттік ұйыммен берілуі мүмкін. 

Өсімдіктерді қорғау туралы халықаралық 
конвенцияға сәйкес экспорттық және қайта 
экс порттық мақсаттар үшін фитосанитар лық 
сертификаттардың екі моделі «фитоса нита-
риялық сертификат» және «кері экспорт үшін 
фитосанитариялық сертификат» көрсетіледі.

Экспортқа арналған фитосанитарлық серти-
фикатты нақты өсімдік немесе карантиндік өнім 
өсірілген немесе өндірілген елдің Өсімдіктерді 
қорғау және өсімдіктер карантині бойынша 
Ұлттық Ұйымымен беріледі. Ал қайта экспорттау 
туралы фитосанитарлық сертификат, егер жүк 
жұқтыру тәуекелі мен бүлінбесе нақты өсімдік 
немесе өнім өсірілмеген және өндірілмеген, тек 
қайта экспорттаған елдің Өсімдіктерді қорғау 
және өсімдіктер карантині бойынша Ұлттық 
Ұйымымен сол сертификаттың өзі немесе 
куәландырылған көшірмесі мүмкін.

Өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер 
карантині бойынша ұлттық ұйым өсімдіктерді 
қорғау және карантинге қарсы халықаралық кон-
венция бекіткен фитосанитариялық сертификат-
тар моделін қолдануы тиіс. Егер талап етілетін 
фитосанитариялық ақпарат фитосанитариялық 
сертификат бланкісіне сыймаса, онда ақпарат 
қосымшаға орналастырылады.

Фитосанитарлық сертификаттар нысаны 
қағаз түрінде немесе электронды нысанда берілуі 
мүмкін. Қағаз түрінде берілетін фитосанитарлық 
сертификаттарға арнайы бланкіде толтырылуы, 
қорғаныс белгілерінің және арнайы баспа әдісін 
қолданылуы талап етіледі. Ағымдағы қағаз серти-
фикаттары импорттаушыларға тамақ өнімдерін 
қоса алғанда, өсімдік өнімдері жергілікті шаруа-
шылыққа, ауыл шаруашылығына және қоршаған 
ортаға зиян келтіретін зиянкестердің барлық 
түрлерінен тексерілгендігіне кепілдік береді. 
Бұл қажетті шараларды іске асыру уақыт пен ре-
сурстар тұрғысынан қымбатқа түседі (www.ippc.
int). 

Фитосанитариялық сертификаттар қолдану 
мерзімі белгілі бір мерзіммен шектелуі мүмкін, 
себебі жүктердің фитосанитариялық дәрежесі 
фитосанитарлық сертификат берілгеннен соң 
өзгеруі мүмкін. Тиісті шарттарды экспорттаушы 

немесе импорттаушы елдің ұлттық өсімдіктер 
карантині және өсімдіктерді қорғау ұйымы 
белгілей алады.

Өсімдіктерді қорғау ұлттық ұйымы фито-
санитариялық сертификаттарды экспорт таудың 
бірыңғай фитосанитарлық сертификат ныса-
нын және фитосанитариялық сертификаттарды 
қайта экспорттаудың бірыңғай фитосанитарлық 
сертификат үлгісін ұсынады, сондай-ақ жалған 
сертификаттар саны көбеюін болдырмау үшін 
Халықаралық фитосанитарлық порталда (ХФП) 
(https://www.ippc.int) орналастырады. 

Фитосанитарлық сертификатта фитосанитар-
лық сертификат нөмері, мерзімі (айы, күні, 
жылы), қолы мен мөр барлық парақта көрсетілуі 
тиіс.

Фитосанитариялық сертификаттар жарамсыз 
деп табылады:

– толық емес немесе дұрыс емес ақпарат;
– күрделі немесе шатастыратын ақпарат;
– жалған немесе сәйкес емес ақпарат;
– фитосанитарлық сертификаттардың талап-

қа сәйкес емес модельдері;
– жарамдылық мерзімі өтіп кетсе;
– куәландырылмаған көшірмелері және т.б. 
Қазақстан Республикасында фитосанитария-

лық сертификат беру тәртібі мемлекеттік 
қызмет мәртебесіне ие, сондықтан бекітілген 
стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады. Қызмет 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің агроөнеркәсіптік кешеніндегі 
Мемлекеттік инспекция комитетінің аумақтық 
инспекцияларымен, қалалық, аудандық және 
аудандық деңгейде көрсетіледі (мемлекеттік 
қызмет көрсету орындарының мекен-жайла-
ры Интернеттің Ауыл шаруашылығы минис-
трлігінде – www.minagri.gov.kz («Қолдау және 
қызметтер» бөлімінде, «Өсімдік шаруашылығы 
саласындағы қызметтер») өтінім провайдердің 
мекен-жайына (аумақтық инспекция офисіне) 
немесе «электрондық үкімет» www.egov.kz веб-
порталына жіберіледі.

Соңғы кезде әлем елдерінде фитосанитарлық 
сертификаттау саласын толығымен ғаламдық 
орталықталындырылған хаб – электрондық 
e-Phyto жүйесіне көшу туралы сөз қозғалынып 
жатыр. Электрондық e-Phyto жүйесі қағаз сер-
тификаттарын толығымен алмастыра алады. 
Ол орталықтандырылған хабқа негізделеді, 
олар ерікті түрде Ұлттық Өсімдіктерді Қорғау 
Ұйымынан экспорттаушы елдерде серти-
фикаттар алады және оларды импорттау-
шы елдердің Ұлттық Өсімдіктерді Қорғау 
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Ұйымдарына қол жетімді әрекет етеді. Орталық 
хаб өзара алмасудың жеңіл және қауіпсіз әдісін 
қамтамасыз етеді, бұл елдердің әрқайсысы сауда 
әріптестерімен хаттамалармен алмасу үшін екі 
жақты келіссөздер жүргізу қажеттілігін жоққа 
шығарады.

2015 жылдың 19 наурызында Римде 
Халықаралық сауда процесіндегі зиянкестер 
мен өсімдіктер ауруларының таралуын қауіпсіз 
және тиімдірек жолмен таратуды бақылауға 
мүмкіндік беретін жаһандық электронды сер-
тификаттау жүйесін құру 181 елдің өкілдерімен 
мақұлданды.

Қазіргі таңда, бірнеше елдерде, атап ай-
тар болсақ, Австралия, Канада, Кения, Корея 
Республикасы, Нидерланды, Жаңа Зеландия 
және Америка Құрама Штаттарында электрон-
ды сертификаттаудың осы жүйесі пайдаланады 
(www.fao.org). 

Көптеген елдерде Халықаралық Өсімдіктерді 
қорғау туралы конвенцияға (IPPC; FAO, 1997: 
15) және Дүниежүзілік сауда ұйымының Сани-
тарлық және фитосанитарлық шаралар туралы 
келісіміне (SPS Agreement; WTO, 1995) негіз-
делген фитосанитариялық ережелер фитоса-
нитарлық сертификаттар әрекет етуде (Eschen, 
2015). 

Фитосанитарлық сертификаттау бал арасын 
қоректендіретін шөптерге, балға байланысты 
да қолданылу керек, араның барлық аурулары 
көрсетілуі керек деген де пікірлер бар (Shimanuki 
H, 1997: 18).

Н. Джаманкулов өз еңбектерінде Еуразия-
лық Экономикалық Одақ елдерінде өсімдіктер 
карантині фитосанитарлық жүйесі туралы 
мынадай пікір білдіреді: «Еуразиялық Эко-
но ми калық Одаққа үшінші елдерден жо-
ғары фитосанитариялық қатерге ие тауар-
лар ды импорттау кезінде және Еуразия лық 
Эконо микалық Одақ шеңберінде тасымал дан-
ған кезде фитосанитариялық сертификаттар 
болуы міндетті болып табылады, сондық тан 
Еуразия лық Экономикалық Одақ фитосани тар-
лық сертификаттарының бірыңғай нысандары 
болмаған жағдайда, өзара танудың мәні түсінік-
сіз болып қала береді» (Djamankulov, 2015). 

Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше 
елдердің ұлттық заңдарына сәйкес фитоса-

нитариялық талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік 
жауапкершілік белгіленген:

– Қазақстан Республикасында оны за-
лалсыздандыру және өңдеу мүмкін болмаған 
жағдайда карантиндік өнімдерді тәркілей оты-
рып, жиырмадан жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл;

– Ресей Федерациясында азаматтарға әкім-
шілік айыппұл салу үш жүзден бес жүзге дейінгі 
мөлшерінде, лауазымды адамдарға – бес жүзден 
бір мыңға дейін, заңды тұлғаларға бес мыңнан 
он мың рубльге дейінгі мөлшерінде айыппұл 
салуға әкеп соғады;

– Беларусь Республикасында – жеке кәсіп-
керге қатысты отыздан отызға дейінгі негізгі 
құндылықтан отыздан алпыс негізгі құнға дейін 
айыппұл салынады (www.zakon.kz)

Қорытынды

Біз Еуразиялық Экономикалық Одақ аясын-
да электронды фитосанитарлық сертификат-
тарды (e-Phyto) енгізуді заңнамалық тұрғыдан 
бекітілуін және Еуразиялық Экономикалық Одақ 
елдерінің фитосанитарлық сертификаттарының 
бірыңғай дерекқорын құруды ұсынамыз.

Фитосанитарлық сертификаттау карантиндік 
өнімдердің, жүктердің, материалдардың фитоса-
нитарлық талаптарға сәйкестігін растау; өсімдік 
өнімдеріне және халықаралық сауда объектісі бо-
лып табылатын басқа реттелетін материалдарға 
қатысты пайдаланылады. Орталық жүйе өзара 
сауда-саттық серіктестерімен хаттамалармен 
алмасудың жеңіл және қауіпсіз әдісін ұсынады.

Сонымен қатар, фитосанитарлық бақылау-
дың нәтижиелігін арттыру мақсатында кеден 
ісі мамандығы бойынша білім алып жатқан 
мамандардың біліктілігін арттыру мәселелесі де 
бүгінгі таңда өз өзектілігін жоғалтқан емес. Білім 
беру бағдарламаларында Кеден ісі мамандығы 
студенттері элективті түрде «Кеден бақылауы» 
курстарынан өту таңдау мүмкіндігі көзделген, 
біз болашақта фитосанитарлық бақылауды 
тереңдетіп оқытылатын арнайы курстардың 
оқу бағдарламаларында көптеп көрсетілуін 
және кеден қызметкерлері арасында кедендік 
бақылаудың әрбір түрінен жекелеген біліктілігін 
арттыру курстарының жүргізілуін ұсынамыз. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
 ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ  

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың мақсаты табиғи жүйелердің, 
қоғамның өмірлік маңызды мүдделері мен жеке тұлға құқығының қоршаған ортаға антропогендік 
және табиғи әсерлердің нәтижесінде туындайтын қатерлерден қорғалуын қамтамасыз ету 
болып табылады. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында төртінші ұзақ мерзімді 
басымдық ретінде, Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-
ауқаты деп атап көрсетілген. Бұл басымдықтың ішінде ауруды болдырмау және салауатты 
өмір салтын ынталандыру, нашақорлық пен наркобизнеске қарсы күрес, темекі мен алкогольді 
тұтынуды қысқарту, әйел мен баланың денсаулығын жақсарту, тамақтануды, қоршаған орта 
мен экологияның тазалығын арттыру мәселелері алға қойылған. Осыған сәйкес ғалымдар 
мен бүкіл қоғамның табиғи ресурстарын пайдаланудың адам үшін маңыздылығы мен табиғи 
ортаны қорғаудың қажеттілігі арасындағы қарама- қайшылықтарға байланысты дабыл қағуы 
өте орынды болып табылады. Маңызды табиғи ресурстарды өте көп мөлшерде шаруашылық 
мақсатқа пайдаланудың қоршаған ортаға тигізетін теріс зардаптары мен залалдарын жеңілдету, 
оларды барынша азайту және табиғи байлықтарды молайту жөніндегі шараларды жасау міндеті 
туындайды. Ол үшін келесі міндеттерді шешу қажеттіліктері туындайды:климаттың өзгеруі мен 
Жердің озон қабатының бұзылуына душар ететін антропогендік әсерді азайту; биоәртүрлілікті 
сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу; экологиялық апат аймақтарын, әскери-
ғарыш полигондары мен сынақ кешендерін оңалту; Каспий теңізі қайраңының ластануының 
алдын алу; су ресурстарының тозуының және ластануының алдын алу; табиғи ластануларды, 
әуе бассейнінің ластануын, радиоактивті, бактериологиялық және химиялық, оның ішінде 
трансшекаралық ластануларды жою және олардың алдын алу; өнеркәсіптік және тұрмыстық 
қалдықтардың жинақталу көлемдерін қысқарту; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу болып табылады.

Түйін сөздер: қоршаған орта, ұлттық қауіпсіздік, табиғи ресурстар, ұлттық мүдделер, су 
қауіпсіздігіне қатер.
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Legal problems of environmental safety of Kazakhstan

The purpose of the state policy in the field of environmental safety is to ensure the protection of 
natural systems, the vital interests of society and the rights of the individual from threats arising from hu-
man and natural impact on the environment.  The President’s Address to the people of Kazakhstan noted 
the health, education and well-being of the citizens of the Republic of Kazakhstan as the fourth long-term 
priority. Among this priority are the issues of disease prevention and promotion of healthy lifestyles, 
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combating drug addiction and drug trafficking, reducing tobacco and alcohol consumption, improving 
the health of women and children, improving nutrition, clean environment and ecology. In accordance 
with this, it is very appropriate to signal scientists and the whole society in connection with the contra-
dictions between the importance of the use of natural resources for humans and the need to protect the 
natural environment. The task arises to mitigate the negative consequences and damage caused to the 
environment by particularly important natural resources, to minimize their consequences and to create 
measures for the reproduction of natural resources. To do this, there are needs to address the following 
challenges: reducing the anthropogenic impact that leads to climate change and ozone depletion; preser-
vation of biodiversity and prevention of desertification and land degradation; rehabilitation of ecological 
disaster zones, military space polygons and test complexes; prevention of pollution of the Caspian sea 
shelf; prevention of degradation and pollution of water resources; elimination and prevention of natural 
pollution, air pollution, radioactive, bacteriological and chemical, including transboundary pollution; 
industrial and household waste; prevention of natural and man-made emergencies.

Key words: environment, national security, natural resources, national interests, threat to water 
security.
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Правовые проблемы обеспечения  
экологической безопасности Казахстана

Целью государственной политики в области экологической безопасности является 
обеспечение защиты природных систем, жизненно важных интересов общества и прав личности 
от угроз, возникающих в результате антропогенного и природного воздействия на окружающую 
среду. В Послании Президента страны народу Казахстана в качестве четвертого долгосрочного 
приоритета отмечены здоровье, образование и благополучие граждан Республики Казахстан. 
Среди этого приоритета поставлены вопросы профилактики заболеваний и стимулирования 
здорового образа жизни, борьбы с наркоманией и наркобизнесом, сокращения потребления 
табака и алкоголя, улучшения здоровья женщин и детей, повышения питания, чистоты 
окружающей среды и экологии. В соответствии с этим очень целесообразным является 
сигнализация ученых и всего общества в связи с противоречиями между важностью для 
человека использования природных ресурсов и необходимостью охраны природной среды. 
Возникает задача по смягчению негативных последствий и ущерба, наносимого окружающей 
среде особо значимыми природными ресурсами, минимизации их последствий и созданию 
мер по воспроизводству природных богатств. В связи с этим возникают потребности в 
решении следующих задач: снижение антропогенного воздействия, приводящего к изменению 
климата и нарушению озонового слоя Земли; сохранение биоразнообразия и предотвращение 
опустынивания и деградации земель; реабилитация зон экологического бедствия, военно-
космических полигонов и испытательных комплексов; предупреждение загрязнения шельфа 
Каспийского моря; предупреждение деградации и загрязнения водных ресурсов; ликвидация 
и предупреждение природных загрязнений, загрязнения воздушного бассейна, радиоактивных, 
бактериологических и химических, в том числе трансграничных загрязнений; промышленных 
и бытовых отходов; предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Ключевые слова: окружающая среда, национальная безопасность, природные ресурсы, 
национальные интересы, угроза водной безопасности.

 

Кіріспе

Кез келген аумақтық-ұйымдастырылған қо-
ғам ның, оның ішінде Қазақстанның экология-
лық қауіпсіздігі ішкі және сыртқы факторлар-
мен байланысты. Қазақстан Республикасының 
экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
басқа мемлекеттердің ұлттық мүдделерін іске 

асыруға байланысты туындаған экологиялық 
және сыртқы қатерлерден экономикалық 
мүдделердің басым болуы салдарынан туын-
дайтын ішкі экологиялық қатерлердің алдын 
алу және әлсіреуі ықпал етеді. Басқа факторлар-
мен қатар, экологиялық қауіпсіздік қатерлері 
мен қауіптерінің алдын алуда қоғамның 
экологиялық орнықты дамуын қамтамасыз 
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Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері

етудің құқықтық негіздеріне елеулі орын 
беріледі. 

Ресейлік ғалым М.М. Бринчуктың пікірінше, 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
құқықтық негіздері «қоршаған ортаның са-
пасын нормалау, табиғатқа зиянды әсер ету, 
табиғи ресурстарды пайдалану, қоршаған 
ортаға жоспарланған қызметтің әсерін бағалау, 
экологиялық сараптама, экологиялық лицен-
зиялау, сертификаттау, Экологиялық қолайсыз 
аумақтардың режимін реттеу, бақылау, заңды 
құқық бұзушылықтар және т. б.» болып табы-
лады (Бринчук 1995: 13). Бұл-мақаланың ба-
стамасы жоғарыда аталған барлық қаражат 
қажетті заңнамалық және нормативтік-
құқықтық актілерді, сондай-ақ табиғи ресур-
старды ғылыми негізделген, ұтымды пайда-
лануды, оларды молайтуды және қоршаған 
ортаны жақсартуды қамтамасыз ететін шара-
ларды әзірлеу және қабылдау жолымен пайда-
ланылады; экологиялық құқықтарды анықтау 
және азаматтардың өздері мекендейтін ортаға 
қатысты тиісті міндеттерін бекіту. Экологиялық 
заңнама қоршаған табиғи ортаны қорғау және 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және 
қорғау бойынша қоғамдық қатынастарды 
реттейтін актілер жүйесін білдіретін заңнаманың 
кешенді саласы. Экологиялық тұрақтылық 
қасиетіне негізделген экологиялық қызмет 
түрлерін жүзеге асыру саласы да қоғамда құқық 
тәртібін құру мақсатында болып табылады (Бо-
голюбов 2001: 12). Экологиялық заңнама жүйесі 
экологиялық қатынастардың түріне байланысты 
нормативтік құқықтық актілерді қамтитын кіші 
жүйелерге бөлінеді: 1) Қоршаған табиғи ортаны 
қорғау жөніндегі заңнамалық актілер; 2) табиғат 
пайдалану жөніндегі заңнамалық актілер. Адам 
денсаулығын қоршаған ортаның қолайсыз 
әсерінен қорғау саласындағы қатынастарды 
реттейтін экологиялық заңнаманың тағы бір кіші 
жүйесін атап өткен жөн. Адамның денсаулығы, 
өмірі, психологиялық жайлылығы қоршаған 
табиғи ортаның жағдайына байланысты.

Қазақстан Республикасының экологиялық 
заңнама жүйесінде: Табиғат қорғау заңнамасы 
мынадай заңнамалық актілермен берілген: 1996 
жылғы 5 шілдедегі «Табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар туралы», 1997 
жылғы 14 сәуірдегі «атом энергиясын пайдалану 
туралы», 1997 жылғы 25 желтоқсандағы «энер-
гия үнемдеу туралы», 2006 жылғы 7 шілдедегі 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы», 
2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық ко-

декс, 2010 жылғы 4 шілдедегі «Жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қолдау тура-
лы». 2. Табиғи ресурстар заңнамасы мынадай 
заңнамалық актілерді қамтиды: 2002 жылғы 3 
шілдедегі «өсімдіктерді қорғау туралы», 2003 
жылғы 9 шілдедегі Су кодексі, 2003 жылғы 
20 маусымдағы Жер кодексі, 2003 жылғы 
8 шілдедегі Орман Кодексі, 2004 жылғы 9 
шілдедегі «жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 
молайту және пайдалану туралы», 2010 жылғы 24 
маусымдағы «Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы». Халықтың денсаулығы мен 
өмірін қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен 
қорғау саласындағы заңнама: 1992 жылғы 18 
желтоқсандағы Семей сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы, 
1992 жылғы 30 маусымдағы «Арал өңіріндегі 
экологиялық қасірет салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғау тура-
лы», 1998 жылғы 23 сәуірдегі «Халықтың 
радиациялық қауіпсіздігі туралы», 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін қамтиды. Халықтың 
өмірі мен денсаулығын қорғау саласындағы 
табиғат қорғау, табиғи ресурстар заңнамасы мен 
заңнаманың жиынтығы қоғамның экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негізін 
құрайды. Тәуелсіз Қазақстанның экологиялық 
заңнамасы жүйесінің дамуы қазақстандық 
қоғамда болып жатқан саяси және әлеуметтік-
экономикалық жаңғырту процестерімен ты ғыз 
байланысты. КСРО ыдырап, 1991 жылы жаңа 
егемен мемлекеттің құрылуымен С.Т. Күлте-
леевтің пікірінше, Қазақстанның экологиялық 
заңнамасын дамытудың жаңа кезеңі бастал-
ды. Біз жоғарыда аталған автормен келісеміз, 
тәуелсіз мемлекеттің құрылуымен экологиялық 
заңнаманы дамытудағы жаңа кезең басталды. 
С.Т.  Күлтелеев атап өткендей, тәуелсіз Қазақ-
станның экологиялық заңнамасын дамытудың 
бірінші кезеңі 1991 жылы басталып, 1995 жылы 
Конституция қабылдануымен аяқталды.

Негізгі бөлім

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев бірінші кезеңде 1991 жылдан 
1995 жылға дейін табиғи ресурстардың жекеле-
ген түрлерін пайдалану мен қорғауды реттейтін 
бірқатар кодификацияланған заңнамалық актілер 
қабылдады. Мәселен, 1992 жылы «Жер қойнауы 
және минералдық шикізатты қайта өңдеу ту-
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ралы» Кодекс, «Семей сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы», 
«Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салда-
рынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік 
қорғау туралы» заңдар қабылданды. 1993 
жылы – Орман кодексі, Су кодексі, «Жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдала-
ну туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 
1994 жылы – «Халықтың санитарлық-эпидемио-
логиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы. 1995 жылғы 28 мау-
сымда «Мұнай туралы» заң күші бар Жарлыққа 
қол қойылды. Қазақстанның экологиялық 
заңнамасын дамытудың бірінші кезеңі негізгі 
аса маңызды актілердің, мысалы жер қойнауы, 
су және орман ресурстары туралы заңнаманың 
жаңаруы мен сипатталады. Семей ядролық сынақ 
полигоны мен Арал апатының нәтижесінде зар-
дап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау тура-
лы заңдар қабылданды.

Осы кезеңнің экологиялық заңнамасы 
мынадай ерекшеліктерге ие. Біріншіден, 
республиканың мазмұны мен нысаны бойын-
ша экологиялық заңнамасы КСРО экологиялық 
заңнамасына сәйкес келді. Заң актілері кеңес 
уақытында қолданылған ұқсас заңдардың 
бейнесі мен ұқсастығы бойынша әзірленді. 
Д.Л. Байдельдиновтың пікірінше, мұндай 
қауымдастық тек экологиялық заңнаманың 
дамуында ғана емес, сонымен қатар ТМД 
елдері заңнамасының барлық салаларында 
да байқалды, ол Достастықты құрайтын мем-
лекеттер бұрын экономика жүргізудің нақты 
орталықтандырылған жоспарлы жүйесі мен 
бірыңғай заңнамасы бар бір елді ұсынды. Соны-
мен қатар, бұрынғы КСРО-да заң шығару прак-
тикасы бекітілді, онда республикалық заңнама 
іс жүзінде одақтық заңнаманы жаңғыртады. 
Екіншіден, экологиялық заңнама осы кезеңде 
негізінен жекелеген табиғи ресурстарды пай-
далану мен қорғау саласындағы қатынастарды 
реттеуге бағытталған болатын. ТМД елдерінің 
экологиялық заңнамасын салыстырмалы талдау 
негізінде Д.Л. Байдельдинов барлық посткеңестік 
республикаларда экологиялық заңнама шама-
мен бір бағытта дамыды, оның құрылымында 
ресурстық кодекстерде кодификацияланған 
салалық Табиғи ресурстар заңнамасы басым 
болды. Үшіншіден, экологиялық заңдар тек 
жалпы принциптерді қамтып, қоршаған табиғи 
ортаның ластануын болдырмау жөніндегі шара-
ларды нашар көрсете білді.

2007 жылы 23 қаңтарда Қазақстан Респуб ли-

ка сының Экологиялық кодексі қабылданды, он-
да бүкіл тараулар мен баптар жануарлар дүние-
сін пайдалану жөніндегі талаптарға арналған. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 
экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
орнықты даму жөніндегі мемлекеттік шара-
лар кешенін анықтау мақсатында Қазақстан 
Республикасының экологиялық қауіпсіздігі 
тұжырымдамасының басты өзектілігі мен 
басымдықтарын атап өтуге болады. 

Бүкіләлемдік практикада айтылғандай, эко-
ло гия лық мәселелерді оңтайлы шешудің және 
экологиялық апаттардың алдын алудың негізі 
кез-келген мемлекеттің әлеуметтік-эконо мика-
лық жүйесін экологияландыру болып табылады.

Қоршаған орта жай-күйінің нормативтік көр-
сеткіштеріне қол жеткізе отырып, экологиялық 
қауіпсіздіктің оңтайлы деңгейін қамтамасыз 
ету осы тұжырымдаманың ережелерін кезең-
кезеңімен іске асыруды көздейді.

1 кезең екі мың төртінші – екі мың жетінші 
жылдар қоршаған ортаның ластану деңгейін 
төмендету және оны тұрақтандыру жөніндегі іс-
қимыл жоспарын әзірлеу.

2 кезең екі мың сегіз – екі мың оныншы жыл-
дар қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін 
тұрақтандыру және табиғат пайдалануға қойы-
латын экологиялық талаптарды жетілдіру.

3 кезең екі мың он бір – екі мың он сегізші 
жылдар қоршаған ортаның сапасын жақсарту 
және қоғамның экологиялық орнықты дамуының 
қолайлы деңгейіне қол жеткізу. Мұнда 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
басты мақсатын атап өткім келеді. Экологиялық 
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың 
мақсаты табиғи жүйелердің, қоғамның өмірлік 
маңызды мүдделерінің және жеке тұлғаның 
құқықтарының қоршаған ортаға антропогендік 
және табиғи әсер ету нәтижесінде туындайтын 
қауіптерден қорғалуын қамтамасыз ету болып 
табылады.

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай 
міндеттерді шешу қажет: климаттың өзгеруіне 
және Жердің озон қабатының бұзылуына 
алып келетін антропогендік әсерді төмендету; 
биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі 
мен тозуын болдырмау; экологиялық апат 
аймақтарын, әскери – ғарыштық және сынақ 
кешендерінің полигондарын оңалту; каспий 
теңізі қайраңының ластануының алдын алу; су 
ресурстарының сарқылуы мен ластануының ал-
дын алу; тарихи ластануды, әуе бассейнінің ла-
стануын, радиоактивті, бактериологиялық және 
химиялық ластануды жою және болдырмау; 
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Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері

өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың 
жинақталу көлемін қысқарту; табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу.

Жануарлар түрлерінің жоғалуы генетикалық 
деңгейде алуан түрліліктің жоғалуына әкеледі. 
Биоәртүрлілікті сақтаудың ең тиімді шара-
сы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
құру болып табылады. Республиканың ерекше 
қорғалатын аумақтарының алаңы 13,5 млн.гек-
тарды немесе бүкіл аумақтың 4.9% – ын құрайды, 
бұл биологиялық әртүрліліктің экологиялық 
теңгерімін сақтау үшін мүлдем жеткіліксіз 
және 10%-ды құрайтын әлемдік стандарттардан 
төмен.

Жануарлар дүниесін пайдалану саласындағы 
құқық бұзушылықтардың серпініне өз қызметін, 
ең алдымен, түрлі пестицидтерді (улы хими-
каттарды) пайдалана отырып, тез арада пайда 
алуға бағыттайтын мемлекеттік емес меншіктің 
әртүрлі нысандары бар кәсіпорындардың пайда 
болуы мен дамуына елеулі ықпал етеді. Біздің 
республикамыздың көптеген аймақтарында 
экологиялық жағдай қолайсыз ғана емес, соны-
мен қатар апатты жағдай болып табылады (Га-
лямова 1998: 17).

Қоршаған ортаны ластайтын және табиғи то-
зуды тудыратын негізгі көздер? Бізді қоршаған 
ауа-газдардың қоспасы әйтпесе, біздің жер шарын 
үрлейтін атмосфера. Әр түрлі поллютанттардың 
түсуі, ал атмосфера стационарлық өнеркәсіп 
көздерінен қазіргі уақытта жылына 4 миллион 
тоннадан астам.

Қазақстанның атмосферасына жоғары уыт-
ты газ тәріздес және қатты заттардың едәуір 
мөлшері бөлінеді. Егер әртүрлі стационарлық 
көздерден шығатын шығарындылардың санын 
салыстырсақ, онда шамамен 50 пайыз жылу энер-
гия көздерімен, ал 33 пайыз тау – кен және түсті 
металлургия кәсіпорындарымен шығарылады. 
Түрлі поллютанттардың шығарындыларының 
ең көп саны Шығыс Қазақстанда – жылына 
2231, 4 мың т. болады, бұл бүкіл Қазақстан бой-
ынша шығарындылардың жалпы санының 43 
пайызын құрайды. Шығарындылардың саны 
бойынша екінші орында орталық Қазақстан. 
Солтүстік Қазақстанда жылына 363, 2 мың т. 
(7 пайыз) және Оңтүстік Қазақстанда жылына 
415, 1 мың т. атмосфера ең аз ластанады, бұл 
8 пайызды құрайды. Ең ұтқыр, кең радиусы 
бар, азот және күкірт тотығы болып табылады. 
Олар айтарлықтай қарауға ауыстырылады және 
әсіресе ауыл шаруашылығы дақылдарының 
өлуіне қатты әсер етеді.

Қалалар атмосферасының қатты және 
газ тәріздес поллютанттармен ластануы күн 
сәулесінің қарқындылығын азайтады, ауаны 
қатты бөлшектердің едәуір мөлшерімен ла-
стайды, ол тұман мен түтіндердің пайда болу-
ына ықпал ететін концентрацияның ядросы бо-
лып табылады. Қатты және газ тәрізді күйдегі 
атмосферадағы зиянды қоспалардың жоғары 
құрамы атмосфераның жылу қасиеттеріне әсер 
етеді. Күн сәулесінің әсерінен, фотохимиялық 
реакциялардың нәтижесінде суммация әсері 
пайда болады, бұл жаңа, уландырғыш заттардың 
пайда болуына ықпал етеді.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінде экологиялық қылмыстар туралы 
11-тарауда 282-бап көзделген. Атмосфераға ла-
стаушы заттарды шығару ережелерін немесе 
қондырғыларды, құрылыстарды және өзге де 
объектілерді пайдалану ережелерін бұзу, егер 
бұл әрекет ауаның ластануына немесе табиғи 
қасиеттерінің өзге де өзгеруіне әкеп соқса – 
қылмыстық заңнама бойынша жауапты болады.

Қоршаған ортаның, табиғаттың және био-
сфераның өмір сүру үшін өте маңызды табиғи 
компоненті су болып табылады.

Қазақстан Республикасында өзендердің 
орташа жылдық ағысы салыстырмалы түрде 
аз және жылына 101,9 км құрайды, ал бір су 
ағысы, мысалы, Амазонкада жылына 220 км 
құрайды. Қалған су ресурстары 43,5 км құрайды 
және шектес аумақтардан (Қытай, Өзбекстан, 
Қырғызстан) түседі. Халық шаруашылығында 
пайдалануға ие жер үсті суларының ресурста-
ры 46 км көлемінде бағаланады оның ішінде 
ұзындығы 10 км астам 3447 көл, 4500 тоғандар 
мен су қоймалары бар.

Ең ірі өзендер Ертіс, Орал, Есіл, Тобыл, 
Оңтүстік және Орталық Қазақстанның ағыссыз 
аудандарынан Сырдария, Іле, Нұра, Сары-
су өзендері болып табылады. Бұдан басқа, 
Қазақстан шегінде Арал теңізі мен Балқаш көлі 
сияқты ірі тұйық су қоймалары орналасқан.

Суды қалыптастырудың табиғи факторла-
рына негізделген су ресурстарына тән тапшылы-
ғымен қатар, құрлықтың жер үсті суларының 
сапалық құрамына Ауыл шаруашылығын, 
су көлігін, өнеркәсіпті, энергетиканы және 
коммуналдық шаруашылықты қарқынды да-
мытуда көрінетін антропогендік қызметте де 
әсер етеді. Суды негізгі ластаушы өнеркәсіп 
және ауыл шаруашылығы болып табылады. 
Бұдан басқа, судың сапасына диффузды ласта-
ну көздері әсер етеді, Бұл ауыл шаруашылығы 
алқаптарынан шайылатын улы химикаттар мен 
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тыңайтқыштар. Су сапасын айтарлықтай нашар-
латады, оны улы өнеркәсіптік және тұрмыстық 
ағындар жасайды. Қалалар мен өнеркәсіптік 
орталықтарда сарқынды сулар су қоймасының 
жалпы жүктемесінің шамамен 15-20 пайызын 
ластаушы ингредиенттермен құрайды.

Жер үсті суларының сапасы мен санына 
теріс іс-әрекеттер суармалы жер алқаптарының 
ұлғаюына байланысты, әсіресе Қазақстанда аз 
емес және тұрақсыз ылғалдану аймақтарында 
шаралар көрсетеді. Республикадағы негізгі су 
тұтынушылар ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп 
және Жылу энергетикасы сияқты салалар болып 
табылады.

Судың аса өткір тапшылығы республиканың 
батысы мен оңтүстігінде байқалады. Негізгі 
су тұтынушылар суармалы егіншілік (72%), 
өнеркәсіп (29%) және коммуналдық шаруашылық 
(6,0%) болып табылады. Суармалы егіншілікте 
1,5 – 2 есе артық су шығыны байқалады. Су ре-
сурстарын қорғау мен ұтымды пайдаланудың 
маңызды бағыты жер үсті және жер асты 
суларының сапасын жақсарту болып табылады. 
Антропогендік әсерде Қазақстанның барлық 
өзендері мен су айдындарының гидрохимиялық, 
гидрологиялық және санитарлық режимі 
айтарлықтай өзгерді, сондықтан экономикалық 
және құқықтық тетіктерді құру, экологиялық 
нор малар мен нормативтерді, су, топырақ мони-
торингі және ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіру жүйесін әзірлеу қажет. Қазіргі таңда Ата 
заңымыздың бұл нормасы, сақталмай келеді 
деп,- айтуға болады. Себебі, табиғи ресур-
старды ретсіз өндіріп, оларды тиімсіз пайдала-
нуда. Қазақстан территориясының өте үлкен 
бөлігі әртүрлі факторлардың әсерінен кешенді 
ластанған, мысалы, ауаның, судың, жердің 
әртүрлі өндірістік зиянды қалдықтармен, улы 
газдармен және т.б. ластануда. Оған полигон-
дарды, сынақ алаңдарын, «Байқоңыр» ғарыш 
кешенің, ірі тау-кен өндірістерін, Балхаш, Арал, 
Каспий суларындағы экологиялык апаттар-
ды, мыңдаған өндірістік кәсіпорын, заводтар 
мен фабрикаларды қосатын болсақ, Қазақстан 
территориясының нағыз апат алаңы екенін 
байқауға болады. Еліміздің территориясы дүние 
жүзінде 9-орынға ие болса да, шегі шектеулі. 
Жайылып жатқан территориямыздың жарты-
сынан көбі өмір сүруге қолайсыз және ондай 
жерлердің көлемі күннен күнге өсуде.

Қазіргі кезде Қазақстан халқының біраз бөлгі 
тіпті жануарлар ішпейтін суды ауыз-су ретінде 
пайдаланып отырғаны айдан анық. Қалай де-
сек те сол суларды ластап отырған өндіріс 

орыңдарының саны азаюдың орнына, керісінше, 
одан әрі өсіп келе жатыр. Оның себебін 
жауапкершіліктің жоқ болуымен сипаттауға бо-
лады, олардың көбі аз мөлшердегі айыпты төлеу 
арқылы және басқа да жолдармен кұтылып 
жатады. Қоршаған ортаны қорғау — өткір 
мәселелердің бірі және ол дереу шешімді талап 
етеді. Қазақстан Республикасының экологиялық 
жағдайы тіпті күннен күнге нашарлауда және ол 
ең алдымен халықтың денсаулығы мен өміріне 
өте үлкен залалдар әкелуде.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
жыл сайын беретін қорытындысына сүйенсек, 
дүниежүзінде тек ауаның ластануынан қайтыс 
болатын адамдардың саны, автомобиль апаты-
нан қаза болатын адамдардың санынан асып 
отыр. Атмосфералық ауаға шетелдік және ұлттық 
өндірістік компаниялар зиянды газдардың 
үштен екі бөлігін тастайды екен (Культелеев 
2003: 20). Қазіргі таңда елімізде 22 млрд. тон-
надан астам өндіріс және тұтыну қалдықтары 
жинақталған. Оның 18 млрд. тоннасы техногенді 
минералды түзілімдер. Жыл сайын елімізде 700 
млн. тонна шамасында өндіріс қалдықтары пай-
да болуда, оның 250 млн. тоннаға жуығы улы 
қалдықтар. Қазір кен және байыту кешендері 
қалдықтарының ең үлкен үлесі Қарағанды 
(29,4 пайыз), Шығыс Қазақстанда (25,7 пайыз), 
Қостанайда (17 пайыз) және Павлодар (14,6 
пайыз) облыстарында. Өндіріс қалдықтарының 
басым бөлігін – 65 пайызға дейінін, аршын-
ды жыныстар, байыту қалдықтары, үйінділер 
және тағы сол сияқты техногенді минералды 
түзілімдер құрайды. Осы күндері жиналған 
аршынды жыныстар құрылыс материалда-
ры ретінде және істен шыққан шахталарды, 
карьерлерді жабу мақсатында қолданылып 
отыр. Мысалы, “Қазақстан Алюминийі” ААҚ 
өндіріс қалдықтары істен шыққан карьер лерде 
орналастырылады. Өткен жылы техникалық 
рекультивацияның бірінші кезеңі ретінде 
түзілген өндіріс қалдықтарының жалпы 
көлемінің 20 пайызы істен шыққан карьерлерді 
жабуға қолданылды. Сол сияқты Қарағанды 
облысының кәсіпорындары мен нысандарын-
да былтырғы жылы түзілген қалдықтардың 
41 пайызға жуығы қолданылған және кәдеге 
жаратылған. “Арселор Миттал Теміртау” АҚ-та 
түзілген қалдықтардың 25 пайызы кәдеге жара-
тылып, қайталама ресурстардың 35 пайыздан 
астамы өндіріске қайтарылған.

Республикада жиналған тұрмыстық қатты 
қалдықтардың көлемі 14 млн. текше метрден 
астамды құрайды. Жыл сайын елімізде 2,1 
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Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері

млн. текше метрден астам тұрмыстық қатты 
қалдықтар жиналады. Биылғы жылдың бірінші 
жартыжылдығында олардың көлемі 2,286 млн. 
тоннаны құрады, олардың 15 пайызы ғана 
қайта өңделеді. Тұрмыстық қалдықтарды қайта 
өңдеу, олардың нақты жиналған көлемін азайт-
пайды. Олар үнемі арамызда болғандықтан 
тұрғындардың денсаулығы мен өміріне едәуір 
қауіп төндіреді. Елді мекендерде тұрмыстық 
қалдықтар үшін сынақ алаңдарының жоқтығы 
немесе олардың экологиялық, санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға сай болмауынан 
барлық жерде кездейсоқ қоқыстардың пайда 
болуына әкелуде. Бүгінге дейін Қазақстанда 
қалдықтарды залалсыздандыру сынақ 
алаңдарында жинау арқылы жүзеге асырылады.

Тарихи иесіз қалдықтарға келетін болсақ, 
алдын ала анықтау және қолда бар мәліметтерді 
талдау нәтижелері бойынша тарихи иесіз 
қалдықтар саны республикада 1000-нан астам 
нысанды құрайды. Олардың 85 пайызы кен 
өндіру саласының 750 нысандарына, 13 пайы-
зы иесіз сынақ алаң нысандарына және қалған 2 
пайызы ауыл шаруашылығы мен басқа да жер-
лерде бар. Тұрақты органикалық ластаушылар 
ең маңызды экология мәселелерінің маңызды 
тұсы болып табылады. Оларды алдын ала 
анықтау барысында республикада құрамында 
1,5 мың тоннадан астам тұрақты органикалық 
ластаушылары бар аумақ айқындалған. 
Қалдықтармен жұмыс істеу мәселелерін рет-
теу үшін министрліктің Экологиялық рет-
теу және бақылау комитетінде Қалдықтармен 
жұмыс істеуді реттеу басқармасы құрылды. 
Басқарма міндетіне еліміздегі қалдықтармен 
жұмыс істеу мәселесімен айналысатын барлық 
ведомстволардың жұмысын үйлестіру кіреді. 
Міне, осы мәселелерді шешу үшін Елбасының 
тапсырмасына сәйкес министрлік қалдықтарды 
басқару бойынша жұмыстардың үйлестірушісі 
болатын “Жасыл Даму” орталығы атты өндіріс 
және тұтыну қалдықтарын кешенді басқару 
бойынша орталық құруды көздейтін 2010-2020 
жылдарға арналған “Қазақстан экологиясы” 
мемлекеттік бағдарламасын әзірледі. (Дастан 
2009: 2)

Елбасының 2006 жылғы 1 наурыздағы 
Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
мақсатында бір жылдан соң Экологиялық ко-
декс қабылданды. Онда тұңғыш рет заңнамалық 
түрде орнықты дамудың негіздері бекітілді. 
Ең біріншіден, кодекске ең үздік еуропалық 
тәжірибеге сәйкес, қолжетімді үздік технологи-

ялар негізінде кешенді экологиялық рұқсаттар 
енгізілді. Соған сәйкес, кәсіпорындар өндіріс 
күрделілігі, қоршаған ортаға тигізетін әсерінің 
дәрежелері бойынша төрт топқа бөлінді. Бұл 
орайда экологиялық нормалауда қоршаған 
орта сапасының нысаналы көрсеткіштері 
қолданылады. Содан соң кодекске сәйкес, 
қалдықтарға меншік құқығы, оны бір тұлғадан 
басқа тұлғаға және мемлекетке беру жөніндегі 
нормалар енгізілген.

Қазір шетел компанияларының көбі 
қоршаған ортаны қорғауға байланысты өздеріне 
жүктелген міндеттерді толығымен атқара ал-
мауда. Жыл сайын “Теңізшевройл” ЖШС, 
АДЖИП ККО, Атырау мұнай өндеу зауыты 
секілді ірі кәсіпорындардың қызметі бары-
сында экологиялық талаптардың орындалуын 
тексеру үшін министрліктің Экологиялық рет-
теу және бақылау комитеті жоспар бойынша 
тексеріс жүргізеді. Кәсіпорындар тарапынан заң 
бұзушылық анықталған жағдайда, оларға заңмен 
белгіленген тәртіп бойынша шара қолданылады.
Бүгінгі таңда еліміз қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы табиғатты қорғау бойынша жан-
жақты халықаралық жобалар мен бағдарламалар, 
келісімдер аясында Бүкіләлемдік даму банкі, 
Әлемдік экологиялық қоры, БҰҰ Даму бағ дар-
ламасы, Орталық Азияның аймақтық эколо-
гия лық орталығы, БҰҰ Еуропалық комис-
сиясы мен басқа да көптеген халықаралық 
ұйым дармен ынтымақтастықта. Әлемдік 
эколо гиялық қор, БҰҰ Даму бағдарламасы, 
Бүкіләлем дік банктің бірлесіп қаржыландыруы 
аясында онға жуық халықаралық жобалар 
жүзеге асырылуда. Олар Қазақстанда жылу-
мен жабдықтаудың коммуналдық жүйесіндегі 
парниктік газдардың көлемін қысқартуға, су 
ресурстарымен экожүйелік басқару әдісін 
жақсартуға, Қазақстанда жел энергиясы ры-
ногын дамытуға ықпал етуге, Қазақстанның 
далалық экожүйесінің ғаламдық маңызды 
биоалуандығын сақтауға бағытталған.

Еліміздегі әр аймақтың шаруашылығы, 
инфрақұрылымы әртүрлі, осыған байланысты, 
қоршаған ортаны ластаушы көздер де әртүрлі. 
Қазақстанның экологиялық зілзала аймағын 
және төтенше экологиялық жағдай аймағын 
белгілеу Үкіметтің қаулысымен бекітілген 
“Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау 
критерийлері” арқылы жүзеге асырылады. Арал 
өңірі мен Семей полигонынан зардап шеккен 
аймақтар экологиялық қасірет аймағы ретінде 
жарияланған. Ал, атмосфералық ауаның жал-
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пы жай-күйін айтатын болсақ, 2012 жылдың 
қорытындысында атмосфералық ауаның ласта-
ну индексі бойынша ең көп ластану деңгейі Ал-
маты және Шымкент қалаларында байқалған. 

Осы факторлардың әсер етуінен өндірістік 
қалаларда аурулардың белгісіз түрлері тараған. 
Адамдардың өмір сүруінің орта жасы бірден 
төмендей бастаған, сонымен қатар өлім саны да 
кенеттен өсіп кеткен. Мамандардың дәлелдеріне 
сүйенсек, қазіргі кезде халық шегіп отырған 
зардаптар болашақта бірнеше ұрпақтарға үлкен 
кері әсерін тигізеді.

Қазақстанның денсаулық сактау ұйымының 
хабарлауынша республикамызда әртүрлі 
улы газдардан зиян шеккен адамдарды ем-
деп, денсаулықтарын калпына келтіру үшін 
бірнеше миллиард тенге қаражат керек, деген-
мен, бұзылған денсаулықты қайтадан бұрынғы 
қалпына келтіру мүмкін емес (Боголюбов: 
2001 13). Атмосфералық ауаға тасталатын зи-
янды газдардың үштен бір бөлігін тасымал-
дау көліктерінен шығатын газдар құрайды. 
Әрбір жеңіл көлік жылына ауаға 12-13 тон-
на улы заттар тастайды екен. Сонымен қатар, 
шетелдік және ұлттық өндірістік компаниялар, 
елдегі атмосфералық ауа мәселесін одан әрі 
өршіте түсуде.Атмосфералық ауаның автокөлік 
түтіндерінен ластану проблемасы халық жиі 
қоныстанған ірі қалаларға және өндірістік 
агломерацияларға тән. Бұл проблема және 
оның зиянды салдары қазіргі уақытта мүдделі 
мемлекеттік органдармен, мемлекеттік емес 
және ғылыми-зерттеу ұйымдармен зерттеліп, 
талқылануда. Қазіргі таңда қалалардың 
атмосфералық ауасының ластануында саны 
көбейіп жатқан автокөліктің үлесі мол.

Табиғатты қорғау саласының бірі – 
экологиялық бақылау. Бұл бағытта бірсыпыра 
жұмыстар іске асырылуда. Республика бойын-
ша облыс, аудан, қалаларда айналадағы орта-
ны қорғау, экологиялық бақылау мекемелері 
құрылды.

Адам мен табиғат арасындағы қайшылықты 
шешуді қоғам реттейді, оның қызметі – 
адамдардың санасын тәрбиелеу және олардың 
өзін қоршаған әлемді қорғауға бағытталған ын-
талы жігерін қолдау. 

Қазіргі уақытта барған сайын көптеген елдер 
оны шешу үшін өздерінің күш-жігерін біріктіре 
бастады. Ұзаққа созылатын экологиялық 
қауіпті жоюмен қатар, төтенше экологиялық 
жағдайларда көмек көрсетілуде. Осының бәрі 
БҰҰ-ның ұсынған “Жер біреу ғана!” деген 
ұранын жүзеге асыруды көздейді. Дүниежүзілік 
қауымдастық мынадай жағдайды басшылыққа 
алады: экология тұрғысындағы мәселелерді 
шешудің нақты жолы – адамдардың өндірістік 
және өндірістік емес іс-әрекетін бір қалыпты 
экологиялық дамуды – айналадағы ортаны жал-
пы адамзаттың және әрбір адамның мүддесіне 
сай тұрғыда өзгертуді қамтамасыз етіп 
ұйымдастыру. 

 
Қорытынды

Экологиялық апаттан қалай құтылуға бо-
лады? Табиғатты қалай сауықтыруға болады? 
Бұл өте күрделі мәселе. Бұл үшін ең алдымен, 
адамдардың жалпы табиғатқа деген көзқарасын 
өзгертіп, дұрыстау керек, тәрбиелеу керек. Ол 
үшін балалар бақшасынан бастап, мектептер-
де, жоғарғы оқу орындарында, адамдардың 
табиғатқа, қоршаған ортаға деген көзқарасын 
өзгертіп, қалыптастыру керек. Қазіргі заманға 
сай экологиялық идеология қажет. Егер біз, жас 
ұрпақты жас кезінен бастап табиғатты сүйюге 
тәрбиелемесек көп нәрседен ұтылатынымыз хақ. 
Әрбір тәрбиеші, мұғалім, маман, басшы, эколо-
гия негіздерін жақсы білуі қажет. Сонда ғана, 
әрбір адамның миында, қанында, көзқарасында 
қоршаған ортаны бүлдірмеу керектігі туралы 
негіз қалыптасады. Адамдар сонда ғана туған 
өңір табиғатын қорғауға белсенділік көрсете 
алады. 
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ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ

Данная статья посвящена проблемам правового регулирования недропользования. Даны 
предложения по реформированию системы государственного регулирования недропользования. 
Эти меры направлены на обеспечение эффективного использования недр. Важно отметить 
актуальность основных аспектов развития законодательства о недрах в современных условиях. 
Автором также затрагиваются вопросы рационального недропользования и государственного 
управления в сфере охраны недр и недропользования. Данная статья содержит цели и принципы 
Казахстанского Кодекса о недрах и недропользовании, который вступил в силу в конце июня 
2018 года. Этот Кодекс призван упростить регулирование в горнодобывающей, углеводородной 
и урановой отраслях, повысить их привлекательность для инвесторов и разрешить открытый 
доступ к геологическим данным. Анализ законодательства о недрах приводит к тому, что на 
сегодняшний день государство, являясь единственным собственником, о6еспечивает гарантии 
охраны и оптимального использования недр. Подземные ресурсы, то есть минеральные и 
нефтехимические ресурсы, являются истощаемыми месторождениями, и поэтому потенциальное 
истощение этих месторождений вызывает социальную озабоченность. Вопрос заключается в 
реальной оценки потребления недр. Это осо6енно важно при принятии решения о возобновляемых 
источниках энергии, отходах утилизация и использовании новых технологий, использующих 
недра.

 Ключевые слова: недра, недропользование, законодательство, право недропользования, 
рациональное использование, государственное регулирование.
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On the question of further improvement  
of the legislation on subsoil resources

This article is devoted the problems of legal regulation of subsoil use. The proposals on reforming 
the system of state regulation of subsoil use are given. These measures are aimed at ensuring effective 
use of subsoil. It is important to note topicality the main aspects in the development of legislation on the 
subsoil in modern conditions, also touches upon the issues of rational subsoil use and state management 
in the sphere of subsoil protection and subsoil use. This article contains the objectives and principles of 
the Kazakhstani Code on Subsoil and Subsoil use, that has entered in force at the end of June 2018. This 
Code is designed to simplify regulation of mining, hydrocarbons and uranium industries, to increase at-
tractiveness of them for investors and to allow open access to geological data. Analysis of the legislation 
on subsoil, leads to the fact that today the state, being the sole owner, provides guarantees of protection 
and optimal use of subsoil. Sub-soil resources, i.e., mineral and petrochemical resources, are exhaust-
ible deposits, and the potential depletion of these deposits is therefore of social concern. The issue is to 
assess the real value of one unit of resource, i.e., the burden for society of not having it in the future, or 
in a less usable form, due to its present consumption. It is particularly significant when making decision 
about renewable energy, waste recycling, and the use of new technologies that use sub-soil resources.
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Жер қойнауы заңнамасын жетілдіру мәселелері

6ұл мақалада жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу мәселелері қарастырылды. Жер 
қойнауын пайдалануды мемлекеттік реттеу жүйесін реформалау 6ойынша ұсыныстар 6ерілген. 
6ұл шаралар жер қойнауын тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге 6ағытталған. Заманауи 
жағдайларда жер қойнауы туралы заңнаманы дамытудың негізгі аспектілерін өзектілігін атап 
өткен жөн, сондай-ақ жер қойнауын ұтымды пайдалану және жер қойнауын қорғау және жер 
қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік 6асқару мәселелеріне де назар аударылады. 6ұл 
мақала 2018 жылдың маусым айының соңында күшіне енген жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы Қазақстан Респу6ликасының Кодексінің мақсаттары мен принциптерін қамтиды. 
Осы Кодекс кен өндіру, көмірсутегі шикізаты және уран өнеркәсі6ін реттеуді жеңілдету, олардың 
тартымдылығын арттыруға 6ағытталған. инвесторларға және геологиялық деректерге ашық 
қол жеткізуге мүмкіндік 6ереді. Жер қойнауы туралы заңнаманы талдау нәтижесінде, 6үгінгі 
күні мемлекет жер қойнауының жалғыз иеленуші ретінде қорғау және ұтымды пайдаланудың 
кепілдіктерін қамтамасыз етеді деген корытынды жасауға 6олады. Жер асты ресурстар, яғни 
минералды және мұнай-химиялық ресурстар, таусылмайтын кен орындары 6олып та6ылады 
сондықтан осы кен орындарының әлеуетті сарқылуы әлеуметтік алаңдаушылық тудырады. 
Мәселе ресурстың 6ір 6ірлігінің нақты құнын 6ағалау,яғни 6олашақта 6олмайтын қоғам үшін 
ауыртпалықты, не 6олмаса қолданыстағы түрінде, қазіргі кезде тұтыну. 6ұл жаңартылатын 
энергия көздері, қалдықтар туралы шешім қа6ылдау кезінде ерекше маңызды кәдеге жарату 
және жер қойнау ресурстарын пайдаланатын жаңа технологияларды қолдану.

Түйін сөздер: жер қойнауы, жер қойнауын пайдалану құқығы, заңнама, жер қойнауын 
пайдалану, ұтымды пайдалану, мемлекеттік реттеу.

Введение

На данном этапе развития правовой на-
уки система права дает возможность разгра-
ничить отрасли права по специфическим при-
знакам и методу правового регулирования 
(Мухиᴛдинов  Б.Н., 2004: 56).

 Роль государства в области отношений в 
сфере недропользования является весьма акту-
альной, государство как основной институт пра-
вового регулирования правоотношений включа-
ет в себя методы и способы осуществления норм 
законодательства о недрах. Право недропользо-
вания как производное системы права является 
инструментом правового регулирования в ре-
шении проблем сырьевого сектора Республики 
Казахстан, однако в условиях рыночных и соци-
ально-экономических преобразований оно тре-
бует более тщательного изучения необходимых 
для устранения несоответствий и противоречий 
в действующем законодательстве о недрах. В 
целях дальнейшего усовершенствования законо-
дательства о недрах в настоящее время назрела 
потребность разработки новой концептуальной 
модели права недропользования. В Германии 
проблема рационального использования при-
родных ресурсов теоретически является эле-
ментом политики, которая разрабатывается на 

национальном уровне. Исследования городов 
(Мюнхен, Берлин и Фрайбург) показывают, как 
разные муниципалитеты и другие участники 
правовых отношений на местном уровне при-
меняли различные подходы к энергетической 
политике. Как показала практика, успешность 
перехода от системы планирования и консти-
туционных механизмов к более эффективным 
формам политики использования энергетиче-
ских ресурсов зависит от процессов институци-
онализации разработки политики. Мюнхенский 
подход «Stadtwerke München» (государственная 
коммунальная компания, которая владеет и экс-
плуатирует различные виды возобновляемых 
источников энергии: гидроэнергетика, биогаз 
и геотермальная энергия, ветряные турбины 
и фотоэлектрические установки) основан на 
устойчивом качестве и является доказатель-
ством адаптивности инновационных методов 
использования недр. Бирн отмечает, что инте-
грации рыночных, финансовых и политических 
факторов развития фотоэлектрических систем 
в Германии, в части развития возобновляемых 
источников энергии, которые быстро становят-
ся конкурентоспособными, являются резуль-
татом фундаментально реформированной си-
стемы государственной поддержки (Бирн, Дж. 
2016: 5).
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Основная часть

В рамках решения проблем в области пра-
ва недропользования необходимо определить 
вектор государственной политики в сфере не-
дропользования. В условиях устойчивого раз-
вития нормативное регулирование основных 
вопросов в законодательстве о недрах должно 
быть направлено на охрану, восстановление и 
рациональное использование недр. Государство 
в лице государственных органов, наделенных 
определенными полномочиями и функциони-
рующих на различных уровнях, должно обе-
спечить реализацию данных принципов, так как 
реализация данных принципов является осно-
вополагающим фактором в развитии социаль-
но- экономической составляющей государства. 
Анализируя существующее законодательство 
о недрах, сделан вывод о том, что государство, 
являясь единственным собственником, обеспе-
чивает гарантии охраны и оптимального исполь-
зования недр, а правонарушения в отношении 
недр можно определить как правонарушения в 
отношении объекта окружающей среды, право-
нарушения в отношении объекта недропользо-
вания и правонарушения в отношении объекта 
права собственности. 

В насᴛоᴙщее времᴙ сᴛрукᴛура права недро-
пользования предсᴛавᴫᴙеᴛсᴙ сᴫожной консᴛрук-
цией, сосᴛоᴙщей из оᴛдеᴫьных эᴫеменᴛов право-
вых инсᴛиᴛуᴛов права собсᴛвенносᴛи и права 
недропоᴫьзованиᴙ, ᴛребующих реформированиᴙ, 
направᴫенного на сохранение национаᴫьных 
инᴛересов. Недра в экономике Казахсᴛана 
занимаюᴛ особое месᴛо и ᴙвᴫᴙюᴛсᴙ сырьевой 
базой разᴫичных промышᴫенных производсᴛв 
(Баимбеᴛов Н.С., 2018: 37).

 Именно специфичносᴛь недр как объекᴛов 
природы быᴫа предпосыᴫкой возникновениᴙ пра-
ва недропользования в качесᴛве самосᴛоᴙᴛеᴫьной 
группы в правовой сисᴛеме. Есᴫи рассмаᴛриваᴛь 
исᴛорию возникновениᴙ права недропользова-
ния, то необходимо оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо до недавнего 
времени Горное право сущесᴛвоваᴫо ᴫишь как 
часᴛь природоресурного права (Баимбеᴛов Н.С., 
2014: 23). На сегоднᴙшний день право недрополь-
зования как самосᴛоᴙᴛеᴫьнаᴙ оᴛрасᴫь сисᴛемы 
права регуᴫируеᴛ общесᴛвенные оᴛношениᴙ 
в сфере недропоᴫьзованиᴙ и ориенᴛировано в 
сᴫедующих направᴫениᴙх:

– Обеспечение рационаᴫьного испоᴫьзо-
ваниᴙ недр

– Обеспечение охраны недр 
– Эффекᴛивное государсᴛвенное управᴫение 

– Обеспечение воспроизводсᴛва ресурсов 
недр и ᴛ.д.

Меᴛод права недропользования харакᴛери-
зуеᴛсᴙ как совокупносᴛь средсᴛв воздейсᴛвиᴙ 
на учасᴛников общесᴛвенных оᴛношений в 
обᴫасᴛи недропоᴫьзованиᴙ в цеᴫᴙх обеспечениᴙ 
рационаᴫьного и компᴫексного испоᴫьзованиᴙ 
недр. Нормы права недропользования опре-
деᴫᴙюᴛ права и обᴙзанносᴛи субъекᴛов недро-
поᴫь зованиᴙ, усᴛановᴫенные государсᴛвом на 
правах собсᴛвенника недр. Испоᴫьзование недр 
осущесᴛвᴫᴙеᴛсᴙ в сᴫедующих направᴫениᴙх:

1) геоᴫогическое изучение недр;
2) разведка поᴫезных ископаемых;
3) добыча поᴫезных ископаемых;
4) испоᴫьзование просᴛрансᴛва недр;
5) сᴛараᴛеᴫьсᴛво.
Права недропользования и их правопри-

мениᴛеᴫьной пракᴛики позвоᴫᴙюᴛ сдеᴫаᴛь вы-
вод, чᴛо для эффекᴛивного функционированиᴙ 
даннаᴙ оᴛрасᴫь ᴛребуеᴛ совершенсᴛвованиᴙ 
сов ре менного Законодаᴛеᴫьсᴛва о недрах. 
Модер ни зациᴙ государсᴛвенной поᴫиᴛики в 
обᴫасᴛи недропоᴫьзованиᴙ позвоᴫиᴛ увеᴫи чиᴛь 
экономические показаᴛеᴫи в обᴫасᴛи испоᴫь-
зованиᴙ недр и создаᴛь эффекᴛивный механизм 
государсᴛвенного управᴫениᴙ в сфере недро-
поᴫьзованиᴙ.

В соответствии с Законодаᴛеᴫьсᴛвом усᴛа-
нов ᴫены следующие обᴙзанносᴛи недропользо-
вателя:

1. За свой счеᴛ и на свой риск осущесᴛвᴫᴙᴛь 
недропоᴫьзование в сооᴛвеᴛсᴛвии с усᴫовиᴙми 
конᴛракᴛа.

2. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва по доᴫе месᴛ-
ного содержаниᴙ в рабоᴛах и усᴫугах, сооᴛвеᴛ-
сᴛвующей ᴛребованиᴙм насᴛоᴙщего Кодекса, в 
ᴛом чисᴫе по видам рабоᴛ и усᴫуг, вкᴫюченных 
в перечень приориᴛеᴛных рабоᴛ и усᴫуг, 
уᴛверждаемый упоᴫномоченным органом в 
обᴫасᴛи угᴫеводородов.

3. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по минимаᴫьной доᴫе месᴛного содержаниᴙ 
в кадрах.

4. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по ᴫиквидации посᴫедсᴛвий недропоᴫьзо-
ваниᴙ.

5. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недро поᴫь  зо - 
ва ᴛеᴫᴙ по расходам на социаᴫьно-экономи чес кое 
развиᴛие региона и разви ᴛие его инфрасᴛрукᴛуры 
в период добычи.

6. Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва недропоᴫьзова-
ᴛеᴫᴙ по собᴫюдению им и его подрᴙдчиками 
порᴙдка приобреᴛениᴙ ᴛоваров, рабоᴛ и усᴫуг, 
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испоᴫьзуемых при проведении операций по раз-
ведке иᴫи добыче угᴫеводородов и добыче ура-
на, опредеᴫᴙемого упоᴫномоченными органами 
в обᴫасᴛи угᴫеводородов и добычи урана.

7. Обеспечиᴛь опᴛимаᴫьносᴛь и безопасносᴛь 
применᴙемых ᴛехнических средсᴛв добычи.

8. Обеспечиᴛь охрану месᴛорождениᴙ угᴫево-
дородов оᴛ проᴙвᴫений опасных ᴛехногенных 
процессов, приводᴙщих к осᴫожнению при их до-
быче, снижению экономической эффекᴛивносᴛи 
добычи угᴫеводородов.

9. Обеспечиᴛь досᴛоверный учеᴛ добыᴛых и 
осᴛавᴫᴙемых в недрах запасов угᴫеводородов, 
продукᴛов их перерабоᴛки и оᴛходов произ-
водсᴛва, образующихсᴙ при добыче.

10. Обеспечиᴛь собᴫюдение норм и сᴛандар-
ᴛов, применᴙемых меᴛодов и способов добычи.

11. Обеспечиᴛь выпоᴫнение экоᴫогических и 
саниᴛарно-эпидемиоᴫогических ᴛребований при 
скᴫадировании и размещении оᴛходов добычи и 
продукᴛов перерабоᴛки угᴫеводородов в цеᴫᴙх 
предоᴛвращениᴙ их накопᴫениᴙ на пᴫощадᴙх во-
дозабора и в месᴛах заᴫеганиᴙ угᴫеводородов.

12. Обеспечиᴛь извᴫечение угᴫеводородов в 
порᴙдке, предусмоᴛренном проекᴛом разрабоᴛки 
месᴛорождениᴙ.

Выпоᴫнᴙᴛь обᴙзаᴛеᴫьсᴛва по собᴫюдению 
недропоᴫьзоваᴛеᴫем и (иᴫи) его подрᴙдчиками 
усᴛановᴫенного порᴙдка приобреᴛениᴙ ᴛоваров, 
рабоᴛ и усᴫуг при проведении операций по раз-
ведке иᴫи добыче угᴫеводородов и добыче ура-
на. Однако особенности экономических отноше-
ний в стране требуют детального рассмотрения 
вопросов, касающихся объектов фонда недр в 
условиях экономического кризиса, требующих 
расширения экономических возможностей для 
создания наиболее эффективной системы рас-
пределения средств. 

На сегодняшний день законодательство о не-
драх содержит свод норм, регламентирующих 
организационные и природоохранные меры по 
стабилизации экологической обстановки в об-
ласти недропользования и освоения полезных 
ископаемых. Они в первую очередь направлены 
на минимизацию изменений общего состояния 
недр при сохранении качества недр в результа-
те деятельности в области недропользования. 
Необходимо также отметить, что минеральные 
ресурсы СНГ распределены неравномерно, так, 
например, в России сосредоточены такие полез-
ные ископаемые как, нефть, бокситы, медь, ни-
кель, олово, драгоценные металлы; в Казахстане 
– нефть, уран, свинец, цинк, вольфрам, хромовая 
руда, марганцевая руда, фосфаты; в Узбекистане 

– уран, медь, золото. 85-90% нефти, газа, твер-
дого угля, урана, железной руды, свинца, цинка, 
золота и серебра всего мира сосредоточены в 
этих странах. Необходимо отметить, что страны 
СНГ могут не только удовлетворить потребно-
сти внутреннего рынка, но и являются основ-
ными экспортерами углеводородов, минералов 
и металлов на мировом рынке, таких как нефть, 
газ, хром, марганец и титановое сырье, алюми-
ний, никель и медь, платиноиды и алмазы, вхо-
дят в число ведущих стран мира как экспортеры 
и оказывают существенное влияние на мировой 
рынок.

С развитием горнодобывающей промышлен-
ности в СНГ требуется тщательное рассмотре-
ние и устранение существующих экологических 
факторов в области минимизации экологиче-
ских рисков во всех областях недропользования. 
Каспийское море имеет стратегическое значение 
не только для Казахстана, но и для Содружества. 
Нефтегазовый регион, расположенный среди 
основных рынков нефти, является крупным по-
ставщиком нефти. Обеспечивая сырой нефтью 
и газом больше потребителей, необходимо пом-
нить, что запасы каспийской нефти очень неве-
лики и в основном сосредоточены на побережьях 
Азербайджана и Казахстана, а газ добывается в 
прибрежных регионах Туркменистана. Неза-
висимо от распределения природных ресурсов, 
Государства Содружества продолжают сотруд-
ничество в области горнодобывающей промыш-
ленности, добычи полезных ископаемых и раз-
вития минерально-сырьевого комплекса в СНГ. 
Природные ресурсы, прежде всего минеральные 
и сырьевые, – основа человеческой жизни и, 
прежде всего, формируют ее, определяя буду-
щее мировой цивилизации. В связи с этим, гео-
политическая роль стран в мировом сообществе 
во многом определяется богатством недр на их 
территории. Использование этих ресурсов – в 
национальных интересах страны, в связи с этим 
основной задачей государственного регулирова-
ния в области охраны окружающей среды явля-
ется обеспечение соблюдения принципов эколо-
гического права:

– рациональное и комплексное использова-
ние природных ресурсов и недр;

– предотвращение необратимых техноген-
ных процессов;

– безопасная утилизация отходов.
Согласно законодательству государствен-

ный фонд недр формируется в целях опреде-
ления правового режима недр, и обеспечение 
рационального использования государственно-
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го фонда недр производится и производится с 
учетом: 

1) необходимости обеспечения националь-
ной, экологической и энергетической безопас-
ности Республики Казахстан;

2) международных обязательств Республики 
Казахстан;

3) утвержденных документов системы госу-
дарственного планирования Республики Казах-
стан;

4) потребностей Республики Казахстан в со-
ответствующих видах полезных ископаемых и 
(или) продуктах их переработки;

5) необходимости восполнения и увеличения 
минерально-сырьевой базы Республики Казах-
стан по видам полезных ископаемых;

6) экологических и социально-экономиче-
ских перспектив развития регионов;

7) сведений единого кадастра государствен-
ного фонда недр;

8) сведений об обладании одним лицом или 
группой лиц из одного государства совокупной 
долей в правах недропользования и (или) объек-
тах, связанных с правом недропользования;

9) сведений государственного мониторинга 
недр;

10) обобщения и анализа геологической ин-
формации;

11) возможностей существующей инфра-возможностей существующей инфра-
структуры.

Концептуальные изменения:
– новый упрощенный порядок предостав-

ления прав недропользования, установления и 
классификации; 

минеральные ресурсы:
– упрощенные процедуры правильного ис-

пользования недр, аналогичные австралийской 
процедуре «первым пришел, первым обслужен»;

модель лицензирования:
– переход к международным процедурам 

оценки запасов;
– открытый доступ к геологическим дан-

ным и их оцифровка;
– более строгие экологические положения 

по реагированию на аварии на недрах;
– другие существенные изменения.
В контексте развития правоотношений в 

сфере недропользования особое внимание необ-
ходимо уделить разработке механизма, предус-
матривающего правовое регулирование в обла-
сти частной собственности на недра. Для этого 
необходимо установить комплекс мер правового 
регулирования деятельности частных лиц, обе-
спечивающих охрану, защиты недр и экологи-

ческую безопасность для природных ресурсов 
и населения. Основными предпосылками для 
создания данного механизма правового регули-
рования деятельности негосударственных пред-
приятий являются: 

– преобладание экономических интересов 
над экологическими требованиями, 

– нежелание вести работы методами, ис-
ключающими негативное воздействие на состо-
яние и воспроизводство недр, 

– отсутствие эколого-правовой культуры. 
Истощение ресурсов недр вызывает серьез-

ную озабоченность при оценке состояния окру-
жающей среды и также используется в качестве 
аргумента в пользу более цикличной экономики 
(Дэвис, Дж.A., 1999: 37). Вопрос заключается 
в реальной оценке потребления недр в целях 
уменьшения негативных последствий в буду-
щем. Это особенно важно при принятии решения 
о возобновляемых источниках энергии, отходах 
утилизации и использовании новых технологий, 
использующих недра.

Соблюдение этих принципов позволит соз-
дать комплекс мер по правовому регулированию 
природоохранной деятельности, направленной 
на защиту и охрану природных ресурсов в целях 
обеспечения экологической безопасности. Госу-
дарства –члены СНГ с крупнейшей минераль-
но-сырьевой базой в мире (топливно-энергети-
ческой, металлургической, горно-химической и 
др.) имеют ряд преимуществ в мировом сообще-
стве. На сегодняшний день разведаны и изучены 
более 20 тысяч месторождений полезных иско-
паемых СНГ. Доля стран СНГ в мировых запа-
сах нефти составляет 23-24%, газа – 35%, угля 
– 22%, железа – 36%, хрома – 9%, марганца – 34-
35%, боксита – около 7%, никеля – 22%, кобаль-
та – 15%, свинца и цинка – 20%.

Результатом развития промышленной пере-
стройки явился рост добычи востребованных ви-
дов полезных ископаемых и выход на мировой 
рынок. В основном это нефть, газ, алюминий, 
медь, никель, титан, свинец, цинк и минераль-
ные удобрения. Сегодня минерально-сырьевой 
сектор является главной составляющей эконо-
мики государств Содружества, это около 20-
30% ВВП за счет экспорта минерального сырья 
и продуктов его переработки. Это более полови-
ны валютных поступлений в бюджет СНГ. Из-
учение мирового опыта в области безопасного 
недропользования, а также проведение и анализ 
научных исследований станут предпосылкой для 
создания наиболее эффективной системы право-
вого регулирования в сфере недропользования.
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Основным инструментом в совершенствова-
нии системы правового регулирования деятель-
ности негосударственных предприятий может 
стать экономическая заинтересованность недро-
пользователей в сохранности и рациональном 
использовании недр. 

Так в кодексе прописаны следующие прин-
ципы: 

Принцип стабильности контракта:
1. Казахстан гарантирует правовую стабиль-

ность условий недропользования.
2. Кодекс гарантирует стабильность догово-

ров, заключенных до его принятия, за исключе-
нием случаев, когда в законодательство вносят-
ся изменения для обеспечения национальной и 
экологической безопасности; регулировать во-
просы здравоохранения, налогообложения и та-
можни и защищать конкуренцию.

3. Изменения и дополнения в кодекс, ухуд-
шающие результаты деятельности недрополь-
зователя и предпринимательские операции, не 
распространяются на заключенные договора и 
лицензии, выданные до вступления в силу ука-
занных изменений и дополнений.

Между тем правильная юридическая клас-
сификация контрактов на недропользование, 
включая их правильные названия, имеет боль-
шое практическое значение, поскольку она 
означает определение их вида и типа и, следо-
вательно, установление их особенностей и раз-
личий. Теоретически, обозначение конкретного 
договора (например, концессионного договора, 
соглашения о разделе продукции и др.) должно 
означать автоматическое установление для них 
определенного правового режима, а именно: су-
щественных условий договора; основные права 
и обязанности сторон, налоговый режим и т. д. 
(При этом дискреционный принцип граждан-
ского права позволяет дополнять содержание 
договора любого типа (вида) дополнительны-
ми условиями в пределах, допускаемых импе-
ративными нормами действующего законода-
тельства). Установление четкого и понятного 
законодательного режима для контрактов на 
недропользование значительно облегчает недро-
пользователям выход на внешний рынок, в част-
ности, возможность заемного финансирования 
(обеспечение финансирования), а также возмож-
ность привлечения инвестиций в целом.

Необходима разработка и реализация про-
граммы: по охране, защите и воспроизводству 
недр, учитывая экономические интересы не-
дропользователей, и внести соответствующие 
корректировки в Кодекс Республики Казахстан 

«О недрах и недропользовании». Подземные 
ресурсы, то есть минеральные и нефтехимиче-
ские ресурсы, являются истощаемыми место-
рождениями, и поэтому потенциальное истоще-
ние этих месторождений вызывает социальную 
озабоченность.  

К примеру в Европе проблема возобновля-
емых ресурсов является актуальной, особенно 
в части возобновляемых источников энергии. 
Возобновляемая энергия остается недостаточ-
но используемым ресурсом в регионах. Немец-
кие ученые рассматривают текущую немецкую 
«Energiewende» (энергетический переход) в 
качестве примера: возобновляемые источни-
ки энергии рассматриваются как необходимый 
ресурс для развития экономики страны. Отход 
от существующего метода путем введения в 
действие структуры адвокационной коалиции 
(АКФ), принятия политики в области возобнов-
ляемых источников и охраны ресурсов недр, 
необходим системный подход для анализа по-
требления ресурсов. Данный подход помога-
ет извлечь уроки для будущих энергетических 
сценариев в Великобритании, поместив более 
абстрактные концепции устойчивых энергети-
ческих переходов (SET) в контексте городов 
Великобритании,  пост-Brexit (Мохаммед А.С., 
2018: 27).

Обсуждая проблему рационального ис-
пользования природных ресурсов и возобнов-
ляемых источников энергии, Великобритания 
рассматривает: переход от регулирования к 
управлению; внедрение инноваций в области 
возобновляемых источников энергии в части, 
недостаточно используемых ресурсов; внедре-
ние стратегии использования возобновляемых 
источников энергии; переход от политики к 
практике. Детальное исследование реконцепту-
ализации подходов в политике использования 
возобновляемых источников энергии привело 
к принятию системного подхода в управлении 
энергоресурсами и недрами. Предложенная 
интегрированная структура основывается на 
мультискалярной и многосторонней стратегии 
интегрированного управления, пересматрива-
ет способ, которым возобновляемые источники 
энергии рассматриваются в текущих условиях 
управления в Великобритании.

Интегрированная структура включает в 
себя: новый подход к политике использования 
возобновляемых источников энергии, который 
охватывает инновации, контроль управления и 
инклюзивные процессы, в целях регулирования 
социально-экономических последствий полити-
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ческих решений в стране. Несмотря на то, что Ве-
ликобритания имеет ряд существующих струк-
турных преимуществ, которые потенциально 
могут позволить инновации и преобразования, 
она продолжают отставать от своих европейских 
конкурентов в условия инноваций, возобновля-
емых источников энергии, производительности 
и устойчивого использования ресурсов. Напри-
мер, согласно Закону об изменении климата 
2008 года, политика Великобритании в области 
возобновляемых источников энергии исследует 
и внедряет инновационные подходы, адаптиру-
ясь к уже существующим энергетическим систе-
мам и ресурсам (Коуел Р., 2017: 35).

Наличие природных ресурсов является одной 
из главных предпосылок, благоприятной жизни 
населения. Стабильность в экономике страны за-
висит с течением времени от такой важной де-
терминанты, как функциональность общества, 
человеческого ресурса. Использование термина 
«нерациональное использование» до сих пор 
порождает множество дискуссий, обычно он 
применяется к материалам и нематериальным 
продуктам (например, товарам и услугам), по-
тенциал которых не был полностью использован 
или реализован. Данное определение включает 
также и недоиспользование всех ресурсов, ко-
торые, однако, могут быть управляемы или вос-
становлены с помощью специальных правовых 
механизмов, увеличивая тем самым функцио-
нальную ценность. Возобновляемые ресурсы 
рассматриваются как ресурсы, генерируемые 
в результате естественных процессов, которые 
постоянно пополняются. Теория роста эконо-
мики Пенроуза предполагает относительную 
значимость нерационального использования ре-
сурсов, которые могут являться основными дви-
гателями роста темпов экономики стран (Пенро-
уз  E.T., 1959, 56).

Теоретические дискуссии на данную тему 
также можно рассматривать как часть более ши-
рокого дискурса о том, как подходить к совре-
менным экологическим проблемам, связанным с 
политикой использования ресурсов. Так, Дрызек 
отмечает, что в центре дискуссий должен быть 
вопрос отхода общества от путей индустриализ-
ма и материализма (Дрызек, 2005, 35). В свою 
очередь, ученные Пелло и Брем, исследуя социо-
логические вопросы окружающей среды, прихо-
дят к мнению, что различные аспекты проблем 
использования ресурсов, в том числе и недр, 
зависят от характеристик данных ресурсов и от-
ношения к ним (Пелло, Брем Н.Х. 2013, 39). Од-
нако Льюис и Маслин, обсуждая возникновение 

антропогена в послевоенную эпоху, отмечают 
экспоненциальный рост современных энергети-
ческих ресурсов, включая ядерную энергетику, 
и подчеркивают необратимое влияние на пре-
образование отношений между природной и ан-
тропогенной средой (Льюис С.Л. 2015: 519).

Заключение

Государственное управление в области поль-
зования недрами и их охраны и переработки ми-
нерального сырья представляет собой осущест-
вление соответствующими органами государства 
его функций, определяемых правом государ-
ственной собственности на недра. Связь между 
правом собственности и правом управления со-
стоит в том, что управление является способом 
выражения отношений собственности. Иначе 
говоря, правовая регламентация отношений по 
управлению в данной области, в конечном счете, 
является регламентацией отношений собствен-
ности на недра, служит материальной гарантией 
управления. При этом следует иметь в виду, что 
государственное управление недрами, будучи 
целостным социальным явлением, представляет 
собой подсистему иной более многогранной си-
стемы – государственного управления в области 
использования и охраны объектов природы. По-
этому, если возникновение и развитие органов 
управления в рассматриваемой сфере связано с 
потребностями такого своеобразного и сложно-
го объекта, как недра, то их надлежащее функци-
онирование и дальнейшее совершенствование в 
значительной мере зависят от реализации целей 
и задач управления всеми природными ресурса-
ми. Следовательно, Программа должна решить 
следующие стратегические задачи, касающиеся 
сохранения недр: совершенствования действу-
ющего законодательства, оптимизации системы 
недропользования и охраны окружающей среды 
а также задачи в области стабилизации обще-
ственно-политической ситуации.

 Право на недропользование определяется 
правом, гарантируемым Кодексом, использовать 
конкретный участок недр для коммерческих це-
лей в течение определенного периода в обмен на 
плату. Право пользования недрами является не-
делимым имущественным правом. Участок недр 
как объект прав недропользования. Участок 
недр – это геометризованный участок недр с 
фиксированными границами, который был пре-
доставлен недропользователем для использова-
ния. В то же время его границы обозначены на 
уровне земли или на дне водоема (участок недр) 
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в соответствии с контрактом или лицензией на 
недропользование. В отдельных случаях участок 
недр предоставляется в пользование по договору 
и может быть ограничен по глубине. 

Права недропользования могут принад-
лежать физическим и юридическим лицам, 
если иное не предусмотрено Кодексом. Один 
вид права недропользования может принад-
лежать нескольким организациям одновре-
менно с указанием доли каждой организации 
(Кодекс Респубᴫики Казахсᴛан «О недрах и 
недропоᴫьзовании», 2018 г.).

Право недропользования может переходить 
от одного юридического лица к другому по при-
чинам, предусмотренным гражданским законо-
дательством. 

Порядок выдачи разрешения на передачу 
прав недропользования и (или) объектов: 

Предприятия, намеревающиеся приобрести 
права недропользования (доли в них) на осно-
ве недр контракт на использование, лицензию 
на разведку твердых полезных ископаемых 
или лицензию на добычу или связанные с ними 
объекты. 

Компетентный орган откажет в выдаче раз-
решения в случаях, если при передаче прав на 
недропользование (интересы в том же) объекты, 
связанные с правом на недропользование, угро-
жают Национальной безопасности.

Несмотря на то, что вышеупомянутые кон-
тракты на обслуживание относятся к контрак-
там на оказание услуг, они будут иметь другой 
правовой режим: в первом случае контракт 
автоматически подпадает под действие поло-
жений законодательства о недропользовании, 

включая императивные правила (например, 
обязательное применение) казахстанского пра-
ва на нефтяные операции; обязательное исполь-
зование подрядчиком казахстанских товаров, 
работ и услуг), тогда как во втором случае это 
будет регулироваться правилами Гражданского 
кодекса, не содержащими условий, касающихся 
казахстанского содержания и разрешающими 
Приложение к договорам на обслуживание об-
ременено иностранным элементом иностранно-
го права по усмотрению сторон (Еᴫюбаев  Ж.С., 
2005: 4, 34).

К примеру, разработанные в Германии кон-
цепции в области упрвления природными ре-
сурсами, напрямую зависят от политических и 
социальных норм. В комментариях Бевериджа и 
Керна, дискуссии о ресурсосбережении затраги-
вают вопрос о безопасности внедрения техноло-
гических инноваций после ядерной катастрофы 
на Фукусиме, надо отметить, что членство в ЕС 
также влияет на процесс формирования полити-
ки Германии (Беверидж Р., 2013: 3).

Таким образом, необходимо отметить, что 
в современной Казахстанской отрасли недро-
пользования существует потребность в созда-
нии новой модели развития правоотношений 
для обеспечения благоприятной экологической 
обстановки и формирования конкурентоспособ-
ной, перспективной среды для осуществления 
социально-экономического развития. В целях 
модернизации данной отрасли важным является 
обеспечение полноценной государственной под-
держки, так как от качества реализации любой 
государственной программы зависит эффектив-
ность социальной политики государства.
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The purpose of research, based on the properties of pathogenic microorganisms of natural origin and 
biological agents for creating biological weapons, their existing classification by degree of pathogenic-
ity, method of penetration, etc., to identify the main properties of these microorganisms in the forensic 
aspect, systematize them to determine the tactics of the investigation at the initial stage of the investiga-
tion.
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terials, also the works of criminologists devoted to the theory and practice of investigating special types 
of crime served as a basis to this article.

Key words: act of terrorism, pathogenic microorganism, biological agents, especially dangerous in-
fections, biological weapon, virus, pathogenic bacterial, rickettsia, toxins, tactics, investigative actions.
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Патогенді микроорганизмдер биотерроризмнің  
криминалистикалық сипаттамасының элементі ретінде

Мақала терроризм актісін жасау кезінде патогенді микроорганизмдермен материалдық 
ортаның зақымдану жағдайларын криминалистикалық талдауға арналған. Зерттеу тақырыбының 
өзектілігі қазіргі уақытқа дейін криминалистикалық әдебиетте зерттелмегендігімен және 
«аса қауіпті инфекциялар», «биологиялық агенттер», «бактериологиялық қару», «биологиялық 
қару», «патогенділік», «контагиозды қасиеттер» және т.б. ұғымдар қарастырылмағандығымен 
түсіндіріледі. Криминалистикада қазіргі уақытта әзірленген биологиялық қарудың биологиялық 
агенттерінің қасиеттері, көрсетілген құралдарды қолдана отырып, террористік акт жасалуы 
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мүмкін материалдық жағдайда іздің пайда болу механизмі мен сипаты жүйеленбеген. Іздестіру 
тергеу әрекеттерін жүргізуді техникалық-криминалистикалық қамтамасыз ету мәселелері 
қаралмаған, мысалы, оқиға болған жерді тексеру кезінде, егер терроризм актісі жасалған болса, 
осы санаттағы қылмыстарды тергеудің тактикалық ерекшеліктері бойынша ұсыныстар жоқ, 
мамандар қандай процессуалдық нысанда іске тартылуы тиіс, террористің (-тердің) кінәлілігін 
дәлелдеу үшін қандай мән-жайлар және қандай мамандардың көмегімен анықталуы тиіс, сондай-
ақ терроризм қылмыстарын тергеу әдістемесін құрайтын өзге де сұрақтар зерттелген емес.

Зерттеудің мақсаты, биологиялық қару жасау үшін қолданылатын табиғи патогенді 
микроорганизмдердің және биологиялық агенттердің қасиеттеріне сүйене отырып, олардың 
патогендік дәрежесі бойынша, ену тәсілі және т.б. бойынша қазіргі жіктемесіне сүйене отырып, 
бұл микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін криминалистикалық аспектіде бөліп көрсету, 
тергеудің бастапқы кезеңінде тергеу жүргізу тактикасын анықтау үшін оларды жүйелендіру.

Биологиялық агенттерге, биологиялық қаруға, бактериалогиялық материалды индикациялау 
әдістеріне арналған микробиологтардың, вирусологтардың, биологтардың, эпидеомиологтардың, 
әскери эпидеомиологтардың ғылыми еңбектері, сондай-ақ қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу 
теориясы мен практикасына арналған криминалистердің еңбектері әдіснамалық негіз болды.

Түйін сөздер: терроризм актісі, патогенді микроорганизмдер, биологиялық агенттер, аса 
қауіпті инфекциялар, биологиялық қару, вирус, патогенді бактерия, риккетсия, токсиндер, 
тактика, тергеу әрекеттері.
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Патогенные микроорганизмы  
как элемент криминалистической характеристики биотерроризма

Статья посвящена криминалистическому анализу обстоятельств поражения материальной 
среды патогенными микроорганизмами при совершении акта терроризма. Тема актуальна 
тем, что она до настоящего времени не изучена в криминалистической литературе, не 
рассматривались такие понятия, как «особо опасные инфекции», «биологические агенты», 
«бактериологическое оружие», «биологическое оружие», «патогенность», «контагиозные 
свойства» и т.д. В криминалистике не систематизированы свойства разработанных к настоящему 
времени биологических агентов биологического оружия, механизм и характер следообразования 
в той материальной обстановке, где может быть совершен террористический акт с применением 
указанных средств. Не рассматривались вопросы технико-криминалистического обеспечения 
проведения поисковых следственных действий, например, при осмотре места происшествия, 
если совершен акт терроризма, нет рекомендаций по тактическим особенностям расследования 
данной категории преступлений, не известны, в какой процессуальной форме должны 
привлекаться специалисты, какие обстоятельства и с помощью каких специалистов должны быть 
установлены для доказывания виновности террориста (-ов), а также не разработаны и другие 
вопросы, составляющие методику расследования терроризма. 

Цель исследования, исходя из свойств патогенных микроорганизмов природного 
происхождения и биологических агентов для создания биологического оружия, существующей 
их классификации по степени патогенности, по способу проникновения и т.д., – выделить 
основные свойства эти микроорганизмов в криминалистическом аспекте, систематизировать их 
для определения тактики проведения следствия на начальном этапе расследования. 

Методологической основой послужили научные труды микробиологов, вирусологов, 
биологов, эпидеомиологов, военных эпидеомиологов, посвященные биологическим агентам, 
биологическому оружию, методам индикации бактериалогического материала, а также труды 
криминалистов, посвященные теории и практике расследования отдельных видов преступлений. 

Ключевые слова: акт терроризма, патогенные микроорганизмы, биологические агенты, особо 
опасные инфекции, биологическое оружие, вирус, патогенная бактерия, риккетсия, токсины, 
тактика, следственные действия.
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Introduction

The Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan, taking into account international 
experience in the methods of committing acts of 
terrorism, international experience in combating 
terrorism, has significantly expanded the acts of 
possible forms of acts of terrorism. In Chapter 10 
of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
“Criminal Offenses Against Public Security and 
Public Order”, 15 compositions are classified as 
terrorist offenses (http://adilet.zan.kz/rus/ docs/
K1400000226#z927). The act of terrorism (the 
most serious act) in accordance with Article 255 of 
the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
is considered as an offense transformed into a 
multi-object crime, where the main object remains 
public safety, and additional objects are life, health, 
property and other law-enforcement benefits. The 
legislator, when describing the signs of the objective 
side of an act of terrorism, uses the concepts of 
methods – “... carrying out an explosion, arson ... 
... or spreading epidemics or epizootics, as well as 
other actions, capable of causing massive death of 
people. ” indicated as one of the dangerous ways 
for terrorists to use causative agents of infectious 
diseases (pathogenic microorganisms).

The pathogenic microorganisms existing in the 
nature became the objects of research for the military 
– industrial sphere in a previous century (Konovalov, 
2014; Alibek, 2003; www.portal-slovo.ru). The 
results of those researches led to the creation of the 
biological weapon, the main component of which 
were the biological agents (or cultivated pathogenic 
microorganisms or the causative agents of especially 
dangerous infections cultivated in laboratories). The 
proportion of the meanings is following: biological 
weapon and biological agents are like the whole 
and the part. The meaning of a biological weapon 
is wide: it unites the set of carrier and organisms of 
wildlife, which, by negatively influencing on other 
objects of wildlife (human, fauna, flora, including 
house animals and crops), causes significant harm, 
can lead to lethal outcome, at the same time has the 
ability to extend by itself, resulting in epidemic, 
pandemic, epizooty, epiphytotic. The carriers can be 
different: it can be warheads of cruise missiles in a 
military sphere and container, even a plastic bag, in 
terrorist’s arm. 

Now all the types of biological weapons are 
illegal: several conventions were adopted to forbid 
the development, storage and usage of biological 
weapons. For example, The Convention on the 
Prohibition of the Development, Production and 

Stockpiling of Bacteriological (Biological) and 
Toxin Weapons and on their Destruction, which 
was adopted on 16 December 1971 (https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
bacweap.shtml). However, despite the convention, 
there is an information that biological weapon is 
continuing to be developed. The military experts 
think that biological weapon in some aspects is 
more dangerous than a nuclear one. It’s properties 
and features seem like it can possibly lead to the 
elimination of humanity on the planet, as it was told 
by Russian scientific V.Y. Evstigneev at lection, 
which took place in Moscow Institute of Physics 
and Technology on 25 March and 8 April 2003 
(Evstigneev, 2003).

The operation of the biological weapon does 
not differ by it’s ingenuity. Virus or pathogenic 
bacterial does not sort where the ally or enemy 
is, having got on freedom, they destroy all the 
creatures on their path. After the usage of the 
pathogenic virus or bacillus of anthrax, nobody 
can guarantee that infection will not desolate 
even the attackers. The science is not capable 
of development of guaranteed protection from 
microorganisms yet. Furthermore, even if antidote 
is developed earlier, it can be ineffective, because 
viruses and bacteria always mutate (Alibek, 2003). 
As scientists think, the biological weapon was not 
used in military motives in a modern history due 
to this fact (Konovalov, 2014; Alibek, 2003: 228-
231, 233). It is probable that this tendency will be 
kept in the future. 

However this point of view is not suitable to the 
situation with terrorists. Due to the fact that there 
are suicide executors, there is no guarantee that 
they can be stopped by the consequences of using 
the biological weapon. The range of organizations 
and individuals, which are able to use the biological 
agents as an instrument of terror, which differ 
by group structure, financial source, ideology, 
motivation and practicing methods, can be very 
various (Schmid, 1983: 119-158). 

It consists of huge, well-paid organizations, 
oppositional rebel groups, religious and cult sects, 
which propagandize the ideology of “Apocalypse”, 
various types of nationalist groups, separated 
political movements and groups, also single 
terrorists (Taylor, 1991: 135). 

As stressed by foreign researchers in the last 
century (Crozier, 1974: 130; Jenkins, 1984: 23; 
Laqueur, 1987: 97; Laquer, 1999; Schmid, 1983: 
119-158; Taylor, 1991: 135; Grosscup, 1987: 
78) and now (Laquer, 2001: 80) certain political, 
nationalist, religious organizations of radical-



ISSN 1563-0366                       Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №1 (89). 2019
eISSN 2617-8362

91

Tapalova R.B. et al.

extremist orientation consider it permissible to use 
any violent methods to achieve their goals. 

The dangerous tendency in a progress of 
terrorism during the conditions of globalization is 
the fact that criminal terrorist organizations choose 
much more sophisticated ways of terrorist attacks, 
use advances of science and technology, so that now 
the possibility of using the mass destructive weapon 
by them (chemical, biological, nuclear) comes real 
(Zhiganova). 

The danger of bioterrorism is determined by a 
number of prerequisites, as Alibek K. (Alibek, 2003), 
Beljakov V.D. (Beljakov, 1988), etc. indicate, they 
include the following factors: 

1.High effectiveness of using various types of 
biological weapons by terrorists, it can cause an 
epidemic in a short term, which leads to the death of 
an enormous quantity of people, animals and crops. 
Many biological weapons are capable of epidemic 
spread. 

2. Microorganisms can get into every facility, 
there is no guaranteed protection from them by 
engineering structures. 

3. The big variety of biological agents, which 
can be used for destruction of enemies: there is a 
significant number of possible sources for biological 
weapons, including natural centers, grounds to 
examine the biological weapon. According to 
approximate data, there are collections of various 
bacterial strains in 67 countries, which belong to 
several organizations, medical centers in several 
states have causatives of anthrax and plague. The 
quantity of sources of lethal bacteria and inadequate 
security of storage locations can turn medical and 
biological centers to voluntary and involuntary 
sources of biological weapon supply for terrorists. 

4. The production of certain types of biological 
weapon does not demand any special equipment 
and it is not very difficult, according to producers 
(Evstigneev, 2003), developing this weapon will not 
be so difficult even for countries with low level of 
technical progress.

5. The biological weapon is easily transported 
and hardly found out by any type of inspection: in 
fact, each infection demands special methods of 
treatment and prevention, so it makes the possibility 
of preparing for reflection of any potential attack 
very difficult. 

6.The difficulty of timely detection of use of 
biological weapon by enemy and the presence of 
incubation interval of contamination make the fact 
of use less noticeable; due to uncertainty of who 
and where will try to do bioterrorism attempt and 
what biological agents will be used as an instrument 

of terror, the threat and attempts to use biological 
weapons will always remain.

7. The ability of biological weapon to strike 
people, animals and agricultural plants. However 
this ability is very selective: one type of pathogens 
calls the human diseases, whereas another harms 
only animals.

8. A biological weapon makes a strong 
psychological impact on population, the panic and 
fear will appear immediately.

However this type of mass destruction weapon 
has a significant disadvantage, which limits it’s 
use – it is extremely nonselective, but terrorist may 
ignore this factor (Evstigneev, 2003).

The investigation of bioterrorist attack differs 
from investigation of another crimes:

– By high mental tension of investigator’s 
work, due to emergency regime.

– By necessity of regular operational response.
– By regular cooperation with forces, which 

must perform protective measures, apply measures 
of immune and emergency preventions from diseas-
es among people, animals, plants, that means disin-
fecting the territory, damaged by attack.

The complex of necessary measures during 
investigation depends on natural and military 
properties of used pathogenic microorganisms. 
In 1998, the Ministry of health care of the USSR 
approved the list of pathogenic agents so that 
security and protective measures were taken against 
them. Then and later the list of especially dangerous 
infections, which have natural sources in Kazakhstan, 
was approved by order №62 of Minister of health 
care (https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30086861#pos=0;0). The list of infections is 
following: plague, tularemia, anthrax, brucellosis, 
Congo-Crimean hemorrhagic fever, hemorrhagic 
fever with nephrotic syndrome, smallpox, botulism, 
tick-borne encephalitis, cholera. The causatives 
of infections, which are very dangerous for 
people according to list, have different levels of 
pathogenicity. Despite the medical advances, some 
infections depending on organ they harm and degree 
of injury can lead to a lethal outcome.

Sometimes in remote regions of Kazakhstan 
outbreaks of anthrax, or brucellosis, or Congo-
Crimean hemorrhagic fever, or cholera, tick-borne 
encephalitis plague in certain seasons. Each case of 
disease is determined by relevant services by the 
list of especially dangerous infections. According 
to data of the Ministry of health care, so far all 
infections were caused by nature. In the presence of 
bases, acts of criminal character were considered as 
a break of sanitary regulation or hygienic standards, 
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a violation of veterinary rules a criminal negligence, 
inaction on service, concealment of information 
about circumstances that create a danger for life and 
health of people.

Due to the development of tourism and frequent 
cases of diseases among tourists by brought in 
infections, Kazakhstan scientists as virologists, 
infectiologists, microbiologists studied and gave 
description of clinic symptoms in a monograph, 
which was devoted to tropic infections – malaria, 
sleeping sickness (African trypanosomiasis), Chagas 
disease (American trypanosomiasis), leishmaniosis, 
leprosy, yellow fever, Marburg hemorrhagic fever, 
Ebola hemorrhagic fever, schistosomiasis, filariasis, 
onchocerciasis (Amireev, 2014). 

The list of dangerous microorganisms does 
not end with this; due to region on Earth, there are 
another pathogenic microorganisms in wildlife such 
as Bolivian hemorrhagic fever, Venezuelan equine 
encephalomyelitis and so on (Onishenko, 2003). 
What is the difference between natural pathogenic 
microorganisms and pathogenic microorganisms, 
which are biological weapon? A difference is very 
essential. Scientists, who developed biological 
weapon, had the task to strengthen the pathogenicity 
of microorganisms, in contrast to natural ones, 
to make them stable to impact of climatic factors, 
action of antibiotics, to endow with property for 
production in industrial scales, to make it possible to 
keep them in a long-term, to adopt for transportation. 

According to military epidemiology, biological 
weapons should have the following criteria:

have a higher pathogenicity in comparison with 
the natural analogue; its impact must have combat 
effectiveness; the possibility of cultivating the 
pathogen; resistance of the pathogen; simplified 
ways of transmission, infection; to be epidemic. Even 
for the selection of biological weapons attention is 
paid to species immunization; therapy; detection of 
pathogens; the reverse action (Evstigneev, 2003). 

It is very important in a biological warfare 
that dangerous agents had high pathogenicity, the 
number of microbes necessary to damage planned 
objects must be extremely minimum. 

The fighting efficiency means that biological 
weapon must have the ability to strike and disable 
the object of attack. Also it consists of the quantity 
of death (number of death per each hundred of 
population); approximate duration of a sharp stage 
of a disease (period, when person is exhausted at 
all); character and duration of recovery period and 
duration of incubation interval. 

The criterion of causative’s existence assumes 
that there must be a method to get this agent in 

a necessary number. If we need to get a large 
amount of causatives, we should create appropriate 
cultures. It relates to a majority of infectious agents, 
because lots of bacteria can be grown up in simple 
environments, some of them need special nutrition 
and even vitamins. Fungi can grow up in even 
simpler environment. Rickettsia and viruses can not 
grow up this way, they breed only in cells of suitable 
person. It was found that lots of rickettsia and viruses 
breed well, when they are inoculated, for example, 
into chicken eggs and under appropriate conditions.

The criterion of stability means ability to cope 
with influence of environment, which makes a 
destructive impact on microorganisms (drying, 
effect of ultraviolet, high temperature and high 
concentration of disinfectants), also stability is a 
property to keep virulence in field conditions. The 
virulence of dangerous bacteria can weaken or 
disappear in adverse or even favorable conditions. 
Stability of the least stable bacterium can be 
increased by laboratory processing. Unstable, but 
very convenient agent can be stabilized. But this 
quality may change the way of use of an agent. More 
stable causatives as spores of anthrax can be used to 
strike open areas, because in conditions like this they 
can live very long, according to researchers, they live 
10 years. The least stable ones, for example, bacilli 
of tularemia and cocci of meningitis can transfer by 
positive gearing from source to object, for example, 
via droplet nuclei. 

The criterion of transmission and epidemic (the 
ability to transfer from one infected to another) 
concerns the question of tactical use of agents in 
biological war. The criterion of epidemic can be 
missed during selection, but transmission ways of 
infection are necessary to be considered. Yellow 
fever and sapropyra are the examples of diseases 
that transfer via insects in natural conditions, 
however, undoubtedly, they can extend also by air. 
Despite the fact that airborne transmission is the 
most widespread way of mass infection of people 
in a bacteriological war, we should not ignore other 
ways of infection.

The criterion of immunization and therapy is 
defined by the fact that average efficiency of any 
agent depends on presence of effective medicine to 
protect the population by vaccination or preventive 
measures or treatment by strong medical antibiotics.

The criterion of detection means the difficulty in 
identification of an agent in region attacked by agent 
during bacteriological war.

The criterion of retroaction is the ability of 
agent to strike anyone, who used biological weapon. 
This ability depends on 2 qualities of biological 
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agents: pathogenicity and epidemic features. The 
first quality determines direct danger for those, who 
work with pathogens and use them; the second one 
has a big importance due to possibility of epidemic 
disease to spread to even users.

The listed combat properties used in biological 
weapons of pathogenic microorganisms, as 
evidenced by scientists, depend on the technology of 
laboratory processing. This means that the causative 
agents of the same type will have different combat 
properties depending on the technology.

Attention should be paid to this data. In terms of 
evidence, subject to the use of biological agents by 
terrorists, it is possible to identify the source of the 
biological agent.

Thus, the concept of “pathogens of natural 
origin” and the concept of “biological agent” are 
not identical. Biological agent is considered as a 
component of biological weapons. Terrorists can 
use both natural pathogens and cultured strains 
developed under laboratory conditions related to 
components of biological weapons to carry out their 
criminal intentions.

As noted in scientific sources, in all published 
lists, the quantitative and qualitative composition of 
biological agents considered as weapons for military 
purposes is constantly changing, microbiologists, 
bacteriologists in many countries continue to 
research, but the list of “classical” is sufficiently 
formed and consists of the following agents:

1. Pathogens of viral origin: natural smallpox, 
hemorrhagic fever Marburga, Ebola, Lassa, 
Bolivian hemorrhagic fever, Venezuelan horse 
encephalomyelitis, Eastern horse encephalomyelitis, 
yellow fever, Japanese encephalitis, Dengue fever, 
Rift Valley fever, hemorrhagic fever with kidney 
syndrome, Congo – Crimean hemorrhagic fever.

2. Causative agents of rickettsia nature: epidemic 
typhus, spotty fever of the rocky mountains, Q fever.

3. Pathogens of a bacterial nature: plague, 
anthrax, tularemia, glanders, melioidosis, 
brucellosis, legionellosis.

4. Toxins of plant and animal origin: botulinum 
toxins, tetanus, anthrax, shigelle, staphylococcal and 
enterotoxins, ricin, neurotoxins, etc. (Onishhenko, 
2003).

This interest to toxins is attracted by a range 
of advantages over causative agents of infectious 
diseases, as specialists claim. They are more stable 
at storage and use, they can be easily received in 
a large amount in scientific research laboratories, 
it is possible to use them secretly in sabotage and 
terrorist attacks, and the most important thing is that 
there is no incubation interval of disease, according 

to scientists, which brings toxins to chemical agents 
closer by tactical characteristics.

Therefore, according to the data of military 
epidemiologists, the list of agents added to a group 
of possible biological tools by specialists, which 
are in danger of use by terrorists, is widened by 
causative agents of virus nature and biological 
toxins now. It is not excluded that new agents 
developed by genetic engineering will be added to 
this list. However, scientists highlight that arsenal 
of antidotes which provide population with effective 
protection from biological agents is not full enough. 
This fact creates difficulties in the matter of specific 
and emergency prevention of a range of dangerous 
infectious diseases and defeats by toxins.

The tactics of initial investigative actions depend 
on what pathogenic microorganisms are used by 
terrorists.

There are several types of agents divided by 
objects of criminal encroachment:

1) biological agents that encroach lives and 
health of population and cause epidemic and 
pandemic (pathogens dangerous for people, viruses, 
rickettsia, bacteria, toxins, also every genetically 
changed microorganism and genetic element).

2) biological agents that harm crops and cause 
epiphytotic (pathogens dangerous for plants such as 
viruses bacteria, microscopic fungi and genetically 
changed microorganisms).

3) biological agents that encroach animals and 
cause epizooty (pathogens dangerous for animals, 
viruses (for example, causatives of foot-and-mouth 
disease, smallpox of sheep), bacteria and genetically 
changed microorganisms).

This classification into groups defines for the 
practice what specialists must be engaged to help 
investigation in a process of inspection of the 
scene, survey of corpses of animals, appointment of 
examination. 

The next classification of pathogenic 
microorganisms important for investigation is the 
degree of expressiveness of pathogenicity (which is 
relevant for both natural and cultivated causatives):

1) the first row – virus of natural smallpox, 
the causatives of plague, anthrax, botulism 
(toxins), Marburg hemorrhagic fever, tularemia, 
glandes, melioidosis, flu, sapropyra, Venezuelan 
encephalomyelitis of horses;

2) the second row – the causatives of brucellosis, 
Japanese encephalomyelitis, yellow fellow, cholera, 
tetanic, toxins of diphtheria.

3) the third row – therabies virus, HIV, virus 
of parenteral hepatitis, the causatives of syphilis, 
gonorrhea, infections of staphylococcus.
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Pathogenic microorganism as an element of forensic characteristics of bioterrorism

The next classification is based on abilities of 
pathogenic microbes to get into a human’s organism 
in natural conditions:

1) by air via respiratory organs (airborne, aero 
genic);

2) by food and water via digestive tract 
(alimentary way);

3) via uninjured skin as a result of stings of 
infected blood-sucking arthropods (transmission);

4) via mucous membranes of mouth, nose, eyes, 
also via damaged skin drape (contact way);

The significance of two classifications determines 
the system of preventive measures, equipment of 
operational investigation group, tactics of carrying 
out inspection, questioning, search.

Then we should pay attention on carriers of 
pathogenic microorganisms. Terrorists must find 
ways to solve a problem of transportation to a place 
of attack and it’s expansion. Militaries transported 
a biological weapon by air blast bombs and aerosol 
generators, artillery shells and mines, short and 
long-range missiles, which were loaded with 
containers full of necessary microorganisms, also by 
any other unmanned way of attack with containers 
filled with microorganisms. It is clear that these 
methods of transportation are not possible for the 
act of terrorism.

The most probable way is the presence of 
terrorists at a place of attack, as it was in Tokyo 
subway, and use of containers, various capacities 
and special tools (Zhiganova). In containers there 
may be fleas, mosquitoes, flies, louses, pincers, 
mice, rats, bees artificially infected by bacteria and 
viruses (entomological weapon) and biomaterial, 
which consists of dried up spores of anthrax. 
Capacities may be filled with biomaterial containing 
pathogenic microorganisms to strike water, air of 
enclosed space, food products.

Terrorist may choose one of the following ways 
of extending pathogenic microorganisms:

1) aerosol way – spraying biological mixture to 
damage ground layer of air by aerosol particles;

2) transmission – dispersion of blood-
sucking carriers artificially infected by biological 
technologies in a target area.

3) infection of water and air in the closed spaces 
by biological agents.

All specialists agree that aerosol way is the 
main method of use. It allows infect ground masses 
of air, area and objects in this area in large spaces 
by pathogenic microorganisms. At the same time 
infection by biological aerosol causes manpower 
too, not only situated in open area, also situated in 
unpackaged facilities. The infection of air at places 

crowded by people is possible by using small-sized 
tools (portative aerosol generators, spraying cases) 
at particular time. Also it is possible to infect water 
in urban water systems. 

Transmission means deliberate dispersion 
of blood-sucking carriers artificially infected 
by biological substances in entomological tools 
(containers of special construction) in a planned 
region. Transmission way is based on a property of 
a big majority of existing blood-sucking arthropods 
to take easily, keep for a long time and then transfer 
causatives of diseases dangerous for people and 
animals via biting. For example, separate species 
of mosquitoes can transmit yellow fever, Denge 
fever, Venezuelan encephalomyelitis of horses; 
fleas – plague; louses – sapropyra; ants – pappataci 
fever. The use of artificially infected carriers is the 
most possible in a warm season and in conditions 
similar to their natural conditions. Amongst all 
ways of distribution of pathogenic microorganisms 
the surest bet is the use of fleas, mosquitoes, louses, 
pincers artificially infected by bacteria and viruses. 
In fact there are three types of entomologic weapon:

1) the first type means infection of insects by 
pathogens and their distribution in a target area; 
these insects act as a factor infecting people and 
animals who can be bitten;

2) the second type of entomologic weapon uses 
insects to harm crops; in this case, it is not necessary 
to infect insects, however they must pose a threat 
for crops;

At various times agricultural pests cultivation 
programs existed to cause a loss on enemy’s 
economy. That is why we should consider a form of 
bioterrorism like agroterrorism (Zhiganova). 

Agroterrorism is the use of chemical or 
biological weapon against agricultural enterprise or 
food industry of enemy. The danger of agroterrorism 
consists not only of loss that terrorism can cause at 
agriculture and trade. Ken Foster, the professor of 
agricultural economics at Purdue University, claims 
that a damage from actions of terrorists in this 
sphere may be significantly heavier in comparison 
with simple epizooties and epiphytoties, because 
terrorists can find the weakest spot in a control 
system and strike several places at same time in a 
convenient moment (Zhiganova). The damage that 
agroterrorism can cause directly depends on a time 
which is necessary for detection of problem; the 
longer epizooty and epiphytotic will develop, the 
more difficult it will be to stop it’s distribution and 
the more extensive will be the damage. Sometimes 
a foot-and-mouth disease epidemichappensin 
Kazakhstan and there were cases of diseases of 
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cattle by anthrax, which led to a break of contracts 
on supply of meat with China, however, no one 
thinks about the reason of animal disease and loss 
that our country has. 

Research result. 

Pathogenic microorganisms of natural origin are 
not identical to the concept of “biological agent”, 
which is a component of biological weapons. 
The biological agent, as the causative agent of a 
particularly dangerous infection, must meet the 
criteria of military weapons and has a greater degree 

of pathogenicity and other combat properties. 
However, terrorists can use any pathogenic 
microorganisms to carry out their criminal plans. 
When using cultured microorganisms for proof, it is 
possible with the help of specialists to establish the 
source of the biological agent.

The classification of pathogenic microorganisms 
according to the degree of pathogenicity, the method 
of penetration into the human body, the method of 
influence on people, animals, plants, the method 
of their use in carrying out an act of terrorism are 
important for determining specific tactics when 
conducting investigative actions.
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PREVENTION MEASURES IN THE SYSTEM  
OF PROCEDURE FORCED MEASURES

The article considers the preventive measures in the system of measures of procedural coercion. The 
implementation of criminal procedure is often associated with the use of coercion by citizens of the state 
involved in criminal proceedings to engage in criminal proceedings. In a number of cases, participants 
in the process and other subjects impede the investigation and resolution of criminal cases by non-
fulfillment of procedural obligations, as well as the commission of actions that violate the procedure of 
the case. To ensure the normal course of the investigation, the law provides for a system of measures of 
criminal procedural coercion.

Measures of criminal procedural coercion are provided for by the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Kazakhstan as a coercive means applied by the inquiry body, investigator, prosecutor and 
court to the accused (suspect), the victim, the witness and other subjects of the court proceedings in 
order to prevent or repress their unlawful behavior, obtaining evidence as well as securing a civil action.

The measures of criminal procedural coercion are not identical in nature, their application has differ-
ent goals. A variety of measures of criminal procedural coercion are preventive measures.

Measures of restraint are measures of procedural coercion provided for by law, applied in accor-
dance with the procedure established by law by the inquiry body, the investigator, the prosecutor and 
the court in relation to the accused (convicted) and, in exceptional cases, the suspects, who consist in 
limiting the freedom of these persons ) in order to ensure their participation in legal proceedings and to 
prevent their possible attempts to escape from the investigation and the court, to prevent the establish-
ment of the truth in the case or the execution of the sentence, to lie criminal activity.

Key words: measures of procedural coercion, classification of measures of restraint, suspect, ac-
cused, convict, detention, house arrest.
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Алдын алу шаралары қолдану процедурасының  
шараларының жүйесінде

Мақалада процессуалдық мәжбүрлеу шаралары алдын алу шараларының жүйесінде 
қарастырылған.Қылмыстық процесті жүзеге асыру көбінесе қылмыстық процесте қатысатын 
мемлекеттің қылмыстық іс жүргізу органдарының азаматтарды мәжбүрлеуімен байланысты.
Бірқатар жағдайларда процестің қатысушылары және басқа да субъектілер процессуалдық 
міндеттемелерді орындамау арқылы қылмыстық істерді тергеп-тексеруге және шешуге кедергі 
келтіреді, сондай-ақ iстiң тәртiбiн бұзатын iс-әрекеттер жасайды. Тергеудің қалыпты жағдайын 
қамтамасыз ету үшін заңда қылмыстық іс жүргізудің мәжбүрлеу шаралары жүйесі қарастырылған.

Мәжбүрлеу шаралары Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінде 
қарастырылады, мәжбүрлеу құралы ретiнде анықтау органдарымен, тергеушiмен, прокурормен 
және сотпен айыпталушыға (сезiктiге), жәбiрленушiге, куәгерге және сотта iс жүргiзудiң басқа 
да субъектiлерiне қолданылады, мақсаты олардың заңсыз әрекеттерін болдырмау немесе жолын 
кесу, дәлелдемелер алу, сондай-ақ азаматтық іс-қимылды қамтамасыз ету.
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Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шаралары табиғатта бірдей болмайды, оларды 
қолдану әртүрлі мақсаттарға ие. Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеудің көптеген шаралары 
профилактикалық шаралар болып табылады.

Алдын алу шаралары- бұл тергеу органымен, тергеушiмен,прокурормен және сотпен 
қолданатын заңда белгiленген мәжбүрлеу шаралары болып табылады, және ерекше жағдайларда 
– бұл күдіктінің бостандығын шектеуге немесе олардың сот ісіне қатысуына кепілдік беру 
мақсатында қадағалауды тағайындайды, және тергеу мен соттан қашуға ықтимал әрекеттеріне 
кедергі келтіретін, іс бойынша шындықты белгілеуге немесе үкімді орындауға кедергі келтіретін 
күдіктілер қылмыстық әрекеттерді жалғастыратыңдарға тағайындалады.

Түйін сөздер: рәсімдік мәжбүрлеу шаралары, ұстау шаралары, күдіктілер, айыпталушылар, 
сотталғандар,қамауды,үй қамауды сыныптау.
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Меры пресечения в системе мер  
процессуального принуждения

В статье рассматриваются меры пресечения в системе мер процессуального принуждения. 
Осуществление уголовно-процессуальной деятельности подчас связано с применением 
государственными органами, ведущими уголовный процесс, принуждения к гражданам, 
вовлеченным в уголовное судопроизводство. В ряде случаев участники процесса и иные субъекты 
препятствуют расследованию и разрешению уголовных дел путем неисполнения процессуальных 
обязанностей, а также совершения действий, нарушающих порядок производства по делу. Для 
обеспечения нормального хода расследования закон и предусматривает систему мер уголовно-
процессуального принуждения.

Меры уголовно-процессуального принуждения предусмотрены Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Казахстан как средства принудительного характера, применяемые органом 
дознания, следователем, прокурором и судом к обвиняемому (подозреваемому), потерпевшему, 
свидетелю и другим субъектам судопроизводства с целью предотвращения или пресечения их 
неправомерного поведения, получения доказательств, а также обеспечения гражданского иска.

Меры уголовно-процессуального принуждения не одинаковы по своему характеру, их 
применение преследует различные цели. Разновидностью мер уголовно-процессуального 
принуждения являются меры пресечения.

Меры пресечения – это предусмотренные законом меры процессуального принуждения, 
применяемые в установленном законом порядке органом дознания, следователем, прокурором 
и судом в отношении обвиняемых (осужденных), а в исключительных случаях – подозреваемых, 
заключающиеся в ограничении свободы этих лиц либо установлении за ними наблюдения 
(надзора) в целях обеспечения их участия в судопроизводстве и воспрепятствования их 
возможным попыткам скрыться от следствия и суда, помешать установлению истины по делу или 
исполнению приговора, продолжить преступную деятельность. 

Ключевые слова: меры процессуального принуждения, классификация мер пресечения, 
подозреваемый, обвиняемый, осужденный, содержание под стражей, домашний арест.

Intoduction

The priority problem of political and legal 
thought is the protection of the freedom and personal 
integrity of a person and citizen.

In the system of natural and inalienable human 
rights, freedom and personal integrity occupy a 
special place. The Constitution of the Republic of 
Kazakhstan bears inherent human rights, security, 
and legal security of an individual (https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id= 1005029).

The main directions of research in the field 
of legal regulation of preventive measures in the 

criminal process of the Republic of Kazakhstan 
consist primarily in substantiating the main issues 
related to the formation of a legal state in our country

The concept of legal policy for the period from 
2010 to 2020 defines the main priorities and prospects 
for the development of the law enforcement system, 
meeting the interests of building a strong law-based 
state, ensuring reliable protection of human and 
civil rights and freedoms (http://adilet.zan.kz/rus/
docs/U090000858).

Since the acquisition of the Republic of 
Kazakhstan by the state independence, on 
the scale of history, is just an instant, a clot of 
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time, during which it is quite difficult to form a 
qualitatively new model of the development of 
the state. The processes taking place in society are 
inert by their very nature, and the change in the 
political and economic structure, social values, 
and attitudes has been delayed for decades. The 
unprecedented dynamism of development, a sharp 
change of orientations gave rise in the society at 
times to a wide polar spectrum of assessments 
of the state of affairs in the country. Therefore, 
the criminogenic situation continues to remain 
extremely tense. As is known, legal reforms 
are being carried out in our Republic, certain 
steps are being taken to improve the situation 
that has developed in our society. The concept 
of development of the Republic of Kazakhstan 
for the period up to 2030 notes that the renewal 
of the economic system of the republic, the 
contradiction and difficulties of social, spiritual 
and other spheres of public life, the weakening 
of discipline and responsibility are accompanied 
by an increase in offenses (http://www.akorda.
kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-
narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g). New 
forms of illegal activity have emerged, criminal 
professionalism is increasing, and crime is 
acquiring an organized character. International 
contacts of criminal groups are spreading, they 
are merged with corrupt officials.

In order to strengthen the fight against organized 
forms of crime, as well as to prevent and combat 
corruption, the government made significant 
changes in the structure of law enforcement 
agencies. Currently, new Criminal and Criminal 
Procedure Codes of the Republic of Kazakhstan has 
been adopted and are starting to work.

It should be noted that it was during this period 
that the issues of combating crime and violations of 
the law are of paramount importance, they serve the 
strictest observance of laws, the strengthening of 
guarantees of the rights and freedoms of citizens. In 
this regard, great importance given to the new 
criminal procedure legislation. It more deeply and 
clearly worked out issues related to preventive 
measures.

In the criminal process, in order to carry out the 
tasks of justice in the best way, preventive measures 
to admit, which are measures of state coercion. The 
correctness of the choice of preventive measures 
actually guaranteed by the precise indication in 
the law of the conditions that allow their use by 
the presence of certain procedural order, by the 
supervision of the prosecutor of the legality of pre-

trial investigation and the application of preventive 
measures.

Factors of unjustified detentions and funds, 
illegal criminal prosecution should be excluded 
from the practice of law enforcement.

All criminal proceedings should be carried out 
in such a way as to maximize in citizens a sense 
of respect for the law. The need for strict and 
steady observance, and for the accused, a sense of 
awareness of the illegality and public danger of their 
actions, would awaken in him the desire to correct 
and attach to socially useful work.

Taking into account the requirements of the 
modern complex historical stage, criminal justice 
today should be an effective means of combating 
crime, and contribute to the further strengthening of 
law and order in the Republic of Kazakhstan. Justice 
in the Republic of Kazakhstan is administered only 
by the court. This provision is enshrined in Art. 75 
of the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and reflected in Art. 1 of the Constitutional Law of 
the Republic of Kazakhstan “On the judicial system 
and the status of judges” (http://ksrk.gov.kz/article/
konstitucionnyy-zakon-rk-o-sudebnoy-sisteme-i-
statuse-sudey-rk). The importance of this provision 
is great, because without a well-established, 
streamlined justice system, it is impossible to talk 
about a legal, democratic, state, the creation of 
which we are striving for.

The humanization of the state’s criminal policy 
is directly aimed at criminal, criminal and procedural 
legislation.

The trend towards the use of more humane 
treatment of citizens, including violated the criminal 
law, inevitably leads to the use of more humane 
measures of restraint not related to detention.

The modern period of time is characterized by 
a change in procedures ensuring the protection of 
individual rights. A state whose mission is to protect 
the interests of its citizens should not, above all 
cause unnecessary suffering to citizens, especially 
those who have not yet been found guilty by a valid 
court sentence.

In the conditions of formation of a legal state 
in Kazakhstan, the process of rethinking the place 
and role of the state in the life of society and the 
individual, his relationship with the law, civil society 
and other parts of the political system of society is 
underway.

Before science and legal practice there are 
questions, to what extent and in what form, under 
what circumstances in modern conditions the state 
and its bodies are entitled to use coercion. Obviously, 
coercion, whatever form it takes, will always remain 
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an indispensable attribute of the state. It is necessary, 
if only to ensure that the entire power of the state 
apparatus ensures the fulfillment and observance 
of legal norms by those who do not wish to do so 
voluntarily.

In modern conditions, measures of state coercion 
acquire a pronounced twofold character. On the 
one hand, they, undoubtedly, can limit the rights 
and freedoms of a person and citizen, the rights 
and legitimate interests of legal entities, and on 
the other, they are aimed at protecting these rights, 
freedoms and legitimate interests. The measures of 
state coercion are quite diverse and can be classified 
for various reasons: by the nature of the impact, 
by the branches of law, and by connection with 
legal liability. The last of these grounds for the 
classification of measures of state coercion allowed 
us to single out a special group of measures of state 
coercion — preventive measures.

Law is the regulator of the social relations of the 
individual and the state. Compliance with these legal 
relations are based on the methods of persuasion and 
coercion.

The most natural way to influence a person 
is conviction. The highest and natural good for a 
person is always freedom and personal integrity.

Under the conviction should be understood the 
most natural way of influencing not only the accused 
and the suspect, but also on other participants in 
criminal proceedings. It consists in explaining the 
phenomena of public life, current legal norms, 
exerting an active influence on its consciousness, 
understanding the need for voluntary and precise 
observance of the rule of law established in society 
and its responsibility to society and the state.

Persuasion is an integral part of any kind of law 
enforcement activity.

The principle of coercion is associated with 
the concept of physical impact; the purpose of 
performance of the broken obligations or to 
observance of prohibitions. The essence of criminal 
coercion measures is to limit the constitutional rights 
and freedoms of a person and citizen and therefore 
poses an extremely important issue about the limits 
of application.

Lexically, “force” means: 1) to force something 
to be done; derived from it “forced” 2) unnatural, 
not free; “Forced” 3) occurring under duress. The 
lexical interpretation does not give an exhaustive 
picture of the essence of the concept of “coercion” 
(Ozhegov S.I., 1998: 585).

The main purpose of coercive measures is 
that, under the threat of the occurrence of negative 
consequences, of coercive legal methods, violations 

of the established legal norms are prevented. Criminal 
coercion is a form of government coercion. State 
coercion is a mental or physical impact on the 
subject of public life applied by the competent 
authorities and state officials in the form of special 
acts and within legal norms in order to subordinate 
his will and behavior to the interests of society and 
the state (Kudryavtsev V.N., 1978: 31).

So, under the measures of criminal coercion 
should be understood the means of restricting 
constitutional and other rights and freedoms of an 
individual in criminal proceedings, as provided for 
by criminal law and criminal procedure law, used 
by the inquirer, investigator, and court (judge) in the 
presence of conditions, grounds and in the manner 
prescribed by the law, to prevent and prevent 
violations of the normal course of the criminal 
proceedings (Akhpanov D.M., 1997: p.160).

Measures of restraint in criminal proceedings 
are an integral, most significant part of criminal 
coercion.

To the persons who committed a criminal 
offense, the state represented by law enforcement 
agencies and authorized officials is forced to use 
coercive means and methods.

Criminal law provides for the possibility 
of applying state coercion to persons who do 
not comply with the requirements of the law 
(Danshina L.I.,1999: 19).

Other measures of criminal procedural coercion 
include: the obligation to appear, the drive, 
suspension from office, the seizure of property, the 
prohibition of approach.

The fundamental goal of these measures 
of criminal procedural coercion is to prevent 
unreasonable behavior of both suspects and 
defendants, and other participants in criminal 
proceedings. The turnout obligation, the drive 
and the monetary penalty are not a measure that 
prevents the possibility of any unauthorized actions, 
but only serve as the basis for the correct behavior, 
therefore these measures can be attributed to other 
measures of criminal procedural coercion, or rather 
to call them criminal penalties procedural warnings 
(Kapsalyamov K.Zh., 2001: 34).

By other measures of procedural compulsion 
include suspension from office, seizure of property, 
which are also preclusive character, are close to 
the preventive measures, ie. To. Themselves have 
a preventive element. Temporary removal from 
office, as well as preventive measures, limits 
the constitutional right of a citizen, accused or 
suspected of committing a crime, to the free choice 
of occupation and profession. Seizure of property 



Хабаршы. Заң сериясы. №1 (89). 2019100

Prevention measures in the system of procedure forced measures

also affects the constitutional right to freely use your 
property.

Thus, the law is the regulator of the social 
relations of the individual and the state. Compliance 
with these relationships is based on the methods of 
persuasion and coercion.

Criminal coercion is a form of government 
coercion. State coercion is a mental or physical 
impact on the subjects of public life applied by the 
competent authorities and state officials in the form 
of special acts and within legal norms in order to 
subordinate his will and behavior to the interests 
of society and the state (Bersugurova L.Sh., 2015: 
295).

Under measures of criminal coercion, it is 
necessary to understand the means of restricting 
constitutional and other rights and freedoms of an 
individual in criminal proceedings, as provided for 
by criminal, as well as criminal procedure law, used 
by the inquirer, investigator, and court (judge) under 
the conditions, grounds, and in the manner regulated 
by law to prevent and prevent violations of the 
normal course of criminal proceedings.

Thus, preventive measures constitute one of the 
types of criminal procedural coercion. At the same 
time, it should be borne in mind that the set of laws 
on preventive measures form a branch of criminal 
procedural law, which is an important means of 
preventing and combating crime and procedural 
offenses. .

Criminal procedural law provides for the 
possibility of applying state coercion to persons 
who do not fulfill the requirements of the law or to 
prevent such failure. It can act in diverse forms and 
be of a different nature. These are the measures of 
influence, in connection with the unlawful behavior 
of individuals and the restoration of violated rights, 
and the measures applied to the participants in the 
process and other subjects in order to prevent or 
prevent their opposition to the fulfillment of the tasks 
of criminal proceedings. They may be of a civil law, 
administrative law, criminal procedure, and 
criminal law nature. Criminal procedural measures 
used as methods of influencing the behavior of the 
persons involved in the case are commonly referred 
to as measures of criminal procedural coercion 
(Shamsutdinov M.M., 2015: 800).

They differ from other measures of state 
coercion in that they are applied during the criminal 
proceedings and are procedural in nature; used by 
the state authorities within their competence; apply 
to persons involved in the case whose misbehavior 
or the possibility of such behavior creates or may 
create obstacles to the successful course of criminal 

proceedings; have specific goals arising from the 
general tasks of the proceedings; shall be applied 
if there are grounds provided by law, conditions 
and in the manner guaranteeing their legality and 
validity; have a special content and character.

Common to all measures of criminal procedural 
coercion is the possibility of their implementation, 
regardless of the will and desire of the person to 
whom they apply. Such an opportunity, however, 
does not always turn into reality, since citizens often 
not only do not prevent an official from fulfilling his 
duties, but voluntarily and consciously carry out the 
requirements of the law. At the same time, the very 
possibility of the enforcement of these measures 
gives them an objectively coercive character.

All measures of procedural coercion can be 
divided into two groups: measures of restraint and 
other measures of procedural coercion.

The main features characteristic of criminal 
procedural coercion relate to preventive measures 
as a type of coercive measures. Preventive measures 
are not a manifestation of criminal or other liability, 
since responsibility is incurred only in relation to 
persons found guilty of a particular offense. The 
measures of restraint are applied to persons who are 
accused of committing crimes. The use of preventive 
measures, as well as the prosecution of the accused, 
does not prejudge the results of the resolution of 
the case and the application of punishment. The use 
of preventive measures has a moral impact on the 
accused (suspect), protects society from dangerous 
persons, has a precautionary value not only in 
relation to the accused (suspect), but also in relation 
to other participants in the criminal process and 
citizens.

Being a kind of criminal procedural coercion, 
preventive measures are aimed at preventing unlawful 
actions (actions) of the accused (suspects), at forcing 
them to perform the actions (actions) necessary in the 
interests of the criminal proceedings. The preventive 
measures are compulsory. They are used against the 
will of the accused (suspects), forcing them to either 
refrain, not commit acts, or, on the contrary, oblige 
the accused (suspects), forcing them to take action 
(to be on call, not to evade attendance). According 
to its content, preventive measures have on the 
accused (suspect) psychological, physical, moral 
impact (coercion). They may limit his property 
rights and interests.

Thus, preventive measures have a pronounced 
compulsive character, are preclusive means. Another 
thing is other measures of criminal procedural 
coercion. Of the actions included in their system, 
only the detention, the drive and the removal from 
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the courtroom belong to the means of restraint and 
are aimed at preventing or stopping illegal actions. 
The majority of other measures of procedural 
coercion are investigative actions for the collection 
of evidence and are of a security nature.

The law exhaustively determines the range of 
officials authorized to use measures of procedural 
coercion, and also establishes the range of persons to 
whom they can be applied only if there are grounds 
that are meant as specific circumstances confirming 
the need for compulsory influence. In the application 
of coercive measures preclusive character (a 
preventive measure, drive, detention, removal from 
the courtroom, etc.) these factors are expressed 
in the alleged or committed illegal actions of the 
subject. As a general basis for the application of 
coercive security measures (search, seizure, etc.), 
there is evidence that suggests that as a result of this 
investigative action evidence relevant to the case 
will be found.

It follows from this that measures of procedural 
coercion should be understood as procedural 
remedies provided by the criminal procedural law, 
used in criminal proceedings by authorized officials 
and state bodies, if there are grounds and in the 
manner prescribed by law, for defendants suspected 
and other persons for the prevention and suppression 
of unlawful actions of these persons in order to 
successfully investigate and resolve the criminal 
case and you completing other tasks of criminal 
proceedings.

The measures of criminal procedural coercion 
are not identical in nature and their application 
has different goals. Some of them are designed to 
prevent the accused from continuing the criminal 
activity, his evasion from the investigation or the 
court, or obstruction of the procedural activity 
(preventive measures, detention, dismissal). Other 
judicial authorities (drive). Others are aimed at the 
detection and procedural consolidation of evidence 
(search, seizure, examination, etc.). The fourth serve 
as a means of ensuring the execution of the sentence 
in the part of property penalties (seizure of property). 
It follows that, according to their purpose, measures 
of criminal procedural coercion can be divided into 
means of restraining unlawful actions and means of 
ensuring proper conduct, preventing an offense and 
means of obtaining evidence.

The law strictly regulates the procedural 
procedure for the use of coercive measures. The 
application of such measures of procedural 
coercion, which particularly acutely affect the 
rights and freedoms of citizens protected by the 
Constitution, is possible only with the approval 

of the investigating judge: detention, bail, search, 
placement of the accused or suspect, not in custody, 
in a medical institution for expert research. An 
important guarantee is the establishment of judicial 
control over the legality and validity of the extension 
of the term of detention.

I.Y. Foinitsky considered that “the criminal 
procedure at its various stages meets the need for 
coercion for the needs of justice, the measures of 
which, depending on the purpose or purpose of 
them, fall into: 1) measures of obtaining evidence;

2) measures to ensure the appearance of the 
defendant;

3) interrogation of the defendant;
4) measures to ensure the trial (Foinitsky I.Y., 

1996: 313).
The essence of these measures is that in order to 

achieve the goals of justice, the court is granted to 
impose on individuals various restrictions, reaching 
in some cases to a degree close to punishment. The 
basis of all these measures is purely factual; it lies 
in the need for justice, the administration of which 
would often have been rendered impossible if the 
judicial power did not have the right of coercion.

In a number of measures of criminal procedural 
coercion, they are placed under the law provided for 
the possibility of forced enforcement, regardless of 
the will and desire of the persons against whom they 
are applied.

At the same time, in a specific case, the 
investigative action may not be of a compulsory 
nature if the person in respect of whom it is carried 
out does not object to its production.

Since measures of criminal procedural coercion 
limit the constitutional rights and freedoms of 
citizens, firm procedural guarantees are needed that 
would ensure legality and validity. In a legal state, 
it is important to what extent the use of measures 
of procedural coercion is caused by the actual 
need to limit the rights of a citizen. The objectives 
of criminal proceedings should be achieved with 
the least restriction of the rights and freedoms 
of the citizen. The Constitution of the Republic 
of Kazakhstan, the existing criminal procedure 
legislation establishes important procedural 
guarantees for this.

State coercion is an external influence on the 
behavior of people, based on the external power of 
the state and ensuring the fulfillment of the state’s 
will (Alekseev S.S., 1981: p.111). Measures of state 
coercion in the sphere of procedural proceedings are 
called measures of procedural coercion. They are 
accepted against the will and desire of the subjects 
of the process.
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Under the criminal procedural coercion, it 
should be understood the method of state influence, 
manifested in the legal restrictions on the personal, 
property or organizational nature of the participants 
in the criminal procedural activity (Ospanov S.D., 
2016: p.87).

V.A. Mikhailov claims that “measures of state 
(procedural) coercion” established by law are called 
“measures of restraint in criminal proceedings” 
by which, by limiting the personal rights and 
personal freedom of the accused, obtaining 
property guarantees, personal or public surety, 
and supervision (supervision, supervision) for the 
accused is eliminated for the latter the opportunity to 
escape from the pre-trial investigation, the court, to 
leave without a permit from the place of residence or 
temporary find wait, warned, suppressed, neutralized 
and eliminated the unlawful opposition of the 
accused to establishing the truth in the case, ensured 
his proper behavior, precluding the commission of 
new crimes, timely appearance at the call of the 
investigating authorities, the prosecutor, the court, 
and also execution of the sentence (Mikhailov V.A., 
1996: 19).

Preventive measures in the criminal – procedural 
law, coercive measures, temporarily restrict the 
rights of the person used the bodies of inquiry, the 
investigator and the court to the suspect, accused 
and defendant, in the presence of grounds provided 
by law for the purpose of depriving them of the 
possibility of escape from the inquiry, preliminary 
investigation and the trial, prevent the establishment 
of the truth in the case or continue criminal activities, 
as well as to ensure the execution of the sentence 
(Toleubekova B.Kh., 2016: 156).

Measures of procedural coercion are applied 
in order to solve the problems of justice and in the 
procedural form prescribed by law.

A common feature of all coercive measures is 
that they are applied by the court; only the court 
can be granted the right to deprive of all benefits, at 
least temporary. Non-judicial bodies cannot resort 
to them. Withdrawals are allowed only in those 
cases when non-judicial bodies replace judicial 
bodies, acting either on the instructions of the court, 
or independently of such an order. Such bodies, 
replacing the court in certain cases, are the police, 
the persons conducting the inquest, etc.

Thus, under measures of criminal procedural 
coercion are called the decisions and actions of the 
investigator, investigator, prosecutor, court (judge) 
provided for by the Code of Criminal Procedure 
of the Republic of Kazakhstan, which are made 
and carried out in relation to the suspect, accused 

(defendant), witness, victim and other participants 
in criminal procedure relations in order to ensure the 
process of evidence in a criminal case, civil action 
and the implementation of the functions of criminal 
prosecution and fair resolution of the criminal 
case. “They are expressed in the deprivation 
or restriction of personal freedom, temporary 
deprivation of office, restriction of the right to 
property, the threat of property losses and other 
deprivations and the right to restrictions” (Bezlepkin 
B.T. 2004: 155).

When electing measures of procedural coercion, 
three mandatory requirements must be met:

1. They are elected only in the field of criminal 
proceedings.

2. Persons to whom measures of procedural 
coercion will be applied, the procedure and conditions 
for their implementation must be regulated by law.

3. The legality and validity of applying measures 
of procedural coercion are ensured by a system of 
criminal procedural guarantees, prosecutorial and 
judicial supervision.

Measures of procedural coercion are divided 
into types:

1. Preventive – preventive measures. They 
are sometimes called preventive – interim 
measures. These include:

a) preventive measures (article 137 of the 
Criminal Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan);

b) measures to ensure the process of proof (for 
example, the forced production of excavations – 
Article 253-255 of the Criminal Procedure Code of 
the Republic of Kazakhstan);

c) other measures provided for by law (for 
example, removal from office – Article 158 of the 
Code of Criminal Procedure of the Republic of 
Kazakhstan).

2. Protection measures (article 66-70 of the 
Criminal Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan).

3. Measures of criminal procedural responsibility 
(article 137, 157-159 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan) (https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852).

Thus, it can be concluded that the measures of 
restraint do not exhaust all measures of procedural 
coercion.

Strict observance of these guarantees by officials 
and state bodies of the case in their proceedings, will 
allow to reliably protect the rights and freedoms 
of the individual and ensure the normal course of 
criminal proceedings.

Since other measures of procedural coercion are 
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investigative actions aimed, as a rule, at collecting 
evidence, the grounds, conditions and procedure 
for their production are regulated by the relevant 
sections of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan.

Measures of restraint, being purely coercive 
means, occupy a special place in the system of 
norms of criminal procedural law.

Of particular importance in enhancing the fight 
against crime is the skillful use of procedural coercive 
measures. Their timely and reasonable application in 
criminal proceedings contributes to the disclosure of 

each crime, ensures the inevitability of responsibility 
of the perpetrators. On the one hand, the use of 
coercive measures significantly limits the rights and 
legitimate interests of the individual, but on the other 
hand, in a number of cases it is impossible to carry 
out criminal proceedings without their use (https://
articlekz.com/article/18676). Thus, measures of 
criminal – procedural coercion can be defined as 
provided by the criminal – procedure of actions and 
decisions of authorities conducting the proceedings, 
restricting the rights of other lan n Ikov process 
against their will (Azrilyan A.N., 1998: p.337).
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AGREEMENT ON HUMAN RIGHTS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

In this article the main forms of the criminal process are considered the concept of procedural agree-
ment-one of the new institutions and modern ones. Effectiveness and economy of the criminal process 
of the modern humanitarian orientation and the objective of the procedural agreement that will promote 
the democratic development of our state is a great institution.

In this article the authors of the global procedural agreement and domestic scientists believe, under-
standably, in comparison with the independent one is trying to open the exit. The Criminal Procedure 
Code, granted procedural agreement, as well as the types, forms and features of their exploitation, the 
most, having examined the research work.

In the Criminal Procedure Code, as provided in article 612 of the criminal cases committed in the 
framework of the investigation in cases where a minor, moderate or serious crime is a suspect, an ac-
cused, caused at night, with the consent of the accused, in the form of a plea bargain; crimes committed 
by a criminal group, especially serious crimes committed by other persons, as well as extremist and ter-
rorist crimes, the disclosure and investigation of crimes of all categories, is carried out in the form of an 
agreement on cooperation during the period of exposure.

The purpose of the article – the theoretical and practical knowledge accumulated in this field, as 
well as in accordance with the norms of the Criminal Procedure Code, criminal procedural and criminal 
procedural legislation on cases, and the essence of the institution of appointment, is the disclosure of 
theoretical proposals to improve law enforcement practice in the agreement.

The relevance of the topic Research in the course of a criminal process, a suspect, accused, defen-
dant to defend the law, criminal procedure, increase efficiency, profitability, is determined by collateral.

Based on the analysis of domestic and international experience, the authors attempted to analyze 
the institution of the procedural agreement during the analysis of the concept and form.

Key words: procedural agreement, accused, guilt, criminal trial, prosecutor.
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Процестік келісім қылмыстық іс жүргізуде  
адам құқықтарын қорғаудың бір нысаны ретінде

Бұл мақалада қылмыстық іс жүргізудің жаңа институттарның бірі процестік келісім түсінігі 
және қазіргі кездегі негізгі нысандары қарастырылады. Процестік келісім қазіргі кездегі 
мемлекетіміздің демократиялық даму бағытындағы ізгілік және қылмыстық процестің тиімділігі 
мен үнемділігі мақсатын жүзеге асыруға септігін тигізетін үлкен институт.
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Бұл мақалда авторлар процестік келісімнің дүниежүзілік және отандық ғалымдардың ой-
пікірлерін салыстыра отырып өзіндік түсінікті ашып кетуге тырысады. Сонымен қатар қылмыстық 
процестік кодексте берілген процестік келісімнің түрлерін, оларды пайдалану ерекшеліктерін 
және нысандарын мейлінше қарастырып, зерттеу жұмысын жүргізеді.

ҚР ҚПК-нің 612 бабында көзделгендей жасалған процестік келісім шеңберінде қылмыстық 
істерді тергеп-тексеру мынадай жағдайда, яғни онша ауыр емес, ауырлығы орташа не ауыр 
қылмыстар бойынша – күдікті, айыпталушы келтірілген күдікпен, айыптаумен келіскен 
жағдайда – кінәні мойындау туралы мәміле нысанында; қылмыстық топ жасаған қылмыстарды, 
өзге де адамдар жасаған аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ экстремистік және террористік 
қылмыстарды ашуға және тергеп-тексеруге ықпал ету кезінде барлық санаттағы қылмыстар 
бойынша ынтымақтастық туралы келісім нысанында жүргізіледі.

Мақаланың мақсаты – осы саладағы жинақталған теориялық және тәжірибелік білімге, 
сондай-ақ қазіргі ҚПК нормаларына сәйкес, қылмыстық iстер бойынша қылмыстық iс жүргiзу 
заңдарын және құқық қолдану тәжірибесін жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар және процессуалдық 
келісім институтының теориялық тұрғыдағы мәнісін ашу болып табылады.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі қылмыстық процесс барысында күдікті, айыпталушы, 
сотталушының қорғалу құқықтарын, қылмыстық процестің тиімділігін, үнемділігін қамтамасыз 
етумен айқындалады. 

Талдау негізінде авторлар процессуалдық келісім институтының түсінігі мен нысанын саралау 
барысында отандық және халықаралық тәжірибені талдау жасауға тырысты.

Түйін сөздер: процестік келісім, айыпталушы, кінә, қылмыстық процесс, прокурор.
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Процессуальное соглашение как одна из форм защиты прав человека  
в уголовном процессе

В данной статье авторами расмотрены вопросы нового института уголовного процесса 
как процессуальное соглашение, а именно его понятие и процессуальная форма. Институт 
процессуального соглашения показывает развитие уголовного-процессуального законодательства 
в демократическом направлении, которое в своем роде направлено на эффективность и 
экономичность уголовно-процессуального законодательства. 

В данной статье авторы, исследовав мировые и отечественные мнения, касающиеся 
процессуального сонлашения, пытаются дать свое, авторское мнение понятию процессуального 
соглашения. Также авторами исследованы и раскрыты виды процессуального соглашения, 
особенности их применения и формы процессуального соглашения.

В соответствии со статьей 612 УПК РК предусмотрена возможность заключения двух видов 
процессуальных соглашений: в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, 
средней тяжести либо тяжким преступлениям – в случае согласия подозреваемого, обвиняемого 
с подозрением, обвинением; в форме соглашения о сотрудничестве – по всем категориям 
преступлений при способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных 
преступной группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также 
экстремистских и террористических преступлений. 

Цель этой статьи  заключается в том, чтобы, опираясь на теоретические и практические 
знания, уже накопленные в данной области, а также нормы действующего УПК, исследовать 
процессуальное соглашение, на основе которого выработать предложения о совершенствовании 
уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в уголовном процессе основным 
является обеспечение права на защиту подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а так же 
обеспечение эффективности и экономности уголовного процесса. 

На оснований анализа автор проводит анализ понятия и формы процессуального соглашения, 
а также анализ отечественной и международной практики.

Ключевые слова: процессуальное соглашение, обвиняемый, вина, уголовный процесс, 
прокурор.
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I. Introduction

Currently, the Criminal Procedural Legislation of 
the Republic of Kazakhstan to the reforms turned out 
to be large, new institutions, including the system in-
cluded. Among the unspoken investigative activities 
of these institutions, it can be noted, the witness has 
the right to protection and procedural agreements. In 
accordance with subparagraph 7 of Article 37 of the 
Code of Criminal Procedure of the Republic of Ka-
zakhstan, the procedural agreement is also the prose-
cutor at any stage of the criminal process, the suspect, 
accused, defendant or convicted, or in section 13 of 
the Criminal Procedure Code of the Republic of Ka-
zakhstan (parts 63,64), concluded on the grounds and 
in the procedure provided for.

An agreement of procedural minor gravity, me-
dium gravity or serious crimes by suspect. Crimes 
committed in a state of sanity or after the commis-
sion of a crime by mental disorders, not with people, 
this agreement is not drawn up.

The conditions for concluding a procedural 
agreement in the form of a plea bargain for guilty 
under Article 613 of the Criminal Procedure Code 
of the Republic of Kazakhstan, a suspect, accused of 
voluntarily expressing will to himself, a suspicion, 
given, evidence collected in the case, determining 
the amount of damages caused to him. Of course, 
above all, the consent of the victim to a procedural 
agreement. The suspect, the accused, has the right to 
refuse the procedural agreement. This is only until 
the removal of the court in the advisory room is nec-
essary expression (CPC RK, 2014: 1).

In Article 615 of the Criminal Procedure Code 
of the Republic of Kazakhstan, the procedure for 
considering an application for a procedural agree-
ment in the form of a transaction recognizing Guilt. 
The statements of the suspect, accused or defendant 
have the right to declare at any time the proceedings 
in the criminal case prior to the removal of the court 
to the advisory room.

It must be taken into account that the proce-
dural agreement can be concluded with the consent 
of the prosecutor. The prosecutor 615 of the Code 
of Criminal Procedure of Kazakhstan procedural 
agreement in paragraph 3 of this article of the issues 
provided for is made in writing and after verifica-
tion, the prosecutor, the suspect, the accused, his 
counsel sign. According to Art. 617 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan, 
“after signing the procedural agreement in the form 
of a plea bargain, the prosecutor is considering the 
need to change it or to cancel the preventive mea-
sure against the suspect.”

II. Main part

Procedural features of the Procedural Agree-
ment

The procedural agreement is in the case, it is the 
basis for carrying out special events. The advantages 
of this are explained by Zh. Abenova. This: “proce-
dural agreement in the criminal case, pre-trial inves-
tigation, expedites, facilitates the trial, as well as the 
execution of judicial acts, accelerates. Because, ad-
mission of guilt, pre-trial investigation, in the stages 
of the commission of a crime circumstances, with the 
establishment quickly and effectively, will help prove 
voluntarily. As a result of consideration of the case 
in court in a simplified procedure, by way of concili-
ation proceedings, the pre-trial investigation will be 
completed as soon as possible (Abenova 2016: 2).

And then J.Abenova shows that, in the case of 
a rational one, and suffered during the transaction 
on recognizing guilt, since to recover the damage 
“(Abenova 2016: 2).

I. Samarin speaking in the direction of rational 
office work within the framework of the procedural 
agreement, for today only law enforcement agencies 
and counteracting criminality, the activity of crimi-
nal prosecution authorities to the state is effectively 
only difficult to rely on, which more draws attention 
to the fact that, the introduction of the procedural 
agreement in the case, pre-trial investigation , and 
not only, but also greatly facilitates the management 
of cases in the court and the procedural possibilities 
of grave and especially grave crimes, provides for 
Change over (Samarin 2014: 3).

In this way, the procedural agreement is a spe-
cial type of proceedings in the case.

Issued in accordance with the explanations of 
the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, 
procedural agreement that, in connection with the 
consideration of the case in court, the criminal pro-
cedure law, regulated, the type of criminal proceed-
ings, as well as the system of legal relations between 
authorized entities in the criminal case, among other 
entities, and (On the practice of courts considering 
criminal cases in conciliation proceedings, 2016: 4).

Reduced discipline is a set of actions that are im-
posed by law on subjects of criminal justice.

Doing business is wider than the order. The pro-
cedure is a way of doing business with different pro-
cess activities. The procedure entails the procedure 
of procedural activities provided for by law.

It is not a similar concept (Azilia, 2007: 5).
Analyzing the relevant provisions of the CCP, 

allowing to distinguish two types of process agree-
ments:
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1) the transaction of recognition of fault;
2) agreement on cooperation.
These transactions are made only if the crime 

is committed. Process agreements are not made in 
the cases of persons who have committed a criminal 
offense.

An encyclopedic transaction is a form of recog-
nition. A classic example is the plea bargaining in 
the American criminal process, which leads to the 
immediate end of the trial and the verdict. The un-
derlying idea of   this transaction is to simply dispute 
the disputed dispute, which leads to the end of the 
dispute, which leads to a break (full or partial) of the 
race process. In fact, the confession of guilt (defa-
mation) is a legal presumption as it is conditional on 
the fact that the defendant is found guilty. There is 
a legitimate sense of consciousness in the bargain-
ing confession, the main purpose of which is to “re-
move” the issue as soon as possible, and to simplify 
the punishment (prosecution) (Kuczynska 2014: 6). 
This is another way to avoid the realities of truth ...

In the United States, from 80 to 99 per cent, cas-
es of felony cases (ie categories of serious criminal 
offenses taken under the Anglo-Saxon law system) 
are reviewed on the basis of acknowledgment of the 
guilt. This can be explained by the fact that by doing 
dealings, at least in small cases the full cost of court 
proceedings (Bauhutdinov 2015: 7).

There are differences between the different 
types of literary and reference sources: the recog-
nition of guilt (Tisen 2016: 8); acknowledgment of 
the fault (Sukhareva, Krutskyikh, 2002). But it does 
not matter. However, in one dictionary, the agree-
ment on acknowledgment of the guilt in the criminal 
proceedings of the United States and various other 
countries – an agreement between the prosecutor 
and the defense lawyer, as a result, implies that the 
prosecution is obliged to redefine the accusation un-
der “criminal law” article ... Although such practic-
es are contrary to the principles of criminal justice in 
Russia, such practice is widely used in the Russian 
Federation (Temiraliev 2011: 10)

The formal features of the guilty confession in-
clude:

– a statement by one of the parties in the process 
on the recognition of the fact, and the justification of 
the other party’s claims and objections;

– the release of the other party from the need to 
substantiate this fact on the basis of such an applica-
tion;

– alignment of that fact with the fact that one 
party is acknowledged by this fact (Azilia, 2007: 5).

Historically, various forms of formal recognition 
are formulated. These include: 1) Transaction (fault) 

recognition transaction; 2) purposeful transactions, 
ie deals on simplification of legal proceedings (or 
summing up).

Targeted transactions are referred to as RFE / 
RL, “the special order of the court decision that the 
defendant agrees with the charges brought against 
him”. Any type of procedural agreement can not 
be made with persons who have been ill-treated 
in a criminal offense or committed with a mental 
disorder after committing a crime (Jovanović, 
2013:11).

A.V. Smirnov and K. Kalinovsky point out that 
the theoretically accelerated and simplified litigation 
is a form of criminal proceedings to deal with 
criminal cases in a timely and simplified manner 
(Smirnov, 2007: 12).

In the Anglo-American legal system, accelerated 
and simplified forms are commonly referred to as 
the case-law (Azrael, 2007: 5). Such proceedings 
are envisaged for crimes not less serious. The term 
“cumar” is derived from the Latin word summarium, 
and the short text means accumulated, the latter 
(Moskvin, 2007: 13).

Nevertheless, extensive scrutiny is inconsistent 
with all the accelerated and simplified procedures. 
This provision was referred to by the Russian 
legislator calling such a case a targeted case.

The term “target” refers to the word celerantes, 
which is derived from the Latin word fast, fast 
(Allamuradov, 2007).

Summoning should be taken as a form of 
targeted work.

The objectives of the process (or target process) 
are:

– access to process economics;
– reduction of the period between the time of the 

crime and the penalty of the guilty party;
– Possibility of reconciliation of the parties.
The process of conciliation does not violate the 

principles of judicial proceedings because the law 
provides additional safeguards for the observance of 
the rights and legitimate interests of the parties.

The law provides for the conditions for 
concluding a guilty confession. Such conditions 
include:

1) voluntary intention of a person to conclude a 
process agreement. Such person can be suspected or 
accused;

2) in case of disagreement with the suspect, 
the accused on the evidence, the evidence and the 
evidence of the offense;

3) in case of disagreement with the nature and 
amount of the harm caused by the suspect, the 
accused;



Хабаршы. Заң сериясы. №1 (89). 2019108

Agreement on human rights in criminal proceedings

4) the victim has agreed to enter into a process 
agreement.

The legislator establishes restrictions on process 
negotiation. Such restrictions apply only if:

in the case of a cumulative crime, if at least 
one of them does not comply with the requirements 
provided by articles 612 and 613 of the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, in 
particular, if the crime is particularly severe; suspect, 
accused, disagree with suspicion; if a person has 
committed an act that is forbidden by a criminal 
law or is ill with a mental disorder after committing 
a crime; violation of the principle of voluntary 
nature of the process agreement; the argument of 
the suspect, the accused against the suspicion, the 
accusation and the fact that he has committed the 
crime on the case, the nature and amount of the 
damage caused by him; if at least one of the victims 
disagree with the process agreement.

The existing law sets out the rights and 
obligations of the process participants. The suspect, 
the accused has the right to:

– The court has the right to refuse from the 
process of proceedings before leaving the conference 
room for decision making;

– after having made a declaration of refusal to 
conclude a processual agreement, has the right to 
enter into a process agreement again;

– have the right to file a petition for a process 
agreement at any stage of the proceedings before 
leaving the Advisory Room for decision-making on 
the case;

– before signing a process agreement, has the 
right to discuss the terms of the process agreement 
individually and confidentially with his or her 
lawyer.

Victim, civil plaintiff has the right:
– has a right to file a civil suit in a criminal case 

or in civil proceedings;
– to file an agreement on conclusion or non-

fulfillment of a transaction for recognition of fault;
– after the first refusal to conclude a transaction 

for recognition of the fault or to make a process of 
prosecution, declare the process of the proceedings 
again;

– make a statement of the damage caused by the 
crime in making a transaction on recognizing the 
fault;

– Obtain appropriate explanations from the 
prosecutor on the consequences of making a 
confession of a guilty confession.

Obligations of the suspect, the accused, his 
defense lawyer and the victim:

– Arrival by the prosecutor’s request for solving 
the issue of possibility to make a deal on the 
confession of guilt;

– giving explanations to the prosecutor in 
solving the issue of possibility to make a deal on 
confession of guilt;

– not to alter the requirement of the amount of 
damage caused by the offense when the consent of 
the victim agrees to conclude a transaction for the 
recognition of guilt.

The prosecutor has the right:
– Initiatives to succeed in winning, and this can 

be achieved through contract (see 19 instructions) 
Part 1 1 УПК РК;

– Implementation of action, for non-conforming 
interpretation, to extinguish the body, to extinguish 
the wine;

– to provide the viney of the goods or to refuse 
the sale of the goods, to protect them;

– in the event that it is unlawful for prosecution 
in proceedings or in proselytizing, as a matter of 
jurisdiction, to direct the body.

Prosecutor:
– in case of compliance with the procedural 

requirements of the procedure of co-ordination with 
the consent of the vineyard;

– after having signed a consensus to decide on a 
solution or a breakdown;

– If all the requirements of the law are enforced, 
the hearing will be abolished and sent to the court 
without an act of indifferent apprehension;

Structure and content of the procedural 
agreement in the form of a plea bargain.

Made in writing, which, in turn, is a separate 
procedural document. Conventionally, the following 
structural procedural agreements can be identified in 
the form of a plea bargain:

1) referral to work;
2) the main part;
3) certified.
Information (requisites) (from the Latin word 

reguisitum-required, required), approved by the 
rules of the act is not provided for by law or 
otherwise binding, does not mean that the data of 
the document (Djekebaev convicted, 2002: 15).

In the broad sense, the data (requisites) that have 
legal significance are not allowed to be drawn up in 
its own way, as regards orientation, all departments 
of the requirement are referred to the information 
evenly, we are part 1 of article 616 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan) 
– 3) the information provided for in subparagraphs 
offer from the introductory understanding.
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The department consists of the following main 
elements of the procedural agreement:

1) crimes (including time, place, and also in 
accordance with the provisions of Article 113 of 
the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan and other circumstances to be proved);

2) the qualification of the crime in accordance 
with the provisions of a special part of the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan (CC of the RK, 
paragraph, part, with an article);

3) of Article 53 of the Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan, the relevant part, 
referring to the suspect, the accused can be 
applied in relation to, criminal responsibility and 
punishment, mitigating circumstances, as well as 
the fulfillment of obligations and observance of the 
conditions specified in the procedural agreement, 
the applicable penal provisions provided for in 
part 4 of Article 55 of the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan to a person (imposing a 
penalty of less severe punishment provided for a 
given criminal offense);

4) suspect, accused, procedural obligations 
arising from the agreement. Repayment of such 
obligations, fault at a set time; form of compensation 
for damage caused by the crime; the amount of 
damage to the victim must be. from.;

5) with the application of the provisions of Part 
4 of Article Қ K55 of the Republic of Kazakhstan, 
the prosecutor within the limits of the amount of 
sanctions provided for the crime in the Criminal 
Code and ask for the type of punishment (Criminal 
Code, RK, 2014: 16)

6) in accordance with the provisions of Article 
614 of the Criminal Procedure Code of the Republic 
of Kazakhstan, a procedural agreement in the form 
of a plea bargain arising during the compilation of 
the consequences;

7) in accordance with the provisions of 
subparagraph 3 of part 1 of Article 613 of the 
Criminal Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan, the victim of a procedural agreement in 
the form of a plea agreement is indicated.

The procedural agreement department in the 
form of a plea bargain for the prosecutor, the suspect, 
the accused, his defense counsel.

The algorithm for drafting a procedural 
agreement in the form of a transaction on recognizing 
a fault, depending on the status of the subjects of the 
respective legal relations, in the process of different 
persons authorized to act (Laxminarayan, 2014: 17).

The Prosecutor exercises the following actions:
1) the procedural agreement is signed;

2) considers the question of the measure of 
restraint in relation to the suspect, if necessary, 
changes or abolishes it;

3) in case of revealing the lack of evidence, 
investigative and other procedural actions, 
conducting a case for pre-trial investigation in the 
body;

4) in case of revealing the circumstances 
preventing the fulfillment of the procedural 
agreement in the form of a transaction on recognizing 
the guilt of the crime committed, in accordance with 
Article 615 of the Code of Criminal Procedure, the 
agreements are to be reviewed within a reasonable 
time; in case of elimination of circumstances 
hampering, in accordance with the rules provided 
for in Article 616 of the Code of Criminal Procedure, 
the procedural agreement creates new ones; in 
the event that, in the event that it is impossible to 
remove the conditions that prevent the completion of 
a procedural agreement, the prosecutor (procedural 
agreement) considers his force;

5) complete all cases and immediately send it 
to the court, prescribed by law, upon termination of 
the action;

6) notify the victim of the referral of the case to 
the court.

The procedural agreement in the form of a plea 
bargain concluded on business is not allowed when 
referring the case to a court of indictment.

The investigator shall conduct the following 
actions:

1) kayyl’nanan procedural agreement, after 
conducting investigative actions and other 
procedural actions in the case, the prosecutor 
proceeds to execute them after receipt;

2) the suspect, the accused dalelemdeler after 
collecting sufficient to confirm the guilt, the case is 
sent to the prosecutor.

consideration of criminal cases in conciliation 
proceedings in court, approves the basis of two 
Laws:

– the first ground for pre-trial investigation, the 
procedural agreement on confession, the stage of 
commission;

– The second reason is the preparation of a 
procedural agreement on the admission of guilt, 
during the trial.

The reason for the decision of the second 
court in the case, prior to the removal of the court 
to the deliberation room, about the conclusion of 
the procedural agreement loses its force in case of 
disagreements declared by one of the parties (Spiga, 
2012: 18).
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The procedure for considering criminal cases 
in conciliation proceedings in court is not the first 
one (subparagraph 1 of Article 622 of the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan) 
in order to achieve savings in procedural duties, 
the court several features related to procedures is 
facilitated.

These features are conventionally divided into 
two groups: the first group consists of decision-
making courts, receipts based on the results of the 
investigation of the case from the day the case is 
brought to court; the second group – contractual, 
considered in the course of the trial and taking a 
procedural decision on the consideration of the 
case in the conciliation proceedings of the court 
consists of a decision taken on the basis of the 
consideration.

The rules of the first group consist of:
1) on the consideration of a criminal case in 

conciliation proceedings, the Judge checks, upon 
receipt:

a) the existence of a procedural agreement in the 
form of a plea bargain;

b) there is a request of the parties to consider the 
case in conciliation proceedings;

c) compliance with the requirements of the law 
of the concluded procedural agreement, form and 
content;

2) based on the results of the examination, the 
judge shall pass one of the following decisions:

a) on the appointment of a trial for consideration 
in conciliation proceedings;

b) there are no grounds for the application of 
conciliation proceedings, the return of the criminal 
case to the prosecutor (Article 321 of the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan for 
preliminary hearing should be conducted on the 
adoption of this decision);

c) differentiation by the court of the crime, the 
size of the civil suit, the type of punishment and / 
or disagreement with the size, with the possibility 
of concluding a new agreement, on returning the 
criminal case to the prosecutor (according to article 
321 of the Criminal Procedure Code of the Republic 
of Kazakhstan, a preliminary hearing is required to 
adopt this decision);

3) the judge, upon receipt of a new procedural 
agreement, verifies compliance with the requirements 
of the law, and also verifies the correctness of the 
procedural agreement when the case is returned to 
the prosecutor in order to fulfill the judge’s demands 
in the case;

4) Based on the results of the audit, the judge 
issues one of the following resolutions:

a) on the appointment of a trial in conciliation 
proceedings;

b) on the refusal to examine the case in 
conciliation proceedings in the case and on sending 
the prosecutor to conduct in the general order of 
office work;

5) approve the composition of persons, 
қатыстатын conciliation proceedings, namely: 
the public prosecutor, the defendant and his 
defender. The victim, the civil plaintiff and their 
representatives, the prosecution, as a rule, do not 
participate in the court session. The question of their 
participation, according to the decision of the judge, 
if necessary, scientific and technical means and 
communications (for example, remote interrogation, 
the application of which is provided (Bulletin of 
the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, 
2015: 19).

The second group includes the provisions:
1) the trial in conciliation proceedings is 

performed instead of the main trial (Article 625 of 
the Criminal Procedure Code of the Republic of 
Kazakhstan);

2) after the petition has been submitted, and 
the challenges entered into in the order generally 
resolved, the report of the essence of the procedural 
agreement in the form of a plea bargain is proposed 
by the presiding officer to the prosecutor;

3) clarification of the position of the defendant, 
the nature and, in contrast to the general procedure 
provided for in Article 365 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan, consists 
in defining the following issues:

a) whether the defendant understands the essence 
of the procedural agreement;

b) whether the defendant agrees with the 
procedural terms of this agreement;

c) the procedural agreement is concluded by the 
defendant voluntarily;

d) the agreement is supported by the defendant;
e) whether the defendant is willing to make a 

statement on the case;
4) in respect of the defendant, the presiding judge 

hears the opinion of the defender and the prosecutor, 
the procedural agreement in the form of a plea 
bargain after the position has been determined;

5) then the presiding judge shall proceed to the 
proceedings in court, which include:

a) interrogation of the defendant and the victim;
b) drafting a procedural agreement to clarify the 

circumstances;
6) after consideration of the procedural 

agreement, the judge, the defendant and determines:
a) in respect of his financial situation;
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b) in respect of property penalties specified in the 
agreement of the procedural period for the voluntary 
execution of a judicial act in civil law, what it needs;

7) the defendant is entitled to the last word, 
instead of creating any additional application to the 
court;

8) after hearing the defendant, is removed to 
the advisory room, the chairperson announces to 
the participants in the process and the time for the 
announcement of the court decision.

The end of the trial in the abbreviated order up to 
ten days. If necessary, can be extended by a judge’s 
decision for up to twenty days of such a term (part 2 
of Article 382 of the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Kazakhstan).

Conciliation proceedings in the course of the 
main trial, an application for the specifics of the 
conduct.

The departure of the judge to the advisory room 
for adjudicating the merits of the case, the prosecutor 
during the main trial, the procedural agreement in the 
form of a plea bargain on the plea of   the defendant 
and his counsel, furthermore that from the presiding 
judge of the proceeding upon the application of 
such a motion, the procedural agreement allows the 
parties. Specific period of non-confirmation of the 
law. The length of a period of time, in a reasonable 
one, is approved by the judge. A reasonable time is 
a period of time necessary for the performance of 
any procedural action, as is known, in this case – the 
time necessary to conclude an agreement.

Agreement to the judge. Checks in accordance 
with part 1 of Article 623 of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Kazakhstan A judge on the 
basis of a procedural agreement, the court issues one 
of the following resolutions:

1) on the continuation of the consideration of the 
case by way of conciliation proceedings;

2) consideration of the continuation of the 
consideration of the case in the general order.

the structure and content of the procedural 
agreement concluded in the Court.

Such a structure and content of the procedural 
agreement, pre-trial investigation, the perfect stages 
can withdraw from this agreement, there will be 
differences.

Pre-trial investigation, in the stages concluded in 
the structure and content of the procedural agreement, 
all the requirements provided for in accordance 
with Part 1 of Article 616 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan (paragraph 
10) are fully submitted. The structure and content of 
the procedural agreement concluded during the main 
trial, the nature is abbreviated: subparagraph 8 is put 

into effect on part 1 of Article 616 of the Criminal 
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, 
only claims. Compliance with the above provisions 
of paragraphs 9 and 10 is not required, in particular, 
the procedural consequences of concluding the 
agreement; agreement on the creation of such 
consent of the victim. As well as providing for the 
type and amount of punishment, the prosecutor asks 
the prosecutor during the execution of subparagraph 
8 of part 1 of Article 616 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan, the 
law indicates the following: 1) in the event that a 
convict is sentenced for a combination of sentences, 
the agreement specifies the amount and type of 
punishment for each crime, and also specifies the 
type and size of the final punishment (Part 2 of 
Article 629 of the Code of Criminal Procedure of 
the Republic of Kazakhstan); 2) in the event that the 
convict is sentenced on a set of sentences, the final 
agreement, which also specifies the type and amount 
of punishment (Part 3 of Article 629 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan).

IIІ. Conclusion

As for the examination of complex procedural 
actions committed by Abyss, which in turn is a 
procedural agreement, because here all and all 
officials involved in the criminal case are involved. 
The wide application of this new institution, 
suspected of this, is immediately worth noting, which 
is a guarantee of ensuring the right of the accused 
to defend one. At the same time, one can observe 
the following problems: in order to comply with his 
procedural rights and freedoms, in agreement with 
the judge for procedural decision, which determines 
the procedural agreement on a voluntary basis, 
however, the essence of the agreement does not agree 
with him, akim of the region, or voluntary, declare 
that it is necessary to inform additionally determines, 
supports the procedural agreement. Judges, on the 
issue of compliance with the procedure for drafting 
a procedural agreement in the case of a defendant, 
prosecutor and defender, are entitled to receive an 
answer (Zhanibekov 2015: 20).

If the purpose of the investigative action is 
the suspect or the defendant pleaded guilty and 
facilitating the cleaning, the procedural agreement 
accumulated in agreement with the evidence, we 
believe there is no need to collect additional evidence 
that after the signing of the procedural agreement.

We believe that in the long term it gives a positive 
result, to the practice of the criminal process, the 
institution of the procedural agreement.
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RIGHT TO PERSONAL FREEDOM AS THE BASIS  
OF THE PRINCIPLE OF THE INVIOLABILITY  

OF THE PERSON IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

The article deals with the issues of balancing the interests of the individual and the state, most clearly 
manifested in the criminal process, on the example of the implementation of the principle of personal 
immunity. In this regard, the author updates: the essence, importance and role of: the measures of crimi-
nal procedural coercion applied by the state, in particular, the bodies of criminal prosecution, which boil 
down to ensuring state law and order; the principle of the inviolability of the person as the fundamental 
and leading principle of the entire criminal process of the Republic of Kazakhstan. For this, the work 
examines the theoretical and historical – legal foundations of the integrity of the person as a category 
of state – legal science, as well as the legal basis of the inviolability of the person as a principle of the 
criminal process of the Republic of Kazakhstan.

The achievement of this goal contributes to the formulation of the following tasks: identification of 
the category of personal immunity as a human right in a democratic state; analysis of international legal 
norms and legislation of the Republic of Kazakhstan regulating the right to the integrity of the person; 
analysis of the norms of the Constitution of the Republic of Kazakhstan on the human right to personal 
freedom as the basis of the principle of the integrity of the person; legal assessment of the integrity of 
the person as a category of criminal procedural science, the principle of criminal procedural legislation.

In the study of the questions posed, a logical, formal legal, analytical, and also functional method is 
used, identifying the qualitative characteristics of the subject of the study, allowing to determine the es-
sence of the institution under study, the possibility of the regulatory impact of constitutional and sectoral 
legislation on the state of law and order in the Republic of Kazakhstan. The scientific analysis undertaken 
by the author is consistently carried out and productively combines the principles of comprehensiveness 
(the study of the integrity of the person as a constitutional right), and systemicity (the principle of the 
criminal process), which made it possible to more fully, scientifically actualize the issues of improving 
the criminal procedure for the implementation of the principle of personal integrity.

Key words: human rights, the right to liberty, the inviolability of the person, measures of criminal 
procedural coercion, the principle of inviolability of the person, criminal procedure.
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Мақалада жеке басқа қол сұқпаушылық қағидасының жүзеге асырылу мысалында, 
қылмыстық іс жүргізуде анық байқалушы, мемлекет пен тұлға мүдделерінің теңгерімділігі 
мәселелері қарастырылады. Осыған байланысты автор өзекті қылады: мемлекеттік органдармен, 
соның ішінде қылмыстық қудалау органдарымен қабылданатын, мемлекеттік заңдылықты 
және құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге саятын қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу 
шараларының; ҚР-ның қылмыстық іс жүргізудің негізін қалаушы және бастама негіз ретінде 
жеке басқа қол сұқпаушылық қағидасының мәнін, маңызын және рөлін. Бұл үшін мақалада 
мемлекеттік-құқықтық ғылым категориясы ретінде жеке басқа қол сұқпаушылықтың құқықтық 
негіздері, сондай-ақ қылмыстық процестің қағидасы ретінде жеке басқа қол сұқпаушылықтың 
құқықтық негізі зерттеледі. Қойылған мақсаттарға жетуге мынадай міндеттер қойылды: 
демократиялық мемлекетте адамның құқығы ретінде оның жеке басқа қол сұқпаушылық 
категориясын тұжырымдау. Жеке басқа қол сұқпаушылықты құқықты реттеуші халықаралық 
құқықтық нормалар мен ҚР-ның заңдарының арақатынасын анықтау; жеке басқа қол 
сұқпаушылық қағидасының негізі ретінде адамның жеке бостандыққа құқығы туралы ҚР-ның 
Конституциясының нормаларына талдау жасау; қылмыстық-процестік ғылымның категориясы, 
қылмыстық-процестік заңның қағидасы ретінде жеке басқа қол сұқпаушылықұа құқықтық баға 
беру; Қойылған мәселелерді зерттеуде сонымен қатар, логикалық, формалды-құқықтық; аналити-
калық; зерттеудің пәнінің сапалы сипаттамасын ашушы, зерттелуші институттың мәнін анықтауға, 
Қазақстан Республикасында заңдылық және құқықтық тәртіп жағдайына конституциялық және 
салалық заңдардың жүйелі әсер етуіне мүмкіндік беретін функционалды әдіс қолданылады.

Автордың ғылыми талдау жасау талпынысында кешенділік (конституциялық құқық ретінде 
жеке басқа қол сұқпаушылықты зерттеу) және жүйелілік (қылмыстық процестің қағидасы) 
қағидалары жүйелі жүзеге асырылып, тиімді үйлесімін табады, бұл жеке басқа қол сұқпаушылық 
қағидасының жүзеге асырылуы үшін қылмыстық-процестік мүмкіндіктерін жетілдіру мәселелерін 
аса толық ғылыми өзекті етуге жол ашады.

Түйін сөздер: адам құқықтары, бостандыққа құқық, жеке басқа қол сұқпаушылық, қылмыстық-
процестік мәжбүрлеу шаралары, жеке басқа қол сұқпаушылық қағидасы, қылмыстық іс жүргізу.
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Право на личную свободу как основа принципа  
неприкосновенности личности в уголовном процессе

В статье рассматриваются вопросы сбалансированности интересов личности и государства, 
наиболее ярко проявляющиеся в уголовном процессе, на примере реализации принципа 
неприкосновенности личности. В данной связи автор актуализирует: суть, важность и роль: 
применяемых государственными, в частности органами уголовного преследования, мер 
уголовно-процессуального принуждения, сводящегося к обеспечению государственной 
законности и правопорядка; принципа неприкосновенности личности как основополагающего 
и руководящего начала всего уголовного процесса Республики Казахстан. Для этого в работе 
исследуются теоретико- и историко-правовые основы неприкосновенности личности как 
категории государственно-правовой науки, а также правовые основы неприкосновенности 
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личности как принципа уголовного процесса Республики Казахстан. Достижению поставленной 
цели способствует постановка следующих задач: выявление категории неприкосновенность 
личности как права человека в демократическом государстве; анализ международных правовых 
норм и законодательства Республики Казахстан, регулирующих право на неприкосновенность 
личности; анализ норм Конституции Республики Казахстан о праве человека на личную свободу 
как основы принципа неприкосновенности личности; правовая оценка неприкосновенности 
личности как категории уголовно-процессуальной науки, принципа уголовно-процессуального 
законодательства. 

При исследовании поставленных вопросов используются логический, формально-правовой, 
аналитический, а также функциональный метод, выявляющий качественные характеристики 
предмета исследования, позволяющий определить суть исследуемого института, возможность 
регулятивного воздействия конституционного и отраслевого законодательства на состояние 
законности и правопорядка в Республике Казахстан. В предпринятом автором научном анализе 
последовательно осуществляются и продуктивно сочетаются принципы комплексности 
(исследование неприкосновенности личности как конституционного права) и системности 
(принципа уголовного процесса), что позволило более полно, научно актуализировать вопросы 
совершенствования уголовно-процессуальных возможностей для реализации принципа 
неприкосновенности личности.

Ключевые слова: права человека, право на свободу, неприкосновенность личности, меры 
уголовно-процессуального принуждения, принцип неприкосновенности личности, уголовный 
процесс.

Introduction

The fundamental category underlying the 
integrity of the person is, of course, the status of the 
person. The status or legal status of an individual is 
predetermined, first of all, by the political and legal 
regime in the state and is established in its Basic Law. 
In Kazakhstan, the process of establishing the status 
of an individual went through bright evolutionary 
stages. Today, we speak about the status of a person 
from the position of observing its democratic rights 
and freedoms and legitimate interests. We can talk 
about personality as a system-forming category only 
when it has enough freedom in society. Moreover, 
in order to protect their freedoms, an individual is 
endowed with a certain amount of rights in the state 
(part 1 of art. 18 of the Constitution of the Republic 
of Kazakhstan).

However, we do not speak about the integrity 
of the person as a self-sufficient category, its truly 
democratic nature requires constant scientific, 
practical and dialectical development, taking into 
account all developing public relations, enhancing 
the role and importance of individual status.

The content of the inviolability of the person as a 
right is disclosed through a system of constitutional 
norms establishing: the right to personal freedom 
(art. 16); the right to life (art. 15); the right to privacy, 
personal and family secrets, protection of their honor 
and dignity (art. 18); equality before the law and the 
court (ch.1 art.14); prohibition of discrimination 
on grounds of origin, social, official and property 
status, gender, race, nationality, language, attitude 

to religion, persuasion, place of residence or for any 
other circumstances (ch.2 art. 14) ;. inviolability 
of dignity (ch. 1 art. 17); prohibition of torture, 
violence, other cruel or degrading treatment or 
punishment (ch. 2, art. 17) and others.

In a number of countries, it is believed that 
human rights are natural, intrinsic to its essence and 
not derived from power. It is characteristic that many 
movements in defense of freedoms, for example in 
England, were based on the idea of “restoration” 
(renovatio) of rights, even if these rights had not 
been recorded anywhere before (Barg M.A., 1991: 
20).

If rights belong to a man by virtue of his nature, 
then the state cannot be considered their source. The 
person is not obliged to the state of his freedom. From 
this it follows that the function of the state is mainly 
to protect individual freedom from encroachment, 
as well as to establish some restrictions and 
frameworks that streamline the exercise of rights. 
Therefore, the state must determine the limits of safe 
use of freedom, since freedom, with the exceptions 
that the state has established, belongs to man. 
The boundaries beyond which a person becomes 
“vulnerable” or “reachable” for a state that uses 
a system of measures of coercion must be clearly 
outlined in the law. Beyond these limits, the freedom 
of the individual is limited, and in case of violations 
of these restrictions, legal liability measures are 
applied to the latter.

At the same time, the issue is very important 
that both limitations and responsibility as a response 
measure for a violation are established from the 
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position of equality. This criterion determines 
the essence of the rule of law, in which law is 
a common and equal “measure” for the life of 
society. An example is the rule of the Constitution, 
which establishes: “Everyone is equal before the 
law and the court” (ch. 1 art. 14). If a person has 
a constitutional right to immunity, then the state is 
obliged to guarantee its implementation in relation 
to each individual. This provision is particularly 
relevant in circumstances where a person falls within 
the scope of criminal legal influence. Therefore, the 
inviolability of the person as a right is transferred to 
a different quality and becomes the predetermining 
and fundamental principle of the criminal process.

The determination of the inviolability of the 
individual is complicated by the quality of the 
individual’s status in society, the guarantees, the 
means of protection and protection with which 
this or that state has given it. In a democracy, 
personal integrity is given special attention. Even 
the commission by a person of the most serious 
crime, in many developed countries, is not a basis 
for applying the death penalty in accordance 
with the principle of humanism and the goals of 
criminal punishment. The same trend is observed 
in the Republic of Kazakhstan. By the abolition 
of the death penalty, our state is “taking the right 
steps”. In 2003 in the Republic of Belarus, in order 
to further humanize the state’s criminal policy and in 
accordance with ch. 1 of art. 15 and ch. 2 of art. 40 
of the Constitution introduced a moratorium on 
the death penalty until the question of its complete 
abolition is resolved (Decree of the President of 
the Republic of Kazakhstan, December 17, 2003 N 
1251) .

The status of an individual is determined through 
the totality of its legal rights, freedoms and duties 
in the state, which relate to its interests in security, 
social security, cultural, political, economic self-
expression, etc. Some of the rights of an individual 
belong to it from birth, they are inalienable, absolute 
and inviolable to any or encroachment on the part 
of the state, its bodies and other individuals, its 
collective formations. Immunity is thus identified 
with such concepts as “it cannot be encroached”, “it 
cannot be broken”. Literally, inviolability means: 
“you cannot touch”, but touch in the sense that as 
a result of such a touch, in any way, the extent of 
rights and freedoms that is outlined by the law.

“Individual freedom forms the basis of civil 
society. It puts every person in a position in which 
he views another person not as the exercise of his 
freedom, but on the contrary, as its limits” (R.A. 
Mullerson, 1991, p.43). Some philosophers define 

freedom as rule over circumstances with knowledge 
of the matter. ( M.V. Popov, 2010, p. 13) , while 
others, like Schelling , argue that freedom – is the 
ability to make choices based on the distinction 
between good and evil (New Philosophical 
Encyclopedia , https://ru.wikipedia.org). If necessity 
is not yet known, then it conflicts with the aspirations 
of the subject. The ratio of these categories reflects 
the internal, subjective side of the mechanism of 
criminal procedural coercion. In the categories 
of possibility and reality there is an objective 
beginning, according to which, due to a number of 
circumstances, among the many possible options 
for the subject is predetermined by one definite, I 
answer  interests of society, of all objective natural 
sciences. torus process. The circumstances depend 
on the economic political, ideological factors that 
characterize specific social system.

Freedom of the individual in society is measured 
by many indicators, since legal freedoms represented 
as subjective rights are also included in the general 
legal status of the individual. So, in particular, it 
can be a freedom of speech, reflecting its political 
right; freedom of creativity, including the cultural 
interests of the individual. In civil law relations, 
the slogan acts: “Everything is allowed that is not 
prohibited by law.”

We find the confirmation of our own judgment 
by examining the works of M.S. Strogovich, who 
notes that “Freedom of the individual is also her 
right.” On the other hand, “any individual right 
includes a certain freedom in behavior, that is, a 
certain sphere of possibilities, within which a person 
chooses a particular form of behavior, decides 
how he should act – otherwise it would not be a 
right, but an obligation ” ( M.S. Strogovich, 1981, 
p. 24 ) . Russian theorist of law N.I. Matuzov writes: 
“... When the legislator wants to grant freedom, he 
grants the right. Actually, freedom in a legal sense 
is a subjective right, and vice versa, a subjective 
right is a legally guaranteed freedom ” ( N.I. 
Matuzov, 1972, p. 250 ) .

However, it is necessary to realize the category 
that there is no absolute freedom anywhere in the 
world. The measure of individual freedom is directly 
related to the level of freedom of society. Lich ness 
cannot be free from society just as it cannot be free 
from nature. It is clear that a person is free in society 
as far as the level of freedom of the society itself 
allows. Human rights are as real as society can provide 
them, as far as it is concerned  in this. Of course, the 
action of this pattern is not exceptional: the most 
important role belongs to the personality itself, its 
qualities, its activity. But go  deliver it to society the 
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independence of the results of the implementation 
of its rights from the social environment means to 
foresee the possibility of injustice in this area.

Thus, the freedom of the individual is not 
unlimited. Restrictions are primarily associated 
with the need to ensure public order, the rights and 
freedoms of other individuals, state, environmental 
security, preservation of the constitutional 
order, international consent, etc. However, these 
restrictions are not unlimited either. For example, in 
accordance with ch. 3 of art. 39 no restriction of the 
rights and freedoms of citizens for political reasons 
is allowed in any form. In no case shall the rights 
and freedoms provided for in art. 10, 11, 13-15, ch. 
1 of art. 16, art. 17, art. 19, art. 22, ch. 2 of art. 26 of 
the Constitution. In this case, we are talking about 
the legislative (constitutional guarantees) of the 
rights and freedoms of a person and citizen, which 
protect them as much as possible from the use of 
state coercion measures against them.

Nevertheless, we will continue the study 
of freedom as the basis of the principle of the 
inviolability of the person. What is the freedom 
of an individual involved in the field of criminal 
proceedings? After all, it is in this area that a person 
acquires a specific criminal procedural status and 
falls under the action of the “most severe” criminal 
system of state coercion. Until the defendant is found 
guilty of a criminal offense, the latter is subject to 
measures of criminal procedural coercion, by which 
the amount of his personal freedom is significantly 
limited.

The right-limiting orientation of coercion 
in the criminal process arises from the general 
axiom of state coercion, which is viewed as a 
physical or mental effect by imposing personal, 
material and moral restrictions in order to 
subordinate the requirements of the state. It is 
easy to see that in this definition, the main goal 
of coercion were exclusively state interests. It 
seems that this definition does not fully express 
the essence of coercion, since its right-regulating 
nature remains in the shadow. One should agree 
with the Kazakhstani scientist A.N. Akhpanov, 
who believes that “state coercion should be 
considered as one of the methods of regulating 
social relations. Such an understanding of the 
essence of coercion makes it possible to single out 
in it the most characteristic, basic quality, which 
combines both the objective and instrumental 
purpose of coercive measures. ” By purpose, the 
author understands the “set of tasks solved by state 
coercion. The instrumental purpose of coercion 
determines the selection and operation of specific 

means and methods in order to achieve existing 
objectives “(A.N. Akhpanov 1997, p. 34 ) .

Appeal to the means of criminal procedural 
coercion dictated by objective circumstances. But in 
each case of its application the moral validity of the 
decision made and the action committed is necessary. 
A citizen subject to state coercion in the field of 
criminal proceedings should be aware of his duty 
to follow the prescription or coercion established 
by law. At the same time, an official resorting to 
coercive means must understand the necessity 
and moral validity of such an impact, not only the 
legal but also the moral correctness of his actions 
(T.N. Moskalkova, 1996, p.35]. Important here is 
the imbalance of interests opposite sides: the state 
represented by its law enforcement agencies, whose 
activities are aimed at exposing and punishing the 
perpetrators, whose interests in the criminal process 
are reduced to avoiding responsibility.

The criminal procedure law and the suspects 
and accused persons who have been prosecuted, 
are endowed with a block of procedural rights, as 
well as procedural and constitutional guarantees, 
which determine the extent of their social freedom. 
It would be appropriate to quote L.D. Vojvodin and 
M.A. Krasnov, who pointed out that “the right is an 
opportunity to receive a social benefit, and freedom 
is an opportunity to commit an action. But every 
constitutional freedom of a citizen is at the same 
time his right ” (L.D. Voevodin, M.A. Krasnov, 
1982, p.9). Thus, the measure of individual liberty in 
the field of criminal legal proceedings is determined 
by the totality of its constitutional and procedural 
rights. For example, the right of a defendant to a 
defense is the freedom guaranteed by law to refute a 
charge ”(Petrukhin I.L. 1985, p.20), etc.

At the same time, it is necessary to agree with the 
authors, who consider that freedom and subjective 
rights are all categories of a different order (I.L. 
Petrukhin, 1985, p.21). So, in particular, freedom, 
already in accordance with modern (democratic) 
legislation, is one of the rights, moreover, this right 
is included in the category of inalienable and natural 
rights, which are restricted and restricted only by the 
state, only in extreme cases and only legally.

Therefore, the application of restrictions 
is possible only if they are provided by law. 
However, there are opinions of the reverse order. 
So, for example, bearing in mind the right of the 
inviolability of the individual, V.A. Patulin. He 
believes that “it is completely inadmissible to say 
that it can be limited by lawful actions of the police, 
the prosecutor’s office and the court. According to 
the author, in this case, it is not the right to immunity 
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that is limited, but the inviolability itself as an actual 
state” (V. A. Patulin 1973, p. 15).

Today, this position has been refuted not only by 
the democratic political tendencies of Kazakhstan’s 
society, but also by the practice of legal reformism, 
which has shown that the basis of the public law 
and the system of legislation of the Republic of 
Kazakhstan. The state protects and guarantees the 
observance of the rights and interests of citizens 
only if they are established by law. The fundamental 
principle here is the principle of legality, which heads 
the system of constitutional and legal principles of 
domestic legislation. Hence, the freedom of the 
individual is limited only by the rule of law.

The problem in this case, in our opinion, seems 
quite different.

First, the mechanism of restriction of rights 
and freedoms regulated by the norms of law should 
be applicable (that is, the norms of law should 
correspond to the social, political, cultural and 
other conditions of life of the society in which 
it is currently located). This is the problem of the 
legislator.

Secondly, the practice of law enforcement 
must meet the requirements of legality and be 
accompanied by such requirements to the subjects 
of law enforcement as morality, professionalism, 
etc. Here, an important factor is the individual 
properties of these subjects, such as: decency, sense 
of duty, education, patriotism, high self- and legal 
conscience, etc. Violations of rights and freedoms, 
in particular, and personal immunity, in part, we 
observe because of the ignorance of law enforcement 
officers, their poor professional general training, etc.

Often, these individuals violate the law 
establishing the integrity of the person in criminal 
proceedings.

Therefore, coercion as a measure of restriction 
established by the criminal procedure law is 
justified, despite the fact that it encroaches on the 
constitutional right to the freedom of the individual. 
When invoking measures of criminal procedural 
coercion, the inviolability of the person is referred 
to, emphasizing the preservation of a certain block 
of rights and freedoms for an individual, which 
cannot be limited and violated either by the state or 
by other subjects of law enforcement.

A striking example today is the legislative 
regulation of the maximum period of detention prior 
to indictment and imprisonment; court authorization 
of arrests; the prohibition of humiliation and the 
use of violence and torture; increased responsibility 
for violation of the rights and legitimate interests 
of citizens in the course of investigative actions; 

legal support for the supervision and control of 
preliminary investigations of criminal cases, as well 
as other guarantees of personal immunity in criminal 
proceedings.

Analysis of the principles, ideas, norms of the 
law of the Republic of Kazakhstan shows that they 
create the space that is necessary for the formation of 
a civil society, for ensuring the rights and freedoms 
of man and citizen, for establishing the rule of law, 
for realizing the political and legal responsibility 
of citizens, state bodies, officials persons for the 
coordinated activities of all branches of government.

The doctrine of principles is an essential 
component of the theory of criminal justice. 
The level of its development, according to A.V. 
Grinenko allows to judge the state of legal science 
in general, as well as the culture of law enforcement 
(A.V. Grinenko, http://www.pravobooks.ru). 
It is difficult to disagree with this opinion. The 
democratic construction of a criminal procedure that 
ensures the observance of the rights and legitimate 
interests of citizens in criminal proceedings is based 
on the principles enshrined in the Constitution and 
the Criminal Procedure Law. Analysis of criminal 
procedural principles shows that most of them 
(competitiveness, legality, personal integrity, 
equality of rights of a person and a citizen before the 
law and the court) are guaranteed by the Basic Law 
of the country and such principles are common law, 
which is an expression of the nature and essence 
of a democratic state. These principles recognize 
a person, his rights and freedoms as the highest 
value and property of the state. They must operate 
within the framework of an integrated system of the 
criminal process, at all its stages. Historically, the 
forms of the criminal process in various countries 
have undergone all sorts of changes, it depended 
on the state structure and the ongoing domestic 
legal policy. World history confirms the trend. The 
assertion of the rights and freedoms of man and 
citizen was preceded by more than one bourgeois 
revolution. Such developed countries as England 
(W. Stubbs, 1890, p. 82), USA (Human Rights in 
the USA, http://wiki-org.ru), France (Absolute 
Monarchy in France, http://ensiklopedya.ru) (V.E. 
Rubanik, 2011, p.115) before ensuring the effective 
implementation of the principle of the inviolability 
of the person, other democratic rights and freedoms, 
passed a difficult path, full of conflicts and collisions 
of interests of the state and its citizens.

One of these principles is the principle of 
personal immunity. The importance of personal 
integrity, as shown by the results of this study is so 
great that (pre) determines the basis of legal status 
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in the criminal process. The content of the legal 
category of personal integrity is multidimensional. 
Firstly, it is an integral status of the individual, 
which includes the whole complex of rights and 
freedoms of the individual. In another capacity, 
the integrity of the person acts as a guiding, 
fundamental basis or in other words – the principle 
of the criminal process.

As a principle of criminal justice, the category 
of personal immunity applies to all stages of 
the process and is most relevant when applying 
measures of criminal procedural coercion. Today, 
the issue of personal immunity has clear prospects 
for legal resolution and, this is connected, first of all, 
with democratic changes in the entire state and legal 
system of the republic. A person with a complex 
of his natural, inalienable and acquired rights and 
freedoms becomes in our state a fundamental 
principle not only in the regulation of legislative 
acts, but also in real life conditions. This, in our 
opinion, contributes to the political and legal course 
of the development of democratic relations in the 
republic. The complexity of the chosen path for 
Kazakhstan is emphasized every time by the dogma 
of the transitional period, which creates conditions 
for searches, difficult decisions and indispensable 
mistakes. This factor is indicated by the results of 
numerous rounds of legal reforms, the beginning 
of which was laid back in 1990. However, today 
we can firmly assert that it is a phased legal reform 
that can achieve the desired indicators, since The 
legislator uses in his arsenal not only the rules of 
the legislative technique, but also the domestic 
experience of the practice of law enforcement.

The inviolability of the person, being, above all, 
a constitutional human right, is put by the legislator 
at the center of the criminal process. And this is 
due to the increased attention of the state to the 
individual, despite the fact that she is involved in 
the sphere of criminal proceedings, where she falls 
for committing (or suspicion for committing) the 
most dangerous offenses to society. Here, the main 
(constitutional) postulate is the nomination of the 
individual in priority positions in relation to all other 
state institutions, including the institutions of power 
(in particular, the penitentiary system).

As far as the inviolability of the person as a legal 
category, acting in the form of the right of the person, 
is difficult from the point of view of constitutional-
legal science, so much, and perhaps even more, 
taking into account the sectoral specifics, it is 
difficult in the criminal process. If the Constitution 
establishes the right to personal immunity from 
several norms: the right to life, dignity, security, 

freedom, etc., then in the criminal process this 
whole complex also “breaks up” into stages specific 
to the process, multiple procedural and investigative 
actions , procedural measures, etc. Moreover, the 
criminal process consists not only of the principle 
of the inviolability of the person, but also of other 
principles, such as the principle of legality (art. 10 of 
the Code of Criminal Procedure of the Republic of 
Kazakhstan); comprehensiveness and completeness 
of the investigation and inquiry (art. 24 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan), 
equality and competitiveness of the parties (art. 23 
of the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Kazakhstan); presumption of innocence (art. 19 
of the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Kazakhstan), the inadmissibility of repeated 
conviction and criminal prosecution (art. 20 of the 
Code of Criminal Procedure of the Republic of 
Kazakhstan); ensuring the suspect, accused person 
has the right of defense (art. 26 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan); 
exemption from the obligation to testify (art. 28 of 
the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Kazakhstan); publicity (art. 29 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan); 
freedom to appeal procedural actions and decisions 
(art. 31 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan), etc.

The principle of personal immunity is regulated 
in art. 14 of the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Kazakhstan and has a very important 
and independent significance for the criminal 
procedural science.

Firstly, the principle of inviolability determines 
the legality of restriction of freedom in criminal 
proceedings, through the application of measures of 
criminal procedural coercion (detention) (Part 1 of 
Art. 14 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan ).

Secondly, it limits the period of detention – 
without a court sanction, a person may be detained 
for a period of not more than forty-eight hours, and 
a minor – for a period of not more than twenty-four 
hours.

Thirdly, it establishes a special procedure 
approved by the (court):

– detention and house arrest;
– compulsory placement of a person who is 

not in custody in a medical organization for the 
production of forensic psychiatric and (or) forensic 
medical examinations (ch. 2 of art. 14).

Fourthly, the principle of the inviolability of 
the person, established in Art. 14 of the Criminal 
Procedural Code of the Republic of Kazakhstan 
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establishes the responsibility of the bodies carrying 
out criminal prosecution functions

– the immediate release of an unlawfully 
detained, or arrested, or unlawfully placed in a 
medical institution, or held in custody over the 
period prescribed by law or sentence (part 4 of Art. 
14);

– No one of the persons participating in the 
criminal proceedings may be subjected to torture 
or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment (Part 5 of Art. 14);

– no one may be involved in participation in 
procedural acts that create a danger to the life or 
health of a person ( Section 14, paragraph 6 );

– the detention of a person in custody, as well 
as a detainee on suspicion of committing a criminal 
offense, must be carried out in conditions that 
exclude a threat to his life and health (Part 7 of Art. 
14);

– Compensation of harm caused to a citizen as 
a result of unlawful deprivation of liberty, keeping 
in conditions dangerous to life and health, and cruel 
treatment of him (part 8, art. 14).

The construction of the category we are 
considering in principle means that the integrity of 
the person:

1) constitutes one of the characteristic features 
of the criminal process;

2) represents a system of legal norms of the 
most general nature, which is the basis of criminal 
procedural legislation;

3) violation of the inviolability of the person 
may be grounds for the cancellation of decisions 
made (Criminal procedure – Edited by K.F. 
Gutsenko, 2005, p.49) . 

The functional characteristic of the principle 
of the inviolability of the person, in the criminal 
process, in our opinion, is not limited only to 
the content of art. 14 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan 
establishing that:

The provisions on the inviolability of the 
person contains the norms of art. 15 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan 
“Protection of the rights and freedoms of citizens in 
criminal proceedings”.

The principle in question is also expressed in the 
requirement of the inviolability of the:

– house (art. 17 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan);

– property (art. 18 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan);

– private life, correspondence, telephone 
conversations, postal, telegraph and other 

communications (art. 16 of the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of Kazakhstan).

Analyzing the norms of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan (art. 16) and art.art. 14 
and 15 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan, it is easy to notice that they 
are duplicated in many points. In our opinion, this is 
explained by the fact that the legislator first elevated 
the right to personal immunity to the principle (art. 
14), and only then ensured the integrity of the person 
through the institution of protection of the rights and 
freedoms of citizens in criminal proceedings (art. 
15).

Based on the logic of the present study, the 
“integrity of the person” is a very complex definition. 
We tried to give the most complete definition of the 
inviolability of the person through the norms of the 
Constitution. The inviolability as a legal category is 
built up of individual human rights and freedoms, 
their security and protection in the state. In relation 
to the criminal process, the inviolability of the 
person has an intrinsic refraction, but is not limited 
only to ensuring the rights that are fixed in art. 14 of 
the CPC. So, in particular, art. 15 is of a generalizing 
nature and absorbs art. 14, since calls the subject 
of the legal protection of the rights and freedoms 
of citizens involved in the criminal process (and 
includes the right to personal integrity). However, 
art. 14 does not even include references to Art. 16, 
17, 18 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Kazakhstan, despite the fact that the 
meaning of these articles is the principle of the 
inviolability of the person.

In this case, on the face of the costs of legislative 
technology: as a result of the fact that the legislator 
solves the same problem, in the articles of the 
law that actually absorb each other, the rules on 
compensation for harm, as well as on the safety of 
persons participating in the process, for example, 
almost literally repeat.

Based on paragraph 8 of Art. 14 and paragraph 
2 of Art. 15, it follows that compensation for harm 
caused as a result of violation of his rights and 
freedoms during criminal proceedings (including 
unlawful deprivation of liberty, detention in 
conditions dangerous to life and health, ill-treatment) 
is refundable according to the procedure stipulated 
by the Code of Criminal Procedure of the Republic of 
Kazakhstan (Chapter 4). In accordance with art. 42 
of the Code of Criminal Procedure of the Republic 
of Kazakhstan the right to compensation for harm 
comes only after the full or partial rehabilitation of 
a person. The CPC provides for the responsibility of 
the body conducting the criminal process to bring 
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a formal apology to the rehabilitated (part 1 of art. 
44). This provision certainly meets the requirements 
of ethics of criminal proceedings and respect for 
human rights.

The institute of compensation for harm is also a 
subject of civil law regulation. In accordance with 
Art. 923 Civil Code Hos Aubin h Part “..the state 
compensates for the harm caused to the citizen as 
a result of unlawful conviction, unlawful criminal 
prosecution, unlawful use as a preventive measure 
of imprisonment, house arrest, a written undertaking 
not to leave, illegal imposition of an administrative 
penalty in the form of arrest or corrective work, 
unlawful placement in a psychiatric or other medical 
institution .. “.

Further, the issues of compensation for harm 
by the bodies conducting the criminal process are 
specified in the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated 
July 9, 1999 N 7 “On the practice of applying the 
legislation on compensation for harm caused by the 
illegal actions of the bodies conducting the criminal 
process” in which The bodies leading the criminal 
proceedings are:

– illegal initiation of criminal proceedings;
– illegal criminal prosecution;
– incorrect application of criminal law when 

qualifying a crime;
– illegal use of a preventive measure or other 

measures of procedural coercion provided for by 
law;

– the maintenance of a person detained on 
suspicion of committing a crime, or a person in 
respect of whom an arrest was chosen as a preventive 
measure, in dangerous conditions for his life and 
health;

– the compulsory placement of a person who is 
not in custody in a medical institution for a forensic 
psychiatric or forensic medical examination in the 
absence of this court decision;

– the use of violence, cruel or degrading 
treatment;

– carrying out legal proceedings in conditions 
that create a danger to the life or health of the persons 
participating in them;

– making decisions and committing acts that 
degrade honor or diminish the dignity of a person 
involved in the criminal process;

– use and dissemination for purposes not 
provided for by the Code of Criminal Procedure, 
information about private life, as well as other 
personal information that the person deemed 
necessary to keep confidential;

– unlawful conviction; illegal use of compulsory 
medical measures; illegal use of coercive educational 
measures and others.

Based on the norms of the Code of Criminal 
Procedure (art. 39 – 42) and the Civil Code (922, 
923), it follows that the damage is compensated 
only to persons in relation to whom rehabilitation 
is possible. However, from the point of view of 
the principle of the inviolability of the person 
in criminal proceedings, it seems important, 
in our opinion, to decide whether harm will be 
compensated to persons who are not subject to 
rehabilitation. After all, even lawfully detained 
suspected of a crime and lawfully arrested have 
the right to the integrity of the person. And if, with 
the correct application of the rules of the CPC, they 
were allowed to commit violence dangerous to life 
and health, degrading honor and dignity ? Here, it is 
important for law enforcement officers authorized to 
handle criminal cases to be informed that according 
to the Plenum of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan of July 9, 1999 N 7 “On the practice 
of applying legislation on compensation for harm 
caused by illegal actions of the bodies conducting 
the criminal process” (Clause 5) and “in accordance 
with Part 2 of Art. 13 and Part 8 of Art. 14 of the 
Criminal Procedure Code, detainees, suspects, 
defendants, defendants and convicts also have 
the right to compensation for the harm caused to 
them and in cases where they were subjected to 
violence or ill-treatment during the course of legal 
proceedings when decisions or actions of the bodies 
leading the criminal process were humiliated. their 
honor and dignity, or when, without the need for the 
case under investigation, personal information has 
been collected, disclosed or disseminated, which 
the person deemed necessary to keep secret, as well 
as when the person deprived of liberty was kept 
in conditions that are dangerous to life and health. 
” Norm art. 42 of the Criminal Procedure Code, 
therefore, needs to be amended and supplemented in 
accordance with the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Council of the Republic of Kazakhstan.

If a notice explaining the procedure for 
compensation for harm rehabilitated or partially 
rehabilitated is issued with a copy of the acquittal 
sentence, then in the Resolution itself, and especially 
in the code, nothing is said about the procedure 
for compensation for harm to the aforementioned 
persons.

Thus, summing up the present study, let us 
point out that human rights, including the right to 
personal freedom, constitute the legal basis of the 
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principle of personal integrity. The principle of 
the inviolability of the person and the right to the 
integrity of the person are not the same thing. The 
right to integrity has a multidimensional content; 
it consists of several components, which are based 
on the rights and freedoms of the individual. 
Moreover, it is necessary to recognize that the 
right to immunity as such is not established in 
the Law. Based on the analysis of the norms of 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan, 
we see that the right to inviolability includes such 
rights and freedoms as: the right to life; property 
rights; inviolability of dignity, dwelling, etc. The 
inviolability of the person means that the law not 

only protects and protects the rights and freedoms 
of the individual (all rights and legitimate interests 
of the individual are protected by law), but also 
creates a kind of “enhanced mode” of protection, 
which is realized in strictly defined life situations. 
One of these situations occurs when an individual 
falls within the scope of criminal proceedings. 
Here his rights and freedoms are restricted by the 
state system of coercion. In such circumstances, 
the person needs increased legal “attention”. 
Therefore, the right of inviolability of the person 
in criminal proceedings is erected in the principle 
according to which the entire system of criminal 
justice is built.
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НОРМАЛАР БӘСЕКЕЛЕСТІГІ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ  

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Мақала біздің қоғам өмірінің қазіргі процестері идеологиялық, саяси, әлеуметтік-
экономикалық сипаттағы себептерден туындаған белгісіз теріс оқиғалардың пайда болуымен 
ерекшеленгендіктен қазіргі уақытта өзекті болып отырған нормалар бәсекелестігі мен қылмыстық 
құқық бұзушылық жиынтығына арналған. Сонымен қатар, мақалада қылмыстық-құқықтық 
нормалар бәсекелестігінің заңды табиғаты қарастырылады және қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жиынтығы тұсындағы нормалар бәсекелестігі айқындалады, нормалар бәсекелестігінің маңызды 
түрлері ашылды.

Мақаланың мақсаты бәсекелестік нормаларының маңызды түрлерінің бірі қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды дәрежелеудегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуы, 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы және қылмыстардың қайталануын айқындау 
болып табылады. 

Мақаланың тәжірибелік маңыздылығы қылмыстық заң шығарушылықты жетілдіру үшін 
талдаулар мен ұсыныстарды қолдану мүмкіндігінен тұрады. Зерттеу қорытындылары қылмыс 
жиынтығын айқындауда, нормалар бәсекелестігін қолдануда құқық қолдану органдарының 
қызметін жетілдіру үшін, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының жетекші 
түсіндірмелерін дайындауда пайдаланылуы мүмкін.

Мақаланың әдістемелік негізін жүйелілік, логикалық-заңдық, тарихи және нақты-әлеуметтік 
сияқты жалпы ғылыми және арнайы білім әдістері құрайды.

Мақалада құқық бұзушылық жиынтығының нормалар бәсекелестігі қарастырылады. Автор 
құқық бұзушылық жиынтығын дәрежелеу кезіндегі нормалар бәсекелестігінің мәселелеріне 
көңіл бөледі. Мақалада қарастырылған теориялық негіздер, мазмұны мен қорытындылары 
қылмыстық құқықтың көптеген бөлімдерін толықтырады және дамытады.

Түйін сөздер: нормалар бәсекелестігі, қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жиынтығы, идеалды жиынтық.
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Some questions of the competition of norms and  
collection of criminal offenses

The article is devoted to the competition of norms and aggregate criminal offenses, since the mod-
ern processes of our society’s life are characterized by the appearance of previously unknown negative 
phenomena caused by socio-economic, political, ideological reasons, which is relevant. The article also 
discusses the legal nature of criminal law norms and the competition of norms with a combination of 
criminal offenses.

The purpose of the article is to determine one of the types of meaningful competition of norms such 
as the repeatedly of criminal offenses, the totality of criminal offenses and recidivism of crimes.
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Нормалар бәсекелестігі және қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының кейбір мәселелері  

The practical significance of the article lies in the possibility of using conclusions and proposals for 
the improvement of criminal law. The results of the study can be used in the preparation of guidance 
explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, to improve the activities 
of law enforcement agencies in the application of competing norms, the establishment of a set of crimes.

The methodological basis of the article consists of general scientific and special methods of cogni-
tion, such as system, logic-juridical, historical and concrete sociological.

The article deals with the competition of norms in the case of an aggregate offense. The author pays 
attention to the problems of competition norms when qualifying the totality of the offense. The theoreti-
cal concepts, content and conclusions considered in the article develop and complement many sections 
of criminal law.

Key words: competition of norms, criminal offense, aggregate criminal offenses, ideal aggregate.
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Некоторые вопросы конкуренции норм и  
совокупности уголовных правонарушений

Статья посвящена конкуренции норм и совокупности уголовных правонарушений, так как 
современные процессы жизни нашего общества отличаются появлением неизвестных ранее 
негативных явлений, вызванных причинами социально-экономического, политического, 
идеологического характера, что и является актуальным. Также в статье рассматривается 
юридическая природа уголовно-правовых норм и конкуренция норм при совокупности уголовных 
правонарушений. Целью статьи является определение одного из видов содержательной 
конкуренции норм, таких как неоднократность уголовных правонарушений, совокупность 
уголовных правонарушений и рецидив преступлений.

Практическая значимость статьи состоит в возможности использования выводов и 
предложений для совершенствования уголовного законодательства. Результаты исследования 
могут быть использованы при подготовке руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 
Республики Казахстан для совершенствования деятельности правоприменительных органов при 
применении конкурирующих норм, установлении совокупности преступлений.

Методологическую основу статьи составляют общенаучные и специальные методы познания, 
такие как системный, логико-юридический, исторический и конкретно-социологический.

В статье рассматривается конкуренция норм при совокупности правонарушений. 
Автор уделяет внимание на проблемы конкуренции норм при квалификации совокупности 
правонарушений. Рассмотренные в статье теоретические положения, содержание и выводы 
развивают и дополняют многие разделы уголовного права.

Ключевые слова: конкуренция норм, уголовное правонарушение, совокупность уголовных 
правонарушений, идеальная совокупность.

Кіріспе

Мақалада автормен қарастырылып отырған 
теориялық негіздер, мазмұны мен талдаулары 
және қорытындылары қылмыстық құқықтың 
көптеген бөлімдерін толықтырады және дамыта-
ды. Сонымен қатар, мақалада зерттелініп отырған 
қылмыстық-құқықтық нормалар бәсекелестігі 
кол лизиялық түрлердің де, бәсекелес нормалар-
дың да маңызды анықтамасы. Номалар бәсе-
келестігін шешу әдістері белгілі бір дәрежеде 
қылмыстық құқық ғылымының кемшіліктерін 
толықтырады. Теориялық зертеулерді жүргізу 
қылмысты-құқықтық нормалар бәсекелестігі 
мәселелерін онан әрі ғылыми шешімдер жасауға 
себепші.

Аталған жұмыс Қазақстан Республикасы 
Қыл мыстық Кодексінің негіздерінде құрыл-
ған қылмыстық-құқықтық қатынас норм-
алары ның бәсекелестігін, қылмысты дәреже-
леу кезінде туындайтын бәсекелестікті салалы 
зерттеу қазақстандық ғалымдармен толыққан-
ды зерттелмегендіктен мақала тақыры бы 
өзекті болып отыр. Нормалар бәсеклесті гі нің 
кейбір негіздері бұрын қандай-да бір талқыға 
салынбаған. Бұған, нормалар бәсекелес ті-
гін бірнеше рет қолдану, қылмыстық жауап-
тылықтан босату мәселелерін шешудегі норма-
лар бәсекелестігі және т.б. жатады.

Заң әдебиеттерінде де қылмыстық-құқықтық 
нормалар бәсекелестілігі мәселелеріне жеткілік-
ті көңіл бөлінбеген. Қылмыстық-құқықтық 
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нормалары бәсекелестілігінің жеке мәселелері, 
Г.Н.  Борзенков, Л.Н. Галенская, А.А. Герцен-
зон, А.С. Горелик, Н.Д. Дурманов, И.И. Карпец, 
И.Я.  Козаченко, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, 
В.П. Малков, А.В. Наумов, А.А. Пионтковский, 
Н.М. Свидлов, А.Н. Трайнин, О.Ф. Шишовтың 
және басқалардың жұмыстарында, құқықтың 
жалпы теориясы бойынша кейбір жұмыстарда: 
(Н.А. Власенко, А.С. Иголкин, А.Ф. Черданцев 
және басқалар) жасаған іс-әрекетті бағалауға 
байланысты ереже ретінде ғана қарастырылады.

Мақала объектісі болып құқық қолдану 
тәжірибесін реттеудегі қылмыстық-құқықтағы 
бірнеше нормалардың қылмыстық-құқықтық 
қатынасы табылады. Ал, мақаланың нысаны – 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 
нормалары, Қылмыстық Кодекстің Жалпы және 
Ерекше бөлімдеріндегі қылмыстық-құқықтық 
нормалар бәсекелестігі.

Мақаланың мақсаты болып қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жиынтығын анықтау 
кезіндегі қылмыстық-құқықтық қатынастарды 
реттеудегі қылмыстық құқықтық нормалар 
бәсекелестігіндегі мәселелерді кешенді зертеу 
табылады.

Жоғарыда көрсетілген мақсатқа қол жеткізу 
үшін алдымызға мынадай міндеттер қоямыз: иде-
алды жиынтықты анықтау; жиынтық түрлерін 
айқындау.

Аталмыш тақырыпты зерттеу барысын-
да жүйелілік, логикалық-заңдық, тарихи және 
нақты-әлеуметтік сияқты жалпы ғылыми және 
арнайы білім әдістері пайдаланылады.

Негізгі бөлім

Нормалар бәсекелестігі туралы және қыл-
мыстың идеалды жиынтығы жөніндегі мәселені 
нормалар бәсекелестігінің ережелері бір рет 
қолданғанда альтернативті ретінде қою заңды. 
Нормалар бәсекелестігінің ережелерін бірнеше 
рет қолдану қылмыстың жиынтығы бойын-
ша саралауды беруі мүмкін, яғни нормалар 
бәсекелестігін және қылмыстың идеалды 
жиынтығын бір уақытта қолдану мүмкін деген 
ережелер толық зерттелді.

Бұл мақалада нормалар бәсекелестігінің қыл-
мыстың идеалды жиынтығынан бірін-бірі жоққа 
шығаратын түсінік ретіндегі айырмашылықтары 
қарастырылады.

Идеалды жиынтық – қылмыстың көптілігінің 
бір түрі. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексі көптіліктің 3 нысанын бөліп көрсетеді: 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше 

рет жасалуы (ҚР ҚК 12 – б.), қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жиынтығы (ҚР ҚК 13 – б.) 
және қылмыстардың қайталануы (ҚР ҚК 14 – б.) 
(http://adilet.zan.kz). Қылмыстың жиынтығы иде-
алды және нақты болады (Рогов 2016: 189). Нор-
малар бәсекелестігінің мәселесіне сәйкес идеал-
ды жиынтық туралы жиі айтуға болады.

Идеалды жиынтық деп тұлғаның бір әркетпен 
(әрекетсіздікпен) Қылмыстық кодекстің әр түрлі 
баптарымен қарастырылған екі немесе одан да 
көп дербес қылмыстарды түсінуге болады (Ино-
гамова-хегай, 2015: 160). Идеалды жиынтықты, 
тұлғаның бір әрекетімен бір және сол баптың 
әр түрлі бөліктерімен қарастырылған дербес 
қылмыстардың құрамы бар екі қылмысты жа-
сауы құрайды (Токтосунов 2016: 168). Мысалы, 
тұлға өзі пайдалану үшін 2 грамм героин және 
қайта сату үшін 250 грамм гашиш сатып алады. 
Дәл осы жағдайда тұлға бір әрекетпен жасырын 
ниетінің бағыты және оларды жасау мақсаты бой-
ынша айырмашылығы бар екі дербес қылмысты 
жасайды. Жауаптылыққа Қазақстан Республика-
сы Қылмыстық кодексінің 296-бабындағы және 
297-бабындағы қылмыстың идеалды жиынтығы 
бойынша тарту қажет.

Нормалар бәсекелестігін және идеалды 
жиынтықты екі және одан да көп қылмыс үшін 
бір ортақ әрекеттің болуы біріктіреді (Ағыбаев 
2015а: 80). Бәсекелестік кезінде бір норма 
басқамен нормамен салыстырғанда жасалғанның 
белгілерінінің мазмұнын біршама толығырақ 
анықтайды және саралау кезінде осы толығырақ 
норма қолданылады. Идеалды жиынтық кезінде 
жасалған бір нормамен қамтылмайды, себебі, 
қылмыстың біріктіруші ортақ әрекеті көбірек 
елеулі заңды белгілері бойынша бір-бірінен 
ерекшеленеді.

Есірткімен келтірген мысалымыздағы сату 
мақсатынсыз сатып алу және сату мақсатымен 
сатып алу бәсекелес емес, айырмашылық белгісі 
қылмыс жасау мақсаты болатын аралас норма-
лармен қарастырылады.

Құрамның екі немесе одан да көп белгілері 
бойынша өзара айырмашылығы бар қылмыстың 
болуы кезінде нормалар бәсекелестігі болмайды. 
Құрамның екі немесе одан көп белгілерімен бір-
бірінен айырмашылығы бар жасалған екі және 
одан да көп қылмыстын болуынан нормалар 
бәсекелестігінің айырмашылығын қарастыру 
қажет.

Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске 
тартудың (ҚР ҚК 132 – б.) және қылмыс жасауға 
айдап салушы нысанында, мысалы тартылған 
кәмелетке толмаған адаммен ұрлық жасаудың 
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Нормалар бәсекелестігі және қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының кейбір мәселелері  

(ҚР ҚК 188 – б. және 28 – б.) немесе тартылған 
адам қылмыстық жауаптылық жасына жетпеген 
жағдайда орташа жасаудың (ҚР ҚК 188 – б.) ара 
қатысы қандай?

Екі норманың кейбір белгілерін салыстыр-
малы түрде талдау, кәмелетке толмаған адам-
ды қылмыстық іске тарту бір белгі бойынша 
біршама нақтырақ, ал басқасы бойынша – ұрлық 
жасауға тарту нормасы (Ram Orzacha Stephen 
J.Spurrb 2008: 240).

Кәмелетке толмаған адамды тарту – арна-
улы норма (ҚР ҚК 132 – б.), кез келген адам-
ды тарту – жалпы норма (ҚР ҚК 28 – б. және 
188 – б.). Қылмыстық іске тарту – жалпы нор-
ма, ұрлыққа тарту – арнаулы норма. Кәмелетке 
толмаған адамды қылмыстық іске тарту – бүтін-
норма (негізгі объект – кәмелетке толмаған 
адамның қалыпты өнегелі дамуы, қосымша 
объект – кәмелетке толмаған адам жасауға тар-
тылатын қылмыстың объектісі). Ұрлық жасауға 
тарту – бөлік-норма (қылмыс объектісі – меншік 
қатынасы). 

Бұл нормаларды бәсекелес ретінде қарас-
тыруға болмайды. Олардың ешқайсысы не 
көлемі бойынша да, не мазмұны бойынша да 
бас қамен салыстырғанда біршама толығырақ 
болып табылмайды. 

Сондықтан, қылмыстың идеалды жиынтығы 
бойынша саралау керек. Қылмыс жиынтығының 
болуын РКФСР Жоғарғы Соты Пленумының 
1990 жылғы 25 желтоқсандағы «Кәмелетке 
толмаған адамдардың қылмыстық істері және 
оларды қылмыстық және өзге де қоғамға қарсы іс-
әрекеттер жасауға тарту бойынша сот тәжірибесі 
туралы» қаулысының 5-тармағында да атап 
көрсетеді (Дмитриева 2017: 16). 1986 жылғы 
5 желтоқсандағы қаулының басылымындағы, 
КСРО Жоғарғы Соты Пленумының 1976 
жылғы 3 желтоқсандағы «Кәмелетке толмаған 
адамдардың қылмыстық істері және олар-
ды қылмыстық және өзге де қоғамға қарсы 
іс-әрекеттер жасауға тарту бойынша заңды 
соттардың тәжірибеде қолдануы туралы» 
қаулысының 13-тармағы өзінің өзектілігін әлі 
жоғалтпаған деген ой келеді және бұл жағдайда 
былай деп көрсетіледі: «Негіздің 10-бабында 
(ҚР ҚК 15 -б.) көрсетілген жасқа жетпеген адам-
ды қылмыстық іске тарқан сол қылмыстың жасы 
үлкен қатысушысы, оның қылмысқа қатысу 
нысанынан тәуелсіз, осы нақты қылмысты 
орындаушы ретінде қарастырылуы керек, және 
оның әрекеттері кәмелетке толмаған адамды 
қылмыстық іске тартқаны үшін жауаптылықты 
көздейтін Қылмыстық Кодекстің бабы бой-

ынша және жиынтық бойынша саралануға 
жатады». Адамды тартудың өзі екінші рет 
есептелінбейтінін ата өту керек, яғни кәмелетке 
толмаған адамды тарту және нақты қылмыс 
жасауға тарту құрамдарының белгілерінің толық 
сәйкестігі жоқ.

Ұрлық жасауға айдап салумен байланысты 
қорқытып алушылық қылмыстың жиынтығы 
бойынша саралануы тиіс. Екі норманың салы-
стырмалы талдауы, басқалардағы бар барлық 
белгілер олардың бір де біреуінде жоқ деген 
тұжырымға әкеледі. Бұндай ара қатысты анықтау 
кезінде нормалар бәсекелестігі жоқ, қылмыстың 
идеалды жиынтығы бар деген тұжырым жасауға 
болады.

Қорқытып алу (ҚР ҚК 194 – б.), күш 
қолданамын деп қорқыту арқылы беруді талап 
ету, яғни мәжбүрлеу тәсілі –арнаулы норма, 
ұрлыққа айдап салу (ҚР ҚК 28 – б. және 188 – 
б..) мәжбүр ету, сендіру, сатып алу және ықпал 
жасаудың басқа да тәсілдері – жалпы норма. 
Жәбірленушіге, фирмаға тиесілі кез келген 
мүлікті беру – жалпы норма, бөтеннің мүлкін 
буру – арнаулы норма. 

Қылмыстың идеалды жиынтықтарын 
анықтаудың жалпы заңдылықтары норманың 
кейбір белгілері «жалпы және арнаулы» ретінде 
шартты (бұл жерде нормалардың жекелеген 
белгілері дербес нормаларды құрамағандақтан) 
ара қатысты болады, басқа белгілер керісінше 
«арнаулы және жалпы» нормалар ретінде неме-
се «бүтін және бөлік» ретінде ара қатыста бола-
ды. Көрсетілген қылмыс жөніндегі нормалардың 
жекелеген салыстырмалы белгілерінің ара 
қатысы зерттеліп отырған мәселені нормалар 
бәсекелестігін бірнеше рет қолданудан бөлуге 
мүмкіндік береді, себебі, нормалар бәсекелестігін 
бірнеше рет қолдануда барлық уақытта бір нор-
ма басқа нормамен толығымен салыстырылады. 
Сонымен, қылмыстар жөніндегі екі норманың 
белгілерін салыстырмалы талдау, бір белгімен 
бір норма толығырақ, ал басқа бойынша басқаша 
екендігін көрсетеді. Мұндай жағдайларда 
жасал ған нормалардың бір де біреуімен 
қамтылмайды, сондықтан да қылмыстың иде-
алды жиынтығының болуы заңды. Ал Америка 
Құрама Штаттарында қылмыстық құқығы бой-
ынша бір норма екінші норманы жұтып қояды 
(Gabriel Rodríguez 2016: 108).

Бәсекелестікті идеалды жиынтықтан бөлу 
қиындықтары әдебиеттерде бірнеше рет айты-
лып кеткен .

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек-
сімен қарапайым және сараланған адам өлтіру 
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бір баптың әр түрлі бөліктерімен көзделген, кез 
келген жағдайда олардың идеалды жиынтығын 
жоққа шығарады. Бұл нұсқау мынадай белгілер 
бойынша да даусыз емес болып көрінеді. 
Біріншіден, ол әр түрлі баптармен көзделген, 
бір әрекетпен (әрекетсіздікпен) жасалған 
қылмыстардың болу мүмкін дегенге сәйкес 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
13-бабының 2-бөлігінде берілген қылмыстың 
идеалды жиынтығының түсінігіне қайшы келеді, 
Екіншіден, адам өлтірудің жиынтығын мой-
ындау, ешкім де бір және сол қылмыс үшін екі 
рет қылмыстық жауаптылыққа тартыла алмай-
ды деген халықаралық, конституциялық және 
қылмыстық құқықтың негізгі принциптерінің 
біреуін бұзады. Екі немесе одан да көп адам-
ды өлтірген бір қылмыс үшін, кінәлінің әрекеті 
аяқталған және аяқталмаған адам өлтіру 
үшін бір мезгілде заңды баға алғандықтан 
жауаптылыққа екі рет тартылады. Үшіншіден, 
екі адамды бір мезгілде өлтіру ниетінің болуы 
кезінде, кінәлінің еркінен тыс себептерге бай-
ланысты іске аспай қалған, бір адамды өлтіргені 
және басқасын өлтіруге оқталғаны үшін ең 
қатал жаза тағайындалуы мүмкін болғандықтан, 
әділдік принципі бұзылады. Бұл жағдайда, бір 
мезгілде екі адамды өлтіру ниеті болған және 
оларды өмірінен айырған тұлғаның жазасымен 
салыстырғанда, қылмыс жиынтығы бойынша 
қаталырақ жаза тағайындалуы мүмкін. Соңғы 
жағдайда, қылмыс жиынтығына (ҚР ҚК 58 – б.) 
қарағанда, жалпы ережелер блйынша қаталдығы 
аз жазамен жазаланатын (бірыңғай қылмыстың 
нақты қоғамдық қауіптілігі бұл жерде жоғары 
болса да) бірыңғай қылмыстар бар. Төртіншіден, 
аяқталған қылмысқа қарағанда, жалпы ереже-
лер (ҚР ҚК 56 – б.) бойынша қаталырақ жаза-
ланатын бұл бірыңғай қылмыстар аяқталған 
болып табылады. Жоғарғы Соттың кепілдемесі, 
тұлғаның бір мезгілде екі адамды өлтіруге 
ниеттеніп, бірақ бір ғана адамды өлтіре алған 
жағдайға қатысты, яғни екі немесе одан да көп 
адамды өлтіруге оқталуға аяқталмаған қылмыс 
ретінде таратылады. Оқталғаны үшін жаза 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
56-бабының 3-бөлігіне сәйкес, қылмыс жасаған 
үшін көзделген жазаның неғұрлым қатаң түрінен 
ең жоғары мерзімінің немесе мөлшерінің 
төрттен үшінен аспауы керек. Осы баптың 
4-бөлігіне сәйкес аяқталмаған қылмыс үшін 
өлім жазасы мен өмір бойы бас бостандығынан 
айыру тағайындалмайды. Сонымен қатар, 
аяқталмаған адам өлтіруді Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық кодексінің 99-бабының 1 не-

месе 2-бөліктерінде және 24-баптың 3-бөлігінде, 
99-баптың 2-бөлігінің «1» тармағында көзделген 
қылмыстың жиынтығы бойынша саралау тура-
лы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
нұсқауы сотталушыға қылмыстың жиынтығы 
бойынша 25 жылға дейін бас бостандығынан 
айыруды тағайындауға мүмкіндік жасайды. 
Сондай-ақ, бірінші адамды өлтірудегі ауыр-
лататын мән-жайлар кезінде өлім жазасын не-
месе өмір бойы бас бостандығынан айруды 
тағайындау мүмкіндігі алынып тасталған жоқ.

Келтірілген дәлелдер Қазақстан Респу-
бликасы Жоғарғы Сотының нұсқауының 
күмәндылығы туралы айтады. Бір мезгілде екі 
және одан да көп адамды өлтіру және бір ғана 
адамды өмірінен айыру ниетінің болуы кезінде 
қылмысты ниеттің бағыты бойынша, адамға 
байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына 
дейін жетпей қалған екі және одан да көп адам-
ды өлтіруге оқталу ретінде, Қазақстан Респу-
бликасы Қылмыстық кодексінің 24-бабының 
3-бөлігі және 99-баптың 2-бөлігінің «1» тармағы 
бойынша саралау керек деген ой келеді. Бұл 
саралау кемшіліктен айырылмаған. Ол, бір 
құрбанға қатысты ниеттің толығымен жүзеге 
асқанын көрсетпейді. Бірақ бұл кемшілікті бір 
жәбірленушіні өлтіруге арналған үкімді бейне-
леу бөліміндегі міндетті нұсқаумен жұмсартуға 
болады. Үкімді бейнелеу бөліміндегі міндетті 
түсіндірме арқылы саралау ұсынысы идеалды 
жиынтықтың түсінігімен сәйкес келеді. Кінәлі 
қылмысы үшін жауаптылыққа бір рет тартылады. 

Нормалар бәсекелестігінің нақты қылмыс 
жынтықтарынан айырмашылығы туралы 
мәселе біршама сирек туындайды. Алғашында 
аяқталмаған немесе қылмысқа бірігіп қатысып, 
сонан соң аяқталған, не жалғыз өзі немесе 
керісінше орындалған әрекеттерді саралау тура-
лы мәселе сот тәжірибесінде және қылмыстық 
құқық теориясында өте (тіптен) даулы болып 
табылады. Дау барлық жасалғандарды қалай 
саралау керек дегеннен тұрады. Тұлғаны нақты 
жауаптылыққа жиынтық ережелері бойынша ма 
немесе тек бірнеше қылмыс үшін тарту керек 
пе? Бірқатар ғалымдары, мұндай жағдайлардағы 
кінәлінің әрекетінде аяқталмаған немесе қатысу 
арқылы жасаған және аяқталған не жалғыз өзімен 
орындалған қылмыстың нақты жиынтығы бар, 
сонымен қатар екінші қылмыс бірнеше реттілік 
белгісі бойынша саралану керек деп санайды 
(Дюсенбаева 2011: 145).

Бұл мәселеде, ұқсас жағдайда нақты жиынтық 
жоқ деген басқа көзқарас көбірек тиімді болып 
табылады. (Тогайбаева 2007: 220)
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Нормалар бәсекелестігі және қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының кейбір мәселелері  

Аяқталмаған немесе қатысу арқылы 
жасал ған қылмысты, сонан соң аяқталған не 
жалғыз адаммен жасалған қылмысты Қылмыс-
тық Кодекстің әр түрлі баптарымен неме-
се бөліктерімен көзделген қылмыс ретінде 
қарастыруға болмайды, демек нақты жиынтық 
белгілері бойынша саралау керек. Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 13-бабы 
1-бөлігінің мазмұнын талдаудағы жиынтық деп 
танылатын әр түрлі баптармен немесе баптың 
бөліктерімен қарастырылған екі немесе одан 
да көп қылмысты жасау, осы қылмыстардың 
астында Ерекше бөлімнің әр түрлі баптар немесе 
баптардың бөліктеріне тура келетін қылмыстар 
деген тұжырымға әкеледі (Ағыбаев 2015б: 193).

Басқа тұжырым, мысалы екі аяқталған 
ұрлықты бір ізді жасау кезінде, жасалғанды 
саралау Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 188-бабының 2-бөлігінің «3» тармағы 
бойынша бірнеше рет ұрлық ретінде жасалады. 
Ұрлыққа оқталудан кейін аяқталған ұрлық жа-
салады. Екінші жағдайдағы жасалған қылмысты 
нақты жиынтықтың ережелері (ҚР ҚК 24 – б., 188 
– б. 2-бөлік, 188 – б. 2 – бөлік «3» тармағы) бой-
ынша саралау ұсынысы шындығында, аяқталған 
және аяқталмаған қылмысты жасаған тұлға үшін 
жауаптылық екі аяқталған қылмысты жасаумен 
салыстырғанда біршама қаталырақ болады. Со-
нымен қатар, барлық кез келген бірдей жағдайда 
екі аяқталған қылмысты жасаудың қоғамдық 
қауіптілігі, бір аяқталған және бір аяқталмаған 
қылмысты жасағанға қарағанда кем емес. Де-
мек, қалай болғанда да жауаптылық жағдайы 
да бірдей болу керек. Дегенмен, неге екені 
белгісіз, қылмыстардың біреуі аяқталмаған не-
месе қатысу арқылы жасалған болып табылған 
жағдайға біршама қаталырақ жауаптылық 
ұсынылады.

Қылмысты нақты жиынтық ережелері 
бойынша немесе бірнеше реттілік ретінде са-
ралау Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 12 және 13-баптарымен көзделген 
коллизиялық нормалармен шешілген нормалар 
бәсекелестігінің ортақ сәтіне ие (Бекмагамбетов 
2010: 272). Бұл коллизиялық норманың өзіндік 
ерекшелігі бар: шын мәнінде қылмыстық-
құқықтық қатынас екі және одан да көп бо-
лып, ал заңдық тек біреу ғана болған жағдайда 
бәсекелестікті шешеді, яғни заңды фикция 
(жалғандық) кезіндегі бәсекелестікті шешеді. 
Қылмыстық-құқықтық қатынастар саралау-
шы белгі ретінде қарастырылған қылмыстың 
бірнеше реттілік нормасымен және жиынтықтың 
бар болуы нормасымен қамтылады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 12-бабы құқық қолданушыға 
жасалған қылмысты, бірнеше рет үшін жаза-
ны қарастыратын баптың сәйкес келетін бөлігі 
бойынша саралауды ұсынады. Басқа жағынан, 
бұл коллизиялық нормада негативті нысанмен 
көрсетілген басқа ереже бар: әрине, Қылмыстық 
кодекстің Ерекше бөлімінде бірнеше рет 
жасалған қылмыс үшін жауаптылықтың бол-
мауынан бірнеше рет жасалған қылмыс пен 
әрекетті нақты жиынтық ережесі бойынша сара-
лау немесе бірнеше рет жасалған қылмыстардың 
ішінен екіншісі үшін тек бір бап бойынша са-
ралау таңдауынан тұратын нақты жиынтық 
арасында «жалған» бәсекелестік пайда болуы 
мүмкін. Бір баппен немесе баптың бөлігімен 
қарастырылған екі қылмыс бірнеше реттілікті 
береді, бірақ әрекеттің нақты жиынтығы бол-
майды, яғни нақты жиынтық, қылмыс әр 
түрлі баптармен немесе әр түрлі баптардың 
бөліктерімен қарастырылған кезде болады (Ко-
стылев 2017: 136). Сондықтан, әрекетті бір рет 
және қылмыстың бір белігілерінен тұратын 
Қылмыстық кодекстің бір бабы бойынша сара-
лау керек.

Саралау, алғашында аяқталған қылмысты 
немесе қатысып жасалған қылмысты жасап, ал 
екінші ретте аяқталмаған немесе жалғыз өзі не 
керісінше жасағау кезінде де өзгермейді. Мұндай 
тұжырым Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 12 және 13 – баптарының салыстыр-
малы талтауынан шығады. Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық кодексінің 12-бабында осы 
Кодекстің Ерекше бөлімінің белгілі бір бабында 
немесе бабының бөлігінде көзделген екі неме-
се одан да көп әрекетті жасау – қылмыстардың 
бірнеше рет жасалуы деп танылады. Қылмыстық 
кодекстің Ерекше бөлімінің түрлі баптарында 
көзделген екі немесе одан да көп қылмыс жа-
сау Қылмыстық кодексте аранайы көрсетілген 
жағдайларда ғана бірнеше рет жасалған деп таны-
луы мүмкін деп түсіндірілген. Келтірілгендерден, 
бірнеше реттіліктің Ерекше бөлімнің баптарын-
да көрсетілген әрекеттердің ерекшеліктеріне 
байланысты екендігі және Қылмыстық кодекстің 
Ерекше бөлімімен анықталған қылмыстың 
құрамымен, атап айтқанда: қылмысты орын-
дау сатысымен және оның қатысушыларының 
көптігімен байланыспайтындығы шығады. Мы-
салы, бірінші рет айдап салушы ретінде, екінші 
рет орындаушы ретінде жала жапты. Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 130- ба-
бында жала жабудың бірнеше реттілігінің 
саралаушы белгісі жоқ, барлық жасалғанды 



ISSN 1563-0366                       Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №1 (89). 2019
eISSN 2617-8362

129

Бапанова Т.Т.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
130 – бабының 1-бөлігі бойынша саралау ке-
рек. Жала жабудың екі жағдайын нақты 
жиынтық бойынша саралаудың болмауы мы-
надай дәлелдермен негізделеді. Қылмыстық-
құқықтық нормалардың қылмыстық құқықтың 
бірыңғай жүйесінің көзі ретінде өзара тәуелді 
және өзара байланысты екені белгілі. Әдебиетте 
«бір және сол түсінікті белгілеу үшін бір және 
сол терминдерді қолдану» қажеттілігі бірнеше 
рет көрсетіледі (Дюсенбаева 2009: 34).

Қорытынды

Бірнеше реттілікке Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық кодексінің 12 – бабының 1, 
2-бөліктеріне сәйкес Қылмыстық кодекстің 
түрлі баптатарында көзделген қылмыс деп 
Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті 
баптарымен анықталған қылмыстарды түсінуге 
болады деп атап көрсетілген. Қазақстан Респу-
бликасы Қылмыстық кодексінің 13 – бабының 
1-бөлігі осы Кодекстің түрлі баптарымен және 
баптарының бөліктерімен дегенді де, бұл 
айтылудың басқа түсіндірмесі болмағандықтан, 
тек Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің 
тиісті бабымен және бабының бөлігімен деп 
түсіну керек шығар. Бұдан басқа осы бөлікте 
адам әрбір жасаған қылмыс үшін Қылмыстық 
кодекстің тиісті бабы немесе бабының бөлігі 
бойынша қылмыстық жауапқа тартылады 
делінген. Қылмыстық құқықтың жалпы ережесі 
болып бірінші кезекте Қылмыстық кодекстің 
Ерекше бөлімінің санкциясынан туындай оты-
рып, анықталатын жауаптылыққа сәйкес ере-
же табылады. Сонымен, «адам әрбір жасаған 
қылмыс үшін Қылмыстық кодекстің тиісті 
бабы мен бабының бөлігі бойынша қылмыстық 
жауапқа тартылады» деп айтылғанды тек қана 
«адам әрбір жасаған қылмыс үшін Қылмыстық 
Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабы мен 
бабының бөлігі бойынша жауапқа тарты-
лады» деп түсіну керек. Қылмыстық құқық 
нормаларының жүйелілігі Қазақстан Респу-
бликасы Қылмыстық кодексінің 13 – бабының 
1-бөлігінде «осы Кодекстің тиісті бабымен не-
месе бабының бөлігімен» деп айтылғанмен 
Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінің бапта-
ры немесе баптарының бөліктері қамтылмайды 
дегенді нығайтуға мүмкіндік береді.

Демек, жала жабуды бір рет қатысу арқылы 
жасау, ал екінші рет жалғыз жасау, қылмыстың 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
13 – бабының 1-бөлігінің мәніндегі түрлі бап-

тармен қарастырылған дегенді білдірмейді, ал 
бұл дегеніміз нақты жиынтықтың жоқтығы және 
қорытындысында – нормалар бәсекелестігінің 
өзінің де жоқтығы («жалған» бәсекелестік 
терминін қолдану осыда шығады).

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек-
сінің 12-бабының 3-бөлігінде және 13-бабының 
1-бөлігінде қарастырылған коллизиялық нор-
малардың мазмұнын салыстырмалы талдау, 
қылмыстың нақты жиынтығының жоқтығын 
және қылмыстың біреуі бірнеше реттілікті, 
аяқталмаған немесе қатысып жасағанды беретін 
қылмыс құрамының саралаушы белгісі ретінде 
Қылмыстық кодекспен анықталған бірнеше 
реттіліктің бар болуын растайды. Қарастырылған 
шын мәніндегі қатынастар бастапқыдан бірнеше 
рет жасалған қылмыстар үшін жауаптылықтан 
тұратын бір нормамен реттеледі.

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бір-
неше рет жасалуын және жиынтығын сара-
лау туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 
11 Нормативтік қаулысында көрсетілгендей, 
қылмыстық заңды дұрыс қолдану азаматтар-
ды 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 
12 және 13-баптарының ережелерін ескеріп, 
саралаған жөн (http://adilet.zan.kz/).

Қорыта айтқанда, жалпы және арнайы 
нормаларының, бүтін және бөлік нормаларының 
бірнеше реттілік бәсекелестігі кезінде ерекше 
коллизиялық ережелер пайдаланылады. Яғни, 
біріншіден, үш немесе одан да көп нормалармен 
қамтылған қоғамға қауіпті әрекеттердің квали-
фикациясы нормалар бәсекелестігі ережелерін 
екі реттен кем емес пайдаланудың нәтижесінде 
құқық бұзушылықтардың жиынтығы бой-
ынша іске асады. Олардың біреуі ізделініп 
отырған нормамен қамтылады, екіншісі құқық 
бұзушылық басқа құқық бұзушылықтың ерек-
ше құрамымен қарастырылады, яғни ізделініп 
отырған норма (бүтін норма) басқа құқық 
бұзушылықтың тек қана негізгі құрамы тура-
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Нормалар бәсекелестігі және қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының кейбір мәселелері  

лы норма – бөлікті қамтиды және оның ерек-
ше құрамының белгілерін қоспайды. Я бол-
маса, ізделініп отырған норма (ерекше) басқа 
құқық бұзушылықтың негізгі құрамы тура-
лы жеке жағдай болып табылады және оның 
басқа ерекше құрамын қозғамайды. Екіншіден, 
құқық бұзушылықтар туралы үш немесе 
одан да көп нормалармен қамтылған қоғамға 
қауіпті әрекеттердің квалификациясы норма-
лар бәсекелестігі ережелерін екі реттен кем 
емес пайдаланудың нәтижесінде жеке құқық 
бұзушылық туралы ізделініп отырған норма 
бойынша іске асады, яғни ізделініп отырған нор-
ма (бүтін норма) құқық бұзушылықтың негізгі 
белгілері сияқты басқа құқық бұзушылықтың 
сараланған құрамын да қамтиды, немесе ізделініп 
отырған норма (ерекше) осы құрамдар туралы 
номалардың жеке жағдайы болып табылады. 

Басында аяқталмаған құқық бұзушылықты 
оырндау немесе қылмыстық құқық бұзушылыққа 
сыбайлас қатысу, ал кейін аяқталған құқық 
бұзушылық немесе жеке жасаған құқық 
бұзушылық немесе керісінше болуы құқық 
бұзушылықтың бірнеше реттілігін құрайды. Бұл 
жерде құқық бұзушылықтың жиынтығы жоқ.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексіне сәйес, Кодекстiң түрлi баптарында 
немесе баптарының бөлiктерiнде көзделген, 
адам солардың бiрде-бiреуi үшiн сотталмаған 
немесе заңмен белгiленген негiздер бойынша 

қылмыстық жауаптылықтан босатылмаған екi 
немесе одан да көп іс-әрекеттi жасау, қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың жиынтығы деп таны-
лады. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
жиынтығы кезінде адам, егер осы іс-әрекеттердiң 
белгiлерi Қылмыстық Кодекстiң бiр бабының не-
месе бабының бiр бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жа-
заны көздейтiн нормасында қамтылмаған бол-
са, әрбiр жасалған іс-әрекет үшiн Қылмыстық 
Кодекстiң тиiстi бабы немесе бабының бөлiгi 
бойынша қылмыстық жауаптылықта болады. 
Соынмен қатар, Қылмыстық Кодекстiң екi не-
месе одан да көп бабында көзделген қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың белгiлерi бар бiр 
әрекет (әрекетсiздiк) те қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жиынтығы деп таныла-
ды. Қылмыстардың мұндай жиынтығы кезінде 
адам, егер бiр іс-әрекеттiң белгiлерi Қылмыстық 
Кодекс бабының басқа іс-әрекет үшiн 
неғұрлым қатаң жазаны көздейтiн нормасында 
қамтылмаған болса, әрбiр жасалған іс-әрекет 
үшiн Қылмыстық Кодекстің тиiстi баптары бой-
ынша қылмыстық жауаптылықта болады. Егер 
дәл сол бір іс-әрекет Қылмыстық Кодекстiң тиiстi 
баптарының жалпы және арнайы нормаларының 
белгiлерiне сәйкес келсе, қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жиынтығы болмайды және 
қылмыстық жауаптылық Қылмыстық Кодекстiң 
Ерекше бөлiгiнiң арнайы норманы қамтитын 
бабы бойынша туындайды.
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КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада қазіргі таңдағы өзекті мәселе болып табылатын бала ауыстыру қылмысының 
крими но ло гиялық тұстары, кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын қылмыстық құқықбұзу-
шылықтардың заңды сипаты, қоғамға қауіптілігі мен оны болдырмау жолдары туралы айтылады. 

Мақаланың негізгі мақсаты әрбір баланың отбасында, өзінің туған ата-анасымен бірге болуын 
қамтамасыз ету шараларын жүзеге асыру мен бала ауыстыру қылмысын болдырмауға әрекет ету 
негізінде жазылып отыр. 

Мақаланың ғылыми маңызы болып аталған зерттеудің Қазақстан және ТМД (Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы) аумағында бұрын соңды зерттелмегендігінің өзі соны айғақтайды. 
Бұл зерттеу Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 136-бабында көрсетілген «Бала 
ауыстыру» қылмысының криминологиялық тұстарын, оның ішінде, оны алдын алу, болдырмау 
жағдайларын зерттеуге бағытталған. Зерттеудің әдістемелік негіздерін салыстырмалы-құқықтық, 
тарихи-логикалық, статистикалық, сараптамалық-бағалау әдістері құрайды. Зерттеудің маңызы 
болып оның басқа авторламен қарастырылмағандығы танылады. Зерттеу нәтижелерін тәжірибеде 
қолдануға болады.

Мақалада бала ауыстыру түсінігі, бала ауыстыруды алдын алу жолдары мен профилактикасы 
мәселелері, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтарды алдын алу 
субъектілерінің рөлі, бала ауыстыру фактілері туралы жекелеген мәліметтер, медицина 
қызметкерлерінің жауаптылығы мәселесі және т.б. қарастырылады

Түйін сөздер:бала, ата-ана, отбасы, кәмелетке толмағандар, қылмыс, саудаға салу, ДНҚ
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Some problems of prevention of substitution  
of the child in the Republic of Kazakhstan

This article examines the following issues as a criminological aspects of the substitution of the child, 
the legal characteristics of public risk and ways of preventing criminal pravonarushenii against minors. 
The main purpose of the article is to implement legal measures to ensure that every child grows up and 
stays in the family, together with his or her own parents, and to avoid the wrongful act as a substitute 
for the child. 

The scientific significance of this article suggests that this study has not been studied previously in 
Kazakhstan and the CIS (Commonwealth of Independent States).

This scientific article is aimed at the study of criminological characteristics and prevention of crime 
under article 136 “Substitution of the child” of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. The 
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study used comparative legal, historical and logical, statistical, expert-evaluation methods. The value of 
the study is that it has not been previously considered by other Kazakh authors. The results of the work 
can be applied in law enforcement practice. This article discusses the concept of substitution of the child, 
the problem of prevention and prevention of substitution of the child, some information about the facts 
of substitution of the child, the responsibility of health workers, etc.

Key words: child, parents, family, minors, crime, trafficking, DNA
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Некоторые проблемы предупреждения подмены ребенка  
в Республике Казахстан

В настоящей статье рассматриваются следующие актуальные проблемы, как кримино-
логические аспекты подмены ребенка, юридическая характеристика, общественная опасность и 
пути предупреждения уголовных правонарушенний против несовершеннолетних. Основная цель 
статьи заключается в осуществлении правовых мер по обеспечению того, чтобы каждый ребенок 
рос и находился в семье, вместе со своими родными родителями и чтобы каждый мог избежать 
противоправного деяния, как подмена ребенка.

Научная значимость данной статьи свидетельствует о том, что данное исследование не было 
проведено ранее на территории Казахстана и СНГ (Содружества Независимых Государств).

Данная научная статья направлена на исследование криминологической характеристики 
и предупреждения преступления, предусмотренного ст. 136 «Подмена ребенка» Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан. В ходе исследования применялись сравнительно-правовые, 
историко-логические, статистические, эксперно-оценочные методы. Ценность проведенного 
исследования заключается в том, что другими казахстанскими авторами оно ранее не 
рассматривалось. Итоги работы могут быть применены в правоприменительной практике. 

В данной статье рассматривается понятие подмены ребенка, проблемы профилактики 
и пути предупреждения подмены ребенка, некоторые сведения о фактах подмены ребенка, 
ответственность медицинских работников и т.д.

Ключевые слова: ребенок, родители, семья, несовершеннолетние, преступление, торговля, 
ДНК.

Кіріспе

Қазақстан Республикасы қашан да бала 
құқығын қорғауды өзінің басты мақсаттарының 
бірі етіп қойған. Баланың құқығын бұзу тұтас 
қоғамның құқығын бұзумен бара бар болып 
келеді. 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында: көптеген 
проблема әлемнің қарқынды өзгеріп жатқанына 
қарамастан, бұқаралық сана-сезімнің «отбасы, 
ошақ қасы», – болып табылатындығы айтылған 
(Назарбаев, 2017).

Әлемдік деңгейдегі проблемаларды шешу, 
ең алдымен отбасындағы мәселелерді ше-
шуден басталатындығын түсінгеніміз жөн. 
Сондықтан отбасында баланың емін-еркін, 
болашағынан үміт күттіретін азамат болып 
өсуі тікелей өмір сүретін ортасына байланысты 
екндігін ұғынғанымыз жөн. Отбасындағы құқық 
бұзушылықтар, оны ішінде отбасы мүшелері 

арасындағы зорлық көрсету, ұрып соғу жыл-
дар санап көбейіп жатыр. Оны алдын алу 
үшін қоғам санасын дұрыс ағымға бұрған жөн 
деп есептейміз. Балаларға қарсы қылмыстық 
құқықбұзушылықтарға жол бермеу, оны алдын 
алу, деңгейін төмендету шараларына жедел 
түрде кіріскен жөн деп есептейміз. 

Қазіргі таңдағы білім беру, спорттық-емдеу 
мекемелерді төмен қаржылық қамтамасыз ету 
мен әлеуметтік мәселелердің өршуіне әкеп 
соғатын қоғамның бөлуі жағдайында кәмелетке 
толмағандар қылмыстық орта ықпалына жиі түсіп 
жатады. Жыл сайын кәмелетке толмағандарға 
қарсы және кәмелетке толмағандармен жаса-
латын қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
қатары өсуде (Косарева, 2015: 104).

Әсіресе, кәмелетке толмағандарға қарсы 
қылмыстық құқықбұзушылықтардың, оның 
ішінде кәмелетке толмағандарды саудаға салу, 
бала ауыстыру сияқты түрлерінің де кездесетінін 
атап өту керек. 
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Қазақстан республикасында бала ауыстыру қылмысының алдын алудың кейбір мәселелері

Жүргізілген зерттеулерге қарағанда кәме-
летке толмағандарға қарсы қылмыстық қолсұ-
ғушылықтардың тарих ағымындағы негативті 
динамикасының тұрақты түрде өсуін байқауға 
болады (Пудовочкин, 2004: 37). 

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандар 
халық тың осал категорияларының бірі болып 
табылады. Соңғы онжылдықта Қазақстанда 
кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстылық 
осы жастағы топтардың жалпы санының 
өзгеруіне қарағанда бірнеше есе өсіп отыр.

Негізгі бөлім

Бала құқықтары туралы Конвенцияның 
7.1 бабында туылғаннан кейін бала тіркеліп, 
аты қойылу керектігі, өзінің ата-анасын біліп, 
оның қамқорлығында болуы керектігі айтылған 
(Convention on the Rights of the Child, 1989).

Әр бала, әсіресе нәрестелер мемлекеттің 
қорғауында болуы керек. Бұл құқықтардың 
қорғалуын 1948 жылғы Адам құқықтары бой-
ынша Жалпыға бірдей декларация қамтамасыз 
етеді (http://adilet.zan.kz/rus/docs/O4800000001).

Кез келген бала өзінің ата-анасының жа-
нында, оның қорғауымен өсу керек. Ал бала 
ауыстыру қылмысын жасау арқылы баланың 
дұрыс қалыптасуы мен өсіп жетілуіне шек-
теу қойылады. Ол жалпы адамзаттық қарым-
қатынастар тұрақты нормаларына қайшы келеді. 
Бала мен ата-ананың денсаулығына зиянын 
тигізеді. Оларды терең, орны толмас жан азабы-
ны душар етеді. Алайда бұл жерде ештенеге де 
қатысы жоқ, бейкүнә сәбидің болашақ тағдырын 
ешкімнің ойламайтыны бізді алаңдатады. Бұл 
қылмыс баланың дұрыс дамуына да кедергі 
тигізетінін айта кетуіміз керек. Әдебиеттерде 
бала ауыстыру тек жаңадан туылған сәбилерге 
қарсы жасалып жатады деген мәнді тұжырымдар 
бар. Бұл арқылы баланың халықаралық және 
отандық заңнамамен берілген құқықтарына 
нұқсан келеді (Abulkairova, 2018: 886).

Иә, расымен де баланың құқықтары бұзылып, 
жеке өміріне қол сұғылып та жатады. Бұған 
қарамастан тәуелсіз Қазақстан тарихында бала 
құқығы бұзылған жағдайлардың бар екендігін 
аңғаруға болады. Кейбір деректерге тоқтала 
кетсек, мәселен, 2010 жылы Атырау облысын-
да тірі туған баланы өлі туған балаға медици-
на қызметкерлерінің ауыстырған фактісі орын 
алған. Ерлі-зайыптылар С. және Н. өздерінің тірі 
туылған қызын медицина қызметкерлерінің өлі 
балаға ауыстырғандығын айтып, шағымданды. 
Алматы қаласында өткізілген ДНҚ сараптамасы 

қорытындысы бойынша ерлі-зайыптыға өлі туған 
қыздың денесі деп берілген баланың жынысы 
«ер жынысты» деген қорытынды шығарылды. 
Осылайша, жоғарыда аталған қорытындының 
және С. жәбірленушінің арызының негізінде 
Жылыойлық ішкі істер органдары қызметкерлері 
«Бала ауыстыру» бабы бойынша қылмыстық 
іс қозғады. Атырау облысының перзентхана-
сында ата-анасы бас тартқан сәбилерді ақшаға 
сату фактілері жүріп жатыр жеген әңгімелердің 
болғандығын да айту керек. Ресми емес бағалары 
да айтылған: ұл жынысты бала үшін 4-5 мың 
доллар, қыз жынысты бала үшін 2-3 мың доллар 
сұраған делінеді. Сот сол Атырау облысы пер-
зентхана үйінің бас дәрігері Ж.-ға жеті жылға бас 
бостандығынан айыру жазасын тағайындалсын 
деген үкім шығарған. Сот оны бас тартылған ба-
лаларды саудаға сату бабы бойынша кінәлі деп 
есептеген (Майтанов, 2010).

Сол себепті осы жағдай негізінде Қылмыстық 
Кодекстің 136 бабының 2-ші тармағын сауда 
саттық жасау мақсатында баланы ауыстыру 
бөлімімен толықтыру қажет деп есептейміз. Біз 
баланың құқығын қорғау мәселесімен жанта-
ласып жатқанда, басқа мемлекеттерде дүниеге 
келмеген баланың құқығын қорғау практикасы 
жүзеге асып жатыр. 

Мәселен, Канада мемлекетінде бала құқық-
тары ерекше деңгейде қорғалады. Ол жер-
де баланың ғана емес, ананың құрсағындағы 
эмбрион ның дамып өсуі кезінен бастап оның 
құқығын қорғау әдістемелері жүргізіледі 
(Westra, 2014: 7).

Сондықтан да, ең болмаса, елімізде дүниеге 
шыр етіп келген кезіне бастап баланың құқығын 
қорғауды жүзеге асырғанымыз жөн деп 
есептейміз. 

Отбасы мен кәмелетке толмағандарға қарсы 
қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын 
алу мақсатында баланың ғана емес, сонымен 
қатар, ата-ананың өмірі үшін де жауапты меди-
цина қызметкерлерінің жауаптылығын күшейту 
керек. 

 Бала ауыстыру – өте сирек кездесетін, алайда 
жәбірленуші тарапқа өте ауыр салдар туғызатын 
қылмыс болып табылады. Орта ғасырларда ба-
ланы адам кейпіндегі зұлым рұхтар ауыстырады 
деп ойлаған. Бала ауыстыру қылмыс ретінде 1903 
жылғы Қылмыстық Кодексте қарастырылған. 
Қазіргі таңдағы қылмыстық заңнаманың норма-
ларында қолданылып келеді.

Бала ауыстыру қылмысы баланы іс жүзінде 
ауыстырған сәттен бастап аяқталды деп 
есептелінеді. Перзентхана үйінің медицина 
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қызметкерлері, ата-аналар және өзге де мүдделі 
адамдар аталған қылмыстың субъектілері ретінде 
танылады. Кез келген 16 жасқа толған есі дұрыс 
адам аталған қылмыстық құқықбұзушылықтың 
субъектісі болуы мүмкін.

Ата-аналар баланың дұрыс тұлға ретінде 
қалыптасуына тікелей жауапты екендігін ұмыт-
пауы керек.

Осыған байланысты баланың құқықтарына 
селқос қарайтын ата-ана, медицина қызмет кер-
лері, бала тәрбиелеушілерге қатысты қатаң ша-
раларды қолдану керек.

Жоғарыда айтылған мән-жайлардың негізінде 
ұзақ мерзімдік перспективаға мемлекеттік және 
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету са-
ласында, ең алдымен, балалар мен жеткіншек-
тердің, адамдардың қауіпсіздігінің кепілі бо-
лып табылатын мемлекеттің рөлін күшейту, 
қылмыстылықтың алдын алу мен онымен 
күресуді нормативтік құқықтық жетілдіру мем-
лекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып та-
былуы керек. 

Тәжірибе көрсеткендей, қазіргі таңда бала 
ауыстыру жағдайлары болып тұрады, алайда ол 
туралы баланың бойында, келбетінде ерекше 
белгілері пайда бола бастағанда ұзақ уақытты 
араға салып өте кеш белгілі болады. Мәселен, 
1998 жылдың 17 желтоқсанында (Челябинск 
обл.) Копейска қаласында екі қыз дүниеге келеді. 
Олардың біреуінің анасы ажырасқаннан кейін 
төрт жыл өткен соң қызын асырауға алимент 
өндіріп алғысы келеді. Алайда қыздың әкесі 
баланы өзінің баласы деп танымайтындығын 
айтып алменттен бас тартты. Сот анасы мен 
әкесін ДНҚ сараптамасын өтсін деген қаулы 
шығарды. Ол сараптамада бала олардың туған 
қызы емес екендігі анық жазылып тұрды. Осы-
лайша қыздың анасы құқық қорғау органда-
рына «бала ауыстыру» қылмысы орын алды 
деп арыз жазады. Тыңғылықты тексерістің 
негізінде акушер дәрігердің он екі жыл бұрын 
15 минут айырмашылықпен туылған қыздарды 
ауыстырғандығы анықталды (Селунская, 2014).

 Бала ауыстыру анықталғаннан кейін ата-
аналар арасында түсініксіз мән-жайлар орын 
алады. Өйткені, бауыр басып, өз туған бала-
сындай көрген бөтеннің баласын қимау да орын 
алады. Баланың кіммен тұру керек екендігін 
шешу қажет болады. Ол тек ата-аналардың ғана 
емес, ауыстырылған балалардың да қайғырып, 
түңілуіне әкеп соғуы мүмкін. Сол себепті, біздің 
ойымызша, бала ауыстыру секілді қылмыстар 
орын алмас үшін елімізде бала туылғанда әкелікті 
анықтау бойынша міндетті ДНҚ тестілеу өткізілуі 

керек деп есептейміз. Сондықтан «Әкелікті 
анықтау бойынша міндетті ДНҚ-тестілеу өткізу 
туралы» заң қабылдаған жөн деп есептейміз. 
Ол заң отбасындағы кикілжіңдердің болмауы-
на, ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасында 
ашықтық пен адалдықтың болуына, бала ау-
ыстыру нәтижесінде болашақта балалардың 
психикасының бұзылмауын қамтамасыз етеді. 
Сонымен қатар, Ресей мәліметтеріне жүгінсек:

– әкелікті анықтау үшін ДНҚ –тестілеу 
(әке+бала) – 10-12 мың рубль (шұғыл емес тест); 

– әкелікті анықтау бойынша соттық сарап-
тама -16-18 мың рубль;

– инвазивті емес пренатальді ДНҚ (жүкті 
әйел – болуы мүмкін әке) – 60-90 мың рубль;

– тестілеудің шұғылдылығына тағы 3-4 мың 
рубль қосылады (Анализ ДНК на отцовство, 
2018).

Оңды жауап кезіндегі әкелікті анықтау 
бойынша ДНҚ-тестінің дәлдігі 99,9 % сәйкес 
келеді.  

Алматы қаласында ДНҚ сараптамасын 
өткізетін төрт орталық бар. Алайда ол сарапта-
маның бағасы өте қымбат, 400 доллар көлемінде. 
Мұндай ақшаға ешкімнің де барып сараптама 
өткізбейтіндігі айдан анық. Сол себептен де 
біздің «бала туылған кезде әкелікті анықтау бой-
ынша міндетті ДНҚ-тестілеу сараптама жасау 
қажет деген ұсынысымыз жөнді деп ойлаймыз 
(forum.zakon.kz/topic/3189).

Өйткені, мұндай қымбат сараптама-
ны қалтасы көтере алмайтын адамдар да көп 
кездесетінін ұмытпағанымыз абзал. Сарапта-
мадан бөлек кәмелетке толмағандарға қарсы 
қылмыстарды, оның ішінде бала ауыстыруды 
виктимологиялық алдын алуға бағытталған 
ғылыми зерттеулер өзінің тиісті түрде дамуын 
таппады. Осы арқылы да біздің тақырып өзекті 
екенін байқауға болады. 

Бала ауыстыру дегеніміз – баланың отба-
сында физикалық және рухани дұрыс дамуы-
на, кәмелетке толмағандардың мүддесіне қол 
сұғатын қылмыстық заңмен көзделген қоғамға 
қауіпті іс-әрекет екендігін айта кеткеніміз жөн. 

Бала ауыстыру қылмысын жасау нәтижесінде 
баланың туған ата-анасымен байланыс жасауы 
үзіледі. Осылайша мемлекетпен қорғалып оты-
ратын отбасы қатынастары құлдырайды. Әрбір 
бала отбасында тәрбиеленуге, ата-анасының ма-
хаббатын сезінуі керек. Қоғам өзінің болашақ 
перспективаларын байланыстыратын кәмелетке 
толмағандардың тұлғасының қалыптасуының 
негізгі көзі отбасы болып табылады және отбасы 
болып қала береді. Кәмелетке толмағандардың 
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Қазақстан республикасында бала ауыстыру қылмысының алдын алудың кейбір мәселелері

қоғамдағы жағдайына қарап мемлекеттің 
тұрақтылығы, гуманизмі, әл-ауқаты, дамуы ту-
ралы сөз етуге болады (Пудовочкин, 2006: 3). 

Сонымен, қылмыстылықты алдын алу деп 
қылмысты тудыруға себеп болған мән-жайларды 
жоюға бағытталған мемлекеттік органдармен, 
сонымен қатар қоғаммен жүзеге асырылатын 
өзара байланысты іс-шаралар кешенін түсінуге 
болады.

Қылмыстылық профилактикасы – қылмыс-
тылық фактілерін бейтараптандыруға, қылмыс-
ты лықты анықтауға, қылмыскер тұлғасының 
қоғамға қауіптілігін төмендетуге бағытталған 
кең шаралар жүйесі болып табылады. 

Кейбір авторлар қылмыстылықты алдын 
алу мен қылмыстың профилактикасы ұғымдары 
бара бар деп есептейді (Орехов, 1992: 137).

Бұқаралық ақпарат құралдарының да 
қылмыстылықты алдын алуда маңызы зор деген 
пікірлер бар. Бұқаралық ақпарат құралдарының 
көмегімен қылмыскерлерді ұстауға бола-
ды. Мәселен Америкадағы «Crime Stoppers» 
ұйымы еркіндікте жүрген қашқындарды ұстауға 
жәрдемдескен. Бұқаралық ақпарат құралдарында 
қылмыскерлердің портретін жасау мен ол ту-
ралы мәліметтерді тарату арқылы қылмыстық 
құқықбұзушылықтарды алдын алуға болады 

(Newton, 2010: 86).
Кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын 

қылмыстардың жалпыәлеуметтік деңгейдегі де-
терминанттары болып келесілер табылады: 

– мектепке дейінгі және медициналық ме-
ке мелердегі, жалпыбілімберетін мектептер дегі 
бюджеттік қаржыландыру көлемінің жеткілік-
сіздігі; 

– әлеуметтік мәртебесі мен материалдық 
қамтамасыз ету деңгейі бойынша халықтың 
әлеуметтік маңызды дифференциациясы;

Кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын 
қылмыстардың алдын алудың ерекшеліктерінің 
бірі болып олардың криминологиялық ша-
ралармен шектелмейтіндігі табылады. Осы-
лайша, кәмелетке толмағандарға қарсы жа-
салатын қылмыстық құқықбұзушылықтарды 
алдын алудың ерекше шаралары кешенді 
түрде жүргізілуі керек. Яғни, олар шараларды 
жүзеге асыру қылмыстық құқық нормаларына, 
қылмыстық алдын алу заңнамаларының нормала-
рына, құқықтың жалпы нормаларына негізделуі 
керек. Кәмелетке толмағандарға қарсы жасала-
тын қылмыстық құқықбұзушылықтардың ал-
дын алудың мамандандырылған субъектілерінің 
қатарына алдын алудың жүйелі түрде бөлінген 
мақсаттары шеңберінде қызмет ететін ішкі 

істер органдарының құрылымдық бөлімшелерін 
жатқызуға болады. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы жасала-
тын қылмыстардың алдын алу субъектілерінің 
қатарына прокуратура органдарын да жатқызуға 
болады. Олар өз қызметін осы саланы қадағалау 
арқылы жүзеге асырады.

Баланың отбасында тәрбие алу мен ата-ана-
сымен қарым-қатынас жасауға құқығы Қазақстан 
Республикасы мен шетел мемлекеттерімен 
қорғалатын негізгі және маңызды құқықтардың 
бірі болып табылады. Ал бұл құқықты бұзатын 
қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің қатарына жата-
тын бала ауыстыру қылмысының көп аумақта 
таралмағанына қарамастан, одан туындайтын 
зардаптың тигізетін зияны туралы айтпай-ақ 
қойсақта түсінікті екендігіне көз жеткізуге бо-
лады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
Кодексінің аталған 136 бабы «бала ауыстыру» 
латентті қылмыстардың қатарына жатқызылады. 
Өйткені, көп жағдайда қылмыстық сот статисти-
касында көрініс таппай, не болмаса құзыретті 
лауазымды тұлғалармен жасалғандықтан 
ашылмай жататын кездері де кездеседі. Бұл 
бапты біз «жұмыс жасамайтын» баптардың 
қатарына қоспауымыз керек. Себебі, қорғалатын 
мүдденің құндылығын ескермеу дұрыс емес. 
Бұл арада кәмелетке толмаған баланың, көп 
жағдайларды нәрестенің құқығы бұзылады. Ата-
ананың да құқықтары мен заңды мүдделерінің 
бұзылатындығын атап өтуіміз керек. Бұл 
тұжырымның Қазақстан Республикасның 
негізгі заңымен де қамтамасыз етілетіндігі 
айғақ. Атап айтсақ, әркім өзінің жеке өміріне, 
отбасылық құпиясына, ар-намысы мен беделіне 
қолсұғылмауына құқығы бар.

Қазіргі таңда теория мен тәжірибеде қыл-
мыс тылыққа қарсы әсер ету процесін көптеген 
терминдермен атауға болады. Біздің ойы-
мызша, қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдың 
негізгі элементтері қылмыстылықпен күрес, 
қылмысты алдын алу мен оны болдырмау, 
бақылау болып табылады. Қылмыстылықты 
түпкілікті жою мақсатында оған әсер ететін ша-
ралар кешенін нақты және жан-жақты қамтитын 
«Қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл» термині бо-
лып табылады. 

«Қылмыстылыққа қарсы іс-қимыл» келесідей 
белгілерін бөліп көрсетуге болады: 

– қылмыстық қолсұғушылықтарға қарсы 
бағытталған жеке және заңды тұлғалардың, 
азаматтық қоғам институттарының, мемлекеттік 
билік органдарының өз құзыреттілік шеңбе-
ріндегі қызметі; 
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– мақсаты: қылмыстық іс-әрекет зардапта-
рын минимизациялау мен жою; 

– қылмысқа қарсы іс-қимыл қылмыстық 
іс-әрекет себептерін белгілеу мен жоюға 
бағытталған ерте алдын алу құралдары бойын-
ша, сонымен қатар, қылмысты ашу мен тергеу, 
алдын алу, жолын кесуге бағытталған күрес 
әдістерімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Осылайша, мемлекет, қоғам, азаматтар 
мен кәмелетке толмағандардың мүдделерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүзеге 
асырылатын шаралар кешені қылмысқа қарсы 
іс-қимылды құрайды. 

Азаматтық қоғам институттары, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары, мемлекеттік билік 
органдары өздерінің құзыреттіліктерінің шең-
берінде қылмыстылыққа қарсы күрес субъек-
тілері болып табылады. 

Қылмыстық заңнаманы қолдану бойы-
на өкілеттіліктерге ие субъектілермен жүзеге 
асырылатын және қылмыстық заңнамаға 
негізделетін көпқырлы қызмет болып табыла-
тын кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық 
құқықбұзушылықтарға қарсы қылмыстық-құ-
қық тық іс-шараларды қарастырып өтейік. 

 Қылмыстық-құқықтық шараларды қолда-
ну негіздері болып келесілер табылады:

– қылмыстық құқықбүзушылықтардың жү-
зе ге асырылуы; 

– қылмыстық құқықбұзушылықтарды жа-
сау дың нақты қауіптілігін анықтау (қылмыс тық 
құқықбұзушылыққа дайындалудың, оқталудың, 
жасаудың қасақаналығын анықтау); 

– қылмыстық құқықбұзушылықтарды ал-
дын алудың қылмыстық-құқықтық қажеттілігі. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық 
құқықбұзушылықтардың ішінде сирек кездес-
се де, қауіпті болып табылатын бала ауыстыру 
қылмысын алдын алу бойынша да шаралар-
ды жүзеге асыру қажет. Шаралардың барлығы 
кешенді түрде жүзеге асырылуы керек. 

Кәмелетке толмағандар тұлғасының құқық-
тары мен бостандықтарын қамтамасыз ету 
мен қорғау, бала ауыстыруды алдын алу, жою 
мен жолын кесудің негізгі мақсаты келесідей 
толыққанды құқықтық шараларды жүзеге асы-
руды қажет етеді: 

– балалардың құқықтарын іс жүзінде жүзеге 
асыруға байланысты қатынастарды тиімді және 
жан-жанты құралдармен реттеу; 

– құқықтық реттеудің аталған саласындағы 
заңнамалық және нормативтік құқықтық база-
ның сапасын жақсарту; 

– баланың құқықтары мен мүдделерін тура 
немесе жанама қозғайтын азаматтық,

қылмыстық, өзге істерді қарау барысында 
іс-жүргізушілік нормаларды мұқиятты түрде 
әзірлеу; 

– баланың құқықтарын бұзғаны үшін 
жауапкершілік шараларын бекіту. 

Өсіп келе жатқан ұрпақтың рухани ден-
саулығын қорғау, сондай-ақ, құндылықтары ның 
қалыптасуына кері әсерін тигізетін негативті 
факторлармен күрес жүргізу үшін қылмыстық-
құқықтық іс-шаралармен қатар, кәмелетке 
толмағандардың мүдделеріне нұқсан келтіретін 
қылмыстық құқықбұзушылықтарды тиімді түрде 
алдын алудың зор маңызы бар екендігін ескере 
кеткен жөн. Бала ауыстыру қылмысын алдын 
алу өзінің деңгейі, масштабы, мазмұны бойына 
адамдардың құқықтық мінез-құлқын қамтамасыз 
етуге бағытталған шаралар жүйесін құрайтын 
әлеуметтік процесс болып табылады.   

Отбасы саласындағы алдын алу шараларының 
объектілері болып келесілер табылады: 
материалдық жағдайының деңгейі (нақтылап 
айтқанда, тиісті деңгейде баласын тәрбиелеу 
үшін қаржылық жағдайының жеткіліксіздігі); 
отбасындағы рухани және діни жағдайдың 
шиеленісуі арқылы туындайтын мәселелер; 
эмоционалды, жабық, анық түрде ата-ананың 
баладан алыстауы; ата-аналармен қылмыстық 
құқықбұзушылықтардың жасалуы, оның ішінде, 
бала ауыстыру қылмысының жасалуы; сонымен 
қатар, ата-аналармен моральға жат іс-әрекеттер 
мен теріс қылықтардың жасалуы; отбасындағы 
шиеленіске толы қақтығыстар, оның ішінде, 
зорлық нысанындағы қақтығыстар. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын 
қылмыстық құқықбұзушылықтардың алдын 
алудың негізгі шараларына келесілер жатады: 

– кәмелетке толмағандарға қарсы қыл-
мыстық құқықбұзушылықтарды жасауға 
итермелейтін сыртқы объективті себептер мен 
жағдайларды анықтау мен оларды жою; 

– халықты құқықтық тәрбиелеу мен 
құқықтық үгіт-насихан жұмыстарын жүргізу, 
сонымен қатар, алдын алу тақырыбындағы ар-
найы әдебиеттерді басып шығару; 

– қылмыстық құқықбұзушылықтарды ал-
дын алу бойынша жүргізілетін қызметтің жақсы 
тұстарын көрсететін қоғамның дұрыс пікірін 
қалыптастыру; 

– жеке, сондай-ақ, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге бағытталған техникалық және 
өзге шараларды жүзеге асыру; 
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– жалпы виктимологиялық алдын алуды 
жүзеге асыру, халыққа консультациялық көмек 
көрсету бойынша іс-шаралар жүргізу және т.б. 

Қылмыстылықты алдын алу шаралары мен 
қылмыстылықпен күрес жүргізудің әр түрлі ша-
ралары бір – бірін толықтырып, бірлесіп жұмыс 
жасай алатындығын көрсете білген дұрыс. Ішкі 
істер органдарында қылмыстық қудалауды 
жүзеге асырмай, қылмысты алдын алумен айна-
лысатын қызметкерлерді «teddypolice» (Норве-
гия), «hobby bobbies» (Ұлыбриятания), «empty 
holster police» (Америка Құрама Штаттарында) 
атайды (Larsson, 2005: 280).

Бала ауыстыру қылмысын алдын алуға 
бағытталған шараларды қаналықты жүзеге 
асырғанмен де, оның түп тамырын түпкілікті 
деңгейде жою өте қиын болып табылады. 
Қылмыстық құқықбұзушылық орын алады деп 
оны алдын алмау дұрыс емес деп есептейміз. 
Алдын ала дайындық іс-шараларын жүзеге асы-
ру арқылы қылмыстық құқықбұзушылықтармен 
келтірілетін зардаптардың алдын алуға бола-
ды. Аталған шаралар көптеген адамдардың 
жағдайын жақсартуға, өмірі мен денсаулығын 
сақтап қалуға, қорқыныш пен үрей сезімін 
төмендетуге, шығындарды азайтуға жәрдемін 
тигізеді. Алайда бұл шаралар инцидент орын 
алғанға дейін жүзеге асырылғаны дұрыс деп 
есептейміз. 

Қорытынды 

Балалардың құқықтары мен заңды мүд-
делерін қорғаудың ерекше қоғамдық қажеттілік-
терін профилактикалық әсер ету шараларының 
мазмұны мен өзіндік объектілерін ескере оты-
рып, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық 
құқықбұзушылықтардың алдын алу қылмыстық 
құқықбұзушылықтарды алдын алдуың дербес 
бағыты болуы керек деп санаймыз 

Д.А. Шестаковтың айтуына қарағанда, біздің 
мемлекетіміз ерлі-зайыптылар арасындағы 
түсініспеушіліктерді азайтатын, тұрмыстағы 
зорлықты болдырмайтын бағдарламалары бар 
дамыған шетелдік мемлекеттерден артта қалып 
келе жатыр. Отандық заңнаманы жетілдіру 
кезінде сол алдыңғы қатарлы мемлекеттердің 
тәжірибесіне жүгінгеніміз жөн деп есептейміз. 
Отандық сот жүйесін отбасылық соттармен 
толықтырған дұрыс деп ойлаймыз. Бұл соттар 
отбасыға қатысты құқықтық мәселелер шеңберін 
қарастыратын еді (Шестаков, 1996: 56). Бала 
ауыстыру негізінен перзентхана бөлімдерінде 

жүзеге асырылатын қоғамға қауіпті, заңға 
қайшы әрекет болып табылады. Бұл орай-
да босанған әйелдердің әлсіз эмоционалдық 
жағдайын, босанудан кейінгі хәлін пайдаланып 
көптеген перзентхана үйінің қызметкерлері, 
оның ішінде акушер-дәрігерлер бала ауыстыру 
қылмысына барып жатады. Оны алдын алу үшін 
әрбір босанушы әйел өзінің негізгі құқықтары 
мен міндеттерін білуі керек. Мәселен көптеген 
Батыс елдерінде босану кезінде тәжірибелік, 
физикалық және эмоционалдық жәрдем беретін 
әріптестік туу «Partnership childbirth» қалыпты 
жағдай болып есептелінеді. Себебі, босану-
шы әйел босануға байланысты кейбір маңызды 
шешімдерді қабылдай алмай жататын кездер бо-
лады. Сондай жағдайларда туу бойынша әріптес 
тез арада шешім қабылдауға жәрдемдесетіні 
анық. Ал Қазақстанда менталитетімізге, басқа 
да құндылықтарымызға байланысты босану 
кезінде жеке туу орын алып жатады. Америка 
мемлекетінде акушер мен гинекология кеңесінде 
Сертификацияланған акушер медбике (СNM – 
certified nurse midwife), тіpкелген медбикелер 
(RN – Registered nurse) қызмет атқарады (Elana 
Pearl Ben-Joseph, 2003).

Бұл орайда босанушы әйелдер өздерінің 
құқықтарын білмей, виктимді тұлғаларға айна-
лады. Сондықтан виктимологиялық алдын алу 
жолдарын қарастырған жөн. 

С.В. Максимовтың анықтамасы бойын-
ша виктимологиялық алдын алу дегеніміз- 
виктимогендік факторларды бейтараптандыру 
немесе жоюға бағытталған шаралар арқылы, 
сондай-ақ, қылмыстың потенциалды құрбаны 
болуы мүмкін тұлғаларды қорғауды күшейту 
арқылы кейбір құқықбұзушылықтарды алдын 
алу болып табылады (Эминов, 1997: 42). Расы-
мен де, әр адам өзінің құқықтарын білу арқылы 
және өзге де жолдармен қорғану арқылы қылмыс 
құрбаны болудан сақтанады.

Жәбірленушілердің әртүрлі категорияла-
ры бойынша виктимологиялық алдын алудың 
көптеген бағыттары болады (мәселен, әйелдердің 
виктимді жүріс-тұрысын алдын алу, балалардың 
виктимді іс-әрекеттерін алдын алу және т.б.).

Қоғамның пікірі бойынша, құқық қорғау 
органдарының ең негізгі жұмыстарының бірі 
қылмыстылықты алдын алу болып табылады. 
Қылмысты алдын алу арқылы ғана оның жүзеге 
асуына тоқтау қоюға болады. Құқық қорғау ор-
гандары толық болмаса да, белгілі бір бөлікте 
қылмысты алдын алу үшін жауапты болып 
келеді (W.Schwabe, 2001).
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Қылмыстылықпен күрес жүргізу мен қыл-
мыстылықты алдын алу бір медальдың екі жағы 
іспеттес: қылмыстық құқықбұзушылықтарды 
алдын алу мен олардың қайталануын алдын 
алу. Алдын алудың жалпы нысаны, әдетте, қыл-
мыстық заңға қайшы барлық іс-әрекеттерді ал-
дын алуға бағытталған. Қылмыстылықты алдын 
алудың келесідей механизмдерін атап өтейік: 

– қылмыстылыққа әкелетін әлеуметтік және 
жеке себептер мен процесстерді жою;

– потенциалды қылмыскерлерді жазамен 
қорқыту;

– осал объектілерді қорғау; 
– қылмыстық іс-әрекеттерден келетін пай-

даны азайту және т.б. 
Біздің пікірімізше, егер де қылмыстық 

құқықбұзушылық бұрында орын алса, онда 
бақылау, ал егер, құқықбұзушылық орын алғаны 
тек болжам болса, біз алдын алу қызметін жүзеге 
асырамыз. Бала ауыстыру қылмысының не-
месе өзге де соған байланысты жағдайлардың 
құрбаны болмау үшін келесідей ережелерді 
ұстаған дұрыс деп есептейміз:

1. серіктес босану арқылы босанушы әйел 
серіктесі акушер дәрігерлердің кез келген іс-
әрекеттеріне бақылау жасап, жаңадан туылған 
нәрестеге қолданылатын барлық іс-қимылдарды 
қадағалауға мүмкіндігі болады;

2. нәресте мен ананың тұрақты бірге болуын 
қамтамасыз ететін жабдықталған палатасы бар 
перзентханаларды таңдаған дұрыс;

3. әрбір ана өзінің жаңадан туған сәбиінің 
бойы өлшемін, шашының түсі мен қалыңдығын, 

құлағынығ формасын, меңін, өзіндік ерекше 
белгілерін мұқият қарап алуы керек;

4. айтарлықтай болжамдар болатын болса, 
тестінің жүргізілуін талап ету керек (Подмена 
ребенка и ответственность по УК РФ, 2017).

Полиция органдары бала ауыстыруды алдын 
алатын органдардың негізгілерінің бірі болып 
табылады. Сонымен қатар, ата-аналар, мектеп-
тер, мектепке дейінгі балаларды дайындайтын 
ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, мемлекеттік 
мекемелер де қылмыстық құқықбұзушылықты 
алдын алатын белсенді топтар қатарын құрайды. 

Осы зерттеудегі аналитикалық терминдердің 
қатарына алдын алу, стратегия, механизмдер, 
шаралар, тұтастық жатқызылады. 

Қылмыстылықты алдын алу қылмыстық 
құ  қықбұзушылықты жоюға бағытталады. 
Оны алдын алу арқылы қылмыстық құқықбұ-
зушылықтан болуы мүмкін салдар туында-
майды. Қылмыстылықтың фактілік деңгейін 
төмендетуге бағытталған кез келген іс-әрекеттер 
қылмыстылықты алдын алу болып табылады

Криминологиялық іс-шаралар – бұл нақты 
механизмді белсендіру үшін қолданылатын 
құралдар. Бұл құралдар өзінің оң әсерін тигізетіні 
сөзсіз. Ол шаралар қарапайым шаралардан ба-
стап ауқымды шараларға дейін болуы мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген іс-шаралар отбасы 
ішіндегі қатынастарды нығайтудың, отба сын-
дағы адамгершілік климатын түзеудің, күн-
делікті өмірде баланың ерекше құндылығын 
түсінетін сананың қалыптасуының алғышарты 
болып табылады. 
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы правового обеспечения электронного 
документооборота в мировой практике: источники международно-правового регулирования 
электронного документооборота. Следует отметить, что национальная нормативная база, 
регулирующая отношения в сфере электронного документооборота, не в последнюю очередь 
зависит от опыта других стран. Законотворческий опыт других стран особенно полезен тогда, 
когда тенденции развития электронного документооборота совпадают с направленностью 
развития стран, опыт которых используется. В данной статье проведен комплексный анализ 
международных нормативно-правовых актов в этой области. 

Целью настоящего исследования является анализ норм международного права, регулирующих 
отношения в сфере электронного документооборота. Все страны, в которых регулируется 
электронный документооборот, можно разделить на 3 блока. Для каждого блока характерна своя 
модель правового регулирования электронного документооборота. Первый блок – американская 
модель регулирования электронного документооборота, используется в США, Канаде и других 
странах. Второй блок – европейская модель, используется странами-членами ЕС. Третий блок 
– постсоветская модель регулирования электронного документооборота, используется в 
большинстве стран СНГ. 

Авторы пришли к выводу о необходимости имплементации норм международного права, 
регулирующего отношения в сфере электронного документооборота, в нормы национального 
законодательства. 

Теоретико-методологическая основа статьи строится на органическом сочетании требований 
общенаучной и частно-научной методологии. Кроме того, в работе использованы и частные 
научные методы: структурно-системного анализа, конкретно-исторический, сравнительно-
правовой, логический, статистический методы и др.

Ключевые слова: электронный документ, электронный документооборот, электронная 
коммерция, электронная подпись, электронное сообщение.
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Sources of international legal regulation  
of electronic document circulation

This article deals with topical issues of legal support of electronic document management in the 
world practice: sources of international legal regulation of electronic document management. It should 
be noted that the national regulatory framework governing relations in the field of electronic document 
management, last but not least depends on the experience of other countries. The legislative experience 
of other countries is particularly useful when the trends in the development of electronic document flow 
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coincide with the direction of development of the countries whose experience is used. This article pro-
vides a comprehensive analysis of international legal acts in this area. 

The purpose of this study is to analyze the rules of international law governing relations in the field 
of electronic document management. All countries where electronic document flow is regulated can 
be divided into 3 blocks. Each block is characterized by its own model of legal regulation of electronic 
document management. The first block is the American model of electronic document management. 
It is used in USA, Canada and other countries. The second block is the European model. Used by EU 
member states. The third block is the post-Soviet model of electronic document management. It is used 
in most CIS countries. 

The authors came to the conclusion that it is necessary to implement the norms of international law 
regulating relations in the field of electronic document management in the norms of national legislation. 

The theoretical and methodological basis of the article is built on the organic combination of the 
requirements of general scientific and private scientific methodology. In addition, the paper uses private 
scientific methods: structural and systematic analysis, specific historical, comparative legal, logical, sta-
tistical methods, etc.

Key words: electronic document, electronic document flow, electronic commerce, electronic signa-
ture, electronic message.
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Электронды құжат айналымын  
халықаралық-құқықтық реттеудің қайнар көздері.

Ұсынылған мақалада әлемдік тәжірибедегі электронды құжат айналымын құқықтық реттеудің 
өзекті мәселелері қарастырылған, атап айтқанда, электронды құжат айналымын халықаралық 
– құқықтық реттеу қайнар көздері қарастырылған.Электронды құжат айналымы саласындағы 
қатынастарды реттейтін ұлттық нормативтік база көбінде басқа мемлекеттердің тәжірибесіне 
тәуелді екенін айта кету қажет. Басқа мемлекеттердің заңшығару тәжірибесі электронды құжат 
айналымының даму тенденциялары елдің даму бағытымен сәйкес келген жағдайда аса пайдалы. 
Бұл мақалада осы саладағы халықаралық нормативтік-құқықтық актілерге кешенді саралау 
жүргізілген.

Бұл зерттеудің мақсаты электронды құжат айналымы саласындағы қатынастарды реттейтін 
халықаралық құқық нормаларын саралау. Электронды құжат айналымын реттейтін мемлекеттерді 
3 блокқа бөлуге болады.Әр блокқа электронды құжат айналымын реттеудің өзіндік моделі 
тиесілі. Бірінші блок – электронды құжат айналымын реттеудің америкалық моделі. Ол АҚШ, 
Канада және өзге де елдерде қолданылады. Екінші блок – европалық модель. Евро Одаққа мүше 
елдерде қолданылады.Үшінші блок – электронды құжат айналымын реттеудің постсоветтік 
моделі. ТМД елдерінің көбінде қолданылады. 

Авторлар электронды құжат айналымын реттейтін халықаралық құқық нормаларын ұлттық 
заңнамаға импламентациялау қажеттігі жайлы тұжырым жасайды.

Мақаланың теориялық-әдістемелік негізін жалпығылыми талаптар мен жеке ғылыми 
әдістеменің органикалық үйлесімі құрайды. Сонымен қатар,жұмыста жеке ғылыми әдістер де 
қолданылған: құрылымдық-жүйелі саралау,нақты тарихи, салыстырмалы құқықтық, логикалық, 
статистикалық әдістер және басқалары.

Түйін сөздер: электронды құжат, электронды құжат айналымы, электронды коммерция, 
электронды қолтаңба,электронды хабарлама.

Введение

Современный период развития телекомму-
никации и информационных технологий спо-
собствует формированию нового вида дело-
производства – делопроизводства электронных 
документов (Fisher, 2004:262). 

Мы придерживаемся точки зрения о том, 
что электронные технологии и электронный до-

кументооборот необходимо рассматривать как 
единую проблему (Ab Aziz, 2018: 586). В связи 
с этим общим для них является и правовое регу-
лирование (Duff, 1994: 305).

Отметим, что еще несколько лет назад для 
урегулирования режима электронного докумен-
тооборота между его пользователями заключа-
лись предварительные договоры о регламенте 
документооборота и процедур решения кон-
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фликтов, происходил физический обмен ключа-
ми и сертификатами (Batura, 2016:145). 

Однако сегодня экономика требует осущест-
вления юридически значимого электронного 
документооборота более оперативно – без ка-
ких-либо предварительных переговоров между 
сторонами (Kindt, 2013: 658). 

Это возможно осуществить при наличии не 
только развитой национальной и международ-
ной инфраструктуры, но также и развитой нор-
мативно-правовой базы (Stasis, 2017: 217).  
Сегодня уже не вызывает сомнения преимуще-
ство использования систем электронного доку-
ментооборота, что позволяет оптимизировать 
технологические процессы органов власти и 
предприятий различных форм собственности 
(Rüßmann, 2012: 239). 

В общем, в мировой практике сложилась си-
туация, согласно которой электронный докумен-
тооборот регламентирует гражданско-правовые 
аспекты, осуществляя это в интересах развития 
электронного бизнеса (Inchausti, 2012: 163). 
Однако новые задачи, которые ставятся перед 
электронным документооборотом в сфере пу-
бличного права и государственного управления, 
требуют его особого правового регулирования 
(Lawton, 2003: 63). 

Правовое регулирование электронного доку-
ментооборота – сфера, которая сегодня стреми-
тельно развивается и приобретает более четкие 
очертания (Amann, 2012: 37). Не в последнюю 
очередь национальная нормативная база зависит 
от опыта регулирования электронного докумен-
тооборота других стран (Jia, 2012: 728). Законот-
ворческий опыт других стран особенно полезен 
тогда, когда тенденции развития электронного 
документооборота совпадают с направленно-
стью развития стран, опыт которых использует-
ся (Rudzajs, 2011: 102). 

Основная часть

Все страны, в которых регулируется элек-
тронный документооборот, можно разделить 
на 3 блока (https://infosaver.pro/informations/ecp/
other_countries/). 

Для каждого блока характерна своя модель 
правового регулирования электронного доку-
ментооборота (Dumortier, 2013: 37). Первый 
блок – американская модель регулирования 
электронного документооборота, используется 
в США, Канаде и других странах. Второй блок 
– европейская модель, используется странами-
членами ЕС. Третий блок – постсоветская мо-

дель регулирования электронного документо-
оборота (Mäntysaari, 2010: 368), используется в 
большинстве стран СНГ.

Регулирование электронного документообо-
рота в странах Северной Америки и Канаде.

Особенности этой модели лежат в традици-
ях высокого уровня независимости территори-
альных составляющих (провинций, территорий, 
штатов) этих стран. Американская модель одно-
временно вводит четкие правила обмена элек-
тронными документами на федеральном уровне 
с наличием различных модификаций на уровне 
субъектов федерации. Наибольшая результатив-
ность и эффективность данной модели регули-
рования электронного документооборота заклю-
чается в его использовании в странах с большой 
территориальной площадью.

Переходя к изучению опыта США в сфе-
ре правового регулирования электронного до-
кументооборота, следует выделить два уровня 
данного регулирования. Первый уровень пред-
ставлен законами, которые разрабатываются и 
принимаются в отдельных штатах Америки, и 
юрисдикция которых ограничивается штатами. 
Второй уровень – федеральный. Законы, кото-
рые принимаются на этом уровне, распространя-
ют свою юрисдикцию на всю страну.

В США сложилась ситуация, при которой с 
самого начала законотворческая деятельность 
по урегулированию электронного документоо-
борота была инициирована снизу. И только че-
рез несколько лет на федеральном уровне был 
разработан и принят общий для всех «Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act» 
(https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-
106publ229/pdf/PLAW-106publ229.pdf). По сути, 
«Electronic Signatures in Global and National 
Commerce Act», принятый Конгрессом США в 
2000 году, очертил понятие и правовой статус 
электронного документа. Закон установил знак 
равенства между электронным и бумажным до-
кументом, что дало возможность заключать 
межгосударственные контракты с помощью ин-
формационной техники без дублирования всех 
необходимых документов в бумажной форме. 
Закон предусматривает, что никто не должен 
использовать или принимать электронные доку-
менты без своего на то согласия. Например, если 
сообщение должно быть отправлено получателю 
в письменной форме, то он его и получит в этой 
форме, если только не даст согласия принимать 
данное уведомление в электронной форме. 

Особого внимания заслуживает тот факт, 
что, хотя многие штаты приняли самостоятель-
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ные законы, которые регулируют использование 
электронного документооборота и электронной 
подписи, Конгресс США выразил мнение, что 
необходимо наличие федерального закона, кото-
рый бы регулировал данную сферу, поскольку в 
ней не хватает единства мнений и терминологии. 
Например, в некоторых штатах было разрешено 
использовать любой тип подписи (электронный 
и цифровой). В других штатах электронные под-
писи не использовались, вместо них действовали 
только цифровые подписи. Также были штаты, в 
которых электронные подписи, согласно зако-
нодательству, могли быть использованы только 
в договорах, одной из сторон которых выступа-
ли государственные органы; другие штаты, не 
ограничивая стороны договора в использовании 
ЭЦП, ограничивали круг торговых сделок, при 
заключении которых можно было использовать 
электронные или цифровые подписи. 

Таким образом, принятие «Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act» 
помогло решить множество конфликтных ситу-
аций в сфере электронного документооборота 
и электронной коммерции, которые возника-
ли между субъектами, зарегистрированными 
в разных штатах Америки. Отметим, что при-
нятие общего закона не отменило нормативно-
правовых актов, которые уже функционировали 
в отдельных штатах. Со временем в них были 
внесены необходимые поправки и дополнения, 
которые адаптировали законы штатов «Electronic 
Signatures in Global and National Commerce Act». 

Самый первый закон в сфере электронно-
го документооборота появился в 1995 году 
и был принят в штате Юта – «Utah Digital 
Signature Act» (https://translate.google.com/
translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.jus.unitn.it/
USERS/PASCUZZI/privcomp97-98/documento/
firma/utah/udsa-1.html&prev=search). И хотя 
«Utah Digital Signature Act» непосредственно 
регулировал использование цифровой подписи 
в электронной коммерции, его можно считать 
первым камнем в фундаменте правового регу-
лирования электронного документооборота в 
США. Несмотря на то, что многие из положений 
«Utah Digital Signature Act» были расплывчаты-
ми, запутанными или вообще недостаточными 
для надлежащего решения многих правовых и 
политических вопросов в сфере электронного 
документооборота, он спровоцировал интерес к 
этой проблеме не только внутри страны, но и за 
ее пределами. «Utah Digital Signature Act» стал 
неофициальным модельным законом. На его 
основе уже в последующие годы в таких шта-

тах, как Вашингтон, Калифорния, Миннесота, 
Миссури, Нью-Мексико, Оригон, были приняты 
похожие законы об электронных документах и 
электронных подписях. Общей чертой для мно-
гих из этих законов стало использование вместо 
термина «electronic document» таких терминов, 
как «message» или «document». 

Принятый в штате Вашингтон «Washington 
Electronic Authentication Act» в качестве основ-
ных целей своего функционирования деклариро-
вал следующие: 

– облегчение торговли с помощью надеж-
ных электронных сообщений; 

– юридическое признание электронных 
подписей; 

– упрощение процесса ведения коммерче-
ской документации с помощью использования 
электронных документов; 

– сведение к минимуму случаев подделки 
цифровых подписей и электронных документов 
в электронной коммерции; установление и коор-
динация со штатами и другими юрисдикциями 
единых правил в отношении аутентификации и 
надежности электронных сообщений и правил 
использования электронных документов. 

В «Washington Electronic Authentication 
Act» электронное сообщение приравнивалось 
по значению к обычному документу на бумаж-
ном носителе. Электронное сообщение имело 
юридическую силу лишь в том случае, если со-
держало цифровую подпись, выданную под-
тверждающим центром. Таким образом, Закон 
зафиксировал, что цифровая подпись – неотъем-
лемый реквизит электронного сообщения. Отме-
тим, что данная норма была идентичной как для 
«Washington Electronic Authentication Act», так и 
для «Utah Digital Signature Act». 

Принятый в Калифорнии «California Digital 
Signature Act» регулировал сферу электронного 
документооборота и цифровой подписи в госу-
дарственном секторе, оставляя частный сектор 
без внимания. На основе «California Digital Sig- основе «California Digital Sig-основе «California Digital Sig- «California Digital Sig-
nature Act» были разработаны Правила – «Cali-были разработаны Правила – «Cali- разработаны Правила – «Cali-разработаны Правила – «Cali- Правила – «Cali-Правила – «Cali- – «Cali-
fornia Digital Signature Regulations». В Правилах 
регулировалась технология создания подписи, 
содержались требования относительно созда-
ния, работы и лицензирования центров, уполно-
моченных удостоверять подписи. В «California 
Digital Signature Regulations» вместо термина 
«электронный документ» использовался термин 
«message», что означало цифровое воспроизве-
дение информации, которая используется в ка-
честве письменного документа при работе с го-
сударственными учреждениями. 
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Следует отметить, что штат Индиана исполь-
зовал опыт штата Калифорнии путем принятия в 
1997 году «Electronic Digital Signature Act». В За-
коне, по аналогии с «California Digital Signature 
Act», было определено ограничение на исполь-
зование цифровой подписи в обороте докумен-
тов. Использовать цифровую подпись разреша-
лась только государственным учреждениям за 
исключением Верховного Суда и Казначейства. 
Как исключение также были указаны аудитор-
ские, законодательные и другие юридические 
организации.

В 1999 году штат Нью-Йорк принял «Elec- 1999 году штат Нью-Йорк принял «Elec-году штат Нью-Йорк принял «Elec- штат Нью-Йорк принял «Elec-штат Нью-Йорк принял «Elec- Нью-Йорк принял «Elec-Нью-Йорк принял «Elec--Йорк принял «Elec-Йорк принял «Elec- принял «Elec-принял «Elec- «Elec-
tronic Signatures and Records Act». Этот Закон 
разрешил жителям штата Нью-Йорк по их же-
ланию использовать электронные документы 
наравне с бумажными документами. Закон да-
вал разъяснения термина «electronic record», под 
которым подразумевалась информация, которая 
фиксировала любое действие, соглашение, про-
исшествие, событие и иную деятельность и хра-
нилась с помощью электронных средств. 

Следует выделить закон штата Нью-Мексико 
«Electronic Authentication of Documents Act», ко-
торый разрешил использование электронных до-
кументов не только в электронной коммерции, 
но и во всех сферах деятельности. 

Основные цели принятия «Electronic Authen- цели принятия «Electronic Authen-цели принятия «Electronic Authen- принятия «Electronic Authen-принятия «Electronic Authen- «Electronic Authen-
tication of Documents Act»: 

– обеспечение создания централизованного 
общественного электронного реестра для аутен-
тификации электронных документов; 

– содействие развитию электронной ком-
мерции; 

– ликвидация барьеров в результате устра-
нения правовых неопределенностей относитель-
но требований к электронным подписям; 

– содействие развитию правовой и деловой 
инфраструктуры, необходимой для реализации 
безопасной электронной коммерции; 

В данном законе был реализован специфиче-
ский подход к определению сущности электрон-
ного документа. Исходя из норм этого закона, 
электронный документ и бумажный документ не 
рассматривались как виды документов, а были 
всего лишь формой представления информации. 

Принятый в 1996 году во Флориде «Florida 
Electronic Signature Act» по своим нормам был 
схож с «Utah Digital Signature Act». Основными 
целями принятия «Florida Electronic Signature 
Act» были такие: 

– признание обществом электронных под-
писей и повышения доверия граждан к исполь-
зованию электронных документов; 

– содействие развитию электронной ком-
мерции; 

– содействие внедрению электронных доку-
ментов в деятельность государственных органов.  

Следует отметить, что в «Florida Electronic 
Signature Act», наряду с терминами «message» и 
«document», предлагается использовать термин 
«writing». «Writing», во-первых, обозначает про-
цесс создания электронного документа на лю-
бом носителе с возможностью подачи его в ЧПУ 
форме, во-вторых, предусматривает написание 
чего-либо на бумаге. Таким образом, на уров-
не штата был закреплен единый общий термин 
для обозначения бумажного и электронного до-
кумента. Отличительной четрой данного Зако-
на является положение о том, что электронная 
подпись наделяется равнозначной юридической 
силой с собственноручной подписью и разреша-
ется его использование для подписания доку-
ментов (writing). 

В течение пяти лет после разработки и при-
нятия в штате Юта Utah Digital Signature Act» 
сходные законы начали приниматься по всей 
территории Америки. Кроме уже рассмотрен-
ных, были приняты законы: «Georgia Electronic 
Records and Signatures Act» в штате Джорджия; 
«Minnesota Electronic Authentication Act» – в 
штате Миннесота; «Digital Signature Act» – в 
штате Миссисипи; «Digital Signature Act» – в 
штате Миссури; «Digital Signature Act» – в шта-
те Небраска; «Electronic Signature Act» – в штате 
Орегон; «Texas House Bill 984» – в штате Техас 
и др. 

Исследуя правовое регулирование электрон-
ного документооборота в США, нельзя обойти 
стороной и попытку создания на федеральном 
уровне общего закона для развития электронной 
коммерции. В США в 1999 году Национальная 
конференция уполномоченных по унифика-
ции права штатов приняла «Uniform Electronic 
Transactions Act» (UETA). UETA по своему со-
держанию является модельным законом, приня-
тым с целью обеспечения единых правил регули-
рования электронной коммерции в США. UETA 
применяется только к тем сделкам, которые сто-
роны договорились осуществить в электронном 
виде. По сути, Закон не создал новой системы 
правовых норм для электронного рынка, а лишь 
гарантировал, что электронные сделки эквива-
лентны бумажным операциям и подлежат каче-
ственному исполнению. 

На сегодняшний день из 50 штатов в 46 
UETA был принят с некоторыми изменениями 
и продолжает регулировать сферу электронного 
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документооборота. Такие штаты как Джорджия, 
Иллинойс, Нью-Йорк и Вашингтон не приняли 
UETA, а разработали свои собственные законы 
вместо него. UETA был одним из первых феде-
ральных законов, который не только позволил 
государственным правительственным органам 
создавать, получать и хранить записи в электрон-
ном виде, но и задекларировал необходимость 
замены бумажного документооборота электрон-
ным, чем продолжил идею, заложенную в Paper 
work Reduction Act, принятом в 1995 году. 

Paper work Reduction Act детально регламен-
тирует основные моменты внедрения информа-
ционных технологий в органы государственной 
власти. 

Процедуры электронного документооборота 
в сравнении с традиционной его формой суще-
ственно сужены и не конкретизированы. Сам 
«Paper work Reduction Act» характеризуется 
тем, что в нем существует недостаточная опре-
деленность процедур и понятийного аппарата 
электронного документооборота. Из норм Зако-
на становится ясно, что под термином «electronic 
format» понимаются электронные документы, но 
отдельного толкования данного понятия в § 3502 
Definitions «Paperwork Reduction Act» не дано. 
Эти пробелы законодательства повлекли неточ-
ность в действиях субъектов информационных 
отношений, что в дальнейшем вызвало необхо-
димость усовершенствования законодательной 
базы. Отметим, что огромный вклад в совершен-
ствование этой базы вносит федеральная орга-
низация под названием Национальный Архив 
и управление документацией США («National 
Archives and Records Administration of the USA» 
(NARA)).

Основные требования НАРА к работе с до-
кументами в федеральных учреждениях содер-
жатся в Главе 36-й «Code of Federal Regulations» 
и Главе 44-й «United States Code». Нормы, за-
крепленные в Главе 36-й «Code of Federal 
Regulations», направлены на урегулирование 
процесса создания, хранения, использования и 
размещения федеральных электронных доку-
ментов, в том числе и тех, которые создаются с 
помощью программ электронной почты. 

В качестве документов, определяющих на-
правления работы НАРА, принимаются стра-
тегические планы. На сегодня действующим 
является Стратегический план на 2014-2018 
финансовые годы. Одним из основных направ-
лений деятельности НАРА является реализа-
ция проекта «Electronic Records Archives». В 
его основе лежит создание архивной системы 

для документов, которая позволяет обеспечить 
хранение электронных документов, независи-
мо от типа носителя и программного обеспече-
ния. В рамках достижения проекта «Electronic 
Records Archives» также ставится задача сделать 
электронные документы доступными для обще-
ственности. 

Опыт Канады в чем-то схож с опытом США 
в сфере регулирования электронного докумен-
тооборота. Следует отметить, что в Канаде нор-
мы, которые регулируют сферу электронного 
документооборота, содержатся в различных за-
конах, которые принимаются и на федеральном 
уровне, и на уровне ее субъектов (провинций и 
территорий).  

В 1999 году в Канаде был принят «Uniform 
Electronic Commerce Act» (UECA) – модельный 
закон, предназначенный для реализации прин-
ципов, заложенных в «Model Law on Electronic 
Commerce». Разработка UECA заняла 2 года, 
после чего была предложена функциональная 
модель регулирования электронной коммер-
ции, опираясь на которую провинциальные и 
территориальные органы власти могли разрабо-
тать свой подход к регулированию электронной 
коммерции.  

Кроме UECA, на федеральном уровне функ-
ционирует «Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act» (PIPEDA), в котором 
реализованы мероприятия по созданию функ-
циональной эквивалентности между электрон-
ными и бумажными документами. PIPEDA яв-
ляется основным законом в сфере электронного 
документооборота, общим для всех территори-
альных составляющих Канады. В PIPEDA под 
электронным документом подразумеваются дан-
ные, которые записаны или хранятся на любом 
носителе информации, в компьютерной системе 
или аналогичном устройстве, и могут быть счи-
таны или восприняты человеком, компьютерной 
системой или другим аналогичным устройством. 
«Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act» регулирует: 

– осуществление платежей федерального 
правительства в электронном виде; 

– предоставление информации для феде-
рального правительства в электронном виде; 

– использование электронных докумен-
тов для подачи документов в государственные 
органы;  

– использование электронных подписей. 
Специфической характеристикой PIPEDA 

является то, что он также регулирует исполь-
зование электронных документов в качестве 
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доказательств в отдельных судебных разбира-
тельствах. В типовом судебном разбиратель-
стве оригинальные документы, как правило, 
нужны для убеждения суда в том, что сроки и 
условия контракта не были изменены с момен-
та подписания соглашения. Данное требование 
трудно удовлетворить, если использовать в ка-
честве доказательств неподтвержденные элек-
тронные документы, поскольку измененный 
документ не будет отличаться от его перво-
начальной версии. Для предотвращения этого 
PIPEDA требует идентифицировать электрон-
ные документы безопасными электронными 
подписями в тех случаях, когда закон предус-
матривает использование данных документов в 
качестве оригиналов.  

Развитие электронных коммуникаций в Ка-
наде привел к тому, что в 2008 году был при-
нят ряд модельных принципов («Sedona Canada 
Principles Addressing Electronic Discovery»), ре-
гламентирующих работу с электронной инфор-
мацией, которая предназначена для использова-
ния судами по всей стране. 

Основные направления законодательного 
регулирования электронного документооборота 
на уровне провинций и территорий Канады за-
ключаются в уточнениях статуса электронных 
документов и контрактов, заключаемых в элек-
тронном виде. Северо-западные территории, 
Британская Колумбия, Манитоба и др. пошли 
путем признания электронных подписей и до-
кументов, строя свои акты на основе федераль-
ного «Uniform Electronic Commerce Act». В них 
содержатся такие же правила ведения электрон-
ного документооборота и соответствующие ис-
ключения. Например, согласно правовых актов 
Британской Колумбии и Юкона, к электронным 
документам не относятся завещания, правоуста-
навливающие документы, документы о переда-
че земли, большинство поручений и др. Все эти 
документы либо не имеют юридической силы, 
если находятся в электронном виде, или их роль 
в электронном документообороте ограничена. 
Тем не менее, законы некоторых провинций и 
территорий содержат нормы, отличающие их от 
«Uniform Electronic Commerce Act». Например, 
«Electronic Transactions Act» Альберты не при-
дает юридической силы электронным докумен-
там, содержащим права на шахты и полезные 
ископаемые. Провинция Саскачеван, в придачу 
к федеральному закону, исключает из электрон-
ного документооборота документы, созданные 
согласно «Health Care Directives and Health Care) 
Decision Makers Act». 

Нью-Брансуик принял «Exclusion Regulation 
– Electronic Transactions Act», в котором было 
указано, что нормы федерального «Uniform 
Electronic Commerce Act» не распространяются 
на сферы, связанные с предоставлением меди-
цинских услуг, усыновлением детей, содержани-
ем домов престарелых, реабилитации инвалидов 
и др. Для каждой из этих сфер был принят свой 
нормативно-правовой акт, который также вклю-
чал нормы, регулирующие оборот бумажного и 
электронного документооборота. Согласно «Ex- «Ex-
clusion Regulation – Electronic Transactions Act» 
были приняты: Family Income Security Act; Fam- приняты: Family Income Security Act; Fam-приняты: Family Income Security Act; Fam-: Family Income Security Act; Fam-
ily Services Act; Health Services Act; Intercountry 
Adoption Act; New Brunswick Housing Act; Nurs-
ing Homes Act; Vocational Rehabilitation of Dis-
abled Persons Act. 

Следует отметить, что законодательство 
на основе «Uniform Electronic Commerce Act» 
содержит ряд норм «функциональной эквива-
лентности», т. е. норм, содержащих условия, 
выполнение которых позволяет использовать 
электронный документ вместо бумажного. На-
пример, когда информация или документ долж-
ны быть изложены в письменной форме, то их 
электронным эквивалентом будет электронный 
документ, пригодный для дальнейшего исполь-
зования без наличия бумажного оригинала. 

Европейская модель в сфере правового регу-
лирования электронного документооборота.

Следует выделить в этом основную роль 
Европейского Совета и Комиссии Организации 
Объединенных Наций по международному тор-
говому праву (UNCITRAL/ЮНСИТРАЛ). 

В 1996 году UNCITRAL был разработан и 
принят «Model Law on Electronic Commerce» 
(Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной 
торговле) (http://www.uncitral.org/uncitral/ru/
uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.
html).

Этот Закон, посвященный электронной ком-
мерции, стал модельным в развитии правил веде-
ния электронного документооборота. Основной 
его целью является облегчить ведение торговли 
с использованием электронных средств путем 
предоставления в распоряжение национальных 
законодателей свода признанных на междуна-
родном уровне норм, направленных на устра-
нение правовых препятствий для электронной 
торговли и повышение ее юридической предска-
зуемости. 

В частности, он предназначен для преодоле-
ния препятствий, возникающих в связи с поло-
жениями закона, которые не могут быть измене-
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ны на основании договора, путем установления 
равного режима для бумажной и электронной 
информации. Такой равный режим имеет важ-
нейшее значение применительно к созданию 
возможностей для использования безбумажных 
средств передачи сообщений, что способству-
ет повышению эффективности международной 
торговли. Для придания юридической силы 
электронным документам Модельный закон ре-
комендует использовать так называемый «функ-
ционально-эквивалентный подход». Принцип 
данного подхода заключается в том, чтобы пере-
нести на новое правовое понятие (электронный 
документ) устоявшиеся юридические конструк-
ции привычного «бумажного» документа. При 
этом выявляются функции бумажного докумен-
та и к каждой функции подбирается эквивалент-
ный по функциональности механизм из области 
информационных технологий. На наш взгляд, 
одинаковое отношение к разным формам доку-
ментов имеет важное значение для обеспечения 
использования безбумажной связи, способствуя 
тем самым эффективности международной 
торговли.  

В 2001 году этой же организацией был при-
нят «Model Law on Electronic Signatures» (http://
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/elec-.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/elec-uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/elec-.org/uncitral/en/uncitral_texts/elec-org/uncitral/en/uncitral_texts/elec-/uncitral/en/uncitral_texts/elec-uncitral/en/uncitral_texts/elec-/en/uncitral_texts/elec-en/uncitral_texts/elec-/uncitral_texts/elec-uncitral_texts/elec-_texts/elec-texts/elec-/elec-elec-
tronic_commerce/2001Model_signatures.html). За-_commerce/2001Model_signatures.html). За-commerce/2001Model_signatures.html). За-/2001Model_signatures.html). За-Model_signatures.html). За-_signatures.html). За-signatures.html). За-.html). За-html). За-). За-
кон направлен на создание возможностей и об-
легчения использования электронных подписей. 
Его нормы расширяют возможности использо-
вания электронных документов. Model Law on 
Electronic Signatures помог государствам Европы 
в создании современной, согласованной и спра-
ведливой законодательной базы, закрепляющей 
правовой режим электронной подписи и обра-
щения документов при его использовании. 

После принятия обоих модельных законов 
большинство государств Европы учли их поло-
жение ввиду необходимости унификации зако-
нодательства, применимого в сфере электронно-
го документооборота. Если сравнивать «Model 
Law on Electronic Commerce» и «Model Law on 
Electronic Signatures», то можно обнаружить как 
общие, так и отличительные черты в подходах к 
регулированию. 

С одной стороны, они одинаково определяют 
понятие электронной подписи, создают одина-
ковую структуру правоотношения электронной 
коммерции: отправитель – получатель – центр 
сертификации. Но, с другой стороны, подход 
Директивы более точный и более жесткий. Она 
устанавливает права, обязанности, ответствен-
ность сторон, определяет критерии признания 

электронной подписи, которые приобретают 
характер замкнутого перечня, делается упор на 
сертификации подписей, хотя последняя и не 
является обязательным. Это ведет к унификации 
внутри Европейского Сообщества, но затрудня-
ет взаимодействие с другими государствами. 

В 2000 году Европейским парламентом и 
Советом была принята Директива 2000/31/ЕС 
– Directive on electronic commerce (Директива 
2000/31 / EC Европейского парламента и Сове-
та от 8 июня 2000 года о некоторых правовых 
аспектах услуг информационного общества, в 
частности электронной торговли, на внутрен-
нем рынке («Директива об электронной торгов-
ле») (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj). 
Особое внимание Директива уделяет вопросам 
построения системы использование услуг ин-
формационного общества, возлагая на государ-
ства-члены ЕС требования по предотвращению 
техническим ошибкам при заключении кон-
трактов с помощью электронных средств связи. 
Директива 2000/31/ЕС создает правовые рамки 
для регулирования использования электронных 
документов, заключения договоров с использо-
ванием электронных средств, деятельности по-
ставщиков информационных услуг, разрешения 
споров в области электронной коммерции и ре-
ализации норм Директивы в законодательстве 
государств-членов ЕС. 

4 мая 2000 года Европейский парламент одо-
брил Директиву 2000/31/ЕС и принял решение, 
согласно которому государства-члены были 
обязаны внедрить нормы директивы в свое за-
конодательство в течение 18 месяцев, внеся по-
правки в законы, которые могли препятствовать 
использованию электронных контрактов. До 
2003 года 12 государств-членов ЕС ввели нормы 
Директивы 2000/31/ЕС в свое законодательство. 
С 2008 года все 28 членов Европейского Союза 
справились с этим заданием. Кроме того, две 
страны, которые на то время просили членства в 
ЕС (Турция и Хорватия) и страны-члены ЕАСТ 
(Исландия, Норвегия и Лихтенштейн), также 
адаптировали свои законы к требованиям Ди-
рективы 2000/31/ЕС. Кроме Директивы 2000/31/
ЕС, также следует выделить Директиву 1999/93/
ЕС (Electronic Signatures Directive) и Директиву 
2001/115/ЕС (Electronic Invoicing Directive). Эти 
директивы были имплементированы всеми госу-
дарствами-членами ЕС. 

Через 5 лет Директива 2001/115/ЕС, которая 
регулировала электронную обработку счетов с 
НДС, была объединена с Директивой 2006/112/
ЕС (VAT Directive) об общей системе налога 
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на добавленную стоимость. Наибольший инте-
рес для рассмотрения в Директиве 2006/112/ЕС 
представляет преамбула, особенно пп. 46 и 47. 
Это связано с тем, что в данных структурных 
частях VAT Directive регулируются вопросы 
использования электронного обмена данными 
между государствами-членами ЕС. 

В Европе разрабатываются специальные тре-
бования, стандарты и программы, направленные 
на работу с электронными документами, обуче-
ние работе с электронными документами и хра-
нения электронных документов. 

В 2001 году был начат проект ERPANET, 
направленный на обеспечение сохранения циф-
рового культурного наследия и цифровых науч-
ных объектов. В этом же году были подготовле-
ны Единые европейские спецификации «Model 
Requirements for the Management of Electronic 
Record Specification» (MoReq: Типовые требо-
вания к управлению электронными записями) 
(http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2303/5927.
html). В них содержались требования к системе 
управления электронными документами. Эти 
спецификации применялись для оценки каче-
ства программных продуктов, используемых ор-
ганами власти ЕС. В связи с универсальностью 
и адаптивностью MoReq получили широкое 
распространение не только в ЕС, но и во всем 
мире. С учетом функциональной эффективности 
MoReq и с развитием электронного документо-
оборота, в 2008 году Единые европейские спец-
ификации были существенно доработаны, ис-
правлены и изданы в новой версии MoReq2. В 
2002 году на основе MoReq в Великобритании 
были разработаны «Functional requirements for 
Electronic Records Management Systems», а также 
«Metadata standard».

Не без участия европейских стран были раз-
работаны специальные стандарты в сфере элек-
тронного документооборота. Среди них можно 
выделить стандарт ISO 8439:1990 «Бланки. Ос-
новная схема составления», ISO 15489-1:2001 
«Информация и документация. Управление 
записями. Часть 1. Общие требования», ISO 
8601:2004 «Элементы данных и форматы для об-
мена информацией. Обмен информацией. Пред-
ставление дат и времени» и др.

Необходимо отметить, что несмотря на нали-
чие модельных законов, многие страны ЕС име-
ют свое специализированное законодательство в 
сфере электронного документооборота.

В Финляндии в 1999 году был принят «The 
Act on Electronic Service in the Administration» 
(https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/

en20030013.pdf). Особенностью данного За-Особенностью данного За-
кона было то, что он позволял использование 
электронных документов при взаимном обмене 
данными между государственными органами и 
их клиентами. Если такой документ требовал 
подписания, то он должен был быть подписан 
электронной подписью и подтвержден специ-
альным сертификатом. Эти подписи могли быть 
подтверждены иностранными сертификатами, 
если они удовлетворяли правилам, изложенным 
в Законе. Таким образом, Закон регулировал 
электронный обмен данными не только между 
клиентами (гражданами и организациями) и го-
сударственными органами внутри страны, но и 
на межгосударственном уровне (Madsen, 1992: 
379). 

Несмотря на то, что над проектом Закона 
работали несколько лет, некоторые аспекты 
электронного обмена данными (например, ин-
формационная безопасность судебных органов) 
остались за пределами правового регулиро-
вания. В связи с этим в 2003 году был принят 
«Act on Electronic Services and Communication 
in the Public Sector» (https://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/2003/en20030013.pdf), который дол-
жен улучшить качество предоставления услуг, 
а также информационную безопасность судеб-
ных и других административных органов власти 
при электронном документообороте. Также За-
кон способствовал использованию электронных 
средств связи при передаче данных. 

Во Франции вместо принятия специально-
го закона, регулирующего электронный обмен 
данными, приняли закон, который внес изме-
нения в Гражданский кодекс. После внесения 
изменений в 2000 году Гражданский кодекс 
Франции наделил данные в электронной фор-
ме такой же юридической силой, как и данные 
на традиционных бумажных носителях. Потом 
был принят «Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 
pris pour l’application de l’article 1316-4 ducode 
civil et relatif à lasignature électronique» (Указ № 
2001-272 от 30 марта 2001 года, принятый для 
применения статьи 1316-4 гражданского кодек-
са и касающийся электронной подписи) (www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000000404810), который регулировал при-
менение цифровой подписи и привел законода-
тельство Франции в соответствие с общеевро-
пейскими нормами. 

В Италии первые попытки в сфере регули-
рования электронного документооборота были 
сделаны в 1997 году. Их связывают с приняти- связывают с приняти-связывают с приняти- с приняти-с приняти- приняти-приняти-
ем Закона «Delega al Governo per ilconfenmento 
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di funzioni e compiti alle regioni ed entilocali, per 
la reforma della Publica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa» (http://pti.re-
gione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_Doc/PIR_Metro/6.pdf) и Декрета «Regola-и Декрета «Regola- Декрета «Regola-Декрета «Regola- «Regola-
mento recantecriteriе modalita per la formazione, 
archivazione e la trasmissione di documenti con 
strumentiinformatici e telematici». 

Первый из этих нормативно-правовых актов 
признал законными любые документы, создан-
ные в государственных или частных органи-
зациях за помощью вычислительной техники. 
Эта норма также была закреплена и в Декрете. 
Декрет стал специализированным нормативным 
актом регулирования вопросов, касающихся 
электронных документов и цифровой подписи. 

Следует также указать на тот факт, что Ита-
лия – единственная страна в ЕС, у которой в 
нормативной базе есть «Кодекс электронного 
правительства» («Codice dell’amministrazione 
Digitale») от 27 января 2018 г. (https://www.
dikegiuridica.it/prodotto.php?id=1045). Несмотря 
на то, что Кодекс направлен на регулирование 
системы государственного контроля, многие его 
нормы посвящены электронным документам и 
обеспечивают их юридическую силу. Для функ-
ционирования Кодекса государственными ор-
ганами Италии были разработаны специальные 
регламенты, некоторые из которых регулируют 
отдельные части электронного документооборо-
та: использование электронных счетов-фактур, 
использование электронных подписей и др. 

Следует отметить, что 1 мая 2004 года Эсто-
ния вместе с другими 9 странами – Латвией, Лит-
вой, Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, 
Словенией, Мальтой и Кипром – стала полно-
правной страной-членом Европейского Союза. 

Эстония первой в мире выбирала парламент 
через интернет, первой провела электронную 
перепись населения и первой ввела электронное 
резиденство для иностранцев. Небольшая и не 
самая богатая североевропейская страна на пути 
построения цифрового государства обогнала 
многих мировых лидеров, которые годами тра-
тят на это сотни миллионов долларов.

Область управления документами регули-
руется законодательством: 8 марта 2000 года в 
Эстонии был принят Закон о цифровой подписи 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-https://www.riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-://www.riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-www.riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-.riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-riigiteataja.ee/akt/694375). В соот-.ee/akt/694375). В соот-ee/akt/694375). В соот-/akt/694375). В соот-akt/694375). В соот-/694375). В соот-
ветствии с § 2 данного Закона цифровая подпись 
– это набор данных, сформированный системой 
технических и организационных средств, ис-
пользуемых подписавшей стороной для указа-
ния своей связи с документом. Цифровая под-

пись имеет те же юридические последствия, что 
и собственноручная подписью. 

В Эстонии функционирует одна из самых 
развитых в мире систем электронной идентифи-
кации с помощью ID-карточек, которая обеспе-
чивает гражданам доступ к любой электронной 
услуге в стране. Эстония внедрила эту систему в 
2002 году и с тех пор выпустила уже более 1,24 
миллиона таких карт (https://www.id.ee/public/
The_Estonian_ID_Card_and_Digital_Signature_
Concept.pdf). 

С помощью такой карты пользователи также 
могут в любой момент в любом месте получить 
доступ к услугам электронного правительства 
и поставить свою цифровую подпись на любом 
документе (Pappel, 2017: 39). 

Говоря об электронных сервисах Эстонии, 
невозможно не упомянуть услугу е-резидентства. 
Однако этот сервис не имеет ничего общего с ви-
дом на жительство в стране. Обладатель карточ-
ки э-резидента не имеет никаких юридических 
прав в Эстонии, он является таким же иностран-
цем, как и человек без подобного документа. 
С помощью карточки электронного резидента 
можно менее чем за 20 минут зарегистрировать 
в Эстонии компанию, вести дела, платить на-
логи, открывать счета в эстонских банках, под-
писывать международные договоры, шифровать 
файлы (Kotka, 2015: 11). 

Услуга e-резидентства впервые была запу-
щена в Эстонии в 2014 году. С тех пор в стране 
зарегистрировались более 20 тысяч электрон-
ных резидентов из 138 стран. При этом эксперты 
прогнозируют, что к 2025 году это количество 
может вырасти до 10 млн человек. Развитие 
этого сервиса и его популяризация открывают 
перед Эстонией огромные возможности. Новые 
«виртуальные» компании, независимо от того, 
гражданами какого государства являются ее соб-
ственники, ведут бизнес и платят налоги именно 
в Эстонии. 

Закон Литовской Республики № VIII-1822 
«Об электронной подписи» был принят 11 
июля 2000 года (https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalActPrint/lt?jfwid=o8ojc642b&documentId=
TAIS.208908&category=TAD). Данный Закон 
регламентирует создание, проверку, действие 
электронной подписи, права и ответственность 
пользователей подписи, устанавливает услуги 
по сертификации и требования к их оказателям, 
а также права и функции органа надзора за элек-
тронной подписью (Petrauskas, 2014:75). 

Закон об электронных коммуникациях Ли-
товской Республики регулирует возможности 
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использования электронных документов в тор-
гах и иных процедурах, которые могут осущест-
вляться на основе тендеров и иных площадках 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6d0095f07c
4611e8ae2bfd1913d66d57). 

В Литве применяются Правила Кабинета 
министров № 473 от 28 июня 2005 г. (п. № 33, 
§§ 5) «Порядок разработки, проектирования, 
хранения и распространения электронных до-
кументов в государственных и местных органах 
власти и порядок распространения электронных 
документов между государственными и местны-
ми органами власти или между этими учрежде-
ниями и физическими и юридическими лицами» 
(https://likumi.lv/doc.php?id=111613). Разработ-
ка и оформление, хранение и распространение 
электронных документов в государственных и 
местных органах власти осуществляется в со-
ответствии с требованиями, установленными 
в других нормативных актах по разработке, 
оформлению, хранению и распространению 
документов, если иное не указано в Правилах. 
Если стороны договорились письменно под-
писать электронный документ с электронной 
подписью, требование о безопасной электрон-
ной подписи и отметке времени может быть от-
менено. Если документальная информация не 
подготовлена электронным способом, орган не 
обязан выдавать ее в электронном виде (за ис-
ключением случаев, когда эти положения не 
указывают иное). Дополнительно принят Закон 
об электронных документах, которые формиру-
ются на основании определенных параметров и 
определяют возможности выдачи их гражданам 
и общественным организациям (https://likumi.lv/
ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-likums).

Интернационализация международных ком-
мерческих отношений и возникновение такого 
экономического феномена, как глобализация, 
обусловили необходимость международной 
унификации и гармонизации законодательства в 
различных сферах.

Электронный документооборот является 
способом обмена информации между участни-
ками правоотношений, находящимися в раз-
личных государствах, и поэтому обеспечить 
адекватное регулирование в рамках какой-либо 
одной страны без учета сложившихся подхо-
дов в регулировании за рубежом практически 
невозможно. Многообразие правовых систем, 
различия в национальном законодательстве при-
менительно к области Электронный документо-
оборот могут послужить причиной юридической 
неопределенности в отношениях сторон. Следу-

ет также учитывать, что в условиях глобального 
обмена электронными данными использование 
Электронного документооборота в ряде случаев 
может затруднить применение отдельных кол-
лизионных привязок в международном частном 
праве.

Международно-правовая унификация в 
сфере регулирования электронного докумен-
тооборота происходила поэтапно, с учетом по-
требностей практики и различий в правовых 
системах государств. На начальном этапе избра-
ли самую общую форму унификации, указыва-
ющую только направление – Типовой закон (по 
форме) об обмене электронными данными (по 
содержанию). 

С целью содействия использованию элек-
тронных подписей на 34-й сессии ЮНСИТРАЛ, 
проходившей в Вене 5 июля 2001 г., был принят 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных 
подписях» и Руководство по принятию (https://
likumi.lv/ta/id/68521-elektronisko-dokumentu-
likums). Учитывая, что в различных странах бу-
дут использованы различные законодательные 
подходы в отношении электронных подписей, 
требовалась подготовка унифицированных за-
конодательных положений, которые заложили 
бы основу базовых норм регулирования этого, 
по сути дела, международного явления в целях 
достижения правовой согласованности техниче-
ской совместимости.

На данном этапе необходимо было согласо-
вать нормы, касающиеся правового признания 
электронных подписей, путем установления 
метода для оценки технологически нейтраль-
ным образом практической надежности и ком-
мерческой адекватности способов выполнения 
электронной подписи. Закон предусматривает 
использование любого метода создания элек-
тронной подписи, который отвечает установлен-
ным требованиям надежности. Закон определяет 
важное положение: электронная подпись, соз-
данная или используемая за пределами прини-
мающего государства, обладает такой же юри-
дической силой в принимающем государстве, 
как и электронная подпись, созданная или ис-
пользуемая в принимающем государстве, если 
она обеспечивает по существу эквивалентный 
уровень надежности.

Согласно ст. 2 Типового закона «Об элек-
тронных подписях» электронная подпись – это 
данные в электронной форме, которые содер-
жатся в сообщении, приложены к нему или ло-
гически ассоциируются с ним и которые могут 
быть использованы для идентификации подпи-
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савшего в связи с сообщением данных и указа-
ния на то, что подписавший согласен с информа-
цией, содержащейся в сообщении.

Основная задача типовых законов состояла в 
том, чтобы способствовать единообразию прин-
ципиальных подходов при разработке нацио-
нальных законов в этой области.

Помимо разработки нормативных актов, 
специалистами была проделана немаловажная 
работа в области стандартизации электронного 
документооборота, целью которой является до-
стижение оптимальной степени упорядочения 
в той или иной области посредством широкого 
и многократного использования установленных 
положений, требований, норм для решения ре-
ально существующих, планируемых или потен-
циальных задач.

Электронный документооборот более эффек-
тивен за счет того, что он легче поддается опти-
мизации. Затраты на введение систем электрон-
ного документооборота окупаются не только за 
счет повышения скорости обмена информацией 
и сокращения расходов на хранение бумаг, но и 
уменьшения количества сотрудников, занятых 
работой с документами, отсутствием серьезных 
затрат на перестройку документооборота по 
мере развития международных отношений.

Интересным также представляется постсо-
ветская модель регулирования электронного до-
кументооборота – страны СНГ.

В ряде стран СНГ, включая и Республику 
Казахстан, действует Закон «Об электронном 
документе» или «Об электронной цифровой 
подписи», предназначенный для установления 
правовых основ применения электронных до-
кументов, определения основных требований, 
предъявляемых к электронным документам, 
прав, обязанностей и ответственности участни-
ков правоотношений, возникающих в сфере об-
ращения электронных документов. 

Следует отметить, что с начала 2000 годов и 
до настоящего времени в ряде стран СНГ зако-
ны, регулирующие отношения в сфере электрон-
ного документооборота, принимались неодно-
кратно, в связи с тем, что быстро меняющийся 
мир интернета требует более детального и глу-
бокого правового регулирования отношений в 
данной сфере (например, Российская Федера-
ция, Республика Беларусь, Республика Молдо-
ва, Кыргызская Республика); в ряде республик 
действуют два самостоятельных нормативных 
правовых акта: Закон «Об электронном доку-
менте» и Закон «Об электронной цифровой под-
писи» (например, Республика Таджикистан); в 

некоторых республиках действует нормативный 
правовой акт, регулирующий отношения в сфе-
ре электронного документа и электронного до-
кументооборота (Украина) 

Принятый впервые (на территории стран 
СНГ) 10 января 2000 года в Республике Бела-
русь Закон «Об электронном документе» (утра-
тил силу) определял понятие «электронный до-
кумент как информация, зафиксированная на 
машинном носителе и отвечающая требовани-
ям, установленным настоящим Законом» (http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30506945). 

Впоследствии этот Закон утратил силу в свя-
зи с принятием нового Закона Республики Бела-
русь от 28.12.2009 года №113-3 «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи», в 
соответствии с которым электронный документ 
определяется как документ в электронном виде 
с реквизитами, позволяющими установить его 
целостность и подлинность (http://kodeksy-by.
com/zakon_rb_ob_elektronnom_dokumente_i_
elektronnoj_tsifrovoj_podpisi.htm).

19 декабря 2000 года Президент Туркмени-
стана подписал Закон Республики Туркменистан 
«Об электронном документе», согласно которо-
му под электронным документом понимается 
«информация, зафиксированная на машинном 
носителе, заверенная электронной цифровой 
подписью в соответствии с процедурой создания 
такой подписи» (http://medialaw.asia/node/176). 

В России соответствующий закон был при-
нят 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» (утратил силу) (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34838/). 
В соответствии со ст. 3 данного Закона элек-
тронный документ – это документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифро-
вой форме. Главный отличительный признак от 
других документов – это форма представления 
документа. В юридической литературе многие 
стали отмечать, что это определение достаточно 
широкое, и оно далеко не полностью раскрыва-
ет рассматриваемое понятие, что дает почву для 
его неоднозначного толкования при решении за-
дач правового регулирования вопросов исполь-
зования электронных документов.

Следующая трактовка данного термина была 
закреплена в Федеральном законе от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в виде до-
полнения пунктом 11.1 «электронный документ 
– документированная информация, представлен-
ная в электронной форме, то есть в виде, при-
годном для восприятия человеком с использо-
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ванием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телеком-
муникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах» (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_61798/). 

Документированная информация – это за-
фиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию 
или в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях ее материальный 
носитель. В данном случае законодатель конкре-
тизировал термин «электронный документ». По-
мимо формы представления документа присут-
ствует материальный носитель информации и 
идентифицирующие информацию и материаль-
ный носитель реквизиты (дата, номер регистра-
ции документа; дата, номер регистрации матери-
ального носителя; лицо, подписавшее документ 
либо зарегистрировавшее носитель и другие, в 
соответствие со стандартами на различные виды 
документов). 

6 апреля 2011 года был принят новый Феде-
ральный Закон N 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». В соответствии с п. 1 ст. 6 данного Закона 
«Информация в электронной форме, подписан-
ная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равно-
значным документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью, кроме 
случая, если федеральными законами или при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исклю-
чительно на бумажном носителе» (http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/). 

В Казахстане закон, регулирующий отно-
шения в сфере электронного документооборо-
та, был принят 7 января 2003 года – Закон РК 
«Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» (https://online.zakon.kz/
document/?doc_id=1035484). Определение элек-
тронного документа, закрепленного в отече-
ственном законе, более конкретизировано: это 
документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме и удостоверена 
посредством электронной цифровой подписи. 

17 апреля 2004 года было принято Поста-
новление Правительства Республики Казахстан 
N 430 «Об утверждении Правил электронного 
документооборота» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/
P040000430). В данном Постановлении было за-
креплено понятие электронного документа, ана-
логичное понятию, закрепленному в Законе РК 

«Об электронном документообороте и электрон-
ной цифровой подписи».

В Украине Закон «Об электронных доку-
ментах и электронном документообороте» был 
принят 22 мая 2003 года (http://singlewindow.
org/docs/67). В соответствии со ст. 5 данного 
нормативного правового акта электронный до-
кумент – документ, информация в котором за-
фиксирована в виде электронных данных, вклю-
чая обязательные реквизиты документа. Состав 
и порядок размещения обязательных реквизитов 
электронных документов определяется зако-
нодательством. Электронный документ может 
быть создан, передан, сохранен и преобразован 
электронными средствами в визуальную форму. 
Визуальной формой подачи электронного до-
кумента являются отражение данных, которые 
он содержит, электронными средствами или на 
бумаге в форме, пригодной для восприятия его 
содержания человеком.

15 июля 2004 года вступил в силу Закон 
Республики Молдова «Об электронном доку-
менте и цифровой подписи» №264-XV (утра-
тил силу) (http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30535001#sub_id=40000). Электронный 
документ в нем был представлен как «инфор-
мация в электронной форме, создаваемая, 
структурируемая, обрабатываемая, хранимая, 
передаваемая с помощью компьютера, других 
электронных устройств или программных и тех-
нических средств, подписанная в соответствии с 
настоящим законом цифровой подписью».

Впоследствии, в Республике Молдова был 
принят новый Закон «Об электронной подпи-
си и электронном документе» от 29 мая 2014 
года (https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=35317772). Закон об электронной подписи и 
электронном документе является частью про-
граммы по интегрированию законодательства 
Республики Молдова с законодательной базой 
Европейского Союза. В преамбуле данного За-
кона определено, что «настоящий закон создает 
необходимую основу для применения Дирек-
тивы № 1999/93/ЕС Европейского Парламента 
и Совета от 13 декабря 1999 года о правовых 
основах регулирования электронных подписей, 
опубликованной в Официальном журнале Ев-
ропейских Сообществ № L 13 от 19 января 2000 
года». 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики 
Молдова «электронный документ – это инфор-
мация в электронной форме, создаваемая, струк-
турируемая, обрабатываемая, хранимая и/или пе-
редаваемая с помощью компьютера или других 
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электронных устройств, подписанная электрон-
ной подписью в соответствии с законом» (https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=35317772). 

Следует отметить, что в Республике Таджи-
кистан действуют два самостоятельных норма-
тивных правовых акта, регулирующих отноше-
ния в сфере электронного документооборота. 
В принятом Законе «Об электронном докумен-
те» Республики Таджикистан 10 мая 2002 года 
электронный документ представлен «как инфор-
мация, зафиксированная на машинном носителе 
и соответствующая требованиям, установлен-
ным настоящим Законом» (http://base.spinform.
ru/show_doc.fwx?rgn=2183). К машинным но-
сителям относят магнитные диски, магнитные 
ленты, лазерные диски и иные материальные 
носители, используемые для записи и хранения 
информации с помощью электронно-вычисли-
тельной техники.

30 июля 2007 года был принят новый Закон 
Республики Таджикистан «Об электронной циф-
ровой подписи» (https://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=18412). Электронный документ в 
соответствии с данным Законом есть документ, 
в котором информация представлена в электрон-
ной цифровой форме.

9 марта 2004 года вступил в силу Закон Азер-
байджанской Республике №602-IIГ «Об элек-
тронной подписи и электронном документе». В 
соответствии с данным Законом электронный 
документ – документ для использования в ин-
формационной системе, представленный в элек-
тронной форме и подтвержденный электронной 
подписью. Электронная подпись – добавленные 
к другим данным или логически связанные с 
ними данные, позволяющие идентифицировать 
владельца подписи (http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=7428).

 В Республике Узбекистан также был при-
нят Закон, регулирующий отношения в сфере 
электронного документооборота – Закон Респу-
блики Узбекистан «Об электронном докумен-
тообороте» №611-II от 29 апреля 2004 года. В 
ст. 5 данного нормативного правового акта за-
креплено следующее понятие электронного до-
кумента: информация, зафиксированная в элек-
тронной форме, подтвержденная электронной 
цифровой подписью и имеющая другие рекви-
зиты электронного документа, позволяющие его 
идентифицировать (http://lex.uz/pages/getpage.
aspx?lact_id=165074). Электронный документ 
приравнивается к документу на бумажном 
носителе  и имеет одинаковую с ним юридиче-
скую силу.

В 2004 году Законодательным собрани-
ем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
был принят Закон «Об электронном докумен-
те и электронной цифровой подписи» (утра-
тил силу) (https://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=18412). В соответствии с данным За-
коном «документ в электронной форме отобра-
жения (электронный документ) – электронное 
сообщение, имеющее атрибуты для идентифика-
ции его как документа».

19 июля 2017 года был принят новый За-
кон Кыргызской Республики «О цифровой 
подписи» (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111635?cl=ru-ru). В соответствии с п. 1 ст. 6 
данного Закона «Информация в электронной 
форме, подписанная квалифицированной элек-
тронной подписью, признается электронным до-
кументом, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, за исключением случаев, когда зако-
нами или иными нормативными правовыми ак-
тами установлен запрет составления такого до-
кумента в электронной форме». 

14 декабря 2004 года Национальным собра-
нием Республики Армения был принят Закон 
«Об электронном документе и электронной циф-
ровой подписи» (http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=29381). В данном Законе закрепле-
но следующее понятие электронного документа: 
информация или сообщение, представленные в 
электронной форме.

Заключение

Следует отметить, что в Грузии понятие 
«электронного документа» впервые было за-
креплено в Законе Грузии «Об электронной 
подписи и электронном документе» от 14 марта 
2008 года № 5927-Ic (утратил силу). По нормам 
данного Закона электронный документ опреде-
лялся как «электронная, оптическая или создан-
ная с использованием другого подобного сред-
ства отправленная, полученная или хранящаяся 
письменная информация, подтверждающая факт 
юридического значения или факт, не имеющий 
юридического значения» (https://matsne.gov.ge/
ru/document/download/20866/4/ru/pdf).

 Впоследствии, 27 апреля 2017 года был при-
нят новый Закон Грузии № 639-IIс «Об электрон-
ном документе и надежном электронном обслу-
живании» (https://matsne.gov.ge/ru/document/
download/3654557/0/ru/pdf). В соответствии со 
ст. 2 данного Закона электронный документ – 
это совокупность текстовой, звуковой, визуаль-
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ной или аудиовизуальной информации или (и) 
данных, хранящихся в электронной форме. 

На основе проведенного анализа действу-
ющего законодательства в сфере электронного 
документооборота мы пришли к выводу о том, 
что в международном праве достигнуты значи-
тельные результаты по единообразию в регу-
лировании электронного обмена информацией, 
причём путем не только унификации норм об 
ЭДО, но и саморегулирования непосредственно 
участниками контрактов об обмене информаци-
ей с использованием электронных средств. Так-
же эти результаты достигнуты путем принятие 

стандартов и законов об электронном документе 
и электронно-цифровой подписи.

Подводя итоги вышесказанному, мы хотим 
отметить, что в международном частном праве 
достигнуты значительные результаты по едино-
образию в регулировании электронного обмена 
информации.

Таким образом, электронный документоо-
борот активно внедряется в информационно-
документационные процессы современного 
международного сообщества. Однако по мере 
протекания этого процесса выявляются новые 
проблемы, требующие скорейшего их решения.
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The purpose of the article on the topic of judicial law-making in the USA, which attempts to invade 
the educational process and intensify the study of the History of State and Law of Foreign Countries, 
is devoted to the US Supreme Court – the founder of constitutional justice and one of the pillars in the 
system of separation of powers. This is a unique judicial institution with an exceptional degree of influ-
ence, about which America’s famous political writer Alexis do Tocqueville stated that “never before have 
any people had such a powerful judicial authority”. For the reader, the phenomenon of the US Supreme 
Court is interesting in several ways. First, from the point of view of the evolution of American law and the 
judicial system in all its dynamics and contradictions. Secondly, in terms of implementation of judicial 
activity, complex thought processes of finding the right precedents and arguments in a particular case, 
reaching (if possible) a compromise between judges and colleagues. Judge activity should be interpreted 
not only as based on law, but also subject to ideological and political influences. Objective: to identify 
the features of the law-making activities of the US Supreme Court, since judicial law-making in science 
remains an unsolved problem. Finally, it is very important to look at the US Supreme Court in the eyes 
of American history as an institution that has the potential to come into conflict with both the legislature 
and the executive branch. On the other hand, it is important to understand the logic of filling vacancies 
in the Supreme Court by the executive branch. In the course of continuing in this country, the search 
for the causes of negative political and legal phenomena, attention is drawn to the interpretation of the 
federal Constitution by the US Supreme Court, in general, to the activities of this court, which performs 
the law-making function, is alien to it and is constitutionally unfounded. However, many issues remain 
insufficiently studied, among them the role of the US Supreme Court in constitutional lawmaking, the 
very phenomenon of judicial lawmaking.
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АҚШ жоғарғы сотының құқықтық жүйедегі рөлі

Мақала Америка Құрама Штаттарында соттардың заң шығармашылығын қалыптастыру 
тақырыбына арналған. Мақсаты – АҚШ Жоғарғы Сотына – конституциялық әділеттілікті негізін 
қалаушы және өкілеттіктерді бөлу жүйесіндегі маңызды институтқа арналған. Американдық 
саяси жазушы Алексис Токвилл аталмыш институтты айрықша дәрежеде ықпалы бар бірегей сот 
мекемесі «бұрын ешқашан осындай қуатты сот билігі болған жоқ» деп мәлімдеді. Оқырманға АҚШ 
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Жоғарғы сотының феномені бірнеше жолмен қызықты. Біріншіден, оның барлық динамикасы 
мен қарама-қайшылықтарында американдық заң мен сот жүйесінің эволюциясы тұрғысынан 
өзекті. Екіншіден, сот ісін жүргізу барысында, белгілі бір жағдайда дұрыс преценденттер мен 
дәлелдерді табудың күрделі ойлау үдерісі судьялар мен әріптестер арасында ымыраға түсуге 
мүмкіндік береді. Мақсаты: АҚШ Жоғарғы Сотының заң шығарушы қызметінің ерекшеліктерін 
анықтау, өйткені ғылымдағы сот құқықтарын сақтау шешілмеген мәселе болып қала береді. 
Ақырында, американдық Жоғарғы сотқа американдық тарихты заң шығарушы ретінде де, 
атқарушы билікпен де қақтығысуға мүмкіндік беретін мекеме ретінде қарастыру өте маңызды. 
Екінші жағынан, атқарушы билік Жоғарғы сотқа бос орындардың толтыру логикасын түсіну 
маңызды. Бұл елде жалғасуда теріс саяси және құқықтық құбылыстардың себептерін іздестіру, 
АҚШ Жоғарғы соты федералдық Конституцияның түсіндірілуіне назар аударады, тұтастай 
алғанда заң шығарушы функциясын орындайтын осы сот іс-қимылына, оған жат нәрсе жоқ және 
конституциялық негізсіз. Дегенмен, көптеген мәселелер әлі күнге дейін жеткіліксіз зерттелуде, 
оның ішінде конституциялық заңнамадағы АҚШ Жоғарғы Сотының рөлі, соттық заң шығарудың 
ең маңызды феномені.

Түйін сөздер: заң шығару, юрисдикция, Жоғарғы сот, АҚШ, заң шығарушы орган.
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Роль Верховного Суда США в правовой системе

Цель написания работы по теме судебного правотворчества в США – активизировать 
изучение истории государства и права зарубежных стран. Она посвящена Верховному Суду 
США – родоначальнику конституционного правосудия и одной из опор в системе разделения 
властей.  Это уникальное судебное учреждение с исключительной степенью влияния, о котором 
знаменитый политический бытописатель Америки Алексис до Токвиль заявил, что «никогда 
еще ни у одного народа не было столь могущественной судебной власти».  Для читателя 
феномен Верховного Суда США интересен в нескольких аспектах. Во-первых, – с точки зрения 
эволюции американского права и судебной системы во всей ее динамике и противоречиях. Во-
вторых, – в плане осуществления судейской деятельности, сложных мыслительных процессов 
отыскания нужных прецедентов и аргументов по конкретному делу, достижения (если это 
возможно) компромисса между судьями-коллегами. Судейскую деятельность при этом следует 
интерпретировать не только как основанную на праве, но и подверженную идеологическим и 
политическим влияниям.  Цель работы – выявить особенности правотворческой деятельности 
Верховного Суда США, поскольку судебное правотворчество в науке остается нерешенной 
проблемой. Наконец, очень важно взглянуть на Верховный Суд США глазами американской 
истории как на учреждение, потенциально располагающее возможностями вступить в 
конфликт и с законодательной, и с исполнительной властью. С другой стороны, важно понять 
логику заполнения вакансий в Верховном Суде со стороны исполнительной власти. В ходе 
продолжающихся в этой стране поисков причин негативных политико-правовых явлений 
внимание обращается на толкование федеральной Конституции Верховным Судом США, в целом 
на деятельность этого суда, исполняющего правотворческую функцию, ему несвойственную и 
конституционно незакрепленную. Однако многие вопросы остаются недостаточно изученными, 
среди них и роль Верховного Суда США в конституционном правотворчестве, сам феномен 
судебного правотворчества. 

Ключевые слова: законотворчество, юрисдикция, Верховный суд, США, законодательная 
власть.

Introduction

Elements of the “dual status” of this Court (the 
highest appellate instance in the system of general 
courts and the body of judicial constitutional 
oversight) are prerequisites for judicial law-

making implemented by the US Supreme Court 
in conjunction with its other functions. Judicial 
lawmaking by the US Supreme Court is defined as 
an activity whose content is not only a decision on 
the contradiction or non-contradiction of an act of 
the US Constitution, but also the creation of legal 
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precedents in the process of interpretation that 
contain binding legal requirements for all subjects. 
The US Supreme Court creates new and revises 
existing constitutional precedents, including those 
adopted by the Court itself at previous stages. The 
revision of precedents is carried out indirectly, by 
modifying them, based on the obiter dictum, and in 
the aspect of improving the constitutional doctrines. 
However, there are no official constitutional grounds 
for the law-making of the US Supreme Court.

Main part

Constitution and common law in the activities of 
the US Supreme Court.

The American Revolution is considered to 
be a phenomenal event of the end of the XVIII 
century. Flowing in the form of a national liberation 
movement, it not only struck at the powerful 
maritime colonial power, Great Britain, but 
also consolidated and developed the democratic 
tendencies inherent in pioneering society. She for 
the first time demonstrated in practice the merits of 
the federal structure of the state and the mechanism 
of separation of powers.

It should be noted that the judiciary in the 
thoughts and actions of the founding fathers of the 
United States initially took far from the first place. 
So it was in the spring – summer of 1787, when the 
US Constitution was developed in the atmosphere 
of sharp debates at the convention in Philadelphia 
and a complex mechanism of checks and balances 
was created. The same can be said about the classic 
collection of propaganda articles written by A. 
Hamilton, J. Madison and J. Jay, which received 
the name “Federalist”: out of 85 essays, only 6 are 
devoted to the judiciary (No. 78 – 83). However, 
even then their author, A. Hamilton, had to respond 
to some critical arguments of opponents of the draft 
Constitution. In particular, he justified the idea 
that since the judiciary is the weakest compared to 
the other two branches of government, “one must 
take the greatest care to enable it to defend against 
them.” It was argued that the courts should serve 
as intermediary bodies between the people and the 
legislature, so that, among other things, they would 
keep it within the limits of the competences granted 
to them. At the same time, Hamilton paid great 
attention to the permanent tenure of judges (that is, 
until such time as they behave “impeccably”) and 
their sufficient material content. (Hamilton, 1994)

The completion of the ratification campaign in 
individual states, during which supporters of the 
Constitution and state centralization won, allowed 

the first elections to the Congress and the first 
elections of the President of the United States. It was 
then that the need arose to complement the meager 
provisions of the US Constitution on the judiciary. 
(Marbury v. Madison, 1803)

As a matter of fact, the Constitution of 1787 
determined: “The judicial power of the United 
States is granted to the Supreme Court and to such 
a number of lower courts that Congress may, if 
necessary, establish and establish.” In accordance 
with this, the country’s highest legislative body 
began to develop a law on legal proceedings. 

During the debates in the US Congress of the 1st 
convocation, it turned out that not all congressmen 
consider expedient the existence of an extensive 
system of federal courts. Thus, despite objections from 
state advocates (including Article 25, which provided 
for challenging decisions of state courts in the US 
Supreme Court), the Court of Justice Bill became law 
on September 24, 1789. According to it, district courts 
were established along with the US Supreme Court , 
which consisted of one federal district judge, and two 
members of the US Supreme Court, thus symbolizing 
a certain synthesis of judicial hierarchies of officials at 
various levels. At the next, lower level of the federal 
courts, there were 13 federal district courts that could 
impose a whip punishment of no more than $ 100 or be 
imprisoned for a term of no more than 6 months.

As for the Supreme Court, it was supposed to 
consist of a chief judge and 5 judges and was called 
to meet at a session in the capital of the American 
state twice a year.

The US Constitution reserved for federal courts 
the following jurisdiction cases: “Judicial authority 
extends to all cases that are governed by common 
law and justice law and arise on the basis of this 
Constitution, laws of the United States, and contracts 
concluded or concluded on their behalf; for all 
matters concerning ambassadors, other officials and 
consuls; for all matters relating to the admiralty and 
maritime jurisdiction; on disputes a party in which 
are the USA; disputes between two or more states; 
between any state and citizens of another state; 
between citizens of one state, setting their morals on 
lands ceded by other states, and between a state or 
its citizens and foreign states, citizens or subjects. ” 
(Osakwe, 2000)

So, in the “first approximation”, statically, the 
structure of American law, is as follows.

1. Sources of law, primarily the US Constitution, 
laws and judicial precedents.

2. Institutes of law, among them institutions of 
private law, institutions of public law, integrated 
institutions.
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3. Material and procedural law as the foundation 
of law-making activity and law in general.

4. Two levels of lawmaking (legal acts of 
the federation and states) in accordance with the 
constitutional principle of federalism.

Selecting the elements of the structure of 
American law in a dynamic projection, examining 
them through the prism of law-making activity, 
we define them briefly, with a view to further 
characterization in this section.

(1) Foundation of the structure in the form of 
common law.

(2) Constitutionalism and its principles as the 
main source of lawmaking.

(3) The role of legislation in lawmaking.
(4) Some trends in the development of 

administrative rulemaking.
Foundation of the structure in the form of a 

general (private) law. One of the main factors of 
the unity of the legal system is the tradition of 
common law, as the basis of law in general. Under 
the general law in a broad sense, they mean the case 
law, casual, judicial, private, mainly procedural 
(written law either needs judicial interpretation, 
or is drawn up in the style of judicial precedents 
with numerous provisions of dispositive nature). 
(Schwartz, 1993)

In other words, along with judicial precedent, 
law in American law (federal and state laws, the 
main body of legislation, and the Constitution 
itself) has structural elements of common law, 
primarily based on private law principles and the 
corresponding presentation style. Such a tradition 
is borrowed from English law from the time of 
the colonial period and has been developing to the 
present. The development of American common 
law is carried out, firstly, through the formation of 
its own (non-English) American judicial precedents 
as a normative source of law. Secondly, this was 
largely due to the decisions of the US Supreme 
Court. The Supreme Court broadly interpreted 
(interpreted) the provisions of the US Constitution, 
in part, with a view to extending the general law at 
the federal level.

The decision of the judges, especially between 
the 1930s and 1960s, stipulated that state courts 
should decide cases not only in accordance with 
the constitution or laws of their state, but also in 
accordance with the “supreme law of the country” 
(Article VI of the US Constitution). Under the 
supreme law should not be understood only federal 
law. Many lawyers in the United States believe that 
federal agencies cannot form an array of common 
law. (Constitution, 1993)

Common law in medieval English is formed 
as a private and procedural law, based on the 
regulation of procedural requirements and forms of 
filing claims. The main purpose of the person who 
applied for judicial protection was to determine the 
form of the claim, since each claim was considered 
according to a specific procedure. Moreover, the 
outcome of the case is often crucially dependent 
(in the absence of any developed legislation) on the 
choice of procedural form. According to R. David, 
in England “judicial protection preceded the law.”

The long absence of legislation in the modern 
sense has led to another peculiarity of English, 
and subsequently the emerging American law. On 
the one hand, the judges were free to justify their 
decision and followed the principles of rationality, 
justice, and often the rules of canon law. On the 
other hand, on such a limited, without developed 
legislation, foundation, they realized the danger of 
arbitrariness and began to follow earlier decisions 
on cases with similar circumstances. In other words, 
the precedents (of the higher, Westminster courts) 
in England became the basis of the English legal 
system.

Since the beginning of the 19th century, the 
connection between the US law and English 
common law began to weaken. The USA has its 
own research school (D. Kent, D. Storey), whose 
treatises on American law played an important 
role in achieving a uniform understanding of law 
in different states. Since 1820, in the United States 
began, initially unofficial, the publication of the 
decisions of American courts. Since 1896, the 
decisions of the US Supreme Court are published 
in the official collection of court decisions U. S. 
Reports. (Warren, 1937)

In the twentieth century and in the new century, 
the precedent rules (rules of common law) are 
actively applied by American courts in not all 
areas of regulation, such as in delicate law, when 
considering the obligations of causing harm. But 
common law in the broad sense of the word, as 
“the right created by judges,” retains a fundamental 
role in the modern US legal system. It acts “not so 
much as a set of precedents, but as a kind of judicial 
method of regulating social relations”, as a special 
style of legal thinking, for which there is a high 
degree of law-making activity of the courts. At the 
core of the common law tradition, enshrined in the 
provisions of the US Federal Constitution, is the 
priority of judicial interpretation and private law 
regulation. Based on the “judicial” nature of the 
law. U. Burnham identifies such a feature as the 
legitimacy of the process of judicial lawmaking.
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Nevertheless, questions of the admissibility 
of judicial law-making, the relationship between 
federal law and state law, the role of statutory 
legislation, the role of common law in the American 
system, the competence of federal and state courts 
arise constantly throughout the history of the 
state and US law. These are the most important 
constitutional issues, the solution of which is not 
found “definitively”, “absolutely” and, in turn, 
depends on the interpretation (interpretation) of the 
federal Constitution by the US Supreme Court.

In 1938, during the period of low activity of 
the Presidential Administration F. Roosevelt, who 
implemented the new course and created, along 
with the Parliament, the US Congress, an extensive 
system of federal legislation, the US Supreme Court, 
which has the power to interpret the Constitution, 
considered this issue. The court thus emphasized 
the preservation in the sphere of private law of 
legislative functions and law-making powers, the 
regulation of “private law relations”, as covering 
almost all types of regulation of public relations, 
including relations with the state, behind the states. 
(Statute, 1845)

Common law, in accordance with this 1938 
Court decision, is formed at the state level. However, 
this statement is not absolutely true, in particular, 
because the American courts do not observe as 
strictly as in England the rule of connectedness 
by precedent. It would be a mistake to consider 
common law as a set of binding precedents in the 
English sense. The role of legislation in the United 
States is more significant than in the UK.

In the United States in the context of legal 
dualism extending to the spheres of lawmaking, 
the law of understanding and the law of application 
at the present stage, there are two trends in the 
development of constitutional law and both are 
related to the interpretation of the Constitution by 
the US Supreme Court.

The first trend is adherence to constitutional 
principles in the form in which they were conceived 
by the founders of the constitution: guarantees of 
freedom and property, preservation of federalism 
and separation of powers. To achieve it, it is 
necessary to limit the interpretation of the idea of   
the founding fathers and the use of the letter of 
the law (the original interpretation, in accordance 
with the intention of the creators of the written US 
Constitution). 

The second trend is the enrichment and 
development of constitutional principles in the 
new historical conditions that required government 
intervention in economic relations. To achieve 

this second, so difficult to achieve the goal, a new 
interpretation of the constitution was required, 
which for the first time took place in the beginning of 
the 19th century in the US Supreme Court under the 
chairmanship of John Marshall. The court made an 
extraordinary decision on two crucial issues. Firstly, 
the court appropriated the authority to determine 
the compliance of the law with the Constitution and 
thereby determine its validity. Secondly, the court 
established a doctrinal provision on implied powers, 
i.e., those powers that are not clearly indicated 
in the text of the Constitution, but stem from a 
general judicial assessment, are a logical way out 
of constitutional interpretation. Thus, the judicial 
power of the United States becomes the “first 
among equals.” The US Supreme Court implicitly, 
by applying the doctrine of “implied powers”, 
permits (appropriates) for itself law-making powers. 
(Bickel, 2000)

The role of the judiciary is extremely high. 
The basis for this are constitutional, historical, 
political factors and features of all elements of the 
legal structure. Moreover, the courts in America 
carry out such functions that are not specified in 
the Constitution, primarily the function of judicial 
lawmaking. The very concept of the power of the 
court is linked to the ability to check, change or create 
norms (of a case-law nature), which in other systems 
belong to the exclusive powers of parliament as a 
legislative body.

The US Supreme Court, although it opposed 
many of F. Roosevelt’s reforms (repealed the 
provisions of the Industrial Recovery Act of 1933 
and opposed the administrative reform itself in the 
second half of the 1930s), but in general, recognizing 
the need for state – legal regulation, took the position 
of silence on the issue of delegation, therefore, on 
vesting administrative bodies with legislative and 
judicial powers. This position was recorded later – 
in 1938 by the US Supreme Court in the decision on 
the case of United States v. Howard (United States 
Rel Willoughby v. Howard, 1938)

The US Constitution and the precedents of the 
US Supreme Court are the most important source of 
administrative law (as well as other institutions of 
law). By a highly sophisticated interpretation of the 
federal Constitution, the Supreme Court of the United 
States, in fact, authorized the transfer (delegation) 
of legislative and judicial powers to administrative 
bodies. The interpretation of the provisions of the V 
and XIV Amendments to the US Constitution was 
of great importance for administrative law (in its 
understanding as protecting the subjective rights of 
citizens in relations with state bodies). This provision 
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on “public benefit” (“public use”) – coinciding in 
meaning with such concepts (worked out by the 
judges by interpreting the US Constitution) as 
“dominant, (irresistible) public interest”, “general 
welfare”, “public benefit”, etc. 

The new interpretation of the relevant provisions 
of the Constitution, relating to the most important 
principles, became the basis for filing lawsuits 
against state institutions and their employees in 
the event of damage to a citizen. In addition, the 
new interpretation means the right of the federal 
government to pass laws in order to implement the 
constitutional principles of public benefit and the 
common good (legislation having a social context). 
(Dorf, 2007)

The US Supreme Court has repeatedly 
recognized the duty of administrative courts to 
follow the rules of civil procedure in cases involving 
government bodies, but noted that their main role is 
to evaluate legal facts in the sense of compliance of 
actions of managers with the rule of law. Speaking 
of lawmaking, it is impossible to overestimate 
the provision of legislative (rule-making) and 
judicial functions by an administrative body. The 
administrative agencies themselves, bearing in mind 
judicial control and parliamentary control, do not 
seek to go beyond the scope of their powers.

Flexible, but “blurry” approaches to the 
activities of administrative bodies give rise to the 
need for control over administrative activities on 
the part of all branches of government legislative, 
executive and judicial. The forms and methods of 
such control are established in view of the absence 
of administrative justice in accordance with the 
French (European) example. Judges act in a more 
sophisticated way. Firstly, they do not verify the 
facts and circumstances, secondly, they do not 
verify the application of the law. The main criterion 
for judges is a violation of justice, common law 
requirements. Their goal is to protect property 
and the space of inner freedom. As before, in the 
structure of American law, judicial control remains 
the most notable feature. However, one should not 
exaggerate the effectiveness of judicial control. As in 
Europe, a citizen who has suffered from the actions 
of government bodies goes to the appropriate higher 
institution and then, having exhausted the means of 
administrative protection, goes to court. (Safonov, 
2007)

It is important that American law formalizes 
the authority of administrative bodies (judges, 
quasi-judicial bodies) to conduct court hearings in 
compliance with procedural guarantees. From here 
and resonant value of judicial precedents Goldberg 

v. Kelly and Matthews v. Eldridge, in decisions on 
which the US Supreme Court decided to use the 
rules of the civil procedure for non-payment of 
social benefits. The decision entailed the right of 
judicial protection in the full procedure for certain 
categories of beneficiaries and the possibility of 
filing claims against the social security authorities. 
In addition, in the event of non-observance of 
justice by decisions of administrative judges, the 
texts of American laws expressly state the right of 
courts of general jurisdiction to review decisions of 
administrative courts. (Goldberg v. Kelly, 1970sa)

Constitutional review and judicial lawmaking.
When studying the American legal system, 

the question arises: how and why are judges of 
the US Supreme Court appointed and not elected 
to repeal the laws of the US Congress elected by 
a majority of the people? After all, Article III of 
the US Constitution, which is sometimes referred 
to, revealing the origins of constitutional oversight, 
does not mention the right of the US Supreme Court 
to declare the laws of Congress and the states to be 
invalid. And if there is no so-called “judicial veto” 
with regard to Congress laws and state legislatures, 
then what is the basis for the power of judicial 
constitutional oversight, the right of the US Supreme 
Court to control the actions of the executive and 
legislative branches? The authority, which is clearly 
not fixed as the most important constitutional 
principle in contrast to the principles of federalism 
and the separation of powers, but is unswervingly 
exercised and little is in doubt. In this case, if the 
institution of constitutional review has become an 
integral part of the US legal system, the following 
two questions arise. Is judicial constitutional review 
a model formulated by the US Supreme Court 
itself, does it have signs of legal fiction, or does this 
institution and the corresponding authority of the 
US Supreme Court have a real basis in the written 
constitution? And if the Court is entitled to suspend 
the operation of the law, then what are the methods 
for implementing such a decision, what is the role of 
constitutional judicial lawmaking and constitutional 
judicial precedent in American law?

Require clarification of the relevant concepts and 
terms. In American jurisprudence, in educational 
and scientific literature, there is no concept of 
“constitutional control”, but everywhere they talk 
about judicial review. Etymologically, the English 
“review” (review, revision) is translated closer to 
supervision than to control. Supervision lexically 
implies a more consistent and “lasting” procedure 
with long-term requirements, and control (with sense 
similarity to supervision) may differ by an emphasis 
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on verification, “one-time” and targeted. Judicial 
constitutional review, when there are procedural 
requirements expressed and legally established in 
judicial precedents in accordance with the text of the 
constitution, has evolved into one of the main legal 
institutions in the legal system under consideration. 
Three arguments are inextricably linked with the 
essence of this element of the legal system.

Firstly, the dominant role of the constitutional 
right “permeating” the entire US legal system. 
Secondly, the status of the US Supreme Court, 
which provides that this supreme body in the system 
of courts of general jurisdiction deals with issues of 
constitutional significance (the consideration of the 
“federal issue”, to which, apart from the interaction 
of states and the center, concerns the fundamental 
rights, including rights). Thirdly, constitutional 
control is exercised primarily as a judicial control 
with appropriate judicial, rather than political 
functions. (Oakland, 2000)

The emergence of the institute of constitutional 
control as an integral part of the US legal system 
took place simultaneously with the formation of 
constitutionalism as the basis of the American 
state during the discussion and adoption of the 
federal Constitution, and its ratification by the 
states. Most American authors, applying various 
arguments, argue that the US Supreme Court, 
having found no undoubted grounds for the judicial 
constitutional review in the text of the Constitution, 
“appropriated” the powers of control. J. Burns states: 
“It is (answering the question when and under what 
circumstances I“ assigned ”) about the role of the 
Chairman of the US Supreme Court, J. Marshall, 
who made the main contribution to the consideration 
of the case of Marbury v. Madison.

 Court ruling in Marbury v. Madison ruled that 
the authority of the US Supreme Court, and not of 
Congress and the President, to make a judgment 
about what is right. ”

Respecting the opinion of J. Burns, we note 
that not only John Marshall’s vision, but factors of 
objective significance led to the emergence of judicial 
constitutional control. The presence of a written 
Constitution with amendments and constitutional 
precedents requiring interpretation as an argument, 
coincides with the argument of J. Marshall, and 
reflects the peculiarity of American law (as opposed 
to English constitutional law), its mainly written 
character. J. Marshall, argued that any written law 
invariably means the possibility of its application; 
consequently, the interpretation, which implies the 
authority of the US Supreme Court to exercise judicial 
control by interpreting the Constitution. Without 

such control, the constitution turns into a declarative 
document, filled with symbols. If there is no judicial 
control over the execution of the Constitution, the 
legislature will inevitably revise the Constitution. 
This is neither bad nor good. Dorf argues that the 
abolition of (hypothetical) judicial control may even 
increase the responsibility of the US Congress on 
the interpretation of the Constitution (which, in his 
opinion, will benefit the legislative activity) on the 
implementation of the constitution. Dorf concludes 
that the argument that the written character of the 
Constitution itself is the basis of judicial control 
is highly dubious. According to M. Dorf, the US 
Congress in its practical activities adopts laws, it 
does not interpret the US Constitution, although it 
could do this in accordance with the Constitution. 
Congress deliberately “silent” about the US 
Constitution and this is the basis of the legitimacy of 
constitutional control exercised by judges. (Burns, 
2010)

It is necessary to agree with M. Dorf that the third 
argument is the most convincing argument about the 
existence of grounds in the text of the Constitution. 
Section 2 of Article III of the US Constitution states: 
“Judicial power in the United States belongs solely 
to the Supreme Court and to those courts that are set 
by the Congress from time to time.” First, it becomes 
clear which court of law, and after the creation of 
other federal courts in the US, which other bodies 
have the authority to interpret the US Constitution. 
Solving conflicts in the framework of national law 
and the federal question is impossible without the 
interpretation of the Constitution. Secondly, M. 
Dorf asserts, the phrase about the nature of the cases 
accepted for consideration and the grounds for their 
resolution (“by common law and justice”) orders that 
the requirements of procedural justice be put in the 
first place. (Dorf, 1980) From this it can be deduced 
that judicial review (control) presupposed the use of 
such a way of interpreting the Constitution, which at 
that time was inherent in American law, according 
to basic features, common law. And this guarantees 
procedural rights, the requirements of procedural 
justice, extracted from the first documents of 
constitutional significance in the American 
colonies. It would seem that the US Supreme 
Court should apply the same methods as all other 
courts interpreting statutes. However, the phrase 
in Section 2 of Article III that the Court considers 
all cases arising under the law of the United States 
provides additional grounds for judicial control. 
The following phrase gives even greater reasons 
for judicial control: “Judges in each state must 
follow the highest law of the country, even if the 
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constitution of a single state says otherwise.” This is 
where the direct recommendation to repeal laws that 
do not comply with the federal Constitution. (US 
Constitution)

Conclusion

Completing the study of lawmaking activities 
of the US Supreme Court in the second half of the 
20th and early 21st centuries, two main directions 
can be distinguished: judicial activism, assuming 
judicial lawmaking and judicial conservatism in 
the form of judicial restrictions. We have to state 
the legal uncertainty, and to a certain extent, the 
not completely legal nature of these concepts that 
have become established in the lexicon of American 
lawyers. Judicial activism, constantly criticized for 
the ideological and political component and the 
deviation from the letter of the US Constitution. The 
US Supreme Court, especially the Warren Court, 
in the opinion of judges with conservative views, 
pushed aside the objective, based on the “stare 
decisis” doctrine, the rationale for the decisions, 
guided by out-of-order (political and other) goals. 
Guided, among other things, by protecting the 
interests of various social groups, elite groups 
or protest movements, striving for constitutional 
legitimization of all new rights despite the duty 
of judges to follow judicial self-restraint, the 
text of the US Constitution, and not extralegal 
factors. Studying this work, recognizing the great 
importance of procedural equality and procedural 

justice, I conclude with a different assessment of the 
vector of development of American law. The action 
not only of the US Supreme Court, but also of the 
US Congress, will not be fair due to the unequal 
representation of social groups in parliament and 
the rigid binding of judicial methodology to natural 
justice. Theoretically, when Judges of the US 
Supreme Court abandon constitutional restrictions 
in the form of obligations under Article III of the 
Constitution, the consideration of cases solely in 
accordance with common law and justice, they open 
the way for judicial law-making, which, abstractly 
speaking, is not the best and not the best option for 
legal stability. . Evaluation of judicial activities, 
therefore, depends on the objectives of self-restraint. 
The US Supreme Court is still close to this position 
on the widespread use of procedural safeguards as 
a doctrinal method. The most important feature of 
American law is legal, dualism, corresponding to 
the dualism of judicial methodology, existence in 
the unity of legal formalism and legal liberalism 
with elements of judicial lawmaking.

Considering the scientific activities of the 
US Supreme Court allowed me to conclude that 
there are conflicting ideological meanings and 
sometimes opposite objectives, which makes it 
difficult to accomplish the task of maintaining 
stability and stability. In other words, the goals 
of the Supreme Court cannot be achieved in a 
conservative way. This indicates the need to find 
new interpretative meanings and the need to apply 
judicial lawmaking.
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