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Қоғамда жоғары сұранысқа ие құжатты Қазақстан тұрғындарының барлық топтары бірауыздан 
түсіністікпен қабылдап, мақұлдады.  Аталмыш Жолдаудың Абай атындағы Қазақ Ұлттық педаго-
гикалық университеті үшін өзектілігі еліміздің оқытушыларының өмірі мен қызметтеріне қатысты 
әлеуметтік сұраныстарын қанағаттандыруға мақсатты түрде бағытталғанымен анықталады. 

Университетте оқытушы мамандығын дайындау мәселесі әрқашан ең жоғарғы деңгейде жүзеге 
асырылатын. Педагогикалық білім беру флагманы – Абай атындағы ҚазҰПУ осы жылдың қазан 
айында өзінің 90 жылдық мерейтойын атап өтті.  Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт 
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев өз құттықтауында университетке ең ізгі тілектерін білдірді.  Білім 
беру саласында кәсіби сапалары бойынша әлемдік стандарттарға сай оқытушыларды дайындауда 
университет келешекте де жаңа идеялардың бастамашысы  болып қала беретініне сенімін білдірді. 

Мемлекет басшысы жаңа форматтағы оқытушыларды дайындау перспективаларын дамытуда 
2019 жылы «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау туралы мақ-
сатын алға қойды. Мұндай жобаны дайындау – өте күрделі, бірақ орындалатын тапсырма. Заңның 
басты бағыты оқытушылар мен мектепке дейінгі дайындау ұйымдарының қызметкерлеріне барлық 
ынталандырмаларды жасауды, жүктемені қысқартуды, күтпеген тексерулер мен сәйкес емес функ-
циялардан қорғауды қарастыратын  ҚР Президентінің нұсқауларына сәйкес болуы тиіс.  

Біздің университет ұжымы Мемлекет басшысының идеясын қабылдап және аталмыш жобаның 
дамуына үлес қосты. Ағымдағы жылдың қазан айының соңында ҚР БжҒМ-не «Педагог мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасының университеттік нұсқасы жіберілді. Универ-
ситет басшылығы Т.О. Балықбаев атынан жоба бойынша жұмыс жасауға қажетті жағдай жасалды.

Әрине, жобаны жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасуда. Қазақстан Президентінің педагогикалық 
қызметтің беделін жоғарылатудағы негізгі идеясын сақтап қалу – университеттің педагогикалық 
ұжымының абыройлы ісі болып табылады. Хабаршының редакциялық алқасы болашақ Заң құрлы-
мы мен мазмұнына қатысты өз ұсыныстары мен кеңестерін білдіру арқылы Қазақстанның барлық 
оқытушыларын жобаны жетілдіруге атсалысуға шақырады. Сіздің жолдаған пікірлеріңіз Хабаршы-
ның 2019 жылдың бірінші нөмірінде міндетті түрде жарияланатын болады. Материалдарды ұсыну 
бойынша біздің мекен-жайлар мен ережелер журналдың соңында берілген. «Педагог мәртебесі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасына қатысты барлық мәселелер тегін жарияланады.  

                           Ізгі ниетпен, 

                           Бас редактор                Б.Х.Төлеубекова
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Колонка главного редактора

Глава государства Н.А. Назарбаев 5 октября 2018 года обнародовал свое Послание под актуаль-
ным названием: «Рост благосостояния  казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». До-
кумент высокой общественной востребованности воспринят всеми слоями населения Казахстана с 
пониманием и одобрением. Для Казахского национального педагогического университета им.Абая 
значимость данного Послания определяется его целевой направленностью на решение социальных 
запросов, связанных с жизнью и деятельностью учительского корпуса страны.

Задача подготовки учительских кадров университетом всегда решалась на самом высоком уров-
не. Флагман педагогического образования, КазНПУ им.Абая в октября уходящего года отметил свой 
90-летний юбилей. Самые теплые пожелания университету в своем поздравлении отразил Прези-
дент Республики Казахстан – Лидер Нации Н.А. Назарбаев. Он выразил уверенность в том, что 
университет и впредь будет инициатором новейших идей в деле подготовки учителей, отвечающих 
по своим профессиональным качествам мировым стандартам в области образования.

В развитие перспектив подготовки педагогов нового формата Глава государства поставил задачу 
принять в 2019 году Закон Республики Казахстан «О статусе педагога». Задача разработки такого 
проекта – сверхсложная, но выполнимая. Главное направление закона должно соответствовать уста-
новкам Президента РК о том, что в нем должны быть предусмотрены все стимулы для учителей и 
работников дошкольных организаций, сокращение нагрузки, ограждение от непредвиденных прове-
рок и несвойственных функций. 

Коллектив нашего университета воспринял идею Главы государства и внес свой вклад в дело раз-
работки такого проекта. В конце октября этого года университетский вариант проекта Закона РК «О 
статусе педагога» был направлен в МОН РК. Благодаря высшему руководству университета в лице 
Т.О.Балыкбаева были созданы надлежащие условия для работы над проектом.

Безусловно, работа по усовершенствованию проекта продолжается. Сохранить главную идею, 
высказанную Президентом Казахстана относительно поднятия престижа педагогической деятель-
ности, – дело чести всего педагогического коллектива университета. Редакционная коллегия Вест-
ника приглашает всех учителей Казахстана принять участие в разработке проекта путем внесения 
своих предложений и рекомендаций по структуре и содержанию будущего Закона. Ваши отклики 
обязательно будут опубликованы в первом номере Вестника за 2019 годы. Наши адреса и правила 
представления материалов даны в конце журнала. Все, что касается проекта Закона РК «О статусе 
педагога», будет опубликовано на безвозмездной основе.

            
             С наилучшими пожеланиями,

Главный редактор                                Б.Х.Толеубекова
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Editor'sColumn

On October 5, 2018 Nursultan Nazarbayev, the head of State promulgated his Message “Growth of the 
welfare of Kazakhstanis: an increase in income and quality of life”. The high public demand document is 
perceived by all segments of the Kazakhstan population with understanding and approval. For the Kazakh 
National Pedagogical University named after Abay, the significance of this Message is determined by its 
focus on social needs related to the life and work of the country's teachers.

The task of training university teachers has always been solved at the highest level. The pedagogical 
education flagship, KazNPU named after Abay in October of the outgoing year celebrated its 90th 
anniversary. The President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev 
expressed the warmest wishes to the university in its congratulations. He expressed confidence that the 
university will continue to be the initiator of the latest ideas in the teacher training of international standards 
in education in their professional qualities.

In order to develop the prospects for training new format teachers of the, the Head of State set the 
task of adopting in 2019 the Law of the Republic of Kazakhstan “About the teacher status”. The task of 
developing such a project is very complicated, but executable. The main direction of the law should be in 
line with the Presidential directives that should provide all incentives for teachers and workers of pre-school 
organizations, reducing the workload, protection from unforeseen inspections and unusual functions.

Our university staff accepted the idea of the Head of State and contributed to the development of such 
a project. At the end of October of this year, the university version of the draft Law of the Republic of 
Kazakhstan “About the teacher status” was sent to the MES RK. Thanks to the top management of the 
university in the person of T.O. Balykbaev, appropriate conditions were created for working on the project.

Of course, project implementation work is going on. Maintaining the main idea expressed by the 
President of Kazakhstan regarding raising the prestige of pedagogical activity is a matter of honor for the 
entire teaching staff of the university. The Vestnik editorial board invites all teachers of Kazakhstan to take 
part in the development of the project by making their suggestions and recommendations on the structure 
and content of the future Law. Your feedback will surely be published in the first issue of the Vestnik for 
2019. Our addresses and submission rules of the materials are given at the end of the journal. Everything 
related to the draft Law of the Republic of Kazakhstan “About the teacher status” will be published free of 
charge.

         Best wishes,

Chief editor                                            B.Kh.Toleubekova
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90-летию Казахского национального педагогического университета им.Абая посвящается

Бейбитов Мурат Садыкович – доктор юридических наук, профессор

Бейбитов Мурат Садыкович родился 13 апреля 1954 года в городе Аягуз Восточно-Казахстанской 
области.

 В 1981 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета 
имени С.М.Кирова (ныне – имени аль-Фараби). Доктор юридических наук (с 2008 г.), профессор ( с 
2009г.).

 Трудовая деятельность: 
С января 1973 г. по апрель 1974 гг. – секретарь судебного заседания суда г. Аягуз, ВКО. С 1974 г. 

по 1976 г. служил в Военно-Морском Флоте СССР (Петропавловск-Камчатский). 
С 1981 по  2002 гг.  - преподаватель,   старший   преподаватель, доцент, заведующий  кафедрой, 

декан юридического факультета   Казахского национального педагогического университета имени 
Абая.

В 2002 – 2005гг. - проректор по учебной работе Института повышения квалификации судей и 
работников судебной системы при Верховном Суде РК. С 2006 года  по 2016 год  – директор Инсти-
тута правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, с 
2016 года по 2017 год – ректор Академии правосудия при Верховном Суде РК, с 2018 года – главный 
эксперт Центра военно-стратегических исследований РК.

Область научных интересов: право, судебная система, образование, военное дело. Тема канди-
датской диссертации «Самоуправление в высших учебных заведениях». Тема докторской диссер-
тации – «Институт конституционного контроля: проблемы теории и практики».  Автор свыше 100  
научных трудов,  в том числе монографии «Институт конституционного контроля Республики Ка-
захстан: эволюция и проблемы модернизации» (2005 г.), 6 учебных пособий «Самоуправление в 
высших учебных заведениях») (1997 г.), «Қазақстан Республикасының экология құқығы» (2007г.), 
«Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)»  (2009 г.) "Особенности правосу-
дия для несовершеннолетних: международные стандарты и практика" и др.  Член авторского коллек-
тива по разработке научного проекта на тему  «Анализ эффективности исполнения государственно-
го оборонного заказа РК» (Астана, 2018 г.). Руководитель  защищенных кандидатской диссертации, 
свыше 40 магистерских диссертаций по специальности «Юриспруденция».

В 2007 г. входил в состав Экспертного совета Комитета по контролю и аттестации МОН РК (2007 
г.), в 2007-2010 гг. – член Диссертационного совета по защите докторских диссертаций при КазГЮУ. 
Являлся также членом Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете РК,  Коорди-
национного Совета Верховного Суда РК, Учебно-методической секции по группе специальностей 
«Право»; редколлегии журнала "Государственная служба и государственное управление".  

В составе рабочей группы Верховного Суда РК посетил следующие зарубежные страны:
Китай (г. Пекин, 2007 г.); Индия (гг.Дели, Агра,2007 г.); Бельгия (г.Брюссель, 2007 г.); Франция 

(гг.Париж, Бордо, 2008 г.); Германия (г.Бремен, 2008); Чехия (г. Прага, 2003 г., 2010 г.); Королевство 
Марокко (г.Маракеш, 2009 г.), США  (г.Вашингтон, 2010 г.), Турция (Анкара, Стамбул)  и др. Имеет 
награды: Орден «Құрмет» (2010 г.);  Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы» («10-летие Аста-
ны»)  (2008 г.); Нагрудный знак «15-летие Конституции Республики Казахстан» (2010 г.);   Грамоты 
от  Председателя Верховного Суда РК, Академии государственного управления при Президенте Ре-
спублики Казахстан и др.
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Аңдатпа

Мақалада Қазақстан Республикасында заң шығару өкілеттігін беру институтының негізінде Ре-
спублика Президентінің заңдар шығару қызметінің мәні ашылып, оның маңызы қарастырылған. Со-
нымен қоса, тиісті институттың тәжірибеде орын алу жағдайлары сараланып, заң шығару өкілетті-
гін беру институтының реттелу жағдайына талдау жасалған, онда орын алған құқықтық кемістіктер 
қаралып, автордың жеке көзқарастары баяндалған.

Түйін сөздер: Президент, Парламент, құқық шығармашылығы, заң, заң күші бар жарлық, жар-
лық, өкім, өкілеттік беру, құқықтық норма, құқықтық қатынас, конституциялық бақылау 

 
Г.Б. Меирбекова¹

¹ассоциированный профессор кафедры Юриспруденции Института Истории и права КазНПУ 
имени Абая, Республика Казахстан, г.Алматы 

e-mail: Meirbekova67@mail.ru

А.Ж. Жарболова² 
²ассоциированный профессор кафедры «Теории и истории государства и права, конституцион-

ного  и административного  права» юридического факультета, КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы.  
e-mail: Aygerim.Zharbolova@kaznu.kz

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РК

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования института делегирования законодатель-

ного полномочия Президенту РК, его суть и значение. Автором статьи проанализировано состоя-
ние правового регулирования института делегирования законодательного полномочия Президенту, 
определены правовые пробелы данного института, соответственно автором даны предложения по 
развитию, усовершенствованию данного института.
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контроль.
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REGULATION AND IMPLEMENTATION
LEGISLATIVE ACTIVITY OF THE PRESIDENT OF KAZAKHSTAN
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ҚР Конституциясының 61 бабының 1 тар-
мағына сәйкес заң шығару бастамасы құқығы 
Республика Президентіне, Парламент депутат-
тарына, Үкіметке тиесілі және тек қана Мәжілі-
сте жүзеге асырылады. Президенттің заң шығару 
жөнiндегi бастамасының мәнi оның халықтың 
еркiн бiлдiретiн заңдарды қабылдау жөнiндегi 
өкiлеттiктердi жүзеге асыруында. Президенттің 
заң шығару бастамасы нәтижесiнде республика 
халқының еркi заңи сипатқа ие болады, құқық 
субъектiлерi арасында туындайтын негiзгi қоғам-
дық қатынастарды реттеуге арналған жалпыға 
мiндеттi жүрiс-тұрыс ережесiне айналады және 
ең бастысы ол заңдар республиканың құқықтық 
жүйесiнiң негiзiн құрауы мүмкін. 

Президенттің заң шығаруымен қоса жалпы 
құқық шығармашылығы – жарлық, заң, заң күші 
бар жарлық, өкімдер шығаруы мәселесi бүгiн-
де өзектi мәселелердiң қатырынан орын алған. 
1995 жылғы Конституция бойынша Президент-
тің құқық шығармашылығы маңызды, жалпы 
мемлекеттiк маңызы бар қатынастарды қамти-
ды. Президенттің құқық шығару қызметiнiң ар-
налымы –  жарлық, заң, заң күші бар жарлық, 
өкімдер шығару болғандықтан, ал бұл актілер 
– саясатты байқатудың, экономиканы  тұрақтан-
дырудың және қоғамды басқарудың негiзгi құра-
лы болатындықтан Президенттің құқық шығар-
машылығы маңызды мәселесі болып табылады. 
Өйткенi, Президенттің құқық шығармашылық 
қызметі мемлекеттiк тәуелсiздiк рухында, құқық-

тық және демократиялық мемлекеттi қалып-
тастыру, экономиканы дамыту мүддесiнде ак-
тілерді шығаруға арналған. Өз кезегiнде, мұн-
дай актілер қоғамда, мемлекетте заңдылық пен 
конституциялық құқықтық тәртiптi қамтамасыз 
етуге қол жеткiзедi. 

 1995 жылғы ҚР Конституциясында бiрiншi 
рет заң шығару өкiлеттiгiн беру негізінде Ре-
спублика Президентінің заң шығаруы бекiтiл-
ген болатын. Бұл Конституцияда Президенттің 
заң шығаруы мәселесі конституциялық тұрғыда 
алған рет реттелгенімен, заң актісін шығаруға 
құқық беру қатынасы оған дейін де орын алған 
еді. Ашып айтсақ, 1993 жылы 10 желтоқсанда 
12-шақырымдағы Жоғарғы Кеңес «ҚР Жоғарғы 
Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 
туралы» заң қабылдады. Сондай-ақ, Жоғарғы 
Кеңес сол күні «ҚР Президенті мен жергілік-
ті әкімдерге уақытша қосымша өкілеттік беру» 
туралы заң қабылдап, Республика Президентіне 
уақытша заң күші бар актілер шығару өкілет-
тігін берді. Президенттің заң күші бар актілер 
шығару құқығы мерзімінен бұрын өзін-өзі тара-
туына байланысты 12-шақырымдағы Жоғарғы 
Кеңестің өкілеттігі тоқтатылған сәттен басталып, 
1994 жылы наурыз айында сайланған «13-шақы-
рымдағы Жоғарғы Кеңестің» бірінші сессиясына 
дейін жалғасты. Алайда, оның заңсыз (нелеги-
тимный) деп танылуына байланыстыПрезидент-
тің заң күші бар жарлықтар шығару құқығының 
мерзімі әлі біткен жоқ деп есептелді және сол се-
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бепті Конституциялық Соттың 1995 жылдың             
11 наурызындағы қосымша анықтамасы бойын-
ша жаңа жоғарғы өкілді органның бірінші сес-
сиясы жұмысын  бастағанға дейін Президент-
тің аталмыш актілерді шығару құқығын жүзеге 
асыруды жалғастыруға құқылы болып танылды 
[1]. Байқап отырғанымыздай, тиісті актінің не-
гізінде Республика Президенті екі рет заң шыға-
ру өкілеттігін иеленді. Осы екі рет заң шығару 
құқығына ие болған кезеңдерде Республика Пре-
зиденті қысқа мерзім ішінде 188 заң күші бар 
актілер қабылдады. Сол тұста елде қалыптасқан 
өте күрделі ахуал құқықтық саладағы серпілістің 
қажеттілігін туындатты. КСРО мен Қазақ КСР-
нің ескі заңдары жұмыс істемеді, өйткені, осы 
заңдар бағытталып жасалған сол кезеңдегі 
(90-жылдардың басында) әлеуметтік-саяси жүйе 
болған жоқ. Мемлекетіміз тығырыққа тірел-
ген осы кезеңде Н.Ә. Назарбаев ел алдындағы, 
халық алдындағы, келешек  ұрпақ алдындағы 
және тарих алдындағы дербес жауапкершілігін 
сезіне отырып, жоғарыда аталған 188 заң күші 
бар актілер қабылдауға тәуекел етті. Оның ішін-
де мойнына алуына тура келді. Парламент жоқ 
кезде заң күші бар Жарлықтармен құқықтық 
реттеу саласындағы кем-кетіктердің орнын тол-
тыруға, нарық шаруашылығын қалыптастыру 
үшін аса қажет деген экономикалық заңдар па-
кетін қабылдауға тура келді. Соның нәтижесінде 
еліміздің шаруашылық кешенінің үзіліссіз жұ-
мысы қажетті заңдылық негіздермен қамтама-
сыз етілді. Бұдан басқа, конституциялық норма-
ларды тезірек іске қосу мақсатында Президент-
тің жарлықтарымен конституциялық заңдардың 
басым көпшілігі қабылданды», - деген еді Пре-
зидент [2. 411-412 бб.]. 

Заң шығару өкілеттігін беру институтының 
Қазақстанда реттелуіне келсек, бұл институт 
атап кеткеніміздей алғашқы рет 1995 жылы Кон-
ституцияда бекітіліп, онда Парламент Прези-
дентке оның бастамасы бойынша әр Палата де-
путаттары жалпы санының үштен екісінің дау-
сымен бір жылдан аспайтын мерзімге заң шыға-
ру өкілеттігін беруге хақылы екендігі анықталды 
[3. 53-бап 4) тармақ]. 1996 жылы 20 мамырда 
қабылданған Парламент регламентіне сәйкес 
Президенттің бастамасы тиісті мәселе бойынша 
палаталадың бірлескен отырысын шақыратын 
Мәжіліс төрағасына енгізіледі және бастама-
сын қарау мерзімін Президенттің өзі анықтауға 
құқылы [4]. Байқап отырғанымыздай, өкілеттік 
берушіліктің ерекшелігі мынада: берілген қыз-
мет тиісті органға оның тікелей міндетіне орай 
тән болмайды.  Кеңестік  үлкен  энциклопедияда  

заң шығару өкілеттігін берушілік Парламенттің 
өкілдігі бойынша үкіметтің заң күші бар норма-
тивтік актілерді шығаруы ретінде анықталады. 
Олай болса, бұл дегеніміз заң қабылдау құқығы 
өзінің тиісті құзіретіне сәйкес заң шығару 
құқығына ие емес мемлекеттік органға немесе 
белгілі бір тұлғаға беріледі. Заңнамада Прези-
дентке заң шығару өкілеттігін беру институтына 
қатысты жоғарыда аталғаннан өзге ешбір мән-
жай анықталмаған. Тиісінше оның кемшілігі де 
осында, яғни толық реттелмеуінде. Президентке 
заң шығару өкілеттігін беру және оның негізін-
де Президенттің заңдар шығаруы қатынастарын 
реттеуде келесідей мәселелердің құқықтық рет-
теу аясынан тыс қалғанын көреміз: Президентке 
заң шығару өкілеттігін беру жағдайлары, Пре-
зиденттің өкілеттік беру негізінде заңдар шыға-
ру қызметінің аясы, Президенттің заң шығару 
өкілеттігін жүзеге асыру кезінде Парламент-
пен арақатынасы, Президенттің заң шығаруына 
берілетін заңның нысаны (Конституцияға өзгері-
стер мен толықтырулар енгізу, конституциялық 
және жай заңдар), Президент шығарған заңдар-
дың конституциялығын тексеру, Парламенттің 
Президентке заң шығару өкілеттігін беруде қа-
былдайтын актінің нысаны, т.с.с. Көріп оты-
рғанымыздай Президентке заң шығару шығару 
өкілеттілігін беру жеткіліксіз, үстіртін реттел-
ген. Өз кезегінде мұндай толық реттелмеушілік 
оған қатысты біраз сұрақтарды туындатып, оған 
жауап беруді талап етеді. 

Анықтауды қажет ететін мәселенің бірі 
– Президентке заң шығару өкілеттігін беру 
жағдайлары. Біздіңше заңнамада Президентке 
тиісті өкілеттікті беру жағдайлары бекітілгені 
дұрыс. Себебі, бейбіт уақытта, қалыпты даму 
жағдайында Президенттің заң шығару қыз-
метін жүзеге асыруы Парламент үшін, жалпы 
заң шығармашылығы қызметі үшін тиімді емес, 
Парламенттің Президентке бағыныштылық 
жағдайларын туындатуы мүмкін. Сол себепті 
де Президенттің заң шығару өкілеттігін жүзе-
ге асыруы мүмкін деген жағдайларды анықтап 
алған жөн болар. Әрі бірінші жағдай ретінде 
соғыс жағдайы бекітілгені қажет. Себебі соғыс 
жағдайы мемлекеттік биліктің қызметіне, ел-
дің құқықтық жүйесіне тікелей әсер етіп, түрлі 
заңдық қатынастарға қозғау болады. Сондықтан 
осындай кезде жылдам әрі жауапты қадамдар 
жасауда Президенттің халықтың қауіпсіздігін 
ескере отырып соғыс жағдайынан алып шығуға 
ықпал ететін әрі сол қиын кезеңге қатысты қа-
жетті заңдарды дер кезінде қабылдағаны дұрыс.    

Президентке заң шығаруға өкілеттік берудің 
келесі  жағдайына  мемлекетте  төтенше  жағдай-
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дың енгізілуін жатқызуға болады. Төтенше 
жағдай кезінде республиканың демократиялық 
институттарына, тәуелсiздiгi мен аумақтық тұта-
стығына, саяси тұрақтылығына, оның азаматта-
рының қауiпсiздiгiне елеулi және тiкелей қауiп 
төнгенде және мемлекеттiң конституциялық 
органдарының қалыпты жұмыс iстеуi бұзылған 
жағдайларда оларды жылдам реттеу үшін Пре-
зидентке заң шығару өкілеттігін берген абзал. 
Оның төтенше жағдайда заң шығару өкілеттігіне 
ие болуы арқылы тиісті қатынастарды жылдам 
реттеуі ең бір дұрыс, қажетті шешім.

ҚР Президентінің заң шығару өкілеттігіне ие 
болуының тағы бір қажетті шарты – Парламент-
тің заң шығару арқылы реттелуді талап ететін 
қатынастарды бекітіп үлгермеуі және белгілі бір 
заң жобасы бойынша палаталардың келісімге 
келе алмауы, жобаның Парламент қабырғасында 
ұзақ жүруі.

Заңнамада реттеуді қажет ететін келесі бір 
мәселе – Президенттің тиісті мерзімде заң шыға-
ру қызметінің аясы. Конституцияда көрсетіл-
гендей өкілеттік берілген жағдайда Президент-
тің заң шығару қызметі бір жылдан аспайтын 
уақытта жүзеге асырылады. Ал нақты қандай 
қатынастар бойынша Президент заң шығарады, 
ол мәселе көрсетілмеген. Олай болса, заңнамада 
бұл мәселе реттеліп, Президенттің тиісті мерзім 
аралығында заң шығаруының аясы нақтыланға-
ны дұрыс. 

Жауапсыз, түсініксіз қалған, тиісінше реттеу-
ді қажет ететін мәселенің келесісі – Президент-
тің заң шығаруына берілетін заңның нысаны, 
түрі. Бізге заңның үш түрі белгілі – Конституци-
яға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
заң, конституциялық заң және жай заң. Прези-
дентке заң шығару өкілеттігін берудің қазіргі 
реттелу жағдайы оған аталған заңдардың қай 
түрін шығаруға құқық берілетіндігін анықта-
майды. Тиісінше, Президент өкілеттік берілген 
жағдайда қандай заң қабылдайды деген сұрақ 
туындайды.

Президенттің өкілеттік беру негізінде заң 
шығаруы институтын реттеуде назардан тыс 
қалған   негізгі  маңызды  мәселе – Президенттің

шығарған заңдарының конституциялығын тек-
серу. Президенттің өкілеттік беру негізінде 
шығаратын заңдарының Парламенттің шыға-
ратын заңдарындай заңдық күші бар, норма-
тивтік құқықтық актілер иерархиясында екеуі 
қатар орналасқан. Конституциялық шектеушілік 
берілмегендіктен, Президент қабылдаған заңдар 
Парламенттің заң шығару өкілеттігінің барлық 
мәселелеріне қатысты болуы мүмкін. Егер Пре-
зидент, заңнамада анықталған т.б. субъектілер  
Парламент қабылдаған заң  конституцияға қай-
шы келеді деп есептесе, онда оның конституци-
ялығын тексеру мәселесі бойынша Конституци-
ялық Кеңеске жүгіне алады. Тиісінше Консти-
туциялық Кеңес оны тексеріп, Конституцияға 
қайшы деп,  анықтауы мүмкін. Ондай заңдар 
күшіне енбейді немесе қолданымдағы заң бол-
са күшін жояды. Ал, Президент қабылдаған 
заңдардың Конституцияға сәйкес келмейтіндігі 
жөнінде мәселе бойынша қандай да бір субъек-
тінің Конституциялық Кеңеске жүгіну мүмкінді-
гі қарастырылмаған. Себебі 72-бапта Президент 
шығарған заңдардың ҚР Конституциясына сәй-
кестігін Конституциялық Кеңестің қарауы, тек-
серуі жайлы жазылмаған, ол тек Парламент қа-
былдаған заңдардың Конституцияға сәйкестігін 
қарай алады. 

Сонымен, тиісті заңнаманы саралаудан бай-
қайтынымыз: Президенттің өкілеттік беру не-
гізінде заң шығару қызметі заңнамада толық 
реттелмеген. Президенттің заң шығаруы ин-
ститутының маңыздылығы заңнамада орын 
алған кемістіктерді (пробел) толықтыруды қа-
жет етеді. Бұл маңыздылығымен қоса қажетті 
шара. Себебі, Президент өкілеттік беру негізінде 
заңдар шығару арқылы мемлекеттің, қоғамның 
қажеттіліктерін қанағаттандырады, ең басты-
сы қоғамымыздың әлеуметтік-экономикалық 
дағдарысқа ұшырамауының,  саяси жүйеде орын 
алуы мүмкін тоқыраушылықтың, мемлекеттік 
механизмде іркілістің туындауының алдын ала-
ды. Президенттің заң шығару қызметі маңызды, 
жалпы мемлекеттiк маңызы бар қатынастарды 
қамтиды. Тиісінше, ол бүгiнде өзектi мәселе-
лердiң қатарынан орын алған. 
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Жұмыстың өзектілігі ҚР азаматтық заңнама-
сына құқықтық талдау жасайтын болсақ, аза-
маттың моральдық зиянның өтелуін талап ету 
құқығына барлық жағдайда ие болмайтындығы 
жөнінде  қорытындыға  келуге болады.  Жұмыс-

тың   мақсаты  азаматтық құқықтағы моральдық 
зиян институты үшін тағайындалатын жауапкер-
шілік негіздері бойынша орын алған кемшілік-
тер мен ақтандақтарды зерттеу және осы инсти-
туттың мәнін ашып көрсету болып табылады. 
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Осы мақсаттарға  қол жеткiзу үшiн төмен-
дегiдей біздер төмендегідей  мiндеті деликтілік 
міндеттемелер бойынша моральдық зиян үшін 
жауапкершілік мәселелерін қарастыру болды.

Жұмыстың әдiстемелiк  негiзiн   жалпы ғылы-
ми диалектикалық танымдық әдiстерiмен қа-
тар, салыстырмалы-құқықтық  талдау әдiстердi 
құрайды.

Мұндай құқық заңмен көзделген жағдайлар 
немесе моральдық зиянды келтіргені үшін жа-
уапкершіліктің туындау негіздері орын алған 
жағдайда ғана пайда болады.

Жалпы ереже бойынша, моральдық зиянды 
өтеу жөніндегі міндеттеме бір мезгілде төменде-
гі шарттар орын алған жағдайда туындады:

1. жәбірленушінің моральдық зиянды ба-
сынан кешіруі/моральдық зиянның болуы;

2. зиян келтірушінің құқыққа қайшы іс-әре-
кеті;

3. құқыққа қайшы іс-әрекет пен моральдық 
зиян арасындағы себепті байланыс;

4. зиян келтірушінің кінәсі.
Аталған шарттардың әрқайсысын жеке-жеке 

қарастырайық. 
Азаматтың моральдық зиянды басынан 

кешіруі – адамның психикалық аясында жан 
азабы мен тән азабы түрінде көрініс табатын 
теріс өзгерістер. Моральдық зиянның өзіне тән 
ерекше белгілерінің бірі болып аталған өзгері-
стердің адамның психикалық санасына және 
оның нысаны субъектінің психикасына тікелей 
байлынысты болатындығы табылады. Мәселен, 
адамның көз жасының ағуы тән қиналуы, қай-
ғының ең көп таралған реакциясы болып та-
былады, алайда көз жасының ағуы моральдық 
зиянның келтірілуінің жанама дәлелдемесі ғана 
бола алады. Сол сияқты егер адам өзіне терең 
жан азабының және/немесе тән азабының кел-
тірілуіне қарамастан, оны сыртқа шығармайтын 
болса (мысалы: көз жасы арқылы және т.б.), бұл 
оған моральдық зиянның келтірілмегендігінің 
дәлелдемесі бола алмайды. Себебі қазақ халқы 
«бес саусақ бірдей емес», – деп айтқандай, әрбір 
индивидтің, жеке тұлғаның психикасы және сы-
ртқы теріс әсерге жауп беру реакциясы әр түрлі. 

Сондықтан, біздің көзқарасымыз бойынша, 
зиян келтіруден туындайтын аталған міндетте-
мелерге «моральдық зиян презумпциясы» қағи-
дасы қолданылуы тиіс. Осы қағидаға сәйкес «өзі-
не қатысты құқыққа қарсы әрекет (әрекет немесе 
әрекетсіздік) жасалған кез-келген еке тұлға, егер 
зиян келтірушімен өзгеше/керісінше дәлелден-
бесе, моральдық зиянды шеккен тұлға ретінде 
танылады». Бұл ереженің жәбірленушінің  пози-

циясын едәуір жеңілдететіндігін атап өте оты-
рып, зиян келтірушінің аталған презумпцияны 
теріске шығара алатындығын ескеру қажет. 

Мәселен, зиян келтіруші жәбірленушінің 
ақыл-есінің кемдігі салдарынан ар-намысына кір 
келтіретін мағлұматтардың теріс сипатта екенді-
гін саналы түрде сезіне алмағандығын дәлелде-
ген жағдайда, моральдық зиян келтіргені үшін 
туындайтын азаматтық құқықтық жауапкер-
шіліктен босатылады. Осыған байланысты мо-
ральдық зиян презумпциясының қазақстандық 
заңнамадан тікелей туындамайтындығын атап 
өту қажет. Керісінше, ҚР Азаматтық іс жүргізу 
кодексіне сәйкес әр талап өзінің талаптарының 
және қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме 
жасайтын мән-жайларды дәлелдеуі тиіс [1]. 

Зиян келтіру фактісін дәлелдеу үшін ҚР аза-
маттық заңнамасы ерекше ережелерді белгіле-
мейтіндіктен, ҚР АІЖК-нің бекітілген қағида 
толық көлемде қолданылады. Сондықтан қа-
зақстандық заңнаманың әрпіне сүйене отырып, 
жәбірленуші соттың істі өзінің пайдасына ше-
шуі үшін өзіне моральдық зиянның келтірілуін 
дәлелдеуі тиіс еді. Алайда қазақстандық соттар-
дың тәжірибесін зерттеудің нәтижесінде соттар-
дың іс жүзінде моральдық зиян презумпциясын 
қолданатындығын және құқыққа қарсы әрекет-
тің жасалғандығын анықтаған соң, моральдық 
зиян келтірілді деп есептеп, оның ақшалай ны-
сандағы мөлшерін анықтайтындығын байқадық. 
Біздің көзқарасымыз бойынша, соттардың өз 
тәжірибесінде моральдық зиян презумпциясын 
қолдану дұрыс, алайда болашақта, аталған қағи-
да заңнамалық деңгейде бекітілуді қажет етеді.

Моральдық зиян келтіргені үшін туындайтын 
жауапкершіліктің екінші критерийі – құқыққа 
қарсы әрекет. Іс-әрекеттердің құқыққа қай-
шылығы – дегеніміз олардың объективті құқық 
нормаларына қарама-қайшы келуі. Қазіргі кезде 
мемлекетіміздің халқының құқықтық мәдениеті 
мен сауаттылығының төмен деңгейі зиян кел-
тірушіге моральдық зиян үшін туындайтын жау-
апкершіліктен құтылып кетуіне қолайлы жағдай 
тудырады. 

Мәселен, ҚР Конституциясының 18 бабы-
ның 3-тармағына сәйкес мемлекеттік органдар, 
қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар 
және бұқаралық ақпарат құралдары әрбір аза-
матқа өзінің құқықтары мен мүдделеріне қаты-
сты құжаттарымен, шешімдермен және ақпарат 
көздерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету-
ге міндетті [2]. Алайда басым көпшілік жағдай-
ларда әкімшілік органдардың қызметкерлері өз-
дерінің  заңмен  белгіленген  міндетін  және Ата
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заң ережелерін бұза отырып, мүдделі тұлғаларға 
тиісті ақпаратты беруден бас тартады. Осы және 
т.б. жағдайлардың жиі кездесетіндігіне қара-
мастан, сотқа заңсыз әрекеттер арқылы келтіріл-
ген моральдық зиянды өтеу туралы талаппен 
жүгінетін тұлғалар көп емес. Жоғарыда аталып 
өткендей, мұның ең бірінші себебі ретінде – ха-
лықтың құқықтық мәдениеті мен сауаттылығы-
ның төмендігін атауға болады.

Осыған байланысты кез-келген құқыққа қай-
шы әрекеттің моральдық зиянды өтеу түріндегі 
азаматтық құқықтық жауапкершіліктің туында-
уы үшін негіз бола алмайтындығын атап өту қа-
жет. Мұндай әрекеттердің міндетті белгісі ретін-
де азаматтардың жеке мүліктік емес құқықтары 
мен игіліктерін бұзу табылады. Аталған мүлік-
тік емес құқықтар мен игіліктер абсолютті және 
тұлғаның жеке басымен тығыз байланысты бо-
лып табылатындықтан, олар қандай да бір аза-
маттық құқықтық мәмілелердің нысанасы бола 
алмайды, тиісінше моральдық зиян келтіруден 
туындайтын міндеттемелер де тараптардың ара-
сында жасалған азаматтық құқықтық шарттар-
дың негізінде туындамайды.

Моральдық зиян үшін туындайтын жауап-
кершіліктің үшінші шарты – құқыққа қарсы 
әрекет пен моральдық зиян арасындағы себепті 
байланыс. Сондықтан құқыққа қайшы іс-әрекет 
жан немесе тән азабы түріндегі теріс салдардың 
туындауының қажетті және міндетті шарты/кри-
терийі болу тиіс. Яғни, себепті байланыс – бұл 
жасалған құқыққа қайшы әрекеттің моральдық 
зиянның келтірілуіне тікелей әкеліп соқтыратын 
негізгі себебі. Осыған байланысты нақты бір 
жағдайларда себепті байланыстың бар не жоқ 
екендігін анықтау қиындықтарға әкеліп соқты-
ратындығын атап өту қажет. Мәселен, қоршаған 
ортаның теріс әсерінің салдарынан пайда болған 
ауру түріндегі денсаулықтың нашарлауынан кел-
тірілген моральдық зиянды өтеу кезінде ең бірін-
ші кезекте, ауру мен теріс әсердің арасындағы 
себепті байланысты анықтау қажет. Ол үшін 
«төмендегі жекелеген мәселелерді шешу керек: 
аурудың немесе денсаулықтың өзге де нашар-
лауына әкеліп соқтырған зиянды заттарды және 
оның әрекет етуінің медициналық аспектілерін 
анықтау, оның организмге түсуінің уақыты мен 
жолдарын белгілеу, аталған заттың қандай да 
бір эмиссияның қайнар көзіне жататындығын 
анықтау» [3, 30 б].

Жалпы ереже бойынша моральдық зиян кел-
тіргені үшін жауапкершілік зиян келтірушінің 
кінәсі болған жағдайда ғана туындайды – бұл 
төртінші шарт. Кінә, яғни зиян келтірушінің өзі-

нің құқыққа қайшы іс-әрекеттері (әрекет және 
әрекетсіздік) мен олардың салдарына психика-
лық қатынасы, қасақаналық және абайсыздық 
нысанында көрініс табуы мүмкін. Мұндағы қа-
сақаналық – дегеніміз құқық бұзушы тұлғаның 
өз іс-әрекетінің қоғамға қауіпті екендігін ұғы-
нып, оның қоғамға қауіпті зардаптарының бо-
латындығын алдын-ала білуі және ол зардаптар-
дың болуын тілеуі (тікелей қасақаналық) немесе 
зардаптардың болуын тілемесе де, оған саналы 
түрде жол беруі (жанама қасақаналық). Осыған 
байланысты қылмыстық құқықпен салысты-
рғанда азаматтық құқықта қасақаналықтың түрін 
анықтаудың маңыздылығы төмен екендігін, сон-
дықтан біздің жағдайымызда бұл тек моральдық 
зиян өтемінің мөлшерін анықтауға ған әсерін 
тигізуі мүмкін екендігін атап өту керек. Абайсы-
здыққа келіп тоқталатын болсақ, ол менмендік 
және немқұрайдылық нысанында көрініс табуы 
ықтимал. Олардың арасындағы айырмашылық 
мынада: менмендік кезінде тұлға іс-әрекетінің 
қоғамға қауіптілігін алдын-ала біле отырып, 
бірақ бұл зардаптарды жеткілікті негіздерсіз, 
жеңілтектікпен болғызбау мүмкіндігіне сенеді; 
ал немқұрайдылық кезінде тұлға өз іс-әрекетінің 
қоғамға қауіпті зардаптарының болуы мүмкін 
екендігін алдын-ала білмейді, бірақ тиісті ұқып-
тылық пен сақтық болғанда, ол зардаптарды 
болжап білуге міндетті және мүмкіндігі болады. 
Азаматтық заңнамамыздың абайсыздықты да 
түрлерге бөлмейтіндігіне қарамастан, оның жай 
немесе өрескел нысанда көрініс табуына байла-
нысты әр түрлі құқықтық салдардың туындауын 
қарастырады.

ҚР-ның азаматтық заңнамасы барлық жағдай-
да кінәні моральдық зиян үшін жауапкершілік-
тің міндетті белгісі ретінде анықтамайтын-
дығын атап өту қажет. ҚР АК-нің 951бабының 
3-тармағына сәйкес моральдық зиян зиян кел-
тірушінің кінәсіне қарамастан мына жағдайлар-
да өтеледі [4], егер:

1) зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына 
жоғары қауіптілік көзі арқылы келтірілсе;

2) зиян азаматқа оның заңсыз сотталуының, 
заңсыз қылмыстық жауапқа тартылуының, бұл-
тартпау шарасы ретінде заңсыз қамауға алуды, 
үйде қамауда ұстауды немесе ешқайда кетпе-
уі туралы қолхат алуды қолданудың, қамауда 
ұстау, психиатриялық емдеу мекемесіне немесе 
басқа емдеу мекемесіне орналастыру түрінде 
әкімшілік жазаны заңсыз қолданудың салда-
рынан келтірілсе;

3) зиян ар-ожданына, қадір-қасиеті мен іскер-
лік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер тарату 
арқылы келтірілсе;
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4)заң актілерінде көзделген өзге де жағдай-
ларда өтеледі.

Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел-
ге қолсұғушылық арқылы келтірілген мораль-
дық зиян мәселесі ҚР АК-мен қатар 1992 жылы 
18-желтоқсанда қабылданған «Сот тәжірибесін-
де азаматтар мен заңды тұлғалардың ар-намы-
сын, қадір-қасиетін және іскерлік беделін қорғау 
жөніндегі заңдардың қолданылуы туралы» ҚР 
Жоғарғы Сот Пленумының №6 Қаулысымен рет-
теледі. Қаулыға сәйкес: 

Ар-намыс – адамға берілген қоғамдық баға, 
оның рухани  және әлеуметтік қасиеттерінің өл-
шемі;

Қадір-қасиет – адамның өз қасиеттеріне, қа-
білеттеріне, дүниетанымына, өзінің қоғамдағы 
маңызына өзі іштей беретін бағасы;

Іскерлік бедел – адамның іскерлік (өндірістік, 
кәсіби) қадір-қасиетіне қоғамдық пікір беретін 
тұрақты оң баға.

ҚР АК 143 бабы ар-намысқа, қадір-қасиет-
ке және іскерлік беделге кір келтіретін мағлұ-
маттарды теріске шығару жолымен жеке және 
заңды тұлғаларды қорғауды көздейді. Осыған 
байланысты белгілі бір мән-жайлардың бар/
жоқтығын білдіретін ақпаратты немесе тұжы-
рымды мағлұматтар деп түсіну қажет. ҚР АК 
143 бабы тұлғаның моральдық баға беруге тұра-
тын қасиеттері, сапалары, іс-қимылдары туралы 
жалған мағлұматтарға, яғни айналадағылардың 
көз алдына тұлғаның моральдық бағасын кемі-
тетін жалған мағлұматтарға қарсы қорғануда 
ғана қолданылады. Сонымен, заң, біріншіден, 
ар-намысқа, қадір-қасиетке іскерлік беделге кір 
келтіретін мағлұматтарға қарсы; екіншіден, жа-
уапкер таратқан; үшіншіден, шындыққа сай кел-
мейтін жалған мағлұматтар таратудан қорғануды 
көздейді. Заңдарды сақтау, қоғамның моральдық 
қағидалары тұрғысынан қарағанда қоғамдық 
пікірдегі немесе жекелеген азаматтардың пікір-
леріндегі азаматтың немесе ұйымның ар-намы-
сы мен қадір-қасиетін кемсітетін, шындыққа сай 
келмейтін мағлұматтар кір келтіретін мағлұмат-
тар болып табылады.

Ар-намысқа, қадір-қасиетке және іскерлік 
беделге кір келтіретін мағлұматтарды тарату 
бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып, 
оларды баспасөзде жариялауды, радио, теледи-
дар арқылы хабарлауды, әр түрлі ұйымдарға, 
лауазымды адамдарға немесе ең болмағанда бір 
адамға арналған қызметтік және өзге міндетте-
мелерде, жария сөздерде, мәлімдемелерде баян-
дауды білдіреді. Мұндай мағлұматтарды басқа 
тұлғаларға хабарлауды  да ар-намысқа, қадір-қа-

сиетке және іскерлік беделге кір келтіретін 
мағлұматтарды тарату деп түсіну керек. Осыған 
байланысты белгілі бір тұлғаның қылмыс құра-
мының белгілерін қамтитын әрекеттері жөнін-
де тиісті құқық қорғау органдарына ақпарат 
беру ар-намыс пен қадір-қасиетке кір келтіретін 
мағлұматтарды тарату болып танылады ма,-де-
ген заңды саул туындайды. Аталған мәселені 
шешу ерекше маңызға ие, себебі заң талаптарын 
сақтайтын азаматтар құқық қорғау органдарына 
оларды хабарлаудан бас тартуы мүмкін. Мұн-
дай ақпараттарды көрінеу жалған жеткізу ҚР 
ҚК көзделген көрінеу жалған сөз жеткізу құра-
мын құрай-         ды [5]. Алайда, біздің қарасты-
рып отырғанымыз – «адал сөз жеткізу» – мұн-
дай сөз жеткізуден тартыну қоғамдағы қылмы-
стылықтың жойылуына септігін тигізбейтіндігі 
сөзсіз, сондықтан осы жағдайға құқықтық зерт-
теу жүргізіп, ерекше тоқталу қажет.

Азаматтың жасалған немесе жасалайын деп 
жатқан қылмыстар туралы ақпаратты қабылда-
уға және алынған мәліметтердің негізінде қыл-
мыстық істі қозғау туралы мәселені шешуге 
уәкілетті органдар мен лауазымды тұлғаларға 
ауызша немесе жазбаша жүгінуі ҚР «Мемлекет-
тік қызмет туралы» заңының негізінде қызмет 
ететін мемлекеттік қызметкерге жүгіну болып 
танылады. Аталған заңға сәйкес мемлекеттік 
қызметкер азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етуге, және 
қызметтік міндеттерін орындау барымында өзіне 
белгілі болған азаматтардың жеке өмірі, ар-на-
мысы мен қадір-қасиетіне қатысты мәліметтерді 
жарияламауға міндетті. 

Лауазымды тұлғалар үшінші тұлғаларға, со-
ның ішінде арызда көрсетілген тұлғаға өздеріне 
белгілі болған мәліметтерді жариялауға құқылы 
емес, сондықтан аталған әрекеттер орын алған 
жағдайда мемлекет (ҚР АК 923 бабы бойынша) 
ҚР АК 143бабының негізінде жәбірленушіге мо-
ральдық зиянды өтеуге міндетті болады. Біздің 
көзқарасымыз бойынша, лауазымды тұлғаға 
мұндай мәліметтерді жеткізудің өзі мағлұмат-
ты тарату болып есептелмеуі тиіс. Себебі лауа-
зымды тұлғаның көкілеттілігіне мәліметтердің 
шындыққа сәйкестігін тексеру кіреді, ал ҚР 
Конституциясымен кепілдік берілген кінәсіздік 
презумпциясы аталған лауазымды тұлғаны ха-
барланған мәліметерге, олар тиісті дәлелдеме-
лермен бекітілгенге дейін, сенбеуге міндеттейді. 
Сондықтан аталғанжағдайда арызда көрсетілген 
тұлғаның ҚР АК 143 бабының негізінде мораль-
дық зиянның өтелуін талап ету құқығы туында-
майды ҚР АК  143  бабына  сәйкес азаматтық іс-
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терді қарауда мына жағдайларды жан-жақты 
анықтау қажет: оларды теріске шығару жөнін-
де талап қойылған мағлұматтар таратылған ба; 
олар азаматтың ар-намысы мен қадір-қасиетіне, 
заңды тұлғаның іскерлік беделіне кір келтіре ме; 
бұл мәліметтер шындыққа сай келе ме.
  Қорыта келгенде, азаматтық заңнамамыз аза-
мат  немесе  заңды  тұлға  өзінің ар-намысына, 
қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне кір кел-
тіретін мағлұматтарды, егер ондай мағлұматты 
таратушы адам олардың шындыққа сай екендігін

дәлелдей алмаса, сот арқылы теріске шығару-
ды талап етуге құқылы екендігін бекітеді. Бұл 
орайда талап қоюшы/жәбірленуші таратылған 
мәліметтердің шындыққа сай келмейтіндігін 
дәлелдеу міндетінен босатылса, жауапкер/зиян 
келтіруші, керісінше, мұндай мағлұматтардың 
шындыққа сәйкес келетіндігін дәлелдеген кезде 
ғана, моральдық зиянды өтеу түріндегі азамат-
тық құқықтық жауапкершіліктен босатылады.
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Институт права собственности и иных вещ-
ных прав, общепринято рассматривается, как 
один из ключевых в цивилистике. В этой связи, 
в любой развивающейся стране эта сфера под-
лежит регулированию в приоритетном порядке. 
Также было и Узбекистане, где в первые годы 
независимости был принят ряд Законов и иных 
нормативных актов, установивших правовое 
поле для отношений, возникающих в обозначен-
ной сфере. 

Однако далее, почти двадцать лет указанное 
направление находилось в некой законотворче-
ской стагнации. Текущий год в Узбекистане был 
объявлен «Годом поддержки активного предпри-
нимательства, инновационных идей и техноло-
гий», что ознаменовалось кардинальными пра-
вовыми реформами в сфере вещных прав. 

Среди них, настоящим прорывом, задавшим 
дальнейшее направление реформ, явился Указ 
Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по кардинальному улучшению инвестиционного 
климата в Республике Узбекистан» от 1 августа 
2018 г. за №УП-5495 , в котором был реализован 
ряд мер, направленных на либерализацию эко-
номики и обеспечения защиты, имущественных 
прав как отечественных, так и зарубежных ин-
весторов.  

Cм.:Национальная база данных законодательства, 
02.08.2018 г., № 06/18/5495/1611

  https://regulation.gov.uz/ru/document/956

Было обозначено внедрение новых механиз-
мов по предоставлению земельных участков: 
долгосрочная аренда участка сроком до 50 лет 
для несельскохозяйственной деятельности, реа-
лизация права постоянного владения участка для 
строительства объектов недвижимости.

В обеспечение положений данного Указа пла-
нируется разработка и принятие порядка предо-
ставления в аренду земельных участков, а также 
внедрение права частной собственности на зе-
мельные участки с выработкой правовых меха-
низмов введения их в гражданский оборот.

Так, 17 октября 2018 г. вынесен на обсуж-
дение проект Постановления Президента Ре-
спублики Узбекистан «О мерах по поэтапному 
внедрению права частной собственности на зе-
мельные участки несельскохозяйственного на-
значения» , в котором обозначено, что начиная с 
1 июля 2019 года юридические лица Республики 
Узбекистан смогут приватизировать земельные 
участки, на которых расположены принадлежа-
щие им на правах собственности здания и соору-
жения, объекты производственной инфраструк-
туры, а также прилегающие к ним земельные 
участки в размерах, необходимых для осущест-
вления своей деятельности, с учетом применя-
емых технологических процессов, градострои-
тельных норм и правил. Что касается граждан, 
то они будут вправе приватизировать земельные 
участки, выделенные им для индивидуального 
жилищного строительства и обслуживания жи-
лого дома. 

Планируется, что принятие данного проекта 
позволит Республике стать более привлекатель-
ной для иностранных вложений и мобилизовать 
внутренние инвестиции в экономику, устранить 
устаревшие нормы земельного законодатель-
ства, а также будет способствовать вовлечению 
земельных участков в гражданский оборот. 

Стоит отметить, что ранее 20 апреля 2018 
Президент Узбекистана подписал Указ «О до-
полнительных мерах по социальной поддержке 
граждан и проведении разовой общегосудар-
ственной  акции  по  признанию права собствен-
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ности на самовольно построенные жилые поме-
щения». 

В указе отмечается, что проведенная органа-
ми землеустройства и кадастра инвентаризация 
недвижимого фонда республики выявила си-
стемные упущения и серьезные недостатки в во-
просах обеспечения законности в сфере индиви-
дуального жилищного строительства, особенно 
в сельской местности.
В частности, несмотря на наличие законных ме-
ханизмов приобретения и строительства жилья, 
тысячи граждан на протяжении многих лет не-
законно возводили индивидуальное жилье на са-
мовольно занятых земельных участках. Имеют-
ся многочисленные факты сговора фермерских и 
дехканских хозяйств по незаконному предостав-
лению земельных участков гражданам для жи-
лищного строительства за определенную плату.

См.: Национальная база данных законодательства, 
21.04.2018 г., № 06/18/5421/1092.

Исходя из этого была объявлена общегосу-
дарственная разовая акция по признанию права 
собственности на жилые помещения физиче-
ских лиц, возведенные на самовольно занятом 
земельном участке или без получения разреше-
ния на строительство.

При этом, устанавливается, что до 1 мая 2019 
года право собственности на жилое помещение, 
возведенное до момента принятия настоящего 
указа на земельном участке, не отведенном для 
этих целей, или без получения разрешения на 
строительство, признается за лицом, добросо-
вестно, открыто и непрерывно владеющим этим 
объектом как своим собственным имуществом.

Таким образом, рыночная экономика неиз-
бежно рано или поздно ставит вопрос о рассмо-
трении земельных участков в качестве основно-
го вида недвижимости. При реализации крупных 
проектов важен не только операционный доход, 
но и капитализация бизнеса, которая полноцен-
но не возможна без привязки недвижимости к 
земельному участку.  

Очевидно, что с момента изначально при-
нятой позиции законодателя, не допускающей 
частной собственности на землю прошло много 
лет. Происходящие в стране ныне реформы на-
правлены на привлечение технологий, развитие 
инноваций и освоение капиталов.

При этом особенностью правового регулиро-
вания вещных прав на землю, как объекта явля-
ется то, что это осуществляется нормами одно-
временно двух  отраслей  права:  гражданского и

земельного. Так, если гражданское право регули 
руют отношения, возникающие в результате со-
вершения сделок с землей, то такие вопросы, как 
отнесение земель к категориям, охрана земель, 
ведение мониторинга земель, землеустройство, 
перевод земель из одной категории в другую и 
иные, основанные на отношениях между фи-
зическими или юридическими лицами с одной 
стороны, и государственными органами с другой 
стороны, регулируются наряду с земельным пра-
вом, нормами административного права.

В этой сложной системе особенно важно на-
личие ясной картины, четких и исчерпывающих 
определений, избежание противоречий, равно 
как и разграничение «сфер влияния» различных 
нормативных актов.

 В силу, этого заслуживает внимание, то об-
стоятельство что сейчас на стадии обсуждения 
находится вопрос о признании утратившими 
силу законов Республики Узбекистан «О соб-
ственности в Республике Узбекистан» и «Об 
аренде», которые в настоящее время содержат 
не актуальные трактовки, которые сегодня не 
только не соответствуют законодательству, но и 
духу времени. Существенная часть норм устаре-
ла, либо дублируются в ряде иных актов (Граж-
данский кодекс, Семейный кодекс, Жилищный 
кодекс и т.д.).

В частности, обозначены как устаревшие, та-
кие конструкции, как «хозяйственное объедине-
ние предприятий и организаций», «кооператив-
ное имущество», «собственность коллективного 
предприятия» и др. 

Применяемые до сегодняшнего дня дого-
ворные конструкции использования земельных 
участков не соответствуют современным реали-
ям. Возможное применение конструкции вещ-
ного права застройки, вместо договора аренды, 
имеет явные экономические преимущества, по-
скольку оно может выступать предметом зало-
га, что открывает возможности для банковского 
кредитования строительства соответствующего 
объекта. В свою очередь длительный срок такого 
института, как право застройки, допускает снос 
старого здания и  возведение  нового  с  учетом  
быстрого развития строительных и иных техно-
логий . 

Применение системы вещных прав в подоб-
ных аспектах участниками гражданского обо-
рота, именно на уровне вещного права, которое 
имеет более стабильный и защищенный режим 
регулирования пользования чужим имуществом, 
крайне необходимо в сфере землепользования. 
Отсутствие   должной      последовательности   в 
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гражданско-правовом оформлении развиваю-
щейся рыночной ситуации способствует сохра-
нению ее «полурыночного», переходного право-
порядка . 

Ситуацию осложняет определенная конкурен-
ция норм Гражданского и Земельного кодексов. 
Синхронизация их норм является чрезвычайно 
важной мерой, равно как и в иных актах, регу-
лирующих регистрацию прав на недвижимость. 

В связи с обозначенными противоречиями и 
планируется признание Закона Республики Узбе-
кистане «Об аренде» также утратившим силу.

 Таким образом, современные условия и из-
менения, происходящие в обществе указыва-
ют на несовершенства и призывают приложить 
усилия для устранения недостатков, продолжая 
реформирование гражданского законодательства 
в области вещных прав. Это во многом зависит 
от ясного представления о существе и значении 
вещных прав в современном правопорядке ры-
ночного типа. 

Следует также заострить внимание на то, что 
в отечественном Гражданском Кодексе отсут-
ствует прямое легальное определение категории 
вещных прав. Приведенный в ст.165 ГК Респу-
блики Узбекистан перечень вещных прав являет-
ся не исчерпывающим, поскольку законодатель 
позволяет применение формулировок «в частно-
сти», а также в содержании самого Раздела II ГК 
Республики Узбекистан имеются и другие отсыл-
ки к иным вещным правам, помимо указанной 
выше статьи.  

 См. подробнее: Суханов Е.А. Проблемы вещного пра-
ва в современном российском праве // Журнал российского 
права. – 2016. – №4. – С. 36. 

  Там же. – С. 38.

Представляется, что такой прием законода-
тельной техники является упущением и требует 
доработки. Полагаем, что при регламентации 
вещных прав должна быть система, которая но-
сит замкнутый характер и является более логиче-
ски выстроенной. Именно такой поход позволит 
избежать разночтений в толковании правовой 
природы рассматриваемых прав.

В частности, детализировать на законодатель-
ном уровне такие основания завладения чужим 
или бесхозяйным имуществом, к которым мож-
но отнести сбор общедоступных вещей, приоб-
ретение движимых вещей, от которых отказался 
собственник, обращение в собственность  нево-
стребованной находкии приобретательная дав-
ность  на   движимые  и   недвижимые  вещи 

(в частности на объекты незавершенного стро-
ительства).  Учитывая изменения темпа жизни, 
расширение информационных возможностей и 
ускорение социальных связей в обществе пред-
ставляется целесообразным уменьшение сроков 
приобретательной давности.

Избранный в настоящее время путь иннова-
ционного развития экономики, свидетельствует 
о возможности нахождения путей для посте-
пенной гармонизации права Узбекистана, со-
временным доктринам регулирования вещных 
отношений, принятых в развитых странах. Так, 
имеются предпосылки того, что сначала отече-
ственная цивилистическая доктрина, а затем 
и законодатель утвердятся в необходимости и 
важности расширения перечня вещных прав на 
уровне гражданского кодифицированного зако-
нодательства, подробной регламентации вла-
дельческих отношений и переосмысления ин-
ститута завладения имуществом. 

Теоретическое осмысление института вещ-
ных прав во многом «потеряло» из-за отсутствия 
положительной динамики в отечественном зако-
нодательстве многие десятилетия.

Это свидетельствует о том, что настало время 
для переосмысления на законодательном уров-
не рассматриваемого института вещных прав с 
учетом современных инновационных веяний и 
потребностей экономики. Важно создание пол-
ноценной системы вещных прав, отвечающей 
потребностям участников гражданского обо-
рота, отражение на уровне кодифицированного 
акта формулировки базовых положений вещно-
го права в общей части Гражданского Кодекса. 

Закрепление в кодексе понятия вещного пра-
ва, а также правил, отражающих признаки вещ-
ных прав, позволит законодателю создать право-
порядок иного уровня, представляющий собой 
результат обобщения теоретико-правовых поло-
жений о вещном праве, а также правопримени-
тельной практики.

Целью предлагаемых изменений является 
предоставление участникам гражданского обо-
рота, прежде всего гражданам, широких воз-
можностей по выбору вещного права, на кото-
ром приобретается имущество или которым 
собственник обременяет свое имущество, с уче-
том потребностей данных лиц. Сегодня крайне 
важно осознание необходимости поиска путей 
оптимизации законодательства о праве соб-
ственности и иных вещных правах, что позво-
лит достичь намеченных целей либерализации 
экономики.  Применение гибкого подхода и по-
степенное восприятие правовых институтов, ис-
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пользуемых в других правовых семьях, их адап-
тация, а также шаги по отказу от консерватизма 
приведут к успеху в вопросах гармонизации за-
конодательства. 

Назрела необходимость системного преоб-
разования доктринального опыта и материалов 
судебной практики в материю правовых норм 
Гражданского кодекса. Хочется верить, что пла-
нируемые изменения норм Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан о праве собственности 
и вещных правах повысят эффективность пра-
вовых норм и позволять решить существующие 
проблемные вопросы

Учитывая происходящие изменения в об-
ществе экономики нашей страны, привнесение 
инноваций во все сферы современной жизни, 
предлагается формирование обособленной, орга-
ничной, внутренне согласованной системы пра-
вового регулирования вещных правоотношений 
в гражданском законодательстве, устанавливаю-
щей специальные правила в отношении возник-
новения, изменения,прекращения, осуществле-
ния и  защиты  вещных  прав;  формулировка об-

щих начал правового ре регулирования вещ-
ныхправ непосредственно в Гражданском ко-
дексе (признаки, система, виды и способы за-
щиты вещных прав; особенности приобретения, 
прекращения иосуществления вещных прав); 
иерархическое строение общих и специальных 
правовых норм; гармонизация гражданского за-
конодательства в русле разграничения предмета 
регулирования между гражданским и земельным 
законодательством по вопросам возникновения, 
осуществления и ограничения вещных прав на 
земельные участки, которые по мере развития 
гражданского оборота могут позиционироваться 
как важнейший объект имущественного оборо-
та. 

Детальная разработка правового регулирова-
ния вещных прав путем подготовки законопро-
екта о внесении изменений в ГК Республики Уз-
бекистан свидетельствует о достижении нового, 
качественно иного уровня в правовом регулиро-
вании вещных прав, что, несомненно, является 
шагом вперед в развитии науки гражданского 
права. 
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Қазақстан Республикасындағы тіл туралы 
занның 4 бабының 2 тармағына сәйкес мемле-
кеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғам-
дық қатынастардың барлық саласында қолданы-
латын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Мемле-
кеттік тіл Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
органдарының, ұйымдарының және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарының жұмыс және іс 
қағаздарын жүргізу тілі болып табылады, орыс 
тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады 
[1]. ] Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі – қазақ тілі болып табылады. Қазақ тілінің 
мәртебесі мен қолданылуы еліміздің конститу-
циясымен ерекше аталып өтілген. 

Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінің реттелу 
және қолданылу мәселесі мемлекетімізде өзек-
ті мәселелердің қатарынан орын алған. Қазақ 
тілінің бүгінде өзектіленуі оның шын мәнін-
де мемлекеттік тіл мәртебесін иеленуімен ғана 
шектелмейді. Ең алдымен, қазіргі қазақ тілінің 
ахуалының өзі, оның дамуы мен қолданылуы 
жағдайы, оған байланысты туындаған проблема-
лар ғалымдардың, мамандардың, жалпы қоғам 
тарапынан айрықша көңіл бөлуді қажет етеді. 

Әдетте, мемлекет негізін құраушы әрі жердің 
байырғы иесі болып саналатын халықтың тілі 
мемлекеттік тіл болып бекітіледі. Бірақ ұзақ 
уақыт отар болып, өз тілін ұмыта бастаған кей-
бір елдерде отарлаушы елдің тілі мемлекеттік 
тіл болып бекітілген [2]. Мысалы: Үндістанда 
мемлекеттік тіл ағылшын тілі болса, хинди тілі 
тек тұрмыстық тіл деңгейінде қалып қойған. 
Марокконың, Алжирдің мемлекеттік тілі араб 
тілі болғанымен, ресми тіл ретінде француз тілі 
онымен бірдей дәрежеде қолданылады. Үш ға-
сырға жуық Ресейдің қол астында болып келген 
қазақ елінде де мемлекеттің негізін құраушы 
ұлттың тілі - қазақ тілі тұрмыстық деңгейге 
түсіп, ұмыт қалудың аз-ақ шегінде қалған еді. 

Қазақстанда мемлекеттік тіл мәртебесін мем-
лекеттің этникалық бөлігі қазақ  ұлтының тілі 
– қазақ тілі иеленеді. Қазақ тілінің мемлекеттік 
тіл мәртебесін иеленетіндігі мемлекеттің Негіз-
гі Заңы – Конституцияда, тілдер туралы заңда 
анық та нақты бекітілген. Қазақ ұлты, қазақ 
тілі – Қазақстан Республикасы мемлекеттігінің 
басты белгісі. Олай дейтін себебіміз, Қазақстан 
мемлекеті өзге де мемлекеттер секілді тарихи 
тұрғыдан алғанда қазақ этникалық қауымының 
мемлекеті ретінде пайда болды. Тиісінше, біздің 
еліміз Қазақстан қазақ елі болғандықтан, оның 
тілі – мемлекеттік тіл болып табылады. . Қазақ 
КСР-інің 1937, 1978 жылғы Конституцияларын-

да қазақ тілі туралы әңгіме жабулы қалпын-
да қалды. Еліміз КСРО деп аталатын үлкен 
Одақтың қалың құрсауынан босап, егемендігін 
жариялап, тәуелсіз ел атанып, шет мемлекет-
терімен дербес қарым-қатынасқа емін-еркін түсе 
алатын жағдайға жеткеннен кейін ғана тілімізді 
өркендетіп, әлемдік аренаға танытуға мүмкіндік 
туды.

1993 жылы қабылданған тәуелсіз Қазақстан-
ның тұңғыш Конституциясында қазақ тілі мем-
лекеттік тіл болып бекітілді. 1995 жылғы 30 та-
мыздағы Конституциямен қазақ тілінің мемле-
кеттік тіл ретінде мәртебесі танылды, сонымен 
қатар, орыс тілі де ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылатын тіл мәртебесін иеленді. 1996 
жылы 4 қарашада Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің Жарлығымен «Қазақстан Республи-
касының тіл саясаты тұжырымдамасы» мақұл-
данды. Қазір Қазақстан барлық ғылым-білім, 
мәдениет, техника салаларын мемлекеттік тілге 
көшіру кезеңін бастан өткеруде [3].

Әлемде қалыптасқан заңдылық бойынша 
«мемлекеттік тіл» мәртебесін иеленген тілдің 
шынайы түрде мемлекеттік тіл ретінде жан-
жақты дамуы үшін және оның қолдану аясын 
кеңейту үшін мемлекет тарапынан белгілі бір 
уақытқа жоспарланған жан-жақты бағдарлама-
лар жасалады. Әрі мемлекеттік тіл әрдайым мем-
лекеттің қорғауында және оның қамқорлығында 
болады. Демократиялық қоғамда белгілі бір тіл-
ге мемлекеттік мәртебеге беру оның басқа тіл-
дерге қысымшылық көрсету болып табылмайды. 

«Мемлекеттік тіл» деген ұғымның мәніне 
тоқталар болсақ,  ол тиісті тілдің өз елінде, өз 
жерінде кең қанат жаюымен, сол елдің азамат-
тарының осы тілде толық 100%-ға сөйлеп, оны 
құрметтеуімен, мемлекеттік билік тармақтарын-
да мемлекеттік тілді толық меңгерген басшы-
лардың болуымен, шекпенді шенеуніктердің 
сол елдің азаматтарының алдында мемлекеттік 
тілде жауапкершілікте болуымен және т.б. бел-
гілерімен сипатталады. Мемлекеттік тіл – ол 
көпұлтты (көптілді) мемлекетте халықтың ұлт-
тық құрамына қарамай іс қағаздарын, мектеп 
пен жоғары оқу орындарында оқыту, мәдениет, 
баспасөз бен байланыс (почта, телеграф т. б.) 
орындарында, құқық қорғау мен әскер бөлім-
дерінде, сот істерін жүргізуде, т. б. міндетті деп 
саналатын саяси-құқықтық қасиеті бар мәрте-
белі тіл. Ең алдымен, мемлекеттік тіл - осы мем-
лекеттің барлық заң актілері қабылданатын тіл. 
Бұл – ресми шараларда, қызметтік хат-хабарда, 
іскерлік қарым-қатынаста қолданылатын міндет-
ті тіл. Мемлекеттік тіл елдегі сот ісін жүргізудің 
негізгі  тілі   болып   табылады.  Бұған қоса жеке 
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және заңды тұлғалар арасындағы жазбаша 
түрде мәмілелердің барлығы міндетті түрде 
мемлекеттік тілде жазылуы қажет. Мемлекеттік 
тілде елдің дипломатиялық өкілдіктерінің 
қызметі жүзеге асырылады, халықаралық 
шарттар жасалады, ресми қабылдаулар 
өткізіледі. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат және 
коммуникация құралдарында мемлекеттік тілдің 
қолданылуы міндетті болып табылады. Қазіргі 
қазақ тілінің құқықтық жағдайы Конституцияда 
нақты реттелгенімен, оның қолданылу аясының, 
өкінішке орай, өсуі байқалмай келеді. Еліміздің 
тәуелсіздік алғанына 20 жылдан асып кетсе 
де, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі «ресми 
түрде қазақ тілімен тең қолданылатын» тілдің 
көлеңкесінде қалып келеді. Ұзақ жылдар бойы 
шешімін таба алмай келе жатқан мемлекеттік 
тіліміздің мәселесі қазіргі қоғамдағы ең 
қордаланып қалған мәселенің біріне айналып 
отыр. 

Мемлекеттік тіл туралы сөз болғанда, ол 
мемлекетті құрайтын оның барлық құрамдас 
бөліктерімен бірге қаралу керек, олардан бөле 
жара оқшаулап қарауға болмайды өйткені, 
солармен бірігіп және жарасымды әрі бір 
бағыт пен бір мақсатта жұмыс істегенде ғана 
мемлекеттік тіл өзінің қажетті орнын таба алады 
және бүкіл мемлекетке және қоғамға пайдалы 
қызмет атқара алады. Осы тұрғыдан алғанда 
«мемлекттік тіл» ұғымы – осы мемлекеттің ойлау, 
сөйлеу және жазу тілі деген мағынаны береді. 
Мемлекетте жүріп жатқан және болашақта іске 
асатын барлық іс-шаралар мемлекеттік тілде 
жоспарланып, ой елегінен өткізіліп, сөздік 
баламасын иеленіп, қағазға түсіп жазылуы тиіс. 
Профессор З.Ж. Кенжалиев атап кеткендей, 
мемлекеттік тілдің төл мағынадағы ұғымы       
осы [4].  

Қазақстан Республикасының тіл туралы 
заңында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
мәртебесі және оның қолданылу аясымен қоса 
мемлекеттiк тiлдi меңгеру – Қазақстан Респу-
бликасының әрбiр азаматының парызы болып 
табылатындығы және Үкiмет, өзге де мемлекет-
тiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар: 
Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi 
барынша дамытуға, оның халықаралық бе-
делiн нығайтуға; Қазақстан Республикасының 
барша азаматтарының мемлекеттiк тiлдi еркiн 
және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық ұйымда-
стырушылық, материалдық-техникалық жағдай-
ларды жасауға; қазақ диаспорасына ана тiлiн 
сақтауы және дамытуы үшiн көмек көрсетуге 
мiндеттi екендігі реттелген [1].

Тіл туралы заңның осы бабы қазақ тіліміздің 
мәртебесін айқындай түседі. Бірақ осы бапта 
көрсетілген міндеттер мен талаптар толығымен 
орындалып жатыр ма деген заңды сұрақ туын-
дайды. Мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу саласында мемлекеттік тіліміздің қолда-
нылуы толық 100%-ға іске асып жатыр ма? Мы-
салға алып қарайтын болсақ, біздегі заң шыға-
рушы орган – Парламент заңды қай тілде қабыл-
дайды? Әрине, орыс тілінде. Кезінде Мәжіліс 
депутаты Оразкүл Асанғазы мемлекеттік тілдің 
күйіне қарап «Тәуелсіздігінің 20 жылдығын той-
лаған Қазақстанда бірде-бір заң қазақ тілінде жа-
зылған жоқ!» – деп ашына айтқан еді. Қазақстан-
да мемлекеттік тілде заңның қабылданбауы ащы 
да болса шындық. Заң шығару мемлекеттік тіл-
де жүзеге асуы керек болса, онда парламентте-
гілердің мемлекеттік тілде заңдар қабылдамауы 
Конституцияға қарсы әрекет істегені ме? Тәу-
елсіз еліміздің 25  жылдан астам уақыт ішінде 
заңдарын мемлекеттік тілде емес, орын тілінде 
қабылдауы тіліміздің өз жерінде өгейдің күйін 
кешкенін көрсетеді. Мемлекеттік тілді білу – Ре-
спублика азаматтарының парызы болып саналса, 
онда не себепті көпшілік халық әлі күнге дейін 
мемлекеттік тілді 25 жылдан астам уақыт ішін-
де меңгере алмай келеді?! Мемлекеттік басқару, 
заң шығару, сот ісін жүргізу саласында отырған 
мемлекеттік тілді меңгермеген лауазымды тұлға-
лар мемлекеттік тілді дамытуы, қамқорлықпен 
қарауы тиіс болса, онда қандай жолмен бұл мін-
деттерін жүзеге асыра алады?

Еліміздің тәуелсіздік алғанына 25 жылдан 
асып кетсе де мемлекеттік тіл мәселелерінің 
толыққанды шешілмеуінің кесірінен, орыс тілі-
не ресми түрде тең қолданылатын тіл мәртебесі 
берілуі әсерінен, конституциямызда қазақ тілі 
мемлекеттік тіл мәртебесін иеленсе де қоғам 
мемлекеттік тілдің шынтуайтында қай тіл екенін 
толыққанды ұғынбай келеді. Атап кеткеніміздей 
конституциямызда орыс тілі мемлекеттік ұй-
ымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарында ресми түрде қазақ тілімен тең қолданы-
лады деп көрсетілген. Осы «тең қолданылады» 
деген бірауыз сөздің әсерінен қоғам орыс 
тілін екінші мемлекеттік тіл деп қате түсіну-
де.

ҚР-сы Конституциялық Кеңесінің 2007 ж. 
23 ақпандағы қаулысында Конституцияның                     
7 бабының 2-тармағы (... орыс тілі ресми түр-
де қазақ тілімен тең қолданылады деген норма) 
«орыс тіліне екінші мемлекеттік тіл мәртебесі 
берілетінін білдірмейді» деп анықталған бола-
тын.  Қаулыда  «Негізгі  Заң қазақ  тіліне  жария-
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құқықтық маңыз бере отырып, оның мәртебесінің 
үстемдігін айғақтайтындығы» нақтыланды. 
Біздіңше барлық проблема ҚР Конституциялық 
Кеңесінің тиісті қаулысының тиісті  нормасының 
талаптарының әлі күнге дейін жүзеге аспауында, 
әлі күнге дейін мемлекеттік тілдің жария-құқық 
саласында қолданылуының айрықшылығы не 
басымдылығын бекітетін заң қабылданбаған-
дығында. Егер мұндай заң қабылданған болса, 
онда тілдер туралы Конституция нормасы мен 
қағидаларын жүзеге асыруға байланысты туын-
дап отырған барлық проблемалар мен пікір-та-
ластарды болдырмауға немесе жоюға болар еді 
[2, 70 б].

Мемлекеттік тіліміздің реттелуі үшін мем-
лекеттік заңдарымызды баршаға түсінікті етіп 
қабылдап, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін 
көтеруіміз керек. Барлық деңгейдегі мемлекет-
тік органдар мен оның басшылары қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесін іске асыруда негізгі жа-
уапкершілікті өз мойына алулары керек. Қазақ 
тілін білу, оны қолдану мен насихаттау өкімет 
органдары тарапынан көтермеленіп отыруға 
тиіс. Өйткені қазақ тілін менгеру – қазақстандық 
патриотизмнің құрамдас бөлігі [3, 217 б].

Қазақстан Республикасының тіл туралы 
Заңының 18-бабында: «Баспасөз бен бұқаралық 
ақпарат құралдарының тiлi Қазақстан Республи-
касы баспа басылымдары мен бұқаралық ақпарат 
құралдарында мемлекеттiк тiлдiң, басқа да тiл-
дердiң қолданылуын қамтамасыз етедi. Қажет-
тi тiлдiк ортаны жасау және мемлекеттiк тiлдiң 
толыққанды қолданылуы мақсатында, олардың 
меншiк нысанына қарамастан, телерадио арнала-
ры арқылы берiлетiн мемлекеттiк тiлдегi хабар-
лардың көлемi уақыт жағынан басқа тiлдердегi 
хабарлардың жиынтық көлемiнен кем болмауға 
тиiс» деп көрсетілген. Алайда, отандық телеар-
налардың ішінде орыс тілді арналар қазақ тілді 
арналардан көптігі жағынан басымдылық дең-
гейде. Тек «Қазақстан», «Мәдениет» арналары 
ғана таза мемлекеттік  тілде ақпарат таратады. 
Демек, тіл туралы заңның 18-бабындағы ереже-
лер толығымен орындалып жатыр деп айтуға не-
гіз жоқ. 

Жоғарыда атап өткендей Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 7-бабының 2-ші 
тармағында: «Мемлекеттік ұйымдарда және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс 
тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданыла-
ды» деп көрсетілген. Өркениеті дамыған көпте-
ген елдердің мемлекеттік тілімен ешқандай тіл 
тең дәрежеде қолданылмайды. Өйткені ондай 
елдердің  мемлекеттік тілдері біреу-ақ! Ал біздің 

конституциямыз мемлекеттік тілмен қоса басқа 
да тілді тең дәрежеде қолдануға мүмкіндік бе-
реді. Еліміздегі орыс тілді халық орыс тілін 
екінші мемлекеттік тіл ретінде бағалауда. Осы 
жағдайлардың кесірінен мемлекеттік тіліміз 
өз жерінде толыққанды қолданылмай келеді. 
Біздің мемлекеттік тіліміз біреу болса, онда не 
себепті басқа да тілдер онымен тең дәрежеде 
қолданылуы керек?! Сондықтан, конституция-
дағы «орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылады» деген сөздері алынып тасталуы 
керек деп есептеймін!  Жоғарыда атап өткендей, 
қазақ тілі – мемлекеттік басқару, заң шығару, 
сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. 
Сондықтан, осы аталған мемлекеттік билік тар-
мақтарында мемлекеттік тілді толық меңгерген 
лауазымды тұлғалар болуы тиіс. Мемлекеттік 
қызметке міндетті түрде мемлекеттік тілді мең-
герген азаматтардың қабылдануы туралы талап-
тар мемлекеттік заңдарда көрініс табуы керек. 
Бұл қазақ тіліне деген құрметтің бір көрінісі 
болар еді. Сонымен қатар, мемлекеттік тілдің 
тиісті жерде, әрі дұрыс қолданылуын бақылай-
тын мемлекеттік бақылау органдары құрылуы 
керек деп есептейміз.

Қортындылай келгенде, барша Қазақстан 
халқы конституциямен белгіленген мемлекеттік 
тілімізді 100%-ға меңгеріп, құрмет тұтуы керек. 
Мемлекеттік тілді барлық азаматтардың арнайы 
белгіленген көлемде менгеруі үшін жағдай туғы-
зу керек. Осы мақсатта халық топтарының этни-
калық, демографиялық, кәсібі ерекшеліктеріне 
сәйкес мемлекеттік тілді міндетті және ақысыз 
оқыту орталықтарын ұйымдастыру қажет. Бар-
лық мемлекеттік және мемлекеттік емес мектеп 
жасына дейінгі мекемелерде, жалпы білім бе-
ретін мектептерде, арнаулы орта және жоғары 
оқу орындарында мемлекеттік тілді оқытудың 
тиісті деңгейін қамтамасыз ету керек, мұнын 
өзі жеке адамдар арасындағы қарым-қатына-
сты, іскерлік қарым-қатынастағы және қазіргі 
заманғы іс жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді [5, 430 б]. 

Мемлекетімізде ертеден бері өмір сүріп келе 
жатқан қожайыны, әрі байырғы халқы қазақ 
ұлты болғандықтан, сол ұлттың тілі мемлекеттік 
тіл мәртебесін иеленуі заңды нәрсе. Біз, қазақ 
жастары, мемлекетіміздің келешегі, болашағы 
ретінде патриоттық сезімімізді көрсете отырып, 
қазіргі қазақ тіліміздің шешімін таба алмай келе 
жатқан көптеген мәселелерін дұрыс шешілуіне, 
тіліміздің қолданылу аясының кеңеюіне атсалы-
суымыз керек. Оның ең қарапайым, әрі ең әуелгі 
жолы – қоғамдық ортада барынша қазақша сөй-
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леу, орыс тілді ағайындарымызды қазақ тіліне 
баулу. Мемлекеттен тілімізді өркендету үшін 
бөлініп жатқан миллиондаған қаржының тиісті 
мақсатта жұмсалып, жымқырылмауына мемле-
кеттің өзі бақылау орнатуы тиіс. Тілі жоғалған 
елдің мемлекеті де жоғалады. Сондықтан, мем-
лекетіміздің ең бірінші нышаны – мемлекеттік 
тілімізді сақтау, оны құрметтеу барша қазақстан-
дықтардың қасиетті парызы. 

«Мемлекеттік тілді игеру – мемлекет азаматы 
болып өмір сүруді үйрену деген сөз, өзің өмір 
сүріп отырған мемлекетке және сол мемлекетті 
құрған халыққа «азаматпын» деп берген уәдеңді 
орындау деген сөз», – дейді профессор З.Ж. Кен-
жалиев. Ол өз пікірін келесідей жалғастырады: 
«Ал, мемлекет азаматы болып өмір сүру – есті 
әрі құқық және әрекет қабілеттігі толық орнаған 
адамның Алла алдындағы, мемлекет алдындағы 

және өзгелерге берген уәделерін орындау дең-
гейінде және шеңберінде өмір сүру деген сөз... 
Аллаға деген сенімің бойыңа сіңіп, иман тілін 
меңгерсең, онда Жаратқан алдындағы пенделік 
уәдеңді орындағаның, ал, ана тіліңді меңгер-
генің – ата-ана, ұлтың, туған жер – Отаның, одан 
қалды отбасың, үрім-бұтағыңның алдындағы 
борышыңа берік болғаның. Мемлекет тілін мең-
геруің – осы мемлекеттің азаматы болған кезде 
берген уәдеңді орындауың. Әрине, азаматтар-
дың көбісі өздерінің осындай уәделері бар екен-
дігін ... анық біле де бермеуі мүмкін, білсе де то-
лық мәніне бара бермейтіндігі және сондықтан, 
орындауға құлықсыз келетіндігі айқын. Бірақ, 
берген уәдеңді білмеу не ұмыту – оны орында-
удан ешкімді азат етпейді. Сондықтан, құрметті 
Қазақстан мемлекетінің азаматтары, уәденің аты 
уәде, уәдемізді орындайық» [4]. 
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ЗАҚСТАНДЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Аңдатпа
Халықтың денсаулығын құқықтық қорғау –   бұл, ең алдымен, арнайы денсаулық сақтау, гигиена, 

санитария,  адамдар өмір сүретін ортаның арнайы ережелерін бұзғаны үшін құқықтық жауапкер-
шіліктің болуы. Оның мазмұнын олардың денсаулығын қорғауды, азаматтардың медициналық көмек 
алуын (оның ішінде қылмыстық-құқықтық құралдармен), олардың психикалық және физикалық 
денсаулығыың деңгейне сәйкес ұзақ өмір сүру мүмкіндігін нормативтік амалдармен қамтамасыз ету. 

Түйін сөздер: медициналық құқық бұзушылық, қылмыстық жауапкершілік, әкімшілік жауапкер-
шілік, медициналық теріс қылық, медициналық қылмыс.
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FORMATION OF KAZAKHSTAN LEGISLATION ON LIABILITY FOR MEDICAL OFFENSES

Abstract
Legal protection of public health is primarily the presence of legal responsibility for the violation of 

special rules on health, hygiene, sanitation, and the preservation of the human environment. Its content is 
the provision of normative means of protecting their health, the receipt of medical care by citizens, and the 
protection (including criminal legal means) of their long life in the conditions of the achievable level of 
mental and physical health.

Keywords: medical offenses, criminal liability, administrative liability, medical misconduct, medical 
crime.

Введение. 
Советское государство первым в мире взяло 

на себя заботу об охране и улучшении здоровья 
населения, гарантируя его обеспечение, созда-
вая все условия для полнокровной жизни лю-
дей, укрепляя их благосостояние. Социализм 
внес революционный переворот в отношение к 
здоровью граждан, превратив его сохранение из 
личной проблемы каждого отдельного челове-
ка в одну из важнейших функцией государства. 
Этот тезис нашел свое отражение в документе 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Основ-
ные направления развития охраны здоровья на-
селения и перестройки здравоохранения СССР 
в двенадцатой пятилетке и на период до 2000 
года» [1].

Основной задачей советского здравоохране-
ния было обеспечение высокого уровня народ-
ного и личного здоровья, а также формирование 
разумного здорового общественно полезного 
образа жизни. Бесплатная медицинская помощь 
выступала специфическим видом государствен-
ного обеспечения граждан в форме лечебных ус-
луг. Между тем качество и культура бесплатного 
медицинского обслуживания все еще отставали 
от требований, которые предъявляли к ним граж-
дане. 

Основная часть. Право советских граждан 
на охрану здоровья было закреплено в Конститу-
ции СССР и союзных республик. Оно обеспечи-
валось общедоступностью бесплатной медицин-
ской помощи, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения, расширением 
сети лечебно-профилактических учреждений, 

развитием и совершенствованием техники без- 
опасности и производственной санитарии, мера-
ми по оздоровлению окружающей среды, запре-
щением детского труда, не связанного с обуче-
нием и трудовым воспитанием, развертыванием 
научных исследований в области здравоохране-
ния.  Положения, имеющие прямое отношение 
к обеспечению здоровья советских граждан, со-
держалось более чем в 20 статьях Конституции 
СССР. 

Правовая охрана здоровья в СССР. В «Ос-
новах здравоохранения Союза ССР и союзных 
республик» были сформулированы общие зада-
чи по охране здоровья советского народа и орга-
низационно-правовые принципы их разрешения, 
была четко обозначена компетенция Союза ССР 
и союзных республик в области здравоохране-
ния, указаны органы государственной власти, 
занимающиеся этой деятельностью, установлен 
порядок занятия медицинской и фармацевтиче-
ской практикой, перечислены социально-гигие-
нические меры, с помощью которых достигалось 
и обеспечивалось санитарно-эпидемическое 
благополучие населения, были предусмотрены 
правила оказания лечебно-профилактической 
помощи населению, организации охраны здоро-
вья матери и ребенка, а также условия санитар-
но-курортного лечения, отдыха. туризма и заня-
тий физической культурой (ст. 3) [2]. 

Охрана здоровья осуществлялась как органа-
ми здравоохранения, так и правоохранительны-
ми органами. Под охраной здоровья населения, 
осуществляемой органами здравоохранения, по-
нималось медицинское обслуживание, больнич-
ная и внебольничная помощь, психиатрическая 
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помощь, борьба за снижение смертности, забо-
та о санитарном благополучии жителей города 
и села, охрана материнства и младенчества, раз-
витие сети санаториев и курортов, контроль за 
питанием населения. 

Правовая охрана народного здоровья – это 
прежде всего наличие юридической ответствен-
ности за нарушение специальных правил по 
здравоохранению, гигиене, санитарии, сохра-
нению среды обитания людей. Ее содержание 
– обеспечение нормативными средствами их 
здоровья, получение гражданами медицинской 
помощи, защита (в том числе и уголовно-право-
выми средствами) их долголетней жизни в усло-
виях возможно достижимого уровня психиче-
ского и физического здоровья. С учетом назван-
ных обстоятельств правовая охрана здоровья 
определялась законодательством, практикой ее 
применения и достижения юридической науки 
и осуществлялась в интересах рационального 
использования здоровья людей для их личного и 
общественного развития. Совокупность назван-
ных средств и деятельность по их применению 
составляли правовую охрану здоровья.

Социалистические общественные отноше-
ния, составляющие содержание здоровья насе-
ления в СССР и отвечающие интересам боль-
шинства его граждан, становились объектом 
негативного воздействия со стороны отдельных 
правонарушителей.  

Данное поведение правонарушителей можно 
подразделить на следующие виды: аморальный 
проступок, дисциплинарный проступок, адми-
нистративное правонарушение и преступление.

Названные посягательства имели много об-
щего, определяемого совпадающим объектом, а 
порой и способом совершения. Стержневым в 
их сходстве является соответствующая антиоб-
щественная направленность, а также то, что они 
выступают в качестве формы негативного пове-
дения, признаваемого социальными установле-
ниями антиобщественным. 

Вместе с тем названное единство не означает 
тождества, так как они имеют весьма значитель-
ные различия: по тяжести нарушения защищае-
мых общественных отношений; по содержанию, 
специфике и видам нарушаемых социальных 
норм, регулирующих отношения в этой сфере; 
по мерам воздействия, применяемых к нару-
шителям и содержанию ответственности. Виды 
посягательств на здоровье людей представляли 
определенную иерархию. 

Прежде всего это наименее тяжелые амораль-
ные поступки. Аморальные  поступки нарушали 

действующие в системе народного здоровья нор-
мы нравственности, социалистических обычаев 
и традиций, бережного отношения к женщине, 
детям и людям престарелого возраста, иных пра-
вил поведения, не обладающих правовой приро-
дой.

Посягательства на здоровье населения могли 
совершаться в форме дисциплинарного проступ-
ка. Обычно они имели место при производствен-
ной, медико-фармацевтической и лечебной де-
ятельности, когда виновный своим поведением 
отклоняется от установленного ведомственны-
ми нормативными актами порядка выполнения 
определенных видов работ или операции состав-
ляющих ее содержание, либо правил промыш-
ленной санитарии [3, c. 49]. 

Следующим видом посягательств на народ-
ное здоровье являлись административные пра-
вонарушения. 

Административное правонарушение (просту-
пок) - это посягающее на государственный или 
общественный порядок, социалистическую соб-
ственность, права и свободы граждан, на уста-
новленный порядок управления противоправ-
ное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие или бездействие, за которое законода-
тельством предусмотрена административная от-
ветственность (ст. 7) [4].

Наконец, самостоятельный вид посягательств 
против здоровья населения - преступления. Они 
считались наиболее опасной формой нарушения 
социалистических общественных отношений в 
этой сфере жизнедеятельности [3, с. 52].

Нормы, охраняющие здоровье, по непосред-
ственному охранительному воздействию распа-
дались на несколько групп:

1. Нормы, охраняющие жизнь и здоровье ин-
дивида как частицу населения (например, убий-
ство, причинение телесных повреждений раз-
личной тяжести и т.д.);

2. Нормы, предусматривающие ответствен-
ность за посягательства, при совершении ко-
торых причинение вреда возможно не только 
специально охраняемым интересам, но и здоро-
вью (например, разбойные нападения, наруше-
ние правил охраны труда и др.);

3. Нормы, предусматривающие ответствен-
ность за деяния, способные причинить вред не 
только одному индивиду, но и неопределенному 
кругу лиц (например, нарушение правил борьбы 
с эпидемиями, нарушение правил обращения с 
радиоактивными материалами и т.д.) [3, с. 29-
31].

В Уголовном Кодексе Казахской ССР 1959 го-
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да, данные преступления не были объединены в 
одну главу, а были разбросаны по разным главам 
Особенной части УК. 

Уголовный Кодекс Казахской ССР 1959 года 
предусматривал ответственность медицинских 
и фармацевтических работников за следующие 
преступления: 

– незаконное производство аборта (статья 
108);

– неоказание помощи больному (статья 111);
– злоупотребления властью или служебным 

положением (статья 143);
– бездействие власти или халатность (статья 

145);
– служебный подлог (статья 148);
– незаконное врачевание (статья 209);
– нарушение правил, установленных в целях 

борьбы с эпидемиями (статья 210);
– изготовление и сбыт ядовитых и наркотиче-

ских веществ (статья 214) [5].
Административная ответственность за меди-

цинские правонарушения. С 1984 года наряду с 
Уголовным Кодексом КазССР начинают действо-
вать нормы Кодекса КазССР об административ-
ных правонарушениях от 22 мая 1984 года.

В Кодексе КазССР об административных пра-
вонарушениях также были предусмотрены нор-
мы, регламентирующие ответственность меди-
цинских и фармацевтических работников, такие 
как:

– нарушение правил производства, закупок, 
транспортировки, хранения, рекламы, реализа-
ции и применения фармацевтической и медицин-
ской продукции, незаконная фармацевтическая 
деятельность (статья 42-1);

– уклонение от медицинского обследования 
больных венерической болезнью (статья 45);

– уклонение от лечения лиц, находившихся 
в контакте с больными венерической болезнью 
(статья 46);

– сокрытие больными венерическим заболе-
ванием источника заражения (статья 47) [4].

Следующим этапов формирования уголов-
ного законодательства Республики Казахстан по 
вопросам ответственности за медицинские пра-
вонарушения было принятие нового Уголовного 
Кодекса от 16 июля 1997 года.

Уголовный кодекс Республики Казахстан был 
принят 16 июля 1997 г. и вступил в действие 1 
января 1998 г. Он подвел итог развитию  и  при-
менению Уголовного кодексаКазахской ССР 
1959 г., изменявшемуся и дополнявшемуся 
на протяжении тридцати пяти лет.  

Жизнь потребовала создания нового Уголов-
ного кодекса, основанного на идее приоритета 
общечеловеческих ценностей, решительного 
поворота к проблеме уголовно-правовой охраны 
прав и свобод человека, соответствия уголов-
но-правовых запретов условиям нарождающей-
ся рыночной экономики. Правоприменительная 
практика постоянно ощущала нестабильность 
уголовного законодательства. Следует отметить, 
что законодателю удалось во многом воплотить 
задуманное в тексте нового УК.  Принятие ново-
го УК было обусловлено рядом причин: прежде 
всего это первый кодекс суверенного Казахста-
на, с принятием которого сделан важный шаг в 
проведении судебной реформы, совершенство-
вании системы защиты прав и свобод личности, 
демократизации уголовного законодательства; 
во-вторых, многие положения УК КазССР уже 
не отвечали экономическим, социальным и по-
литическим потребностям казахстанского об-
щества, не говоря уже о международных нормах 
прав человека; в-третьих, УК КазССР 1959 г. не 
учитывал должным образом новые характери-
стики и тенденции преступности. 

Данный Уголовный Кодекс Республики Ка-
захстан предусматривал ответственность ме-
дицинских и фармацевтических работников, за 
следующие преступления:

– ненадлежащее выполнение профессиональ-
ных обязанностей медицинским и фармацевти-
ческим работниками (статья 114 УК РК);

– незаконное производство аборта (статья 
117 УК РК);

– неоказание помощи больному (статья 118 
УК РК);

– разглашение врачебной тайны (статья 144 
УК РК);

– незаконная медицинская и фармацевти-
ческая деятельность и незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных документов, даю-
щих право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 266 УК РК) 
[19].

Законом РК от 07.07.2006 года № 171 Глава 
«Преступления против личности» УК РК была 
дополнена статьей 114-1, предусматривающей 
уголовную ответственность за нарушение по-
рядка проведения клинических испытаний и 
применения новых методов и средств профи-
лактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации.

Законами РК от 16.07.2009 года № 186-IV в 
данную статью были внесены следующие изме-
нения: в заголовке и части первой статьи 114-1 
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слово «испытаний» заменить словом «исследо-
ваний».

В 2001 году в Республике Казахстан прини-
мается новый Кодекс РК об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 года № 155-
II.

Наряду с УК РК, начинают действовать нор-
мы КоАПа РК, предусматривающие админи-
стративную ответственность медицинских и 
фармацевтических работников за следующие 
правонарушения: 

– незаконная медицинская и (или) фармацев-
тическая деятельность (статья 322);

– нарушение правил фармацевтической дея-
тельности (статья 324);

– незаконная медицинская деятельность и 
незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ (статья 324-1);

– недостоверная реклама в области здравоох-
ранения (статья 325);

– уклонение от медицинского обследования и 
лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-ин-
фицированными, больными СПИДом, венери-
ческими заболеваниями, туберкулезом, а также 
лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача 
(статья 326);

– уклонение от лечения лиц с заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих 
(статья 327);

– сокрытие лицами с заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, 
источника заражения и лиц, находившихся с 
ними в контакте (статья 328);

– предоставление субъектами здравоохране-
ния заведомо ложных сведений и информации 
при получении разрешительных документов 
на занятие медицинской деятельностью (статья 
328-1).

Законом от 18 января 2011 года № 393-IV 
КоАП РК был дополнен статьей 85-3 «Разглаше-
ние врачебной тайны» [7]. 

В настоящее время в Республике Казахстан 
действуют два Кодекса, предусматривающих 
ответственность медицинских и фармацевти-
ческих работников: Уголовный кодекс РК от 3 
июля 2014 года № 226- V и Кодекс РК об админи-
стративных правонарушениях от 5 июля 2014 
года №235- V.

Новый Кодекс об административных право-
нарушениях разработан во исполнение Посла-
ния Главы государства народу Казахстана «Стра-

тегия «Казахстан - 2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» от 14 декабря 
2012 года. В нем сохранены проверенные вре-
менем основные положения действующего Ко-
декса об административных правонарушениях и 
структура с делением на Общую, Особенную и 
Процедурную части.

Ныне действующий Кодекс об администра-
тивных правонарушениях преемствовал поч-
ти все статьи КоАП РК от 30 января 2001 года, 
кроме статей «Разглашение врачебной тайны» и 
«Незаконная медицинская деятельность и неза-
конная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ», 
которые были исключены.

Также название и содержание статьи 328-1 
(прежнего КоАПа) были дополнены словами 
«фармацевтическая деятельность». Таким обра-
зом, была расширена ответственность субъектов 
здравоохранения за предоставление ложных све-
дений не только при получении разрешительных 
документов на занятие медицинской деятельно-
стью, но и фармацевтической деятельностью.

В КоАПе РК содержаться следующие виды 
составов административных правонарушений:

– Незаконная медицинская и (или) фармацев-
тическая деятельность (статья 424);

 – Нарушение правил фармацевтической де-
ятельности и сферы обращения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и ме-
дицинской техники (статья 426);

– Недостоверная реклама в области здравоох-
ранения (статья 428);

– Уклонение от медицинского обследования и 
лечения лиц, находящихся в контакте с ВИЧ-ин-
фицированными, больными СПИДом, венери-
ческими болезнями, туберкулезом, а также лиц, 
потребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача (ста-
тья 429);

– Уклонение от лечения лиц с заболевания-
ми, представляющими опасность для окружаю-
щих(статья 430);

– Сокрытие лицами с заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, 
источника заражения и лиц, находившихся с 
ними в контакте (статья 431);

–  Предоставление заведомо ложных сведе-
ний и информации при получении разрешитель-
ных документов на занятие медицинской, фар-
мацевтической деятельностью (статья 432) [9].

Общественная опасность данных деяний со-
стоит в посягательстве на конституционное пра-
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во человека, установленное в ст.29 Конститу-
ции РК, на квалифицированную медицинскую 
помощь, в том числе и на лечение, связанное с 
ухудшением их состояния здоровья, созданием 
угрозы их гибели. 

Родовым объектом административных право-
нарушений является здоровье населения.

Непосредственным объектом рассматривае-
мых статей является:

- порядок осуществления медицинской и фар-
мацевтической деятельности – ст. ст. 424, 426, 
432 КоАП РК;

– порядок размещения, производства и рас-
пространения рекламы - ст. 428 КоАП РК;

– здоровье -  ст. ст. 429, 430, 431 КоАП РК.
Согласно п. п. 73 п. 1 ст. 1 Кодекса РК «О здо-

ровье народа и системе здравоохранения в РК» 
от 18 сентября 2009 года, медицинская деятель-
ность – это профессиональная деятельность фи-
зических лиц, получивших высшее или среднее 
профессиональное медицинское образование, а 
также юридических лиц, направленная на охра-
ну здоровья граждан.

Согласно  п. п. 112 п. 1 ст. 1 Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения в 
РК» от 18 сентября 2009 года, фармацевтическая 
деятельность - это деятельность, осуществляе-
мая в области здравоохранения по производству, 
изготовлению (за исключением медицинской 
техники), оптовой и розничной реализации ле-
карственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, связанная 
с закупом (приобретением), хранением, ввозом, 
вывозом, контролем качества, оформлением, 
распределением, использованием и уничтожени-
ем лекарственных средств, изделий медицинско-
го назначения и медицинской техники, а также 
обеспечением их безопасности, эффективности 
и качества [9].  

Дополнительным объектом является порядок 
законного оборота лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и медицинской 
техники (статья 426 КоАП РК) и жизнь (ст. ст. 
429-431 КоАП РК).

В соответствии с Кодексом РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» от 18 сен-
тября 2009 года, здоровье - состояние полного 
физического, духовного (психического) и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов [9].

В некоторых составах административных 
правонарушений имеется предмет правонаруше-
ния.

В ч. 5 статьи 424 КоАП РК предметом право-

нарушения являются лекарственные средства.
В статье 426 КоАП РК предметом правона-

рушения являются лекарственные средства, из-
делия медицинского назначения и медицинской 
техники.

Согласно п. п. 18 п. 1 ст. 1 Кодекса «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения» от  
18 сентября 2009 года, лекарственное средство 
- средства, представляющие собой или содер-
жащие фармакологически активные вещества, 
вступающие в контакт с организмом человека 
или проникающие в его органы и ткани, пред 
или проникающие в его органы и ткани, пред-
назначенные для профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний, а также изменения состо-
яния и функций организма: лекарственная суб-
станция, лекарственное сырье, балк-продукты 
лекарственных средств, лекарственные препара-
ты [9].

Рецепт представляет собой бланк, лист бума-
ги определенной формы, заполненный с соблю-
дением необходимых реквизитов.

В статье 432 предметом правонарушения яв-
ляются документы, предоставля предоставляе-
мые для получения разрешительных документов 
на занятие медицинской и фармацевтической де-
ятельности.

Объективная сторона рассматриваемых пра-
вонарушений в большинстве случаев соверша-
ется путем действия. Только три состава адми-
нистративного правонарушения совершаются 
путем бездействия – ст. ст. 429-431 КоАП РК.

Субъективная сторона рассматриваемых со-
ставов административных правонарушений ха-
рактеризуется умышленной формой вины.

КоАП РК содержит следующее определение 
умышленного административного правонару-
шения.

Административное правонарушение призна-
ется совершенным умышленно, если физиче-
ское лицо, его совершившее, сознавало проти-
воправный характер своего действия (бездей-
ствия), предвидело его вредные последствия и 
желало или сознательно допускало наступление 
этих последствий либо относилось к ним безраз-
лично.

Субъектом административного правонаруше-
ния выступают физические лица, должностные 
лица, субъекты малого предпринимательства, 
субъекты среднего предпринимательства и субъ-
екты крупного предпринимательства.

Уголовная ответственность за медицинские 
правонарушения. С 1 января 2015 года в Респу-
блике Казахстан действует новый Уголовный 
Кодекс Республики Казахстан. 
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В ст. 4 УК РК введено новое понятие «уго-
ловное правонарушение», которое состоит из 
двухзвенной системы уголовно - наказуемых 
деяний: преступлений и уголовных проступков, 
находящихся на стыке административного пра-
вонарушения и преступления по степени обще-
ственной опасности.

Согласно ч. 2 ст. 10 УК РК, преступлением 
признается совершенное виновно обществен-
но опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное настоящим Кодексом под угроза-
прещенное настоящим Кодексом под угрозой на-
казания в виде штрафа, исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения свободы или 
смертной казни.

В новом Уголовном кодексе появилась новая 
глава, посвященная «Медицинским уголовным 
правонарушениям». Данная глава УК РК содер-
жит 7 составов уголовных правонарушений: из 
них 4 состава относятся к уголовным проступ-
кам, а 3 состава - к преступлениям.

К уголовным проступкам относятся: 
– Ненадлежащее выполнение профессио-

нальных обязанностей медицинским или фарма-
цевтическим работником (статья 317 УК РК);        

– Неоказание помощи больному (статья 320 
УК РК);

– Разглашение врачебной тайны (статья 321 
УК РК);

– Незаконная медицинская и фармацевти-
ческая деятельность и незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных документов, даю-
щих право на получение наркотических средств 
и психотропных веществ (статья 322 УК РК).

К преступлениям относятся следующие со-
ставы:

– Нарушение порядка проведения клиниче-
ских исследований и применения новых методов 
и средств профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации (статья 318 УК РК);

– Незаконное производство аборта (статья 
319 УК РК);

- Обращение с фальсифицированными лекар-
ственными средствами, изделиями медицинско-
го назначения или медицинской техникой (ста-
тья 323 УК РК) [10]. 

Общественная опасность данных уголовных 
правонарушений состоит в посягательстве на 
конституционное право человека, установленное 
в ст. 29 Конституции РК от 30 августа 1995 года, 
на квалифицированную медицинскую помощь, в 
том числе и на лечение, связанное с ухудшением 
здоровья, созданием угрозы их гибели. По статье 
321 УК РК, общественная опасность выражается 

в нарушении закрепленного ст. 18 Конституции 
РК права на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну.

Критерием построения системы Особенной 
части УК РК от 16 июля 1997 года выступал 
родовой объект преступления, т. е. группа од-
нородных общественных отношений (благ, ин-
тересов), нарушаемых близкими по своей сути 
преступными посягательствами. При этом ро-
довому соответствуют - главы Особенной части 
Кодекса. Традиционно расположение (последо-
вательность) в УК соответствующих глав (групп 
преступлений) принято ставить в зависимость от 
значимости, социальной ценности объекта пося-
гательства.

После появления новой главы «Медицинские 
уголовные правонарушения» в УК РК от 3 июля 
2014 года, встает вопрос по какому же критерию 
были объединены данные составы уголовных 
правонарушений. Дело в том, что составы, вхо-
дящие в данную главу УК РК раньше были рас-
положены в разных главах.

Такие статьи как: ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей медицинским 
и фармацевтическим работниками (статья 317 
УК РК), нарушение порядка проведения клини-
ческих исследований и применения новых мето-
дов и средств профилактики, диагностики, ле-
чения и медицинской реабилитации (статья 318 
УК РК), незаконное производство аборта (статья 
319 УК РК), неоказание помощи больному (ста-
тья 320 УК РК) ранее относились к главе «Пре-
ступлений против личности». Родовым объектом 
данных преступлений являлись охраняемые уго-
ловным законом интересы личности.

Разглашение врачебной тайны (статья 321 УК 
РК) относилось к главе «Преступления против 
конституционных и иных прав и свобод челове-
ка и гражданина». Родовым объектом преступле-
ний по данной главе являлись совокупность кон-
ституционных и иных прав и свобод человека.

Незаконная медицинская и фармацевтиче-
ская деятельность и незаконная выдача либо по-
делка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств и 
психотропных веществ (статья 322 УК РК) ра-
нее относились к главе «Преступления против 
здоровья населения и нравственности». Родо-
вым объектом данной главы является здоровье и 
нравственность населения. 

Как мы видим из вышеуказанного, что родо-
вые объекты данных составов уголовных право-
нарушений совсем не похожи.

Непосредственным   объектом  медицинских
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уголовных правонарушений является порядок 
осуществления медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности, в некоторых составах объек-
том выступает здоровье. 

Факультативный объект медицинских уголов-
ных правонарушений - здоровье и жизнь.

В соответствии с Кодексом РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» от 18 сен-
тября 2009 года, здоровье - состояние полного 
физического, духовного (психического) и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов [9].

Состояние здоровья населения является ин-
тегральным показателем социальной ориенти-
рованности общества, социальных гарантий, 
характеризующих степень ответственности го-
сударства перед своими гражданами.

Здоровье по С.И.Ожегову есть правильная, 
нормальная деятельность организма [11, с. 9]. 
По мнению Н.И. Медведевой, «здоровье следу-
ет понимать, как определенное физиологическое 
состояние организма конкретного лица, каким 
бы оно не было» [12, с. 13]. По В.П.Казначееву, 
«здоровье - это сохранение и развитие биологи-
ческих и психических функций организма, опти-
мальной трудоспособности и социальной актив-
ности человека, способности в соответствии с 
возрастными особенностями к воспроизведению 
здорового потомства при максимальной продол-
жительности жизни» [13, с. 17-18]. По мнению 
Н.З. Султановой, здоровье - это состояние пол-
ного физического, психического, социального 
благополучия, когда системы и органы чело-
века находятся в гармонии с окружающим 
миром, но и при наличии каких - либо болез-
ненных состояний человека и физических 
дефектов организма [14].

С точки зрения Г.К.Утибаева, здоровье 
населения - это здоровье общества, которое 
определяется комплексом показателей: рож-
даемостью, смертностью, заболеваемостью, 
уровнем физического развития людей, сред-
ней продолжительностью жизни и др. Он 
пишет, что здоровье общества зависит от 
многих факторов: экономических, полити-
ческих, социальных, экологических, демо-
графических, природно-климатических. В 
тоже время состояние здоровья может быть 
установлено на основании личных (субъ-
ективных) ощущений данного конкретного 
человека в совокупности с данными клини-
ческого  обследования,  с  учетом  пола, воз-

раста, а также с учетом социальных, гео-
графических и материальных условий, в 
которых живет или временно находится 
человек, под этим Г.К.Утибаев понимает 
здоровье индивида (человека) [15]. 

Основными показателями здоровья населе-
ния обычно считаются:

1) санитарно-демографические показатели, 
характеризующие его воспроизводство (рожда-
емость, смертность, причины смерти, средняя 
продолжительность жизни, конечные результа-
ты воспроизводства);

2)  показатели заболеваемости населения (об-
щая заболеваемость, инфекционная заболевае-
мость (важнейшие неэпидемические болезни, 
заболеваемость с временной утратой трудоспо-
собности, заболеваемость по данным госпита-
лизации));

 3) показатели физического развития (рост, 
вес и др.) основных половозрастных групп [16].

Следует отметить, что в настоящее время в 
литературе имеется более ста определений здо-
ровья, которые условно можно классифициро-
вать по трем критериям: с точки зрения соци-
альных отношений, экономических подходов и с 
учетом биологических характеристик [15, c. 15].

С точки зрения социальных отношений, здо-
ровье населения можно понимать, как совокуп-
ность общественных отношений, обеспечива-
ющих нормальное физическое и психическое 
здоровье множества неперсонифицированных 
граждан в масштабах региона, области и т.д. [17, 
с. 236].

Затрагивая уголовно-правовой контекст дан-
ной проблемы, Э.Г.Гасанов определяет здоро-
вье населения как совокупность охраняемых 
уголовным законом однородных общественных 
отношений, обеспечивающих безопасность 
здоровья множества неперсонифицированных 
индивидов, объединенных одной территорией, 
одной местностью, одним регионом и т.д. либо 
экологическим или иным признаком, путем 
ограждения граждан от неквалифицированной 
медицинской помощи, возможности эпидеми-
ческих и других заразных заболеваний и неме-
дицинского негативного воздействия наркотиче-
ских средств.

В.С. Комисаров, критикуя определение                 
Э.Г. Гасанова отмечает, что «с одной сторо-
ны, данное определение излишне громоздко, а 
с другой - оно носит ограниченный характер, 
поскольку, давая исчерпывающий перечень ин-
струментария воздействия на здоровье (неква-
лифицированная медицинская помощь, возмож-
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ность эпидемических и других заразных заболе-
ваний и немедицинское негативное воздействие 
наркотических средств)». Э.Г. Гасанов оставляет 
вне поля соответствующего понятия воздействие 
сильнодействующих или ядовитых веществ и 
товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности.

А.Е. Шалагин определяет здоровье население 
в уголовном правовом значении как обособлен-
ную группу общественных отношений, отража-
ющих физическое и психическое благополучие 
людей, объединенных одной территорией или 
местностью, условиями проживания, труда и от-
дыха [18, с. 18].

В целом разделяя позицию А.Е. Шалагина, 
хотелось бы отметить, что уяснение проблемы 
на территориальном уровне имеет важное при-
кладное значение. В данном случае речь идет о 
проблеме дефиниции такой категории как здоро-
вье, с целью определения мер, направленных на 
его охрану.

Заключение. Одной из важнейших задач уго-
ловного права является охрана жизни и здоровья 
человека.

В уголовных кодексах зарубежных стран 
предусмотрена ответственность за гораздо более 
широкий круг преступлений в сфере здравоох-
ранения. Уголовное законодательство большин-

ства зарубежных стран уделяет значительное 
внимание преступлениям, связанным со стре-
мительным развитием высоких технологий. В 
частности, криминализированы нарушение по-
рядка и условий трансплантации (ст. 164 УК Ре-
спублики Беларусь, ст. 143, 144 УК Украины, ст. 
511-3, 511-5, 511-6, 511-7 УК Франции), проведе-
ние опытов надчеловеком (ст. 142 УК Украины), 
генетические манипуляции (ст. 160, 161 УК Ис-
пании), купля-продажа органов, тканей, клеток 
или продуктов жизнедеятельности человека (ст. 
511-2, 511-4 УК Франции).

За ненадлежащее исполнение своих профес-
сиональных обязанностей медицинские работ-
ники подлежат уголовной ответственности (ст. 
221-6, 222-19 УК Франции, ст. 140 УК Украи-
ны, ст. 162 УК Республики Беларусь, ст. 335 УК 
КНР). Работники сферы здравоохранения несут 
также уголовную ответственность за получение 
незаконного вознаграждения (ст. 184, 354 УК 
Украины, 430 и 433 УК Республики Беларусь). 
Особенностью Уголовных кодексов Франции и 
Китайской Народной Республики является воз-
можность привлечения к уголовной ответствен-
ности в случае причинения вреда здоровью па-
циенту не только медработников, но и медицин-
ских организаций и их руководителей [23, с. 15].
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Abstract
When determining plurality of criminal offenses also special importance of a causal relationship is 

defined. This feature is caused by obligation of a causal relationship. Gives the chance to estimate them 
as one perfect obtusion to define a causal relationship of the committed one crime by the person and 
also definitions of a causal relationship of the committed several crimes by one person, first, secondly, 
as plurality of criminal offenses. Thus, the etoobstoyatelstvo is the basis to define questions of criminal 
liability, the amount of the imposed sentence.

Keywords: Criminal law, criminal offense, causal relationship, corpus delicti.

Қылмыстық құқықта қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың көптігін анықтаған кезде, 
себепті байланыстың ерекше маңызы бар. Бұл 
ерекшелік себепті байланыстың міндеттілігінен 
айқын көрінеді. Бір адамның жасаған жеке қыл-
мысында себепті байланысты бекіту және бір 
адаммен жасалатын бірнеше қылмыстардағы се-
бепті байланысты анықтау қылмыстарды бірін-
шіден – жеке, екіншіден – көптік деп ажыратуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл ажырату 
қылмыстық  жауаптылық  мәселесін,  жаза  мөл-

шерін шешуге бірден – бір негіз болып табыла-
ды. Жеке қылмыстар мен қылмыстардың көпті-
гін ажырату, тергеу, сот қызметінде аса маңызды 
рөл атқарады. Кейбір жағдайларда оны ажырату 
белгілі бір тұрғыда қиындық та туғызады. Ай-
тылған қиындықтың орын алуы заңды нәрсе, өй-
ткені кейбір жеке қылмыстар мазмұны жағынан 
күрделі болып, бірнеше іс-әрекеттен құралған-
дықтан көптік қылмыстарға ұқсас келеді. Жеке 
қылмыстық құқық бұзушылықтар деп, қылмы-
стық  заңда  көрсетілген  бір  қылмыс   белгілері



39

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 

бар қоғамға қауіпті іс-әрекетті айтамыз. Қыл-
мыстық заңда көрсетілген бірнеше әрекеттерді 
жасау, қылмыстық құқық бұзушылықтар көпті-
гінің орын алғанын білдірмейді. Құқыққа қайшы 
бірнеше әрекет жасалғанда, жеке қылмыстық 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың көптігін ажырату үшін келесі 
белгілерді ескеру қажет.    

Біріншіден,  жеке қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың барлық объективтік және 
субъективтік белгілері өзара ішкі байланыста 
болады.   

Екіншіден, объективтік белгілердің ор-
тақтығы, әрбір әрекет бір объектіге және бірдей 
зардап келтірумен сипатталады. 

Үшіншіден, субъективтік белгілердің ор-
тақтығы, әрбір әрекет кінәнің бір нысанымен 
жасалып және қылмыстық ниеттің бірдей бо-
луымен сипатталады. Ал керісінше болғанда 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптігі 
орын алады.   

Жеке қылмыстық құқық бұзушылықтар заң-
дылық құрылымына байланысты жай және күр-
делі болып екіге бөлінеді. Жеке жай құрамдағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар бір объектіге, 
бір әрекет арқылы кінәнің бір нысанымен зиян 
келтіру арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, 
Адам өлтіру (ҚРҚК-ң 99-бабы)[1]. Бұл жерде 
бір объектіге яғни адамның өміріне, бір әрекет 
арқылы және бір кінә нысанымен яғни қасақана-
лықпен жәбірленушіге қоғамға қауіпті зиян кел-
тіріледі.  
      Күрделі жеке құрамдағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар, жай құрам сияқты бір қыл-
мыстық құқық бұзушылық құрамын құрайды 
және Қылмыстық кодекстің бір бабымен са-
раланады, бірақ жеке жай қылмыстық құқық 
бұзушылықтармен салыстырғанда, оның объ-
ективтік жағы күрделі мазмұнмен сипатталады 
яғни бұл жерде істелінетін іс-әрекеттің сандық 
жағы, басқа да қосымша қылмыс зардаптары-
ның орын алуы сөз болып отыр. Күрделі жеке 
құрамдағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 
қылмыстық заңға сәйкес: жалғасқан қылмыс, 
созылмалы қылмыс, күрделі құрамды қылмыс, 
балама іс-әрекетті қылмыс және қосымша ауыр 
зардаптың болуымен сипатталатын қылмыс деп 
бірнеше түрлерге бөлінеді.

Жалғасқан қылмыс дегеніміз, ортақ мақсатқа 
жетуге бағытталған ұқсас (бірдей) қылмысты 
әрекеттерден құралған, жиынтығында бір қыл-
мыс болып табылатын қылмыстарды айтамыз. 
Жалғасқан қылмыстарда, бір қылмысты әрекет 
бірнеше бөлікке бөлініп жүзеге асырылуы мүм-
кін. Аталған қылмыстар тек қана әрекет арқылы 

жасалып және қасақаналықпен сиптталады. 
Көрсетілген анықтамаға сәйкес жалғасқан қыл-
мыстардың мынандай белгілері бар:

Біріншіден, барлық әрекеттер бір объектіге 
бағытталуы қажет.  

Екіншіден, ұқсас қылмысты әрекеттердің 
жиынтығынан құралуы қажет.     

Жеке күрделі қылмыстардың келесі түрі - 
созылмалы қылмыс. Ол  белгілі бір уақыт ара-
лығында үзіліссіз жүретін іс-әрекет. Бұл жерде 
іс-әрект уақыт аралығына созылғанымен біреу 
болып табылады, демек іс-әрекет пен қоғамға 
қауіпті зардап арасындағы себепті байланыс та 
біреу. Созылмалы қылмыс деп, кінәлінің өзі-
не қылмыстық заң жазамен қорқытып жүкте-
ген міндеттемелерін ұзақ мерзімге орындамай 
әрекет немесе әрекетсіздік арқылы белгілі бір 
қылмыс құрамын үзіліссіз, белгілі бір уақыт 
аралығында істеуін айтамыз. Созылмалы қыл-
мыстарға Қылмыстық кодекстегі мынандай 
құрамдарды жатқызуға болады. Мысалы, қыл-
мыс туралы хабарлау (434-бап), қашқындық 
(442-бап), әскери қызметтен жалтару (387-бап), 
бас бостандығынан айыру орнынан, тұтқындау-
дан немесе қамаудан қашу (426- бап) және т. б.  
Cозылмалы қылмыс қандай да бір қылмыстық 
әрекеттен немесе әрекетсіздіктен басталып, 
кінәлінің өзінің қылмыстық іс-әрекетті жалға-
стыруға бас тарту (айыбын өз мойнына алып 
келу) немесе қылмысты әрі қарай жалғастырып 
жасауға тосқауыл болатын (қылмыскерді ұстау) 
оқиғалардың орын алуымен аяқталады. 
  Үшінші түрі, күрделі құрамды қылмыстар. 
Күрделі құрам деп екі немесе одан да көп іс-әре-
кеттерден құралатын, оның әрқайсысының бірі-
нен-бірін бөліп қарағанда жай түрдегі қылмыс 
құрамына жататын, бірақ ішкі бірлігі бойынша 
бір қылмысты құрайтын қылмыстардың жиын-
тығын айтамыз. Мысалы, ҚРҚК-ң 192-бабы 
қарақшылық құрамын алсақ, мұнда бөтен бі- 
реудің мүлкіне иелік ету жәбірленушінің өмірі 
мен денсаулығына қауіпті күш жұмсау арқылы 
жүзеге асырылады. Осы жағдайда және  әр түр-
лі қылмыстық әрекеттер яғни жәбірленушінің 
өмірі мен денсаулығына қауіпті күш көрсету 
және мүлікті иемдену немесе иемденуге оқталу 
бір күрделі қылмыс құрамын құрайды, бірақ осы 
әрекет ішкі бірлігіне байланысты бір қылмыс 
құрамын – қарақшылықты құрап тұр.

Жеке күрделі қылмыс құрамының төртінші 
түрі балама іс-әрекетті қылмыс. Оның ерекшелі-
гі Қылмыстық кодекстің Ерекше бөліміндегі бап-
тың диспозициясында көрсетілген әрбір әрекет 
немесе   әрекетсіздікті  жасау аяқталған қылмыс 
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құрамын білдіреді. Мысалы, ҚРҚК-гі 287 бап 
қаруды, оқ дәрілерді, жарылғыш заттарды және 
жару құрылғыларын заңсыз сатып алу, беру, өт-
кізу, сақтау, тасмалдау немесе алып жүру. Кінәлі 
көрсетілген әрекеттердің біреуін немесе екеуін, я 
болмаса бәрін жасаса да аталған қылмыс құрамы 
орын алады. 

Жеке күрделі құрамның соңғы түрі қосымша 
ауыр зардаптың болуымен сипатталатын қыл-
мыс болып табылады. Ол екі жеке іс-әрекеттен 
құралғанымен, ішкі өзара байланысының нәти-
жесінде бір қылмысты құрайды. Мысалы, ҚР 
ҚК-ң 119 бабының 4 бөлігі: «Абайсызда жәбiр-
ленушiнiң өліміне не оның денсаулығына ауыр 
зиян келтiруге әкеп соққан заңсыз түсік жасау – 
« делінген. Бұл жерде  өз алдына екі жеке әрекет 
бар, бірі заңсыз аборт, екіншісі жәбірленушінің 
абайсызда қаза табуы немесе денсаулығына 
ауыр зиян келу. Бірақ, олардың ішкі байланы-
сына яғни әрекет пен зардаптың және олардың 
арасындағы себепті байланыс, аталған әрекет-
терді бір қылмыс құрамы ретінде түсіндіруге 
мүмкіндік береді. Аталған жеке қылмыстардың 
барлығында, іс-әрекет пен қоғамға қауіпті зар-
дап арасында бір себепті байланыс болады. Оны 
анықтау жоғардағы көрсетілген себепті байла-
нысты дұрыс анықтауға мүмкіндік беретін бел-
гілерге сай жүзеге асырылады. Одан көп себепті 
байланыстардың орын алуы жеке қылмыстар 
емес, қылмыстардың көптігіне жол береді. Жеке 
қылмыстардағы себепті байланысты шартты 
түрде «жеке себепті байланыс» деп атауға бола-
ды.  

Қылмыстық құқық бұзушылқтардың көптігі 
мынандай белгілермен сипатталады:  

1) бір адам екі немесе одан да көп әрқайсысы 
жеке-жеке құрам болып табылатын қылмыстық 
құқық бұзушылықты істеуі қажет; 

2) кінәлімен істелген әрбір іс-әрекет сот 
үкімінде белгіленуі керек; 

3) заңға сәйкес қылмыстық жауаптылықтың 
ескіру мерзімі өтіп кетпеуі тиіс, бұрын шыға-
рылған үкімінің орындалу мерзімі өтіп кетпеуі 
қажет және кешірім немесе рақымшылық ак-
тілерімен адамның бұрын жасалған іс – әрекет-
тері үшін соттылығы жойылмауы керек;

4) әрбір қылмыстық құқық бұзушылық 
аяқталған немесе аяқталмаған болуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық ко-
дексінде, қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
көптігі деген санат жоқ. Қылмыстық кодекстегі 
бекітілген оның нысандары қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың көптігі туралы айтуға мүм-
кіндік береді. Қылмыстық құқық бұзушылықтар

дың көптігі дегеніміз не? Қылмыстық құқық 
бұзушылыққа жауапқа тартудың мерзімі ескір-
меген немесе сотталғандықтан арылмаған не-
месе сотталғандығы жойылмаған жағдайда бір 
адамның екі немесе одан да көп қылмыстық 
құқық бұзушылықты істеуін қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың көптігі деп айтамыз.

Қазақстан Республикасының қылмыстық 
заңы іс-әрекеттің құрылысына байланысты қыл-
мыстық құқық бұзушылықтар көптігінің үш түр-
лі нысанын бөліп ажыратады: қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуы (12-
бап), қылмыстық құқық бұзушылықтар жиын-
тығы (13-бап), қылмыстардың қайталануы, қыл-
мыстардың қауіпті қайталануы (14- бап). 

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірне-
ше рет жасалуы ҚРҚК-ң 12- бабының 1 бөлігіне 
сәйкес, осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң дәл сол 
бiр бабында немесе бабының бөлiгiнде көздел-
ген екi немесе одан да көп іс-әрекеттi жасау қыл-
мыстық құқық бұзушылықтардың бiрнеше рет 
жасалуы деп танылады[2]. Қылмыс және қыл-
мыстық теріс қылық өзара бірнеше рет жасалуды 
құрамайды.  Қылмыстық құқық бұзушылықтар-
ды бірнеше мәрте жасаудың өзіне тән белгілері 
бар. Олар: бірінші және одан кейінгі қылмыстар-
ды істеуде уақыт жөнінен үзіліс болуы қажет; 
қылмыстық жауапқа тартудың мерзімі ескірме-
уі керек; егер адам сотталған болса, сотталған-
дықтан арылмауы немесе сотталғандығы жой-
ылмауы тиіс. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың бiр-
неше рет жасалуында себепті байланысты 
анықтау негізгі шарт болып табылады. Себепті 
байланыс анықталмайынша, қылмыстық құқық 
бұзушылықтар бiрнеше рет жасалды деп та-
нуға болмайды. Кінәлінің істеген (Қылмыстық 
кодекстің белгілі бір бабында немесе бабының 
бөлігінде) әрбір аяқталған іс – әрекеті мен одан 
туындаған зардап арасындағы себепті байланыс 
міндетті түрде анықталуға жатады. Және ол екі 
я одан да  көп болуы қажет. Қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың бiрнеше рет жасалуындағы 
себепті байланысты кең мағынада «көптік не-
месе күрделі себепті байланыс» деп атауға бо-
лады. Сонымен біздің ойымызша жеке қылмы-
стық құқық бұзушылық пен көптік қылмысық 
құқық бұзушылықты ажыратудағы тағы бір 
белгі – сандық себепті байланысты табу.  
Жеке қылмыстық құқық бұзушылықтарды- жеке 
(бір) себепті байланыс болса, көптік қылмыстық 
құқық бұзушылықта - күрделі (екі немесе одан 
да көп) себепті байланыс болады. Көрсетілген 
себепті  байланыстарды дұрыс анықтау қылмыс-
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тық жауаптылық мәселесін шешкенде де орасан 
зор қызмет атқарады. Оған сәйкес, бірнеше рет 
жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардағы 
көптік себепті байланыстарды анықтау қатаң жа-
заға әкеп соқтыратын мән-жай есебінде қарасты-
рылады. ҚРҚК-ң 12 бабының 4, 5 бөлігіне сәй-
кес: «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуы осы 
Кодексте неғұрлым қатаң жазаға әкеп соғатын 
мән-жай ретiнде көзделген жағдайларда, адам-
ның жасаған қылмыстары осы Кодекстiң Ерекше 
бөлiмiнiң қылмыстарды бiрнеше рет жасағаны 
үшiн жаза көзделетiн бабының тиiстi бөлiгi бой-
ынша сараланады.

Қылмыстық теріс қылықтардың бірнеше рет 
жасалуы осы Кодексте неғұрлым қатаң жазаға 
әкеп соғатын мән-жай ретiнде көзделген жағдай-
ларда, адамның жасаған қылмыстық теріс 
қылықтары осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң 
қылмыстық теріс қылықтарды бiрнеше рет жа-
сағаны үшiн жаза көзделетiн бабының тиiстi 
бөлiгi бойынша сараланады « делінген.  

Сонымен қатар қылмыстық құқық теори-
ясында бірнеше мәрте жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылық жалпы және арнаулы болып 
екі түрге бөлінеді. Бірнеше мәрте жасалған 
қылмыстық құқық бұзушылықтың жалпы қай-
талануы деп істелген қылмыстың қоғамға қа-
уіптілігінің мәні мен дәрежесіне қарамастан кез 
келген басқа бір қылмыстық құқық бұзушылқты 
қайталап жасаушылықты айтамыз. Жалпы қай-
талану қылмысты саралауға әсер етпейді, бірақ 
жаза тағайындалғанда жазаны ауырлататын мән-
жай ретінде есепке алынуы мүмкін (ҚРҚК-ң 54 
бабының 1 бөлігі, 1) тармағы). Бірнеше мәрте 
жасалған қылмыстың арнаулы қайталануы де-
геніміз, адамның біртектес немесе ұқсас қылмы-
стық іс-әрекетті тағы да жасауы болып табыла-
ды. Біртектес қылмыстар дегеніміз, объективтік 
және субъективтік белгілері ұқсас, кінәнің бір 
түрлі нысаны орын алатын, бір немесе бірнеше 
ұқсас объектіге қылмысты түрде қол сұғатын 
қылмыстарды айтамыз. Мысалы, ұрлық және то-
нау. Ұқсас қылмыстар дегеніміз, бір қылмыстың 
құрамына жататын қылмыстың қайталанып істе-
луі. Мысалы, екі рет адам өлтіру.

Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптігінің 
екінші нысаны – қылмыстардың жиынтығы. 
Қылмыстық кодекстің 13-бабына сай: «Осы Ко-
декстiң түрлi баптарында немесе баптарының 
бөлiктерiнде көзделген, адам солардың бiр-
де-бiреуi үшiн сотталмаған немесе заңмен бел-
гiленген негiздер бойынша қылмыстық жауап-
тылықтан босатылмаған екi немесе одан да көп 
іс-әрекеттi жасау, қылмыстық құқық  мынандай

бұзушылықтардың жиынтығы деп танылады. 
Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиын-
тығы кезінде адам, егер осы іс-әрекеттердiң 
белгiлерi осы Кодекстiң бiр бабының немесе 
бабының бiр бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жазаны 
көздейтiн нормасында қамтылмаған болса, әр-
бiр жасалған іс-әрекет үшiн осы Кодекстiң тиiстi 
бабы немесе бабының бөлiгi бойынша қылмы-
стық жауаптылықта болады».

Көрсетілген анықтамаға сәйкес, қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың жиынтығының мынан-
дай белгілерін ажыратуға болады:   
 1) кінәлі екі және одан да көп қылмыстық құқық 
бұзушылықты жасауы қажет;

2) кінәлімен жасалатын әрбір қылмыстық 
құқық бұзушылық, Қылмыстық кодекстің әртүр-
лі баптарымен саралануға жатады;  

3) адам өзінің істеген қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың бірде біреуі үшін сотталмауы 
тиіс;

Адамның істеген әртүрлі қылмыстық құқық 
бұзушылығы мен одан туындаған зардаптың 
арасындағы көптік себепті байланыс міндетті 
түрде құқық қорғау органдарымен анықталуға 
жатады. Себепті байланыс қылмыстық  құқық 
бұзушылықтың жиынтығы болып табылатын 
зардап тудырған қоғамға қауіпті әртүрлі іс-әре-
кет үшін қылмыстық жауаптылық негізі болып 
табылады.

Қылмыстық құқық теориясында қылмы-
стық құқық бұзушылықтың жиынтығы екі түрге 
бөлінеді: идеалды және нақты (реалды). 
Қылмыстық құқық бұзушылықтың идеалды 
жиынтығы деп, кінәлінің бір іс-әрекетінен бір-
ден қылмыстық заңның әртүрлі баптары, бір 
баптың әртүрлі бөліктері, тармақшалары бой-
ынша сараланатын екі я одан да көп қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың істелуін айтамыз. 
Идеалды жиынтық үшін кінәлінің жасаған ісінің 
бір рет орын алуының, әлде ол істің біршама 
ұзақ уақыт аралығында жасалып келгендігінің 
ешқандай әсері жоқ. Идеалды жиынтық әрекет-
термен қатар, әрекетсіздіктен де құралуы мүм-
кін. Қылмыстық құқық бұзушылықтың идеалды 
жиынтығындағы себепті байланыстың өзіндік 
ерекшелігі бар. Бұл ерекшелік бір іс-әрекеттен 
бірнеше себепті байланыстың яғни жоғарда көр-
сетіп өткен күрделі себепті байланыстың орын 
алуынан көрінеді. Кінәлі екі немесе одан да көп 
қоғамға қауіті зардапты бірнеше іс – әрекетпен 
емес, бір іс-әрекет арқылы келтіреді. Келтірілген 
қоғамға қауіпті әртүрлі зардап адамның қандай 
іс-әрекетінен туындағанын анықтау қажет. Ол 
іс-әрекет біреу болуы тиіс.
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Қылмыстар көптігінің соңғы түрі – қыл-
мыстың қайталануы. Қылмыстың қайталануы 
көптік қылмыстардың ішіндегі ең қауіпті түрінің 
бірі. Өйткені, қасақана қылмыс істеп, ол үшін 
сотталып, өзіне ешқандай нәтиже шығармастан, 
қайтадан қасақана қылмыс істеу бүкіл қоғам 
қауымына, мемлекет және әрбір адамның жеке 
мүддесіне үлкен қауіп төндірітіні сөзсіз. Қыл-
мыстық кодекстің 14-бабының 1 бөлігіне сәйкес: 
«Егер адам бұрын ауыр қылмыс жасағаны үшiн 
бас бостандығынан айыруға сотталған болса, 
осы адамның ауыр қылмыс жасауы қылмыстар-
дың қайталануы деп танылады»[2]. Көрсетіл-
ген анықтамаға сай қылмыстар қайталануының 
мынандай белгілері бар:   

1) кінәлінің екі және одан да көп қылмысты әр 
түрлі уақытта жасауы;

2) соңғы қасақана ауыр қылмыстық істегенде 
сотталғандық атағының болуы шарт.

Қылмыстың қайталануының құқықтық маңы-
зы ең бастысы жазаны ауырлататын мән-жай 
есебінде қарастырылады. Қылмыстың қайтала-
нуы соттың мұндай адамдарға қатаңырақ жаза 
тағайындауына негіз береді және бұрын сот-
талғандығы бар адамдарға заң бойынша жазаны 
өтеу түзеу колониясының қатаң режимінде өтеу-
ге тағайындалады.

Қылмыстың қайталануында себепті байланыс 
орын алу үшін, қасақана қылмыс істеп сотталған 
адам, соттылығы жойылмастан жаңа қасақана 
қылмыс істеуі керек. Сонда әрекет пен қоғамға 
қауіпті зардап арасында жеке себепті байланыс 
орын алады. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАЗАНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЖӘНЕ ӨТЕЛУ ЖАҒДАЙЫ ЖАЙЛЫ

Аңдатпа
Елде жүргізілген пенитенциарлық реформаның нәтижесінде жаңа қылмыстық-атқару кодексі қа-

былданды. Алайда, қазақстандық пенитенциарлық жүйе бүгінде қиын-қыстау кезеңді бастан кешу-
де. Сотталғандарды түзеу әдісі ретінде түрменің тиімсіздігі байқалады. Отандық қылмыстық-атқару 
жүйесінде ескі кеңестік жүйенің  белгілері әлі күнге дейін сақталғандықтан, халықаралық стандарт-
тарға толық сәйкес келмейтін сынды. Сондықтан еліміздің қылмыстық-атқару саясаты мен жазаның 
орындалуын ұйымдастыру жетілдірілу үстінде.

Автор өз мақаласында жазаны орындау мен өтеудің құқықтық реттелу мәселесін, сондай-ақ олар-
дың жай-күйі мен болашағын қарастырады.

Түйін сөздер: пенитенциарная система, қылмыстық-атқару саясаты, орындау және жазаны өтеу 
түзеу әсері сотталғандар пенитенциарлық жүйені жаңғырту.
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О СОСТОЯНИИ ОТБЫВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Аннотация
В результате проведенной пенитенциарной реформы был принят новый уголовный-исполнитель-

ный кодекс. Однако казахстанская пенитенциарная система переживает трудные времена. Замеча-
ется неэффективность тюрьмы как метода исправления преступника. Отечественная уголовная-ис-
полнительная система до сих пор во многом сохраняет черты старой советской системы и далека 
еще от международных стандартов, поэтому в стране совершенствуется уголовно-исполнительная 
политика и организация исполнения наказания.
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ABOUT THE STATE OF SERVING AND EXECUTION
CRIMINAL PUNISHMENT

Abstract
As a result of the conducted penitentiar reform a new criminal-executive code was accepted. However 

the Kazakhstan penitentiar system experiences difficult times. The uneffectiveness of prison is noticed as a 
method of correction of criminal. The home criminal-executive system until now in a great deal saves the 
lines of the old soviet system and distant yet from international standards, therefore criminally-executive 
politics and organization of execution of punishment improve in a country.

An author in the article examines the questions of the legal adjusting of execution and serving of 
punishment of convict, and also their state and prospect.

Keywords: penitentiar system, criminally-executive politics, execution and serving of punishment, 
correctional influence of convict, modernisation of the penitentiar system.

Кіріспе
2014 жылы ҚР ҚАК-нің қабылдануымен отан-

дық қылмыстық-атқару жүйесіне елеулі жаңа-
лықтар енді. Жаңа пенитенциарлық реформаның 
негізінде қылмыстық-атқару жүйесі барынша 
халықаралық стандартқа жақындату көзделуде: 
сотталғандардың түзелуі мүмкіндіктерін қара-
стыру, сотталғандарды мекемеде ұстаудың мате-
риалдық-тұрмыстық жағдайын жақсарту, меди-
цианалық-құқықтық көмектер көрсету және т.б. 

Қылмыстық заңнамаларды ізгілендіре оты-
рып, қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес 
жазаларды кеңінен қолдану жоспарға алынған. 
Осы тұста, Кеңес Одағы тарағаннан бері респу-
блика аумағында пенитенциарлық мекемелер 
саны да, сәйкесінше сотталғандар саны да азай-
ып келеді. Соңғы бірнеше жылда жалпы сот-
талғандар саны 100 мыңнан 33 мыңға, ал түзеу 
мекемелер саны сегізге қысқарып отыр. Әлемдік

түрме индексінде біздің еліміз 200-дің 83-і 
орынды иеленген: әрбір 100 мың халыққа 188 
бас бостандығынан айырылған адамдар тура ке-
леді екен.

Жаңа реформа қолға алынғалы іс-тәжірбедегі 
қылмыстық-атқару жүйесінің, сотталғандардың 
жағдайы жайлы PRI (Халықаралық түрме ре-
формасы) өкілдігінің аумақ директоры Азамат 
Шамбилов былай дейді: «Бүгінде түрме қыз-
меткерлері бір ғана іспен, яғни Сотталғандар 
өз уақыттарын акт залында құр отырып өткі-
зеді. Әкімшілік үшін бұл өте тиімді. Ең басты-
сы – олар режимді бұзбаса, ереуілге шықпаса, 
құқыққа қайшы әрекеттер жасамаса болғаны. 
Аталған жағдай сотталғандардың азып-тозуына 
алып барады, сондай-ақ сотталғандардың әртүр-
лі радикалды топтарға кірулерін жағдай жасай-
ды» [1]. 
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Аталған жағдай отандық пенитенциарлық 
жүйеде әлі де болса атқарылар жұмыстардың,  
өзгерістердің кезек күтіп тұрғанын айқындай-
тындай. қолданылады. Жаза тән азабын шектiру-
дi немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақ-
сат етпейдi»  [2]. 

Қылмыстық жазаның мақсатын кек алу деп 
есептейтін болсақ, онда қылмыстылықтың ал-
дын алу, әділдікті қамтамасыз ету мүмкін бол-
майды. Себебі  мемлекет өзі кек алуды ойлап 
тұрып, сотталған адамды түзелуге үгіттей де, 
қылмыстылықпен күресе де алмайтыны анық. 

Ал заңнамада қарастырылған қылмыстық 
ықпал ету шаралары болса, ол жазалану сезімін 
тудырмайды, керісінше қоғам мүдделерін қорға-
уға, оның азаматтарын сақтауға бағытталған 
мәжбүрлі шараларды сипаттайды. Тұлға қылмы-
стық жауаптылыққа тартылмаған ретте өзге де 
қылмыстық ықпал ету шаралары қолданылады. 
Осы тұста ғылыми еңбектерде қылмыстық жа-
заны кек алу емес, қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін қоғам мәжбүр болатын шара түрінде түсін-
дірген ғалымдар бар. Бұл бағытты ұстанушы-
лар қылмыстық заңнамада жаза жүйесінің тым 
кеңдігіне қарсы, оның астарында теріс зардаптар 
сақталынады, деп есептейді. Бірақ та жаза жүй-
есі сотталушының жеке басының ерекшілігін, 
қоғамға қауіптілік деңгейін ескере отырып, жа-
залаудың балама түрін қолдануға мүмкіндік бе-
ретіндігін түсіндіреді. 

Қылмыстық жазаның мақсаты қылмы-
стылықпен күрестің мәнін қалыптыстырады. 
Қылмыстық атқару органдары сол қылмыстық 
құқық бұзушылықпен күресуші органдар жүй-
есіне жатады. Яғни, жазаның мақсатына қарай 
қылмыстық атқару органдары қызмет етеді. 

Бұл қылмыстық-атқару қызметі қылмыстық 
жазаның орындалуы (атқарылуы), өтелуі ұғы-
мымен байланысты. Қылмыстық атқару ко-
дексінде «орындау» «өтеу» ұғымдары қатар 
қолданылады. Бұл терминдердің қатар қолда-
нылуы негізді, себебі олар сотталғанға ықпал ету 
үрдісін сипаттайды, бірақ та қылмыстық атқару 
құқықтық қатынасының түрлі субъектілеріне ар-
налған.

Жазаны «орындау» термині сотталғандарға 
шектелген құқықтар кешенін қолдануды қамта-
масыз ететін жазаны орындаушы органдар мен 
мекемелерге қатысты қолданылса, ал жазаны 
«өтеу» термині сотталғандарға арналған. Олар 
қылмыстық атқару заңнамаларында бекітіл-
ген ережелерге сәйкес, сот үкіміннің негізінде 
өздеріне жүктелінген міндеттерді орындауы, 
құқық нормаларымен тиым салынған іс-әрекет-
терден тиылуы тиіс.

Мемлекеттік қызметтің арнайы бағыты 
ретінде қылмыстық жазаны орындау қылмы-
стылықпен күресте жалпымемлекеттік міндетті 
іске асырудың бір инструменті болып табылады. 

Қылмыстық жазаны орындайтын органдар 
мен мекемелер жазаның мақсаттарына қол-
жеткізгенде ғана бұл міндеттерді іске асыруға 
мүміндік алады.  
Қылмыстық жазаны орындаудың және қылмы-
стық-құқықтық өзге де ықпал ету шараларын 
қолданудың негізі заңдық күшіне енген сот үкімі 
немесе сот қаулысы болады. Үкімнің нақты 
орындалуының қамтамасыз ету шараларына 
мыналар жатады: а) нақты қылмыстық жазаны 
орындау міндеті жүктелінген арнайы органның 
болуы; ә) сотталған тұлға қылмыстық жазадан 
жалтарған жағдайда тағайындалған қылмыстық 
жазаның оның басқа түрімен алмаса алуы; б) жа-
заны өтеуден жалтарғаны, лауазымды адамның 
сот үкімін, анықтама не қаулыны  орындамағаны 
үшін қылмыстық жауаптылықтың бекітілуі. 

Сотталғандарға мемлекеттік мәжбүрлеу 
шараларын қолдану кешенді сипатқа ие және 
құқықтық шектеу нысанында іске асырылады. 
Мәжбүрлеу қылмыстық жазалардың барлық түр-
леріне тән, бірақ та оның әрбірін орындау кезін-
де құқықтық шектеудің көлемі әртүрлі болады. 
Олар, әдетте, қоғамнан оқшаулаумен байланы-
сты жазаларды өтеуші сотталғандарға қатысты 
кеңінен қолданылады. Мұндағы басты шектеу-
лер: қозғалу бостандығы, қарым-қатынас бостан-
дығы, туыстармен және таныстарымен байланыс 
ұстау, өзінің еңбекке қабілеттігін еркін қолдану 
және т.б. Мысалы, түзеу жұмыстары түріндегі 
жазаны орындау кезінде сотталған тұлғаның жұ-
мыс істейтін орнын таңдауда құқығы шектелінеді 
және де «алименттерді, жарақаттануға немесе 
денсаулықтың өзге де зақымдануына, сондай-ақ 
асыраушысының қайтыс болуына байланысты 
келтірілген зиянды өтеу есебіне мерзімдік төлеу-
ге (өндіріп алуға) жататын қаражатты шегерген-
де, сотталған адамның жалақысының (ақшалай 
үлесінің) оннан елу пайызға дейінгісін ай сайын 
ұстап қалу және жәбірленушілерге өтеу қорына 
аудару арқылы орындалады. 

 Түзеу жұмыстары қылмыстық теріс қылықтар 
үшін – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан 
екі жүзге дейінгі шегінде, қылмыстар үшін ай-
лық есептік көрсеткіштің екі жүзден он мыңға 
дейінгі шегінде белгіленеді» [2]. Ал айыппұл 
түріндегі жазаны орындағанда сотталған тұлға-
ның мүліктік құқықтары шектелінеді. 

Сотталған тұлғаға мәжбүрлеу шараларын 
қолданумен  қатар   психологиялық-педагогика-
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лық, өмір сүру жағдайын ұйымдастыруға, еңбек 
ету  және демалыс жағдайына ықпал етіледі. 

Кез-келген қылмыстық жазаның орындалуы 
сотталған тұлғаның түзелуіне де әсер етеді. ҚР 
ҚАК-нің 3-бабында, сотталған адамды түзеу 
– сотталған адамның құқыққа бағынушылық 
мінез-құлқын, жеке басқа, қоғамға, еңбекке, 
қоғамдағы мінез-құлық нормаларына, қағидала-
рына және әдебіне жағымды көзқарасын қалып-
тастыру, деп түсіндіріледі [3].

Бұл адамның сыртқы (объективті) және ішкі 
(субъективті) жағдайларының ықпал етуімен 
сотталған тұлғаның өзгеру процесі ретінде қара-
лады. Сотталғандарға қылмыстық жазаны орын-
дайтын мекеме мен органның қызметкерлері, 
өзге мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері, қылмыстық жазаны өтеушілердің туы-
стары мен жақындары, сондай-ақ өзге де сот-
талғандар сырттай ықпал етеді. Олар сотталған-
ның жеке басының рухани, еңбектік, эстетика-
лық, интеллектуалдық және физикалық дамуы 
үрдісіне қатысады. Осы аталғандардың барлығы 
«түзелуге ықпал ету» терминін қамтиды.

Сотталғандардың түзелуі ұғымын жазаның 
орындалуының және түзелу құралын қолдану-
дың нәтижесі ретінде де қарауға болады. Қыл-
мыстық заңнамада қарастырылған шартты түрде 
мерзімінен бұрын босатуды сотталған тұлғаның 
түзелуі үшін толық көлемде жазаны өтеуі қажет 
еместігіне сот сенімді болған кезде қолдануы 
деп түсінеміз. Сәйкесінше, бұл бағалаушы ұғым 
болып табылады. Оның мазмұны сотталғандар-
дың түзелу деңгейіне тәуелді болмақ.

Заң шығарушы түзелу ұғымын түсіндірген-
де сотталған адамның жазаны орындау нәтиже-
сінде нақты қолжеткізген қасиеттеріне, әсіресе, 
адами нормалар мен ережелерге, еңбекті сыйла-
уына назар аударады. 

ҚР ҚАК-нің 7-бабына сәйкес [3]:
«1. Мыналар:
1) жазаны өтеу режимі;
2) тәрбиелік ықпал ету;
3) жағымды әлеуметтік байланыстарды 

сақтап тұру;
4) қоғамға пайдалы еңбек;
5) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техни-

калық және кәсіптік білім алуы;
6) қоғамдық ықпал ету сотталғандарды түзеу-

дің негізгі құралдары болып табылады.
2. Сотталғандарды түзеу құралдары жазаның 

түрi, жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың 
сипаты, қоғамға қауiптiлiк дәрежесi, кiнә ныса-
ны мен уәждерi, сотталған адамның жеке басы 
және жазаны өтеу кезіндегі оның мінез-құлқы 
ескеріле отырып қолданылады».

Мұндағы, режим  құқықтық институт ретін-
де түзеумен байланысты кез-келген жаза түрін 
өтеуге тән құбылыс. Жазаны өтеу режимі – бұл 
ҚР ҚАК-де және өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерде белгiленген жазаларды орындау және 
өтеу тәртібі болып табылады. Жекеленген жаза 
түріне қарай жазаны өтеу режимінің өзіндік 
мазмұны және ерекшеліктері болады. Қылмы-
стық жазаны өтеу барысында режим сотталған 
адамның өмірін, еңбек процесін, жұмыстан 
тыс уақытын сипаттай алады. Режимнің негізгі 
элементі болып сотталғандардың субъективті 
құқықтарын шектеу, оларға қосымша міндеттер 
жүктеу саналады. Мұнан байқайтынымыз, ре-
жим жазаның мазмұны қалыптастырғанымен де, 
режим ұғымы жазаның мазмұнынан кең. Басқа-
ша айтсақ, режимнің мазмұнына мыналар жата-
ды: құқықты шектейтін ережелер; тұрмыс-тір-
шіліктегі жеке жүріс-тұрыс ережесі;  өзгелермен 
байланысы; сотталғандардың құқықтық жаға-
дайын ұйымдастыру тәртібі.

Алайда, режимнің тәрбиелік функциясы-
ның шектеулі екендігін ескерген жөн. Себебі 
кей жағдайда сотталғандарды қоғамға пайдалы 
ету үшін жазаның өзі жеткіліксіз болады. Сон-
дықтан да сотталғандар бас бостандығынан 
айыру, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстар, 
бостандығын шектеу түріндегі жазаларды өте-
генде педагогикалық, тәрбиелік сипаттағы түзеу 
шараларын қолдану қажет.

Сотталғандарды түзеу – бұл олардың 
адамдарға, қоғамға, еңбекке, адамзаттардың 
ортақтасып тіршілік ету ережелері мен норма-
ларына, әдет-ғұрыптарға жағымды көзқарас 
қалыптастыру және құқықты сыйлайтын жүріс-
тұрысқа дағдылау болмақ. 

ҚР ҚАК-нің 7-бабына сәйкес, 1) жазаны өтеу 
режимі; 2) тәрбиелік ықпал ету; 3) жағымды әле-
уметтік байланыстарды сақтап тұру; 4) қоғамға 
пайдалы еңбек; 5) бастауыш, негізгі орта, жал-
пы орта, техникалық және кәсіптік білім алуы; 
6) қоғамдық ықпал ету сотталғандарды түзеудің 
негізгі құралдары болып табылады [3].

Енді түзеу құралдарына жеке тоқталсақ. Тү-
зеу құралдарының бірі сотталғандардың қоғам-
дық-пайдалы еңбегі саналады. Қоғамдық-пайда-
лы еңбек – сотталғандарды түзеудің негізі. Ең-
бек үрдісінде адамзаттың жеке басы қалыптаса 
бастайды, тапсырылған ісіне саналы түрде қарау, 
меншіктің барлық нысандарына ұқыптылықпен 
қарау, ұжымдылықты сезіну, тәртіптілік, ең-
бексүйгіштілікке бейімдеу және т.б. Еңбек бел-
гіленген режимнің шегінде ұйымдастырылады, 
сол жағдайда мәжбүрленеді (ҚР ҚАК-нің 119-
бабы).
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Тәрбие жұмыстары сотталғандардың түзелуі, 
адамдарға, еңбекке, адамдардың жалпы тіршілі-
гіне құрметпен қарауды қалыптастыру үшін жүр-
гізіледі. Ол сотталғандардың түзелуіне ықпал 
ететін рухани, құқықтық, еңбек, физикалық және 
басқа да тәрбиелеу іс-шараларынан тұрады. Де-
генмен де тәрбие жұмыстары жазаны өтеу ре-
жимінің шегінде іске асады (ҚР ҚАК-нің 124-
бабы).

Бас бостандығынан айыруға сотталғандар-
дың жалпы білімі. ҚР ҚАК-нің 127-бабына 
сәйкес [3]: «Мекемелерде отыз жасқа толмаған 
сотталғандардың бастауыш, негiзгi орта, жалпы 
орта бiлiмді мiндеттi түрде алуы ұйымдастыры-
лады.

2. Отыз жастан асқан сотталғандар мен мү-
гедектер бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта 
бiлiмдi өздерiнiң қалауы бойынша алады.

3. Емтихандарды тапсыру үшiн оқушылар 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жұмыстан босатылады.

4. Өмiр бойына бас бостандығынан айыру 
жазасын өтеп жүрген, сондай-ақ емдеу-профи-
лактикалық мекемелердегі сотталғандарға баста-
уыш, негізгі орта, жалпы орта білім алуы үшін 
жағдайлар жасалады».

Бас бостандығынан айырылғандарға кәсіптік 
білім беру және кәсіби даярлығы (ҚР ҚАК-нің 
123-бабы). Мекемелерде сотталғандарға техника-
лық және кәсіптік білім беру шаралары ұйымда-
стырылады. Сотталғандарға техникалық және 
кәсіптік білім беруді ұйымдастыру үшін кәсіптер 
мен мамандықтар тізбесін еңбек нарығының мо-
ниторингін ескере отырып, жергілікті атқарушы 
органдармен келісу бойынша мекеме әкімшілігі 
қалыптастырады.

Қоғамдық ықпал ету. ҚР ҚАК-нің 8-бабына 
сай, сотталғандарды түзеуге жұртшылық қаты-
стырылады. Онда былай делінген [3]:

«Сотталғандарды түзеуге қамқоршылық кеңе-
стер мен қоғамдық байқау кеңестері, сотталған-
дардың ата-аналар комитеттері, кәсіптік одақтар, 
еңбек ұжымдары, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген 
қоғамдық бірлестіктер, діни бірлестіктер, қоғам-
дық қорлар мен қайырымдылық қорлары, саяси 
партиялар, басқа да ұйымдар, сондай-ақ азамат-
тар:

1) социологиялық және өзге де мониторингтер 
жүргізу;

2) қылмыстық-атқару қызметі саласындағы 
нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын 
әзірлеуге және қоғамда талқылауға қатысу; 

3) сотталғандарға гуманитарлық және қайы-

рымдылық көмектерді іздестіруге, беруге, оның 
бөлінуіне және пайдаланылуын байқауға қатысу;

4) қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін 
жетілдіруге және сотталғандарға әлеумет-
тік-құқықтық көмекке бағытталған бағдарлама-
лар мен жобаларды әзірлеу және іске асыру;

5) жазаны және өзге де қылмыстық-құқықтық 
ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер 
мен органдарға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін нысандарда өзге 
де жәрдем көрсету арқылы қатыса алады».

Сотталғандардың жазаларды орындау шарт-
тарын саралау және даралау, сондай-ақ сот-
талғандарға түзелу шараларын қолдану пени-
тенциарлық саясаттың басты мақсатына жетуге 
зор мүмкіндік береді.

 Жазаның орындалу шарттарын даралау мен 
түзеу процесі сотталғандардың жазаны өтеуі-
не түрлі жағдай жасайды, нақты айтсақ, сот-
талғандарды әртүрлі қауіпсіздік мекемелерінде, 
әртүрлі санаттағы сотталғандарды бөлек-бөлек 
ұстауға мүмкіндік береді. Жазаны орындауда 
сотталғандарды даралау арқылы төмендегідей 
мақсатқа қолжеткізіледі: бір сотталғанның басқа 
сотталғандарға теріс ықпал етуіне жол бермейді; 
жазаны және түзелу шараларын тиімді қолдану 
үшін тиісті жағдайлар жасайды.

Әрине, бұл үшін қылмыстық және қылмы-
сты-атқару нормалары қажетті алғышарттар 
жасайтыны анық. Ең алдыменен, бас бостан-
дығынан айырылған сотталғандарды жеке топ-
тарға бөледі, олар түрлі режимдегі қауіпсіздік 
мекемелерде жазаларын өтейді, бұл мекемелер-
де түрлі көлемде құқықтық шектеулер қолданы-
лады.

Жазаның орындалу шарттарын даралау сот-
талғандарды топтау әдісіне сүйенеді. Қылмы-
стық-атқару заңнамасына сәйкес, сотталғандар 
жынысына, жасына, бұрын бас бостандығынан 
айыру жазасын өтегендігі, не өтемегендігіне, 
қылмыскердің жеке басына, кінәсіне қарай топ-
тастырылады.

ҚР ҚАК-нің 96-бабында көрсетілгендей, жа-
заны орындау кезеңінде оны даралау мақсатын-
да сотталған адамның мінез-құлқы дәрежесін 
айқындау арқылы оның мінез-құлқын бағалау 
жүзеге асырылады [3]:

«Сотталғандардың мінез-құлық дәрежелері 
мынадай критерийлер негізінде айқындалады:

оң сипатталатын сотталғандар үшін:
1) кемінде бір көтермелеуі болған әрі соңғы 

көтермелеу алған күннен бастап үш және одан 
көп ай бойы жазалаулары болмаған кезде – дәре-
жесі бірінші оң мінез-құлық;
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2) бірінші оң мінез-құлық дәрежесі болған, 
сотталғандардың ерікті ұйымына мүше болған 
әрі бірінші оң мінез-құлық дәрежесін алған күн-
нен бастап алты және одан көп ай бойы жазала-
улары болмаған кезде – дәрежесі екінші оң мі-
нез-құлық;

3) екінші оң мінез-құлық дәрежесі болған, 
сотталғандардың ерікті ұйымына мүше болған 
әрі екінші оң мінез-құлық дәрежесін алған күн-
нен бастап бір жыл және одан көп уақыт бойы 
жазалаулары болмаған кезде – дәрежесі үшінші 
оң мінез-құлық;

теріс сипатталатын сотталғандар үшін:
1) жазаны өтеудің белгіленген тәртібін 

бұзушы деп танылған кезде – дәрежесі бірінші 
теріс мінез-құлық;

2) жазаны өтеудің белгіленген тәртібін үнемі 
бұзушы деп танылған кезде – дәрежесі екінші 
теріс мінез-құлық;

3) жазаны өтеудің белгіленген тәртібін 
қаскөйлікпен бұзушы деп танылған кезде – дәре-
жесі үшінші теріс мінез-құлық».

Жазаны орындауды даралау мен түзеу шара-
ларын қолдану процесі жазаны орындау шартта-
рын саралаудың логалық жалғасы болып сана-
лады және де қылмыскердің жеке басын ескере 
отырып, түзеу шараларын қолдану мен мекмеде 
ұстау жағдайын өзгертуден тұрады.

Жазаны орындауды даралау бір мекеменің 
шегінде (сотталғандарды камералық жағдайда 
ұстау, жалғыз адамдық камераларда ұстау, жа-
заны өтеу жағдайын өзгерту), сондай-ақ басқа 
мекемеге ауыстыру арқылы да іске асырылады.

Сотталғандардың түзелуіне ықпал етуді дара-
лау қылмыстық-атқару нормалары бекіткен шек-
те, пенитенциарлық педагогика мен психология 
ережелеріне сай атқарылады. Бұл ережелер по-
зитивті мазмұнға ие, себебі олар сотталғандар-
дың жеке басын анықтай отырып жүргізілетін 
ықпал ету шаралары болып танылады.

Сотталғандардың түзелуіне ықпал ету үшін 
қылмыстық атқару заңнамасына бас бостан-
дығынан айыру түріндегі жазаны орындаудың 
прогрессивті жүйесінің енгізілуінің орны ерек-
ше. Бұл мәселе заң ғылымында көпке дейін қара-
стырылмай келді. Ол бас бостандығынан айыру 
түріндегі жазаға сотталғандардың түзелуі мін-
детінің дұрыс шешілуіне ықпал етпес пе еді. ҚР 
ҚАК-не қауіпсіздік мекемелерінде жазаны өте-
удің әртүрлі жағдайларының  енгізілуімен сот-
талғандардың жазаларды орындау шарттарын 
саралау іске асыт. Ал бұл өз кезегінде прогрес-
сивті жүйеге сай тәрбиелеу шарасын қолдануға 
мүмкіндік берді [4]. 

Түрлі режимдегі қауіпсіздік мекемелердің, 
сондай-ақ бір қауіпсіздік мекемесінде түрлі ре-
жимнің көмегімен сотталғандардың жазаны 
өтеуге деген көзқарастарын және жүріс-тұры-
старын ескере отырып, мекемеде ұстау жағдайы 
өзгертілетін болады.

Егер сотталғандарды түремеде ұстау тарихы-
на жүгінсек, онда бас бостандығынан айыру 
түріндегі жазаға сотталғандарды мекемеде ұстау 
жағдайын өзгерте отырып, кезең-кезеңімен өтеу 
әдісі шетел іс-тәжірбиесінде ХІХ ғ. өзінде пай-
да болған еді және де кейін оның атауы өзгеріп, 
прогрессивті жүйе деген атау алды. Бүгінге дейін 
бұл жүйе бірнеше рет өзгеріске ұшырады, бірақ 
та оның мәні сол қалпында сақталып қалды: жа-
заның ықпалының күшейіп, не қатал болуы сот-
талған адамның өзіне байланысты еді.

Аталған жағдай заңнаманың берген мүмкін-
діктерін құрайды. Ал іс-тәжірбиедегі жағдай 
қиындықтарға толы. Статистикалық деректер-
ге сүйенсетін болсақ, 33 мың сотталғандардың 
үштен бірі ғана түрлі өндірістерде жұмыспен 
қамтылған. Алайда, олардың мекемеде игерген 
мамандықтары, ілімдерінің 90% шамамен бо-
стандыққа шыққан соң заман талабына сай кел-
мейді. Білім беруге келсек, кәсіби білімді қоса 
алғанда, бүгінде мекемелердегі берілетін оқу 
бағдарламасы тым ескі, он жылдай кемінде арт-
та қалған. 

Осы тұста бас бостандығынан айыру орын-
дары сотталғандарды түзей алады ма? де-
ген сұрақтың туындары анық. Әрине, мекеме 
жүзпайыз сотталғандардың түзелуіне кепілдік 
бермейді, бірақ та Нидерландия, Швеция, Фин-
ляндия, Норвегия, Дания, Германия, Испания 
сынды елдерде қылмысты қайталап жасаудың 
пайызы әлдеқайда төмен екен. Бұл елдерде сот-
талғандардың түзелуінің нақты алгаритмі жаса-
лынған. Онда ерте ме кеш қоғамға қайта орала-
тын сотталғандармен жоғары кәсіби психолог 
мамандар жұмыс жасайды. Сонымен қатар, 
онда реабилитациялық бағдарламаларды енгізу-
дің нәтижесінде сотталғандардың криминалды 
әлемнен кетулеріне көмек көрсетілетін-ді.

Соңғы жылдары американдықтардың скан-
динава және Нидерландия мемлекеттерінің пе-
нитенциарлық жүйесін енгізуді сынақтан өткізіп 
жатқан жайы бар. Нәтижесінде көптеген түрме-
лер босап, ғимараттар жалға берілуде. Мысалы, 
Бельгия Нодерландықтардан оларды жалға алып 
отыр. Онда балабақшадан басталатын азаматтар-
дың қылмыстарының алдын алу мен превенция-
лауға қатысты нақты және жүйеленген механизм 
іске қосылған [1]. 
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Ал Финляндия, Дания мен Швеция елдерін-
де ата-аналарға курстар ашылған, онда балалар 
болашақта қылмыстық сот әділдігімен бетпе-бет 
келіп қалмауы үшін балаларды қалай дұрыс тәр-
биелеу керектігін үйретеді.

Еліміздегі мекемелерде сотталғандардың 
түзелуіне жағдай бар ма деген сауалға жауап-
ты ҚР ІІМ басшысының парламенттегі баянда-
масынан табамыз. Онда ол республикамыздың 
қылмыстық-атқару жүйесіндегі кемшіліктерді 
айта келе, сотталғандардың түзелуінің әдісі 
ретінде түрменің тиімсіздігіне тоқталып кеткен 
(25.09.2017ж.). Кеңестік жүйе белгілері әлі де 
болса сақталған. Сондықтан да халықаралық 
іс-тәжірбиені ескеріп, Қазақстандық қылмы-
стық-атқару жүйесін дамытудың жаңа бағыт-
тары жасалынуда. Ең алдыменен, бұл өзгеріс 
сотталғандарды ұжымдық нысанда ұстаудан же-
келенген камераларда ұстау нысанына көшумен 
байланысты. Бұл үшін заманауи типтегі мекеме-
лерді салуды қажет етеді.

Көпжылдық тәжірбие көрсеткендей, қылмы-
скерлерді бас бостандығынан айыру орында-
рында ұстаудың барлық уақытта тиімді еместігі 
дәлелденіп отыр. Бас бостандығынан айыру іс 
жүзінде қылмыскерлерді түзеу құралы бола ал-
майды немесе олардың қайта қылмыс жасауы-
ның алдын ала алмайды. Сонымен қатар, азамат-
тарды мекемелерде ұстау мемлекет бюджетіне 
ауырлық салады. Сондықтан да, Қазақстанда 
қылмыстық заңнама ізгілендіруге және де қоғам-
нан оқшалаумен байланысты емес жазалардың 
қолданылу аясы кеңеюге бағыт бұрып отыр [5]. 

Әрине, қылмыс жасаған адам әрекетінің ауы-
рлығына сай өз жазасын алуы тиіс, бірақ та бұл 
әруақытта бас бостандығынан айыру жазасы де-
ген сөз емес.

Соңғы жылдары отандық пенитенциарлық 
жүйенің жайлап халықаралық стандартқа бет 
бұрды. ҚР ІІМ ұлт Жоспарының 34-қадамын-
да қарастырылған мемлекеттік-жеке әріптестік 
тетігін қолдана отырып, пенитенциарлық жүйені 
жаңғыртуға байланысты жұмысын жалғастыру-
да. Бас бостандығынан айырылған сотталған-
дарды  ұстау   жағдайы   қылмыстық  жазаларды  

орындаудың өркениетті жүйесінің маңызды кри-
терийі саналады. Осыған орай елімізде сот-
талғандардың санын азайту олардың материал-
дық-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға, тұра-
тын орындарының көлеміне қатысты норманы 
өсіруге мүмкіндік берді. Медициналық және ко-
муналдық-тұрмыстық құрал-жабдықтар жаңар-
тылуда. Ауруханалар толық жөндеуден өтуде. 
Мекемелерді реконструкциялау және құрылы-
старды салу, сотталғандарды камералық жағдай-
да ұстауға көшу, заманауи білім беру, жазадан бо-
сатылған сотталғандарды әлеуметтік-құқықтық 
қолдау жұмыстары жүріп жатыр. 

Қорытынды
Аталған сұраққа тұжырым жасай келе, келесі 

жағдайларды атап өту керек:
1. Жазаны «орындау» термині сотталған-

дарға шектелген құқықтар кешенін қолдануды 
қамтамасыз ететін жазаны орындаушы органдар 
мен мекемелерге қатысты, ал жазаны «өтеу» тер-
мині сотталғандарға арналған. 

2. Сотталғандардың түзелуіне ықпал ету 
шаралары – бұл сотталғандардың түзелуі мақса-
тында қылмыстық жазаны орындау процесінде 
іске асырылатын тәрбиелеу процесінің ерекше 
түрі. 

3. Сотталғандардың түзелуіне ықпал ету 
шараларын тек қылмыстық жазаны орындай-
тын мекемелер мен органдардың әкімшілігі ғана 
емес, білім беру мекемесі, жергілікті атқару ор-
гандары, қоғам мүшелері де атқарады.

4. Сотталғандардың түзелуіне ықпал ету 
шараларын қолдану белгілі дәрежеде қылмы-
стық-атқару заңнамасымен реттелсе, ал оны 
қолданудың әдіснамасы басым жағдайда педаго-
гика, психология ережелеріне, тәрбиеге негізде-
леді.

5. Қылмыскерлердің барлығының қоғамнан 
оқшауланған орында жазасын орындауы шарт 
емес, бірақ та жаза қылмыскердің әрекетінің қа-
уіптілік дәрежесіне сай болғаны орынды.

6. Отандық қылмыстық-атқару заңнамала-
рымен қарастырылған сотталғандардың түзелу 
шаралары халықаралық стандартқа, заман тала-
бына сай болуды қажет етері анық.
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MODERN UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF THE SOCIAL DANGER OF THE OFFENSE

Abstract
The growth of criminal offenses is a threat to society, which is manifested in the encroachment on public 

relations. The main feature of criminal punishability of the act is public danger as an external manifestation 
of illegal consciously active or passive behavior of a person who harms public relations.

Keywords: offense, legal relations, conscious will of the subject.

Кіріспе
Өзектілігі. Қылмыстық құқықта себепті бай-

ланыстың мәні туралы сұрақты қарастырғанда 
оның орын алатын  бастапқы және соңғы кезең-
дерін анықтау қажет. Бастапқы кезең деп отырға-
нымыз ол адамның іс-әрекеті (әрекет немесе әре-
кетсіздік), ал соңғы кезеңге қылмыстық іс-әре-
кеттен туындаған қоғамға қауіпті салдар жатады. 
Сот-тергеу тәжірибесінде осы кезеңдерді дұрыс 
анықтамау және олардың арасында орын алатын 
себепті байланысты теріс анықтау заңсыздықтың 
орын алуына түрткі болады.   Сондықтан да, ең 
алдымен қылмыстық құқық теориясында баста-
пқы және соңғы кезеңдер нақтылы ажыратылып, 
оларға түсінік берілу қажет. Одан кейін, себепті 
байланыс анықталуға жатады. Бастапқы кезең 
деп отырғанымыз, ол адамның іс – әрекеті (әре-
кет немесе әрекетсіздік), ал соңғы кезеңге қыл-
мыстық іс – әрекеттен туындаған қоғамға қауіпті 
зардап немесе зардаптың пайда болу мүмкіндігі   
жатады. 

Тақырыптың негізгі бөлімі. Іс-әрекет кез 
келген қылмыстың объективтік жағының қажет-
ті белгісі болып табылады. Бұл белгінің ұғымы 
мен мазмұны қылмыстық-құқық сипаттағы қа-
сиеттер және белгілердің жиынтығымен анықта-
лады. Қылмыстық іс-әрекет қоғамға қауіпті, 
құқыққа қайшы, саналы және ерікті, сонымен 
қатар мазмұны жағынан күрделі және нақты 
болуы керек. Іс-әрекеттің алғашқы екі белгісі 
яғни қоғамға қауіптілік және құқыққа қайшылық 
ҚРҚК-ң 10 бабында “тыйым салынған қоғамға 
қауіпті әрекет (іс-әрекет немесе әрекетсіздік)” 
деп көрсетілген [1]. Қылмыстық жауаптылықты 
көздемейді. ҚРҚК-ң  10 бабының 2 бөлігіне сәй-
кес: “Осы Кодекстің Ерекше бөлімінде көзделген 
қайсыбір әрекеттің белгілері формальды болса 
да бар, бірақ елеулі маңызды болмағандықтан 
қоғамдық қауіпті емес, яғни жеке адамға, қоғамға 
немесе мемлекетке зиян келтірмеген және зиян 
келтіру қауіпін туғызбаған іс-әрекет немесе әре-
кетсіздік қылмыс болып табылмайды”[2].

Зертеудің міндеттері. Заң әдебиеттерінде, 
қылмыстық әрекет үшін ең бастысы қоғамдық 
қауіптілік ретінде орын алатын әлеуметтік си-
паттама маңызды деген тұжырымдар кездеседі.. 

Қылмыстық жауаптылықтан босатудың 
құқықтық сипатын анықтау процессін қылмы-
стық жауаптылық пен оның мәні туралы мәселе-
де нақты бір пікірдің жоқтығы қиындата түседі. 
Бұл мәселені шешуде екі негізгі тенденция бар. 
Бірінші бағытты ұстанғандар бұл проблеманы 
қылмыстық жауаптылық пен жазаны біртұта-
стандыру арқылы және қылмыстық жауап-
тылықтан босатуды қылмыстық жазадан босату-
мен біріктіру арқылы шешуге тырысады. Екінші 
көзқарастың негізін қылмыстық жауаптылық 
ұғымымен қоса қылмыс жасаған адамға қаты-
сты заңда белгіленген басқада тиімсіз салдарлар 
жатқызылады [3, б.2]. Ал қылмыстық жауап-
тылықтан босату  өтеуден босатумен шектеліп 
қалмай, басқа да тиімсіз салдарлардан, мысалы 
сотталудан да босатылуды қамтиды.

Мәселен Онғарбаев Е.Ә. айтуынша, Респу-
бликаның Қылмыстық кодексі жаза түсінігіне 
мынадай анықтама береді: Жаза дегеніміз сот-
тың үкімі бойынша дайындалатын мемлекеттік 
мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі 
деп танылған адамға қолданылады және адамды 
құқықтары мен бостандықтарынан көзделген ай-
ыру немесе оларды шектеу болып табылады [4, 
б.284]. “Дене қозғалысы жағынан әрекет адам-
ның белсенді жүріс-тұрысы арқылы сипаттала-
ды. әдетте ол бірнеше дене қозғалысын құрайды 
(мысалы, мылтықпен кісі өлтіру; әуелі оқталып 
көздеу, сосын мылтықтың шүріппесін басу си-
яқты бірнеше дене қозғалысынан тұрады). Бірақ 
қылмыстық әрекет үшін ең бастысы, дене қозға-
лысы емес, қоғамға  қауіптілік ретінде орын ала-
тын әлеуметтік мазмұны.

Әрине қылмыстың ең басты белгісі ол 
қоғамға қауіптілік. “Қоғамға қауіпті іс-әрекет 
бұл- адамның құқықа қайшы, саналы, белсен-
ді немесе енжар түрде қоғамдық қатынастарға 
зиян келтіретін мінез-құлқының сыртқы көрнісі 
болып табылады”. Қоғамға қауіптілік тек қана 
қылмысқа ғана қатысты белгі емес. Мәселен, 
әкімшілік құық бұзушылық та қоғамға қауіпті 
зиян тигізуі мүмкін. “Алайда олардың қоғамға 
қауіптілік дәрежесі (зиянкестігі) әлдеқайда 
төмен. Әдетте заң шығарушы қылмыстарды 
басқа  құқық   бұзушылықтан   ажыратып    ҚК-ң 



51

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 

Ерекше бөлімдегі баптардың диспозициясында 
қылмыстық іс – әрекетті сипттайтын зардаптар-
ды көрсетеді”. Қылмыстық заңда көрсетілген 
зардаптың мүлде орын алмауы немесе оның ор-
нына аз мөлшердегі зардаптың туындауы тиісті 
шарттарға сәйкес әкімшілік тәртіппен жауап-
тылықты көздейді.

1. Мысалы, ҚР ҚК-ң 345 бабының 1 бөлі-
гі бойынша, “автомобильді, троллейбусты, 
трамвайды не басқа механикалық көлік құра-
лын жүргізуші адамның жол қозғалысы немесе 
көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуы, 
абайсызда адамның денсаулығына ауыр немесе 
орташа ауырлықтағы зиян келтірсе” кінәлі қыл-
мыстық жауаптылыққа тартылады. Ал егер де 
көлік құралын жүргізуші адам жол қозғалысы 
және көлік құралдарын пайдалану ережелерін 
бұзу салдарынан жәбірленушінің денсаулығы-
на жеңіл зиян келтіретін болса, онда Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстің  468 бабының 2 бөлігімен жау-
апқа тартылады.

“Соттар жаза тағайындаған кезде қателіктер 
жібереді. Оның себебі кінәлімен жасалған әре-
кеттің қоғамға қауіптілік дәрежесі мен сипатына 
соттың теріс баға беруі” болып табылады.

Әдістемені зерттеу. Іс – әрекеттің Қылмы-
стық кодекстегі көрсетілген екінші міндетті 
белгісі – құқыққа қайшылық, яғни іс-әрекеттің 
қылмыстық заңмен тыйым салынуы. Құқыққа 
қайшылық қылмыстың формальды белгісі бо-
лып табылады. Заң шығарушы қоғамға қауіпті 
іс-әрекетке қылмыстық заңмен тыйым салады, 
ал қоғамға қауіптілік жойылғанда ол үшін қыл-
мыстық құқықтық тыйым салу да жойылады. 
Демек, қылмыстың формальды белгісі – құқыққа 
қайшылық және жоғарда аталып өткен қоғамға 
қауіптілік яғни қылмыстың материалдық белгісі 
бір-бірімен тығыз байланысты. 

Аса көңіл бөлетін мән - жайлардың бірі, тый-
ым салу қылмыстық құқық аясында қарасты-
рылуы үшін, ол тек қана қылмыстық заңмен тый-
ым салынуы қажет. Басқа нормативтік құқықтың 
актілермен тыйым салынған іс-әрекет (мәселен, 
әкімшілік құқықпен) себепті байланыс орын 
алатын бастапқы кезең болып табылмайды. 
Құқыққа қайшылық, А.Н. Ағыбаев дұрыс көр-
сеткендей: “Азаматтардың заңсыз қылмыстық 
жауапқа тартуға жол бермеуінің кепілі болады 
және заңдылықтың қатаң сақтауын қамтамасыз 
етеді”[5, бб.3-6].

2. Қоғамға қауіпті және құқыққа қайшы 
іс-әрекет саналы түрде жүзеге асырылғанда ғана 
қылмыстың объективтік жағының белгісі болып 
табылады. Сана дегеніміз не? Сана - объективті 

шындықты бейнелеудің адамға ғана тән жоғарғы 
нысаны, оның дүниеге және өзіне адамның 
қоғамдық-тарихи қызметінің жалпыға бірдей 
нысандарының жанама түрдегі қатынасының 
тәсілі.

Сана объективті дүниені және өзінің жеке 
болмысын ой елегінен өткізуге белсене қаты-
сатын адамның психикалық процестері бірлі-
гін көрсетеді. Нақтылы іс-әрекетті жасаушы 
адамның санасымен сол іс-әрекеттің қоғамға 
қаіуіптілігі сонымен қатар, қоғамға қауіптілік-
тің сипатымен мазмұны қамтылуы тиіс. Адам 
қандай қоғамдық қатынастарға өзінің қол сұғып 
отырғанын және қандай зиян тигізу мүмкінді-
гін ұғынуы қажет. Егер де адам өзінің жасаған 
іс-әрекетінің қоғамға қауіптілігін ұғынбаса, ол 
іс-әрекет қылмыстың объективтік жағының бел-
гісі болып табылмайды.

Адам санасын (саналы түрде ұғынуды) іс-әре-
кеттің белгісі ретінде анықтай отырып, ҚР ҚК-сі 
былай деп негіздеуге мүмкіндік береді: Адам өз 
жасаған әрекетінің тек қана қоғамға қауіптілігін 
емес, сонымен қатар сол іс-әрекеттің құқыққа 
қайшылығын ұғыну қажет. Егер де адам өз жа-
саған іс-әрекетінің қоғамға қауіптілігін ұғына 
алмаса және істің мән-жайы бойынша ұғынуға 
мүмкіндігі болмаса, онда жасалған іс-әрекет жа-
зықсыз деп танылады. Сол себептен адам қыл-
мыстық жауаптылыққа да тартылмайды.  
3. Бұл жағдай ҚРҚК – нің 19 бабында жазық-
сыз зиян келтіру деп анықталған. Осы баптың 
2 бөлігіне сәйкес: ”Егер әрекет жасаған адам 
өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) қоғамдық 
қауіптілігін ұғынбаған және істің мән-жайы бой-
ынша ұғына алмаған болса, не қоғамдық қауіпті 
зардаптардың пайда болуы мүмкін екенін алдын 
ала білмесе және істің мән-жайы бойынша олар-
ды алдын ала білуге тиіс болмаса немесе білуі 
мүмкін болмаса әрекет жазықсыз жасалған деп 
танылады.”

Осы орайда А.Л. Паридинованың келесі 
көзқарасымен толықтай келісуге болады: ” Іс 
-әрекет – адам мінез-құлқының сыртқа шыққан 
шынайы көрнісі болып табылады. Сондықтан 
да адамның ниеті, пікірі, ойы қаншалықты зи-
янды болғанымен, ол белгілі бір іс-әрекетпен 
ұштаспаса, ол қылмыстық жауапқа тартылмай-
ды. Іс-әрекет – адамның саналы мінез-құлқы-
ның көрнісі. Сондықтан да адамның санасынан 
тысқары болған кез келген дене қозғалысы зи-
янды залал келтіргені не зиян келтіру қауіпін 
төндіргеніне қарамастан, қылмыстық – құқылық 
тәртіпен жазаланатын іс-әрекетке жатпайды”. 
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Төртінші белгісі, “іс-әрекеттің қылмы-
стық-құқықтық сипаты болу үшін, ол міндетті 
түрде ерікті болуы қажет” [6, б.345].

Ерік деп – саналы түрде алға тұтқан мақсатқа 
жету үшін жұмсалатын жан қуатының белсен-
ділігін және адамның өзін меңгере алу қабілетін 
айтамыз. Ерік алға қоюдан басталады. Ал мақ-
сат адамға айқын, ашық, саналы түрде түсінікті 
болуы қажет. Алға тұтқан мақсаттарын жүзеге 
асыру үшін, адам алдындағы ұшырайтын бөгет-
терді, қиындықтарды жеңіп отырмаса болмайды. 
Ерік – саналы әрекеттен туындайды. Мысалы, 
адамда өзінен-өзі пайда болатын қимыл (жатқан-
да қозғалу, дене мүшелерінің қимылдауы т.б.) 
еріксіз қозғалысқа жатады. Мұндай қозғалы-
стардың ерік-жігерді көрсетуге қатысы жоқ. 

Адамның ерікті әрекеті жүзеге асу үшін мы-
надай шарттар қажет: бірінші, алға тұтқан мақ-
сатты орындау қайткенде де соған жету; екішісі, 
жолда ұшырайтын кедергі, бөгеттерді жеңу; 
үшіншісі, мақсатқа жету жолында қайраткер-
лік, ерлік, табандылық көрсету, қиыншылықтан 
жол табу, тәсілқой болу сонымен қатар, қиын-
дықтарға қарсы тұрып, үрейленбеу, қорықпау. 
Осы шарттар орындалған уақытта ғана адамды 
ерік-жігері жеткілікті, қажыр-қайраты бар кісі 
деп айтуға болады. 

Ерік пайда болу үшін, ең алдымен оны туды-
ратын себеп, түрткілер болу керек. Бұлар адам-
ның мұқтаждықтарынан туындайды. Кісінің 
күн көруі, тіршілік ету үшін оған өзінің табиғи 
және рухани мұқтаждықтарын қанағаттандыру 
керек. Адам алдына бір мақсат қояды, ал мақ-
сат адам мұқтаждықтарын өтеу үшін пайда бо-
лып отырады. Сондықтан кейбір теориялардың 
айтатын, адам еркі ішінен шығады, адамның 
еркінің шығу себебі ол сананың әрекеті ішінен 
ғана, өзінен пайда болатын психикалық әрекет-
тердің нәтижесі деу  қате пікір. Адам өзі жасаған 
іс-әрекетінің қоғамға қауіптілігін ұғынбаса, 
іс-әрекет еш уақытта адамның еркін білдірмейді. 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
80-бабы бойынша жазаны өтеуден босатылатын 
кәмелетке толмағандар деп қылмыс жасау уақы-
тысында он төрт жасқа толған, бірақ он сегіз 
жасқа жетпеген тұлғалар танылады.

Алғашқы рет онша ауыр емес және орта ауы-
рлықтағы қылмысы үшін сотталған кәмелетке 
толмаған тұлға сот оны түзелуі үшін Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 82-ба-
быңда көзделген мәжбүрлі тәрбиелік ықпал ету 
шараларын қолдану жеткілікті деп таныса жа-
заны  өтеуден  босата  алады.  Қоғамға  қауіпті 
бел сенді түрде жасалатын әрекет болсын, енжар 
нысанындағы әрекетсіздік болсын кінәлінің өз 
еркі арқылы туындайды. Адам өзінің ерікті мі-
нез-құлқының алдында сол қажеттілікті ұғына-
ды, өзінің іс-әрекетінің мақсатын анықтайды, 
оны жүзеге асыру үшін әртүрлі жолдарды бел-
гілейді, оны бағалайды, содан кейін сол бағалау-

дың нәтижесіне сәйкес әрекет етеді. Осы жағдай-
ларды бағалап өз ниетін саналы ой елегінен өт-
кізіп, адам кейбір ниеттерді жасаудан бас тартып 
және өзінің іс-әрекетін басқа ниеттерге тәуелді 
етуі мүмкін. 

Ол өз ішінде белгілі бір ықыласын басып, 
алыс тұрса да және тікелей ырықсыз қимылмен 
(импульс) байланысы болмаса да басқаларын 
туындатуы мүмкін. Сол уақытта ырықсыз қи-
мыл актісінде, өзіне барлық қозғалыстарды тәу-
елді ететін ырықсыз қимылдың өзі әрекет етеді. 
Ерікті актіде субъект өзінің алдына қойған мақ-
сатына сәйкес, іс-әрекетті саналы және жоспар-
лы түрде орындайды. Адамның ерікті іс-әрекеті, 
оның басқа әрекеттері секілді себепті қамтама-
сыз етілген, бірақ бұл себепті қамтамасыз етудің 
ерекше, өзіне тән сипаты бар, өйткені ол адам 
санасымен негізделген. Ерік актісінің негізгі 
мән-жайларының бірі, адам объективтік сыртқы 
ортадан өзін ажыратып, сырқы ортаға өзін қара-
ма-қарсы қояды. Болашақ жүріс-тұрысын әрекет 
жасамай тұрып ойластырып, қол сұғатын объек-
тіні ойша өзгертеді.  

Субъект пен объективтік сыртқы ортаның 
арасындағы қарама-қайшылық, адамның ерікті 
жүріс-тұрысында әрекет мақсатымен объектінің 
арасындағы қарама-қайшылық ретінде көрініс 
тауып, іс-әрекет жасаған кезде жойылады. Адам-
ның ерікті әрекеті дегеніміз, оны қоршаған сы-
ртқы ортаға, адамның саналы түрде мақсатқа 
бағытталып әсер етуін айтамыз. Көріп отырға-
нымыздай ерікті әрекетте екі жақ бар: біріншісі 
– объективті, екіншісі – субъективті. әрекеттің 
объективті жағы деп, адамның объективті сы-
ртқы көрінісі жолымен яғни әрекет немесе әре-
кетсіздік арқылы әсер етуін айтамыз. Субъек-
тивтік жақ әрекеттің анықталған мақсатты мен 
ниетін көздейді. Әрекеттің саналы және ерікті 
мақсаты, деп адамды сол әрекетке анықтаған, 
соған сәйкес тиісті объективті қозғалысқа өткен 
және әрекеттің мазмұнына айналған оның ішкі 
нұсқауын айтамыз. Демек, әрекет объективті 
және субъективті жақтардың бірлігі болып та-
былады. “әрекет етуші субъект өзінің әрекетін 
ұғынғанда, ол жүріс-тұрысқа айналады. Жүріс-
тұрыс – қоғамдық акт ретінде әрекет етуші 
субъектінің өзімен қабылданып және ұғынатын, 
тұлғаның басқа адамдарға қатынасын білдіретін 
әрекет болып табылады”[7, б. 230].

Қылмыстық жауаптылық адамның ерікті 
жүріс-тұрысымен ғана байланысты болуы мүм-
кін. Адамның еркі болып табылмайтын әрекет-
тер қылмыстық құқық ынтасымен қамтылуға 
жатпайды. Оған ең бастысы   адамның саналық 
бақылауынан тыс жататын тікелей физиологи-
ялық әсер етумен жүзеге асырылатын рефлек-
торлық қозғалыстары жатады. Сонымен қатар, 
тойтарылмайтын күш орын алып, адам сыртқы 
күштің қолындағы еріксіз құралға айналғанда, 
қылмыстық құқық мағынасындағы әрекет тура-
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лы айтуға негіз болмайды. Мысалы, адамның 
қолын ұстап тұрып, іс-құжатқа жалған мәлімет-
терді енгізуге мәжбүр ету. Бұл жағдайда әрекет 
етуші кінәлі тұлға, мәлімет енгізуші адам емес, 
сол мақсатта күш қолданушы болып табылады. 

Біздің ойымызша жоғарғыдағы келтірген 
көзқарасы толығымен орынды. “Адамның әре-
кетіне оның рефлекторлық дене қозғалысын, 
сонымен қатар ауырып сандырақтаған кезіндегі 
дене қозғалысын жатқызуға болмайды, өйткені 
олар адам санасына бағынышты емес. Кейбір 
жағдайда адамның саналы жүріс-тұрысы тойта-
рылмайтын табиғи күштің әсерінен немесе той-
тарылмайтын күштеп мәжбүр етудің әсер етумен 
жасалса, оның қылмыстық-құқықтық маңызы 
болмайды. Осы жағдайда жасалған әрекет неме-
се әрекетсіздік, адамның жүріс-тұрысы болып 
саналмайды, демек ол қылмыс емес, өйткені ол 
өзінің еркінен тыс әрекет (немесе әрекетсіздік) 
етеді. Мысалы, адам өзіне жүктелген міндетті 
әрекет етуге мүмкіндігі болмағандықтан (бай-
лаулы жату, еркін әрекет ете алмау) орындай ал-
майды”.

Тойтарылмайтын күшке төтенше табиғи 
жағдайлар (су тасқыны жер сілкінісі, қатты 
жел, табиғаттың күрт өзгеріп кетуі басқа да 
жағдайлар) немесе қоғамдық құбылыстар (әске-
ри әрекеттер, азаматтық соғыс жағдайы) жата-
ды. Тойтарылмайтын күштің әсерінен жасаған 
адам әрекетінің қылмыстық-құқықтық маңызы 
болмайды. Мәселен, ормандағы өртті сөндіру 
мақсатымен орман ағашын кесу арқылы өрттің 
жолын бөгеу қылмыс болып саналмайды. Тойта-
рылмайтын күш қолдану нәтижесінде, адамның 
мүлдем өз еркінен тыс жағдайда қоғамға қауіпті 
іс-әрекетті істеуі қылмыс болып табылмайды. 

Тойтарылмайтын күш немесе күш қолдану 
арқылы мәжбүр ету қылмыстық жауаптылықты-
жоятын жағдайлар деп есептеледі. ҚРҚК-де 
іс-әрекеттің қылмыс екенін жоятын мән-жай-
лар нақтылы аталып көрсетілген. Олар:  қажет-
ті қорғану (32бап); қол сұғушылық жасаған 
адамды ұстау  кезінде   зиян келтіру  (33бап); 

аса қажеттілік (34бап); жедел-іздестіру шарала-
рын жүзеге асыру (35бап);  орынды тәуекел ету 
(36бап); күштеп немесе психикалық мәжбүр ету 
(37бап);  бұйрықты немесе өкімді орындамау 
(38бап).

Қорытынды
Қорыта айтқанда,  ал егер де көлік құралын 

жүргізуші адам жол қозғалысы және көлік құрал-
дарын пайдалану ережелерін бұзу салдарынан 
жәбірленушінің денсаулығына жеңіл зиян кел-
тіретін болса, онда Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің  
468 бабының 2 бөлігімен жауапқа тартылады. 

Алайда олардың қоғамға қауіптілік дәрежесі 
(зиянкестігі) әлдеқайда төмен. Әдетте заң шыға-
рушы қылмыстарды басқа құқық бұзушылықтан 
ажыратып ҚК-ң Ерекше бөлімдегі баптардың 
диспозициясында қылмыстық іс – әрекетті си-
паттайтын зардаптарды көрсетеді. Қылмыстық 
заңда көрсетілген зардаптың мүлде орын алма-
уы немесе оның орнына аз мөлшердегі зардап-
тың туындауы тиісті шарттарға сәйкес әкімшілік 
тәртіппен жауаптылықты көздейді. 

Қоғамға қауіпті және құқыққа қайшы іс-әре-
кет саналы түрде жүзеге асырылғанда ғана қыл-
мыстың объективтік жағының белгісі болып 
табылады.   Сана дегеніміз не? Сана  – обьек-
тивті шындықты бейнелеудің адамға ғана тән 
жоғарғы нысаны, оның дүниеге және өзіне 
адамның қоғамдық-тарихи қызметінің жалпыға 
бірдей нысандарының жанама түрдегі қатына-
сының тәсілі. Ерік пайда болу үшін, ең алдымен 
оны тудыратын себеп, түрткілер болу керек. 
Бұлар адамның мұқтаждықтарынан туындайды. 
Кісінің күн көруі, тіршілік ету үшін оған өзінің 
табиғи және рухани мұқтаждықтарын қанағат-
тандыру керек. 

Адам алдына бір мақсат қояды, ал мақсат 
адам мұқтаждықтарын өтеу үшін пайда болып 
отырады. Сондықтан кейбір теориялардың айта-
тын, адам еркі ішінен шығады, адамның еркінің 
шығу себебі ол сананың әрекеті ішінен ғана, 
өзінен пайда болатын психикалық әрекеттердің 
нәтижесі деу  қате пікір. Адам өзі жасаған іс-әре-
кетінің қоғамға қауіптілігін ұғынбаса, іс-әрекет 
еш уақытта адамның еркін білдірмейді.
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Аңдатпа
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CRIMINAL CHARACTERISTIC OF THEFT UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

                                         
Abstract

Theft is the most common criminal offense committed in Kazakhstan. A summary of recent practice 
materials indicates an increase in thefts committed by groups of individuals. Criminal groups are 
distinguished by a high degree of conspiracy, a streamlined system for the implementation of stolen goods, 
the use of various technical and transport vehicles.

Keywords: Keywords: secret theft, seizure and seizure of property, crime situation, qualification of 
criminal offenses.

Введение. 
Пункт 1 статьи 188 УК РК определяет кра-

жу следующим образом: «Кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества». Закон определят 
кражу как «тайное хищение». Основное  отличие 
кражи от других форм хищения состоит в способе 
изъятия и завладения имуществом. Этот способ 
характеризуется как тайный, что соответствует 
общепринятому представлению о краже. Тайным 
является такое изъятие имущества, которое про-
исходит без ведома и согласия собственника или 
лица, в ведении которого находится имущество, 
и, как правило, незаметно для посторонних. При-
мером может служить обычная квартирная кража 
или кража, сопряжённая с противоправным про-
никновением в производственное помещение, 
офис или иное хранилище имущества.  Кража 
может быть совершена в присутствии владельца, 
если он не замечает действий преступника, на-
пример карманная кража. Кражей является также 
изъятие имущества у потерпевшего, который не 
воспринимает происходящего: у спящего, пьяно-
го, находящегося в обморочном состоянии либо 
даже открытое изъятие имущества у лица, неспо-
собного оценить преступный характер действий 
виновного в силу малолетства или психической 
болезни.

Возможно совершение кражи и в присутствии 
посторонних лиц, если преступник пользуется 
тем, что присутствующие не сознают неправо-
мерности его действий. Это возможно, когда по 
обстоятельствам дела для окружающих не ясна 
принадлежность имущества либо преступник 
обманными уловками создаёт у посторонних 
впечатление, что имущество принадлежит ему 
либо он уполномочен распорядиться этим иму-
ществом. Кражу следует отграничивать от грабе-
жа, который совершается открыто.

Если преступник ошибочно полагал, что со-
вершает хищение тайно, а в действительности 
его действия осознавал потерпевший или наблю-
дали другие лица, то в соответствии с направлен-

ностью умысла содеянное должно квалифициро-
ваться как кража, распространенными остаются 
кражи сотовых телефонов, а также кражи скота в 
сельской местности.

Глава МВД РК также указал на главные при-
чины преступности. «Пьянство и алкоголизм, 
увлечение наркотиками, неблагополучная обста-
новка в семейно-бытовой сфере и отсутствие по-
стоянного источника доходов», - констатировал 
он. «Это в Алматы – 73 процента, в Алматин-
ской и Актюбинской областях по 71 проценту, в 
Акмолинской и ЗКО - по 70 процентов. Каждая 
пятая кража совершается из домов и квартир 
наших граждан», - сказал в интервью Министр 
МВД РК К. Касымов [1]. 

Основная часть. В МВД РК отмечают, что по 
итогам первого полугодия 2018 года количество 
преступлений в общественных местах по респу-
блике снизилось на 12,7 процента. Число пре-
ступлений на улицах снизилось на 13,8 процен-
та. По горячим следам раскрыто свыше 18 тысяч 
преступлений, в том числе краж чужого имуще-
ства - 6 389, разбойных нападений - 60, убийств 
- 89 и пресечено свыше 227 тысяч нарушений 
общественного порядка. «В целях усиления обе-
спечения охраны общественного порядка и без-
опасности продолжается увеличение сети камер 
видеонаблюдения. Системы видеонаблюдения 
устанавливаются с учетом криминогенной об-
становки на территории областных и районных 
центров, а также крупных населенных пунктов. 
На 1 июля этого года количество камер видео-
наблюдения составляет 5 903 единицы, подклю-
ченных к ЦОУ. С помощью камер видеонаблю-
дения раскрыто свыше 1,5 тысячи преступлений 
и выявлено более 211 тысяч правонарушений», 
– говорится в ответе на официальный запрос [2]. 
Несмотря на эти показатели, официальная стати-
стика приводит низкую раскрываемость краж и 
грабежей в работе полиции. К примеру, в 2017 
году в Казахстане было совершено 192 тысячи 
краж,   из   них  только   45  процентов  раскрыто. 
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В 2018 году за 6 месяцев уже совершили более 88 
тысяч краж, раскрыли 48,3 процента. В прошлом 
году в стране было совершено 9 450 грабежей, 55 
процентов из них было раскрыто. В январе-мае 
2018 зафиксировано 14 тыс. 296 краж, что на 
17,7% меньше, чем в январе 2017 года [3]. 

Кроме того, зарегистрировано на 2018 год 81 
преступление, совершенное военнослужащи-
ми, что на 0,1% больше, чем в январе-мае 2017 
года. За отчетный период правоохранительными 
органами республики выявлено 45014 человек, 
совершивших преступления, из которых 12% 
– женщины, 2,9% – несовершеннолетние, 1,6% 
– чиновники, 25,9% – лица, ранее совершавшие 
преступления. При этом 82,5% всех выявленных 
лиц, совершивших преступления, были безра-
ботными. К уголовной ответственности привле-
чены 21830 человек. В среднем по Казахстану 
в отчетном периоде каждый седьмой правона-
рушитель совершил преступление в состоянии 
алкогольного опьянения и почти каждый шестой 
– в составе группы [4]. 

Несмотря на эти показатели, официальная 
статистика приводит низкую раскрываемость 
краж и грабежей в работе полиции. К примеру, в 
2017 году в Казахстане было совершено 192 ты-
сячи краж, из них только 45 процентов раскрыто. 
В 2018 году за 6 месяцев уже совершили более 88 
тысяч краж, раскрыли 48,3 процента. В прошлом 
году в стране было совершено 9 450 грабежей, 
55 процентов из них было раскрыто. В 2017 году 
зарегистрировано:192.913 краж, раскрываемость 
- 45 процентов. За 6 месяцев 2018 года: 88,040 
краж, раскрываемость - 48,3 процента [5].

В Алматы, являющимся крупным мега-
полисом, криминогенная обстановка по объ-
ективным причинам, всегда была и остаётся 
более напряженной, чем в любом другом 
регионе страны. На сегодняшний день здесь 
регистрируется более 20% всех уголовных 
правонарушений, совершаемых в стране. 
Если уровень уголовных правонарушений в 
среднем по республике составляет – 161 на 
10 тысяч населения, то в Алматы этот пока-
затель равен 325. Анализ совершенных пре-
ступлений в Алматы жителями других реги-
онов Казахстана показал, что в 2017 году ими 
совершено 7,5% преступлений (в текущем 
году – 7,7%). При этом, их большую часть 
составляют кражи, грабежи, разбои, мошен-
ничества и хулиганства. Значительную часть 
преступлений   совершают  прибывшие в го-

род жители Алматинской, Жамбылской, 
Туркестанской и Восточно-Казахстанской 
областей [6].

Тем временем в Алматы самыми распро-
страненными преступлениями являются 
кражи чужого имущества, доля которых в об-
щей структуре преступности достигает 60%, 
то есть почти две трети всех преступлений. 
При этом 15% приходится на кражи сотовых 
телефонов и 13% – на кражи из квартир.

Министерством разработана и в настоящее 
время реализуется очередная ведомственная 
программа по противодействию кражам на 2018-
2020 годы [7]. При этом раскрываемость краж 
в Алматы сегодня составила 34%, а по итогам 
2017 года – 29%. Органы продолжают меры по 
пресечению деятельности организованных пре-
ступных групп как в стране, так и в Алматы. В 
2018 году к уголовной ответственности в г.Алма-
ты привлечен 21 член ОПГ [8]. 

Статистика показывает, что каждая вторая 
кража совершается в общественных местах. Ка-
ждое 5 такое правонарушение или 20% совер-
шается в магазинах, рынках, кафе-ресторанах и 
общественном транспорте.

«Временной диапазон совершения краж раз-
личен. В ночное время (с 22-00 до 06-00 часов) 
совершается 20,6% краж, в утреннее (с 06-00 до 
09-00 часов) - 10,9%, в дневное (с 09-00 до 17-00 
часов) - 45,4%, в вечернее (с 17-00 до 22-00 ча-
сов) - 23,4%», - отметили в прокуратуре [9]. 

Заключение. Как отметили в прокуратуре, 
большинство краж имущества совершается в 
силу беспечности и невнимательности самих 
граждан. В связи с этим утверждена программа 
по профилактике и снижению количества краж 
чужого имущества. В рамках Программы в бли-
жайшее время планируется:

1. Провести совместно с местной полицей-
ской службой отработку указанных проблемных 
участков на предмет профилактики краж чужого 
имущества.

2. Организовать массовые сходы с населени-
ем (с привлечением КСК) для проведения разъ-
яснительной работы по профилактике краж.

3. Усилиями местной полицейской службы 
довести практически до каждого жителя района 
специально разработанные по заказу прокурату-
ры района рекомендации по профилактике квар-
тирных краж под названием «Предупрежден - 
значит вооружен!».

4. Аналогичную работу провести в обще-
ственных  местах  скопления  граждан (бизнес и 
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торгово-развлекательные центры, рынки, база-
ры, общественный транспорт).

5. Активизировать работу органов полиции 
по выявлению лиц, занятых скупкой краденных 
вещей (золото, драгоценности, бытовая техника, 
мобильные телефоны и другое) с привлечением 
винновых лиц к предусмотренной законом уго-
ловной ответственности.

6. Наладить обратную связь с населением, 
о проводимых мероприятиях с освещением ре-
зультатов работы в СМИ (печатные издания, ин-
тернет-ресурсы, телевидение).

Предполагается, что Программа даст положи-
тельный результат не только по снижению краж 
чужого имущества, но и повлияет на профилак-
тику правонарушений и улучшению кримино-
генной ситуации [10]. 
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Abstract

This article is devoted to the analysis of the criminal precept of law about responsibility for evasion of 
taxes. Questions of a legislative regulation of standard of article 221, 222 of theCriminal code of RK, and 
also questions of imperfection of interaction of the tax and criminal law are considered. 
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Жұмыстың өзектілігі салық қылмыстарын 
экономикалық қызмет аясындағы қылмыстар-
дың қатарына жатқызу даулы мәселелердің бірі.

Жұмыстың   мақсаты  Қазақстан Респу-
бликасының Қылмыстық кодексінің 221, 222 
баптарының қалыптарын талдай отырып, салық 
заңнамалары мен қылмыстық заңнамалардың 
ара-қатынасын жетілдіру мәселелерін ашып 
көрсету болып табылады. 

Осы мақсаттарға  қол жеткiзу үшiн төмен-
дегiдей  салық төлеуден жалтарғаны үшін қыл-
мыстық жауаптылықты жүзеге асырудың өзекті 
мәселелерін қарастыру болды.

Жұмыстың әдiстемелiк  негiзiн   жалпы 
ғылыми диалектикалық танымдық әдiстерiмен 
қатар, салыстырмалы-құқықтық  талдау әдiстердi 
құрайды.

Қылмыстық құқық саласының маманы 
профессор Н.Н. Полянский былай дейді: "салық 
қылмыстары басқару органдарының қызметін 
бұзады, яғни салықтық бұзушылық қаржылық 
ведомстваға және азаматтардан салық салуда 
және салық алудағы қызметіне кедергі келтіреді." 
Н.Н. Полянский өзінің пікірін білдіре отырып, 
салықтық құқықбұзушылық биліктің қаржылық 
қызметіне қарсы әрекет етеді, – деген А.Н. Трай-
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ниннің көзқарасымен келісетіндігін білдіреді [1, 
15 б]. 

Бүгінгі таңда да кейбір заңгерлер салық 
қылмысын басқару тәртібіне қарсы қылмыстарға 
жатқызады. Осыған байланысты А.И. Сотов 
былай деген: «осы қатынастың негізгі өзіне 
тән белгілері, біріншіден, мемлекеттік билікті 
жүзеге асыру аясында пайда болады, екіншіден, 
қатысушылардың бірі болып мемлекеттік 
орган танылады. Азамат меншігінің бір бөлігін 
мәжбүрлеп мемлекет пайдасына алу қоғамдық 
өмірдің бір саласын қамтиды, міне, осы жерде 
жариялық билік жүзеге асырылады, өйткені, 
мемлекеттік орган ретінде салық инспекциялары 
қатынасқа түседі» [2, 270 б]. 

«Салық заңнан туындайтын жария-құқықтық 
міндет ретінде ұғыну, осы міндетті орындамауды 
мемлекетке қарсы жасалынған іс-әрекет ретінде 
тұжырымдауға мүмкіндік береді,» – дей отырып 
кейбір авторлар салық қылмысын мемлекеттік 
қылмыстар қатарына жатқызуға тырысқан. 
Бүгінгі таңда салық заңдарын бұзушылықты 
экономикалық қызмет аясындағы қылмыстардың 
қатарына жатқызуда заң шығарушы бірінші 
кезекте оның эконмикадағы ролін басшылыққа 
алған. Өйткені, салықты жаппай төлеуден 
жалтару нәтижесінде мемлекет төлем 
қажеттілігін жоғалтады, яғни, оның басқару 
жүйесіне емес, негізгі қаржылық қызметіне 
зиян келтіріледі. Өз кезінде қылмыстық құқық 
саласының атақты маманы  А.А. Пионтковский 
сол кездің өзінде төмендегідей көзқараста болған, 
салық төлеушілердің салық төлеуден жалтаруы-
мемлекеттің қаржылық қуатын әлсірететін 
қаржылық органдарға қарсы бағытталынған 
әрекет. Салық қылмысы өз сипаты бойынша 
экономикалық қылмыстарға жақын келеді [3, 
320 б]. 

Осы пікірдің дұрыстығы салдарынан, жаңа 
қылмыстық заңға сәйкес, қарастырылып оты-
рған қылмыс экономикалық қызмет аясындағы 
қылмыстың санатына жатқызылады. Қазіргі 
таңдағы экономикалық жүйе ұғымы қоғамда 
әрекет ететін мүліктік қатынастардың негізі-
нен туындайтын қоғамдық процестердің жиын-
тығын қамтиды. Экономикалық жүйенің не-
гізгі элементі: шаруашьшық  қызмет  нәтижесі 
қоғамдағы  меншік  нысанына негізделген   әле-
уметтік-экономикалық   қатынастар;   шару-
ашылық қызметтің    ұйымдық    нысандары;    
шаруашылық    субъектілер арасындағы нақты 
экономикалық байланыс болып табылады.

Міне, осыған орай, экономикалық қызмет 
аясындағы қылмысты қоғамның экономикалық 
жүйесінің  негізіне  қол  сұғатын қоғамға қауіпті

  жүйесінің негізіне қол сұғатын қоғамға қауіпті 
іс-әрекет деп түсінуге болады. "Салық қылмы-
сының топтық объектісі қылмыстық заңмен 
қорғалатын экономикалық қызмет процесінде 
қалыптасқан қоғамдық қатынастардың жүй-
есі", - деп тұжырымдайды И.М. Кучеров [4, 
17 б].

И.М. Кучеров өзінің соңғы еңбегінде са-
лық қылмысының топтық объектісіне өзгеше 
түсініктеме берген: "салық қылмысының топтық 
объектісін қылмыстық заңмен қорғалатын салық 
және алымдарды алуға байланысты қатынастар-
дың, салықтық бақылауды жүзеге асыру және 
салықтық құқықбұзушылық жасағаны үшін жа-
уапкершілікке тарту процесіндегі қалыптасқан 
қатынастардың жиынтығы, – дейді [4, 18 б]. 

Ал, А.И. Худяковтың пікірінше, салық қыл-
мысының топтық объектісі - мемлекеттің салық 
құрылысы, яғни салық құрылымымен (салық 
органдарының жүйесі және олардың өкілеттілі-
гі) және салық жүйесі (мемлекетпен бекітілген 
салық жиынтығы) құрайды [5, 246 б]. 

Қарастырылып жатқан қылмыстың топтық 
объектісін анықтау кезінде, жоғарыда айтылған-
дай экономикалық қызметті, яғни экономика-
лық игілікті құрумен және оны тұтынуды бас-
шылыққа аламыз. Осыған орай, салық қылмы-
сының топтық объектісін қылмыстық заңмен 
қорғалатын экономикалық игілікті құру және 
тұтыну процессінде қалыптасатын қоғамдық қа-
тынастардың жүйесі ретінде анықтауға болады.

Экономикалық қызмет аясында жасалынатын 
өзге де қылмыстық қол сұғушылықтан салық 
қылмысының айырмашылығына оның тікелей 
объектісін анықтау арқылы қол жеткізуге бола-
ды. Салық қылмысы мемлекеттік қаржы жүй-
есіне қол соғады, - деген көптеген тұжырымда-
рымен келіспеске болмайды.

Бірақ-та, қарастырылып отырған қылмыстың 
тікелей объектісі ретінде қаржылық жүйеде 
орын алатын барлық қоғамдық қатынастардың 
жиынтығын ала бермеуіміз керек.
Заңдық талдау кезінде салық заңдарын бұзумен 
байланысты әрбір қылмыстың құрамы үшін өзі-
не тән тікелей объектісіне тоқталу арқылы өзге 
қылмыстардан ажыратуға мүмкіндік аламыз.

Қаржы маңызды экономикалық институт 
ретінде ұлттық байлықтың бөлігін ақша кіріс 
ретінде қалыптастыру және қоғамның әлеумет-
тік-экономикалық қажеттілігін қанағаттанды-
руға пайдаланатын, қоғамдық өнімде бөлу және 
қайта бөлу процесіндегі пайда   болатын   ақша   
қатынастары   ретінде   түсіндіріледі [6] .  

Шаруашылық  қатынастардың бөлігі болған-
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дықтан қаржылар экономикалық базиске жатқы-
зылады. 

Мемлекет өзінің қызметін жүзеге асыру 
үшін қаржыларды пайдаланады. Мемлекет-
тік қаржылардың экономикалық мазмұны 
біртектес болмайды, өйткені оның құра-
мын арнайы қызметтерді орындайтын же-
келенген бөлімдер құрайды. Мемлекеттік 
қаржының негізгі элементі бюджет болып 
табыла-ды. Бюджет – мемлекеттің өз қы-
зметін қамтамасыз ету үшін тағайындалған, 
заңдық актілерде көзделген салықтар, алымдар, 
өзге де міндетті төлемдер, салыққа жатпайтын 
өзге де түсімдер есебінен құралатын, заңмен не-
месе жергілікті өкілді органдардың шешімімен 
бекітілген мемлекеттің орталықтандырылған 
ақша қоры [7, 110 б].

Бірақ-та, бүл қатынастарды салық қылмысы-
ның тікелей объектісі деп қарастыруға болмай-
ды. Бұл тұжырымды бюджеттің кірістері тек 
салықтық түсімдерден ғана емес, өзге де түсім-
дерден құралатындығымен негіздейміз.

Салық қылмысы салық салу аясында қалып-
тасқан қатынастарға қол сүғады. Салық қылмы-
сының тікелей объектісі туралы заң әдебиет-
терінде бірегей түжырым жоқ.

И.И. Кучеров былай дейді: «салық қылмысы-
ның тікелей объектісі — салықтарды және өзге 
де міндетті төлемдерді төлеу және есептеу про-
цесінде, сонымен қатар оларды өз уақытында 
және толық төлеуі үшін бақылауды жүзеге асыру 
кезінде пайда болған, қылмыстық заңмен қорға-
латын қоғамдық қатынастардың жиынтығы» [4, 
20 б]. 

Ал, профессор Э.Н. Жевлаковтың  пікірінше, 
«қылмыстың объектісі — мемлекеттік бюджетті 
қалыптастыру және салық төлеушілердің кірісі-
не мемлекет тарапынан бақылау аясындағы 
қоғамдық қатынас ретінде анықтама береді» [6].

Э.Н. Жевлаков екі жыл бұрын былай жазған 
еді, салық қылмысы мемлекеттің ақша қорларын 
(мемлекеттің қаржылық қызметі) қалыптастыру 
аясында пайда болған қоғамдық қатынастарды 
салық қылмысының объектісі ретінде қарасты-
рған

Ал, өзге авторлар тобы осы мәселе бойынша 
ұқсас позицияда, яғни қылмыстың тікелей объ-
ектісін салық төлеушілердің негізгi міндеті — 
салық органдарына тиісті құжаттарды және са-
лықты төлегендігі туралы мәліметтерді тапсы-
румен байланысты қатынастар құрайды, ал қо-
сымша объектісін алынбаған пайда нысанында 
зиян келтірілген мемлекеттік меншік қатынасы 
құрайды» [6].

ды. Бюджет — мемлекеттің өз қызметін 
қамтамасыз ету үшін тағайындалған, заңдық 
актілерде көзделген салықтар, алымдар, өзге 
де міндетті төлемдер, салыққа жатпайтын өзге 
де түсімдер есебінен құралатын, заңмен неме-
се жергілікті өкілді органдардың шешімімен 
бекітілген мемлекеттің орталықтандырылған 
ақша қоры [7, 110 б].

В.В. Лукьяновтың пікірінше, қарастырылып 
жатқан қылмыстың тікелей объектісі — шару-
ашылық субъектілерінің пайдасына салық салу 
кезінде пайда болатын қоғамдық қатынас ретін-
де қарастырған [8, 266 б].

Салық қылмысының объектісі ҚР-ның қаржы 
жүйесі, салықты алу және есептеу тәртібі мемле-
кетпен қорғалатын және белгіленетін, есептелін-
ген салықтан түсетін  кірісті  мемлекеттің  ал-
ма-ған мемлекеттік меншігі, - деген тұжырымды 
Е.В. Порохов ұсынады [9, 77 б]. 

А.А. Куприянов әртүрлі деңгейдегі бюд-
жеттерге белгіленген ақша сомасын төлеу мін-
деттемесінен туындайтын салық төлеуші мен 
мемлекет арасындағы пайда болатын құқықтық 
қатынасты қылмыстың тікелей объекті ретінде 
қарастырған [10, 66 б]. 

А.И. Сотов былай дейді, «салық қылмысы-
ның тікелей объектісі мемлекеттің қаржылық 
қызметін жүзеге асыру аясындағы қалыптасқан 
қоғамдық қатынас болып табылады» [2, 270 б]. 

Қылмыстың тікелей объектісі бюджет-
ті қалыптастырумен байланысты мемлекеттің 
қаржылық қызметі аясындағы пайда болған 
қоғамдық қатынастар,– дейді В.Д. Ларичев [11, 
154 б]. 

Заңды талдау, салық заңдарын бұзумен бай-
ланысты әрбір қылмыс құрамының өзіне тән ті-
келей объектісін иемденеді, - деп қорытындыла-
уға мүмкіндік береді.

Осыған орай, ҚР ҚК-ң 222-бабында көздел-
ген қылмыстың тікелей объектісі ретінде заң-
ды тұлғалардың салықты төлеуі және есептеу 
тәртібіне байланысты туындайтын қатынастар-
ды жатқызуға болады. Ал, ҚР ҚК-ң 221-бабында 
қарастырылған қылмыстың тікелей объектісіне 
жеке тұлғалардың табыс салығын төлеуі және 
есептеу тәртібі бойынша пайда болатын қоғам-
дық қатынастарды жатқызады. Егер қылмыс та-
бысы туралы декларацияны бермеуі арқылы жа-
салынса, осы әрекеттің тікелей объектісін салық 
органдары тарабынан жеке тұлғалардың табыс 
салығын төлеуі үшін бақылауды жүзеге асыру 
аясында пайда болатын қатынастар құрайды. 

Жоғарыда көрсетілгендей, пікірлердің көп 
қырлығы салық қылмысын бейнелейтін қылмыс-
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тық-құқықтық қалыптарды қылмыс объектісі 
тікелей көзделмегендігімен байланыстырамыз. 
Сондықтан, қылмыстың тікелей объектісі тура-
лы мәселені шешу кезінде бізге белгілі «қыл-
мыс заты қылмыс объектісінің мәнін терең және 
дұрыс ұғынуға мүмкіндік береді»,- деген ере-
жені басшылыққа аламыз [12]. 

Қылмыс затына заттарды, құндылықтарды, 
материалдық қасиеті бар мүліктерді жатқызады 
[13]. 

Міне, осы жерде салық салу аясындағы 
қылмысты жасау кезінде қылмыстық әсерге не 
ұшырайды деген сұраққа жауап беруіміз қажет. 
Салық қылмысының затына қатысты мамандар 
арасында әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Мыса-
лы, салық қылмысының заты ретінде салықты 
және бухгалтерлік құжаттарды есептейді [9].
Жоғарыда көрсетілгендей, пікірлердің көп қы-
рлығы салық қылмысын бейнелейтін қылмы-
стық-құқықтық қалыптарды қылмыс объектісі 
тікелей көзделмегендігімен байланыстырамыз. 
Сондықтан, қылмыстың тікелей объектісі тура-
лы мәселені шешу кезінде бізге белгілі «қыл-
мыс заты қылмыс объектісінің мәнін терең және 
дұрыс ұғынуға мүмкіндік береді»,- деген ере-
жені басшылыққа аламыз [12]. 

.Ал, қарастырылып жатқан қылмыстың затын 
мемлекетке келіп түспеген ақша сомалары ретін-

де сипаттайды А.А. Куприянов [17]. Гаухман 
Л.Д., Лукьянов В.В., Устинов В.С. және т.б. кри-
миналистер салық қылмысының заты ретінде 
салық салу объектісін қарастырады.

Бұл пікірді салық салу объектісінің мәнін 
дұрыс ұғынбауымен негіздеуге болады. Өйткені, 
ҚР СК-де заң шығарушы салықтық міндеттеме 
туындайтын жеке объектілерді тізіп көрсеткен. 
Ал, шындығында, салық құқығының теория-
сына сәйкес, олар салық объектісін құрамайды, 
ал керісінше салық затын құрайды. Салық салу 
объектісін салық төлеушілерге салықты төлеу 
міндетін жүктейтін заңи фактілер қамтиды [21].

Біздің пікірімізше, салықтарды талданып 
жатқан қылмыстың заты ретінде санауға бол-
майды, өйткені, олар материалдық қасиетке ие 
емес және белгілі құқықтық механизмді (жеке 
және заңды тұлғалардың меншігін мемлекет 
пайдасына алу) қамтиды. 

Қорыта келгенде, салық қылмысының заты 
ретінде ақша қаражаттарын санаймыз. Салық 
органдарын алдағаннан кейін, салық зандары-
на сәйкес, бюджетке аударылуға тиісті ақша қа-
ражаттарының үлесі заңсыз түрде қылмыскер 
меншігінде ұстап қалады немесе өзге де мақ-
саттарға жұмасалады не болмаса өзге тұлғаның 
меншігіне өтеді.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 
Аннотация

Природа – источник жизни. Ее защита – долг человечества. Но в последние годы природа пережи-
вает сложный период. С развитием науки и техники природные объекты подвергаются антропоген-
ному воздействию, загрязнению земель, воздуха, понижению уровня вод, беспощадному недрополь-
зованию, а ряд ценных растений и животных становится все меньше и меньше. Охрана окружающей 
среды остается мировой проблемой.

Автор посвящает статью правовой характеристике состава уголовных правонарушений, посягаю-
щих на экологическую безопасность, которая является основой уголовной ответственности, вопро-
сам, возникающим в процессе квалификации преступного деяния.

Ключевые слова: окружающая среда, экология, экологическая безопасность, экологические тре-
бования, уголовные правонарушения против экологической безопасности, состав преступления.
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LEGAL DESCRIPTION TO CRIMINAL OFFENCES AGAINST 
TO ECOLOGICAL SAFETY

Abstract
Nature is a source of life. Her defence is a debt of humanity. But the last years nature experiences a 

difficult period. With development of science and technique natural objects are exposed to anthropogenic 
influence, contamination of earth, air, lowering of level of waters, merciless use of the landed bowels of 
the earth, and the row of valuable plants and animals become all less than and less than. The guard of 
environment remains a world problem.

An author dedicates the article to legal description of composition of criminal offences, trenching upon 
ecological safety, that is basis of criminal responsibility, to the questions, arising up in the process of 
qualification of criminal act.

Keywords: environment, ecology, ecological safety, ecological requirements, criminal offences against 
ecological safety, corpus delict.

Кіріспе
Экологиялық қауіпсіздік Қазақстан Респу-

бликасының ұлттық қауіпсіздігінің стратеги-
ялық кешенінің және мемлекеттік маңызды ар-
тықшылықтардың бірі болып саналады. Отан-
дық және шетел зерттеушілерінің пайымдауын-
ша, қоршаған ортаның ластануы Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық даму жолында елеулі 
кедергі болып отыр. Қоршаған ортаның сапа-
сының өзгеруі «лас» технологиялар мен экстен-
сивті ауыл шаруашылығының дамуымен тікелей 
байланысты. Бүгінде республика аумағында 5 
сыныптың ішінде қауіптілігі ең жоғары 1-2 сы-
ныпқа жататын 2,5 мыңға жуық кәсіпорындар 
бар [1]. Республикада ауыр радиациялық жағдай 
қалыптасты, бұл  онкологиялық  ауруларға шал-
дыққандар мен қайтыс болғандар санының ар-
туына, иммунды жүйенің және халықтың гене-
тикалық мәртебесінің бұзылуына алып келуде. 
Негізгі бөлім

Айналадағы табиғи ортаны қорғау, алдымен 
адамның өмірі мен денсаулығын, болашақ ұр-
пақтың мүдделерін қамтамасыз етуге, табиғи 
ортаға қарсы зиянды іс-әрекеттер жасауға жол 
бермеуге, табиғи тепе-теңдікті сақтау және қор-
шаған ортаны тиімді пайдалану мақсатын көз-
дейді. Осыған орай Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 13-тарауы түгелдей эко-
логиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарға 
арналған. Отандық қылмыстық заңнама еліміздің 

экологиялық қауіпсіздігі мен экологиялық  
тәртібін қамтамасыз   етуге  бағытталады. Ғылы-
ми еңбектерде экологиялық қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды тікелей объектісіне қарай эко-
логиялық қауіпсіздікке және экологиялық тәртіп-
ке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар, деп 
бөлу жиі орын алады. 

Мұндағы экологиялық қауіпсіздік және эко-
логиялық тәртіп ұғымына келсек, экологиялық 
қауiпсiздiк деп қоршаған ортаға антропогендiк 
және табиғи әсер ету нәтижесiнде туындайтын 
қатерлерден жеке адамның, қоғамның және 
мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерi мен 
құқықтарының қорғалуының жай-күйiн айта-
мыз [2]. 

Экологиялық құқықтық тәртіп нормативтік 
актілермен реттелінетін, адамдардың және басқа 
да тіршілік иелерінің, табиғи ортаның қолайлы 
жағдайын және қоршаған ортаны рационалды 
түрде пайдалануын сақтауға бағытталған қаты-
настарды құрайды [3]. 

Экологиялық қауіпсіздік Қазақстан Респу-
бликасы ұлттық қауіпсіздігінің құрамдас бөлігі, 
әрі табиғи-тарихи негізі ретінде азаматтарының 
жеке басының, қоғам мен мемлекеттің қоршаған 
ортасына төтенше антропогенді ықпалдардан, 
сондай-ақ табиғат және өндірістік апат зардап-
тарынан қорғалынуы деңгейімен анықталады. 
Мемлекет, заңды тұлғалар және жеке тұлға эко-
логиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету   негізгі
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субъектісі болып табылады. Аталған іс- шаралар-
дың құқықтық негізін экологиялық қауіпсіздік 
тұжырымдамасы құрайды.

Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдасы 
бұл мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын, 
құқықтық және экономикалық механизмдерін, 
сондай-ақ жағымды қоршаған ортаны қамтама-
сыз ету және сақтау үшін қажетті қызметтерді 
қалыптастыратын, мемлекетпен мойындалған 
қағидаттар мен артықшылықтар жүйесі болып 
саналады.

Жер планетасы табиғатының тұтастығы мен 
өзара байланысын мойындай отырып, көздел-
ген стратегиялық мақсаттарға жету және елдегі 
жаһандық әріптестіктегі экологиялық қауіпсіздік 
артықшылықтарын сақтау жолында ұлттық мүд-
де Қазақстан үшін өзекті саналатын  қоршаған 
орта туралы Рио-де-Жанере Декларациясының 
қағидат сәйкес қорғалуды қажет етеді.

Ал отандық қылмыстық заңнамада эколо-
гиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың қатарында мыналар 
қарастырылады: шаруашылық немесе өзге де 
қызметке қойылатын экологиялық талаптарды 
бұзу (324-бап); экологиялық тұрғыдан әлеуетті 
қауіпті  химиялық  немесе  биологиялық  заттар-
мен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптар-
ды бұзу (325-бап); микробиологиялық немесе 
басқа да биологиялық агенттермен немесе уыт-
ты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық 
талаптарды бұзу (326-бап); ветеринариялық 
қағидаларды немесе өсiмдiктердiң аурулары мен 
зиянкестерiне қарсы күресу үшiн белгiленген 
қағидаларды бұзу (327-бап); экологиялық ластау 
зардаптарын жою жөнінде шара қолданбау (343-
бап) [4].

Қылмыстық құқық теориясына сүйенсек, 
кез-келген қылмыстық іс-әрекет сынды эколо-
гиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды іс-тәжірбиеде дұрыс 
саралаудың негізі қылмыстық құқық бұзушылық 
құрамында жатыр. Енді оларға қылмыстық 
құқықтық сипаттама беріп өтсек. 

Атауы айтып отырғандай, бұл қылмыстық 
құқық бұзушылықтың объектісі  экологиялық 
қауіпсіздік болып табылады. Оның қосымша 
объектісін адамдардың денсаулығы мен өмірі 
құрайды.

ҚР ҚК-тің 325-бабымен қарастырылған қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың заты – химиялық, 
радиоактивті, биологиялық заттар.

Химиялық заттарға – өте жоғары уланды-
ратын, зәрлі, тері-нерв жүйелеріне катты әсер 
ететін,   тұншықтыратын,   тітіркендіретін  және 

адам жүйесін зақымдандыратын нәрселер жата-
ды.

Радиоактивті материалдарға – құрамында 
ядролық қосындылар бар заттар кіреді. Мысалы, 
уран, плутоний т.б.

Биологиялық заттарға – адамдар, жануарлар 
мен өсімдіктер арасында жаппай ауру тарататын 
әр түрлі бактериялар, вирустар, жәндіктер т.б. 
жатады.

Ықтимал экологиялық қауіпті химиялық, ра-
диоактивті және биологиялық заттарды өндіру, 
тасымалдау, сақтау, көму, пайдалану немесе өзге 
де жұмыс істеу тәртібі арнаулы құқықтық-нор-
мативтік актілермен реттеледі. 

ҚР ҚК-тің 326-бабында қарастырылған қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың заты – микробио-
логиялық, биологиялық агенттер, уытты заттар 
(бактериялар, вирустар, микроскопиялық гриб-
тер т.б.), улы заттар. 

Ал ҚР ҚК 327-бабымен қамтылған қылмы-
стық құқық бұзушылықтың заты – жабайы және 
үй жануарлары, құстар, балықтар, аңдар және 
басқа жануарлар, сондай-ақ өсімдіктер дүниесі.

Материалдық құрамдардағы қылмыстық 
құқық бұзушылықтың объективті жағы                         
қылмыстық іс-әрекет, себепті байланыс және 
зардаптармен сипатталады.

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қыл-
мыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық 
іс-әрекеттері мына экологиялық талаптардың 
бұзуымен сипатталады:

- шаруашылық немесе өзге де қызметке қой-
ылатын экологиялық талаптарды бұзу (324-бап), 
яғни табиғи ресурстарды пайдалану, кәсiпо-
рындарды, құрылыстарды немесе өзге де объ-
ектiлердi жобалау, орналастыру, салу немесе 
реконструкциялау, пайдалануға беру немесе 
пайдалану, өнеркәсiп, энергетика, көлiк немесе 
байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылық мақ-
сатындағы және мелиорация объектiлерiн пайда-
лану, қалаларды не басқа да елдi мекендердi салу 
кезiнде әскери немесе қорғаныс объектiлерiне, 
әскери немесе ғарыш қызметiне қойылатын эко-
логиялық талаптар;

- экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті хи-
миялық немесе биологиялық заттарды өндiру, 
тасымалдау, сақтау, көму, пайдалану немесе 
олармен өзге де жұмыс iстеу кезінде экологи-
ялық талаптар (325-бап): 

- микробиологиялық немесе басқа да биоло-
гиялық агенттердi немесе уытты заттарды жинап 
қою, жою немесе көму кезiнде экологиялық та-
лаптар (326-бап).

Талаптардың бұзылуын анықтау үшін арнау-
лы нормативтік-құқықтық актілерге жүгінуді та-
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лап етеді: яғни бұл баптың дипозициясы блан-
кеттік. Бұл экологиялық талаптарға ҚР ЭК-нің 
мына нормалары арналады: шаруашылық және 
өзге де қызметке қойылатын жалпы экологиялық 
талаптар (29-тарау) және де  шаруашылық және 
өзге де қызмет түрлерi бойынша экологиялық 
талаптар (30-тарау), ықтимал қауiптi химиялық 
және биологиялық заттарды, генетикалық түр-
лендiрiлген өнiмдер мен организмдердi өндiру 
және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар 
(40-тарау). 

Отандық экологиялық заңнама табиғат ре-
сурстарының жекеленген түрлерін пайдалануға 
да экологиялық талаптар қояды. Бір қызығы, ҚР 
ЭК-да табиғат ресурстарын пайдалану кезінде 
сақталынуы тиіс тиымдар, шектеулер «экологи-
ялық талап» деген бірыңғай ұғыммен белгіленсе 
де, ҚР ҚК-де «экологиялық талаптарды бұзу» 
ұғымымен қатар «қағидаларды бұзу» термин-
дері қатар қолданылады. Мысалы, ҚР ЭК-нің  
35-тарауы жануарлар дүниесiн пайдалану кезiн-
дегi экологиялық талаптарды,  34-тарауы ор-
мандарды және өзге де өсiмдiктердi пайдалану 
кезiндегi экологиялық талаптарды қарастырған. 
Ал ҚР ҚК-нің 327-бабында қарастырылған вете-
ринариялық қағидаларды немесе өсiмдiктердiң  
аурула-ры мен зиянкестерiне қарсы күресу үшiн 
белгiленген қағидаларды бұзу қылмыстық зар-
даптар туғызады. 1997 жылғы ҚР ҚК-де эколо-
гиялық қылмыстарға «қағидаларды бұзу» ұғы-
мы бірыңғай пайдаланылған болатын. Мұнан, 
екі ұғымның мазмұны әртүрлі ме, әлде синоним-
дер ретінде қолданысқа ие болды ма деген сау-
ал орынды туындайды. Егер ҚР ЭК-і бірыңғай 
«экологиялық талаптар» ұғымын қолданса, 
онда сәйкесінше қылмыстық және экологиялық 
заңнамалар өзара сәйкестендірілгені жөн болар, 
деп есептейміз. 

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қыл-
мыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық 
іс-әрекетін экологиялық талаптарды бұзуы ны-
санынан бөлек іс-әрекеттер де құрайды. Мыса-
лы, ҚР ҚК-нің 326-бабында микробиологиялық 
немесе басқа да биологиялық агенттердi немесе 
уытты заттарды жинап қою, жою немесе көму 
кезiнде экологиялық талаптарды бұзуға балама-
лы түрде оларды қайта өңдеу, сақтау немесе көму 
үшiн Қазақстан Республикасына заңсыз әкелу 
берілген. Ал ҚР ҚК-нің 343-бабында экологи-
ялық ластануға ұшыраған жерлерде зарарсы-
здандыру немесе өзге де қалпына келтiру іс-ша-
раларын жүргiзу мiндетi жүктелген адамдардың 
мұндай іс-шараларды жүргiзуден жалтаруы не-
месе тиiсiнше жүргiзбеуi қылмыстық іс-әрекетті 
құрайды.

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың объ-
ективті жағының тағы бір белгісі  – зардап. 
Аталған қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
зардабы қоршаған ортаға (айтарлықтай, ірі, аса 
ірі) келетін немесе келуі мүмкін залал немесе 
адамның денсаулығына келетін зиян танылады.

Мұндағы, қоршаған ортаның едәуір ласта-
нуы деп көптеген адамдардың, денсаулығына, 
жануарлар немесе өсімдіктер дүниесінің өмір 
сүруіне қауіп келтіретін залалдарды айтамыз. 
Ал адамның денсаулығына зиян келтіруге бір 
немесе бірнеше адамға жеңіл, орташа немесе 
ауыр дәрежеде зиян келтірулер жатады. Жануар-
лар немесе өсімдіктер дүниесінің жаппай құрып 
кетуі олардың көптеген аумақтар бойынша сан-
сыз қырғынға ұшырауымен сипатталады.

Өзге де ауыр зардаптарға адамдардың ула-
нуы, эпидемия таралуы, қоршаған табиғи орта-
ны жақсарту бағдарламасын жүзеге асырудың 
үзілуі, ірі материалдық залалдардың келтірілуі 
т.с.с. жатады. Баптың диспозициясында көр-
сетілген іс–әрекеттер мен орын алған зардаптар-
дың арасында себепті байланыс болуы тиіс.

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қыл-
мыстық   құқық    бұзушылықтардың    зардапта-
ры табиғат ресурстарының жекеленген түрлері-
не қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар-
дың, мысалы, суларды ластау, қоқыстау немесе 
сарқу (328-бап); атмосфераны ластау (329-бап); 
теңiз ортасын ластау (330-бап); жердi бүлдiру 
(332-бап); жер қойнауын қорғау және пайдалану 
қағидаларын бұзудың (333-бап) зардаптарымен 
ұқсас, сондай-ақ соңғы нормаларда зардап эколо-
гиялық талаптар мен қағидаларды бұзу арқылы 
диспозицияда аталған қылмыстық іс-әрекеттер-
ден барып туындайды. Аталған жағдай, қылмы-
стық құқық бұзушылықтарды бір-бірінен аж-
стық құқық бұзушылықтарды бір-бірінен ажы-
ратуда қиындықтар тудыратыны анық. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтар субъек-
тивті жағынан қасақаналықпен  істеледі.

Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қыл-
мыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі – 
арнаулы, яғни аталған қылмыстық нормаларда 
көрсетілген экологиялық талаптарды, қағиданы 
сақтау міндеті жүктелінген, 16 жасқа толған 
жеке тұлға бола алады: ҚР ҚК-нің 324-бабында - 
шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын 
экологиялық талаптардың сақталуына жауапты 
(мысалы, экологиялық сарапшылар, жергілікті 
атқару органдарының  лауазымды  адамдары,  
қадағалау немесе бақылау органдарының 
лауазымды адамдары т.б.) адам; ҚР ҚК-тің 
325-бабында –  ықтимал   экологиялық    қауіпті
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химиялық, радиоактивті және биологиялық зат-
тарды өндіру мен пайдалану ережесін сақтауға 
міндетті адам, ал ҚР ҚК-нің 326-бабында - ми-
кробиологиялық немесе басқа да биологиялық 
агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс 
iстеу жүктелген адам; ҚР ҚК-нің 327-бабында - 
арнаулы, малдәрігерлік ережелерді және өсімдік-
тердің аурулары мен иянкестеріне қарсы күрес 
үшін белгіленген ережелер өзіне жүктелген 
адам; ҚР ҚК-тің 343-бабында – экологиялық ла-
стау зардаптарын жою міндеті жүктелген адам.

Қорытынды
Соңғы жылдары экологиялық заңнамалардың 

кодификациялану арқылы жүйеленуі экологи-
ялық қатынастарды реттеуді белгілі дәрежеде 
жеңілдетті дей тұрсақ та, экологиялық қылмы-
стық құқық бұзушылықтарды саралау үрдісін-
де бланкетті нормаларды түсінуде елеулі қиын-
дықтар тудырып отыр. 

2014 жылғы қылмыстық заңнаманың кейбір 
нормаларына «экологиялық талаптар» ұғымы 
еніп, енді кейбір экологиялық қылмыстық құқық 
бұзушылықтарда  «қағидалар»  термині сақталы-
нады.  Ал   ҚР ЭК-і  болса,  табиғат ресурстарын 

Ал ҚР ЭК-і болса, табиғат ресурстарын пайдала-
нуге, қызмет етуге, заттармен жұмыс істеуге эко-
логиялық талаптар қойды. Қылмыстық нормада, 
не аталған істер бойынша ҚР Жоғары Сотының 
қаулысында әрбір қылмыстық нормаға қатысты 
экологиялық талап түрлерінің нақтыланбауы 
салдарынан қылмыстық іс-әрекеттерді саралауда 
проблемалар туындады. Сондықтан да қылмы-
стық іс-әрекеттерді саралау қызметін жеңілдету 
үшін аталған ұғымдарға қатысты экологиялық 
және қылмыстық заңнамалар өзара сәйкестен-
дірілуді қажет етері анық.

Іс-тәжірбиеде елдегі экологиялық жағдайды 
жақсарту шарасы ретінде экологиялық шығын-
дарды өтеу, табиғат ресурстарын ақылы негізде 
пайдаланудан түскен қаражаттардың арнайы 
экологиялық қорға құйылуын, сондай-ақ олар-
дың мақсатқа сай жұмсалуын қамтамасыз ететін 
уәкілетті органның құрылуын қолға алу, оларды 
бақылауды күшейту маңызды болмақ. 

Ал бұл аталған шаралардың экологиялық 
байланыс пен экологиялық жүйенің сәйкестен-
дірілуін қамтамасыз ете алары анық.
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Аннотация
Корыстно-насильственные преступления   стали значительно  отличаться своей повышенной об-
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щественной   опасностью от большинства совершаемых преступлений. В их основе в большинстве-
случаев стал наблюдаться четкий, конкретный умысел и мотив - вполне определенная корыстная 
направленность деяния, при этом реализация данной мотивации зачастую стала сопровождаться 
применением жестокого насилия над потерпевшим, порой изначально направленная на лишение его 
жизни.

Ключевые слова: корыстно-насильственные преступления, хищение, права, предупреждение, 
раскрытие, грабеж, разбой, нормативные правовые акты, ответственность.
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HARACTERISTIC OF THE IDENTITY OF MERCENARY AND 
VIOLENT CRIMINALS AND HER TYPOLOGY

Abstract
Selfish, violent crime began to vary significantly increased their public danger to the majority of crimes 

committed. They are based in most cases began to be observed a clear, specific intent and motive - a well-
defined orientation selfish act, with the implementation of this motivation is often accompanied by the 
application became ill abuse victim, sometimes initially aimed at depriving him of life.

Keywords: selfish and violent crimes, theft, rights, prevention, disclosure, robbery, law, reason, legal 
regulation, regulations, liability.
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Введение. Глубокое познание сущности ко-
рыстно-насильственных преступлений, причин 
и условий их совершения, предполагает, прежде 
всего, выявление личностных свойств и особен-
ностей преступников.

В криминологической литературе отмечает-
ся, что в числе тех явлений и процессов, которые 
порождают преступление, социально-негатив-
ные свойства личности играют активную роль. 
По этому поводу А.И. Долгова отмечает: «Пре-
ступление, очевидно следует представлять не 
только как последствия влияния внешних усло-
вий через внутренние, но и как итог взаимодей-
ствий» [1, с. 61].

В криминологической литературе под лич-
ностью преступника понимается совокупность 
социальных и социально-значимых, духовных, 
морально-волевых, психофизических, интеллек-
туальных свойств, качеств человека, совершив-
шего преступление вследствие взаимодействия 
его взглядов, ориентаций с криминогенными 
факторами внешней среды, включая конкретную 
криминальную ситуацию [2, с. 86].

При этом, изучение личности преступника в 
криминологическом смысле не является исчер-
пывающим исследованием с точки зрения фи-
лософии, всех наук о человеке и обществе. Кри-
минология изучает преступность, личность пре-
ступника в рамках так называемого частичного 
детерминизма, и полнота изучения здесь относи-
тельна, привязана к предмету и методам науки. 
Поэтому возникает необходимость выделение 
круга тех характеристик, которые позволяют 
выявить ближайшие к преступлению и преступ-
ности причинные связи, причинные комплексы, 
цепочки.

Наиболее распространенным среди крими-
нологов является выделение следующих групп 
признаков:

1. социально-демографические;
2. нравственно-психологические;
3. уголовно-правовые;
Не случайно, на наш взгляд, большинство 

специалистов, при изучении личности пре-
ступ-ника, принимают за основу аналогичную 
дефиницию.

Основная часть. При изучении социаль-
но-демографических признаков исследуются, 
как правило: пол, возраст, образовательный 
уровень, социальное положение и род занятии, 
семейное положение, материальное положение, 
принадлежность к городскому или сельскому на-
селению и т.д.

К  нравственно-психологическим   признакам
относятся: взгляды, убеждения, жизненнотно-
сятся: взгляды, убеждения, жизненные стремле-
ния, ценностные ориентации, отношения к нор-
мам морали и т.п.

Уголовно-правовые признаки личности пре-
ступника предполагают данные о характере со-
вершенного преступления, его направленности и 
мотивации, единоличном или групповом харак-
тере преступной деятельности, рядовой или ор-
ганизаторской роли в ней, о прошлой судимости 
или фактическом рецидиве преступления и т.п. 

Исследование совокупности данных призна-
ков дает наиболее полное представление о лич-
ности преступников, а также способствует наи-
более глубокому познанию причин совершаемых 
ими преступлений. Поэтому при исследовании 
личности корыстно-насильственных преступни-
ков, представляется целесообразным исходить 
из традиционной дефиниции. При этом, полагая, 
что именно она составляет основу криминологи-
ческой характеристики личности преступника.

Социально-демографическая характеристика. 
Анализ статистических данных и уголовных дел 
свидетельствует о том, что совершение престу-
плений корыстно-насильственной направлен-
ности присуще в большей степени мужскому 
полу. Мужчинами совершается почти 95% всех 
корыстно-насильственных преступлений.

Прежде всего, это обуславливается большей 
склонностью лиц мужского пола к проявлению 
агрессии, насилия, жестокости, а также наличи-
ем определенной физической силы которая «тре-
буется» при совершении данных преступлений.

Как  известно,  агрессия  мужчин  в  боль-шин-
стве случаев направлена вовне, а у женщин – 
чаще внутрь, на себя, у мужчин чаще отмечается 
инструментальная агрессия, а у женщин – вер-
бальная. Этим преимущественно и обусловлен 
инструментальный характер корыстно¬насиль-
ственной мотивации.

Вместе с тем, характеризуя половую принад-
лежность корыстно-насильственных преступни-
ков, на наш взгляд, было бы уместным отметить, 
что из числа преступлений, совершаемых жен-
щинами или с их участием, мы отмечаем нега-
тивную тенденцию в характере совершаемых 
ими преступлений.

Если раньше, участвуя в преступлениях ко-
рыстно-насильственной направленности, жен-
щины обычно находились на вторых ролях, ока-
зывая помощь советом и созданием подходящих 
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условий, то в настоящее время женщины в ряде 
случаев выходят на ведущие роли в преступной 
деятельности, становясь организаторами, руко-
водителями и активными участниками преступ-
ных групп, как чисто женских, так и смешанного 
состава.

Повышенная эмоциональность и возбуди-
мость женской психики нередко отражается в 
способе совершения данных преступлений и вы-
ражается в проявлении жестокости.

Возрастной состав корыстно-насильственных 
преступников также обращает на себя внимание.

С возрастом изменяются социальные усло-
вия, в которых живет человек, его ближайшее 
окружение, способы реагирования на конфликт-
ные ситуации, круг интересов и потребностей. 
Ими во многом определяются особенности со-
циально-психологического облика личности, ее 
становления. Разумеется, что на поведение чело-
века оказывает влияние не сам по себе возраст, а 
те социальные изменения, которые с ним связа-
ны [3, с. 43].

Проведенное исследование показывает, что 
в абсолютном большинстве корыстно-насиль-
ственные преступления совершаются лицами 
несовершеннолетнего и молодежного возраста. 
Общеизвестно, что именно в этом возрасте, по 
сравнению с более зрелым, в социальном по-
ведении человека относительно большую роль 
играют биологические особенности. Неустойчи-
вость    эмоционально-волевой  сферы  и   незре-
лость психики лиц данного возраста при от-
сутствии необходимых социально-позитивных 
свойств и контроля, способствуют совершению 
преступлений, в том числе и корыстно-насиль-
ственных.

В специальной литературе данные престу-
пления характеризуют «преступлениями моло-
дежи», т.к. их совершение часто требует облада-
ния определенными физическими качествами, а 
это, как правило, возможно лишь в сравнительно 
молодом возрасте [4, с. 18].

 Приведенные данные демонстрируют тен-
денцию омоложения корыстно¬-насильствен-
ных преступников. На наш взгляд, это связано 
с общими негативными социальными процесса-
ми, сопровождающимися наркотизацией моло-
дого поколения, а также увеличением числа лиц 
молодого возраста, потребляющих алкоголь.

Образовательный уровень - один из важных 
элементов формирования личности. Общая 
культура человека влияет на психический склад 
личности, на мотивацию деятельности. Образо-
вание как важнейшая часть общего культурного 

уровня личности способствует формированию 
такого круга интересов, потребностей, привы-
чек, правил поведения, которые соответствуют 
общественным требованиям, помогают вырабо-
тать правомерные способы и формы реагирова-
ния на конфликтные ситуации и неблагоприят-
ную обстановку [5, с. 45].

Семейное положение. Изучение уголовных 
дел показывает, что среди лиц, совершивших 
корыстно-насильственные посягательства, по-
давляющее большинство на момент соверше-
ния преступления не состояли в браке. На наш 
взгляд, данное положение вызвано, прежде все-
го, сравнительно молодым возрастом большин-
ства корыстно-насильственных преступников.

Существенное криминологическое значение 
представляет также характеристика личности 
корыстно-насильственных преступников по со-
циальному положению и роду занятий.

В этой связи необходимо отметить, что в на-
стоящее время при всех имеющихся негативных 
тенденциях, социальное положение в большин-
стве своем предопределяется общеобразователь-
ным, интеллектуальным уровнем личности. Так, 
среди лиц, совершивших преступления корыст-
но¬насильственной направленности, обращает 
на себя внимание большая доля не учащихся и 
не работающих.

Среди лиц, совершающих корыстно-насиль-
ственные преступления, много «выходцев» из 
сельской  местности.  Уязвимость  их  к  воздей-
ствию криминогенных факторов очень высока. В 
результате ослабления социального контроля со 
стороны родителей и родственников, невысокого 
образовательного уровня, зачастую отсутствия 
жилья и работы, процесс адаптации к городско-
му образу жизни значительно осложнен и это не 
может не отражаться на нравственном форми-
ровании данных лиц. Указанные лица, по сути, 
составляют «резерв» преступности, в частности 
корыстно-насильственной.

Характеризуя корыстно-насильственных 
преступников по основным социально-демогра-
фическим признакам, несколько забегая вперед 
хотелось бы обратить внимание на некоторые 
различия этого типа личности от типов корыст-
ных и насильственных преступников по данным 
признакам.

Так, среди корыстно-насильственных пре-
ступников женщин в два раза меньше, чем среди 
насильственных, и в семь раз, чем среди корыст-
ных преступников. Контингент корыстно-на-
сильственных преступников выглядит моложе 
по сравнению с корыстными, и, особенно, на-
сильственными преступниками.
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Нравственно-психологическая характеристи-
ка. Как отмечает А.М. Цалиев, у лиц, соверша-
ющих корыстно¬насильственные преступления, 
по сравнению с корыстными и насильственны-
ми преступниками, несмотря на более молодой 
возраст, нравственно-психологическая сфера 
более деформирована. Об этом свидетельствует 
характер преступного поведения. Он проявля-
ется у корыстно-насильственных преступников 
наиболее ярко в специфическом сочетании мо-
тивов и способов совершения преступления [3, 
с. 82].

Как мы уже отмечали, основными потреб-
ностями лиц, совершающих корыстно-насиль-
ственные преступления, являются в большин-
стве своем материальные. Причем у значитель-
ного числа лиц, совершивших, как правило, 
грабежи, разбои, они направлены на удовлетво-
рение потребностей в спиртных напитках и нар-
котиках.

У большинства лиц, особенно несовершен-
нолетнего возраста, проявляются потребности 
более высокого социально-психологического 
характера, а именно потребности самоутвержде-
ния. В связи с омоложением контингента ко-
рыстно-насильственных преступников, данные 
потребности играют все большую роль в моти-
вации преступного поведения тех, кто не нашел 
своего признания в общественно значимой сфе-
ре.

Анализ основных социально-демографиче-
ских и нравственно-психологических критериев 
показал некоторые особенности лиц, совершаю-
щих корыстно-насильственные преступления.

При всей важности данных признаков, необ-
ходимо было бы отметить и уголовно-правовые, 
отражающие степень общественной опасности 
личности по формально-юридическим призна-
кам: мотив преступления, форма умысла, сте-
пень организованности, наличие судимости. 

В специальной литературе отмечается, что: 
«...никакие уголовно-правовые, социально-де-
мографические, биологические, нравственные 
и иные особенности личности не действуют на-
прямую, минуя психологию личности. Именно 
психология является той ареной, тем уровнем, 
на котором происходит взаимодействие всех на-
званных особенностей» [6, с. 29].

Также указывается на то, что «изучение лич-
ности имеет значение не только при анализе 
причин индивидуального преступного поведе-
ния, но и преступности в целом. При этом важ-
ное значение принадлежит изучению социаль-
ных типов  личности,   включенных  в систему 
слож-общественных отношений.  Для эффектив-

ной организации борьбы с преступностью необ-
ходимо ясно представлять степень распростра-
ненности типов личности, способных в опреде-
ленных взаимодействиях с имеющимися типами 
социальной среды продуцировать преступное 
поведение, представлять конкретные социаль-
но-экономические, социально-психологические 
и иные детерминанты личностных характери-
стик различных слоев населения» [7, с. 108].

Типология, выступая как криминологическое 
учение о типизации лиц. в свою очередь, высту-
пает как сведение единообразных образцов пре-
ступного поведения в наиболее общую его мо-
дель. При этом во внимание принимаются, пре-
жде всего, наиболее важные собственно-крими-
нологические или уголовно правовые признаки: 
криминальная мотивация, степень криминоген-
ной зараженности или общественной опасности, 
их глубина, стойкость, характер направленности.

В качестве одного из общих, совпадающих 
критериев ряда типологических характеристик, 
предлагаемых смежными научными дисципли-
нами в изучении личности преступника, высту-
пает типология, основанная на мотивации.

На наш взгляд, это вполне обосновано, в част-
ности, в связи с тем, что мотивация, охватыва-
ющая мотив, цель и другие личностные харак-
теристики, составляющая движущую силу чело-
веческого поведения, занимает ведущее место в 
структуре личности, пронизывает ее основные 
составляющие: направленность, эмоции, спо-
собности, деятельность и психологические про-
цессы.

В целом же, принимая за основу как традици-
онно устоявшуюся в науке типологическую ха-
рактеристику личности преступника, результаты 
специальных работ, посвященных этой пробле-
ме, по направленности мотивации, можно выде-
лить наиболее известные типы:

а) «корыстный» тип личности – лица с ко-
рыстно-частнособственническими тенденци-
ями. О мотивации, присущей этому типу пре-
ступников, говорят данные отечественных ис-
следований, подчеркивающих самый высокий 
процент лиц этой категории;

б) «насильственный» тип личности – лица 
с негативно-пренебрежительным отношением к 
человеческой жизни, ее важнейшим благам, здо-
ровью, телесной неприкосновенности, соверша-
ющие хулиганские действия, убийства, нанесе-
ние телесных повреждений и т.д.;

в) «престижный» тип личности – направ-
ленность   мотивации   данных  лиц связана с по-
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требностями повышения самовосприятия, само-
утверждения;

г) «легкомысленный» тип личности –  лица 
с чертами характера, выражающихся в беспечно-
сти, распущенности, беспринципности, неосто-
рожности, самонадеянности, халатности и про-
чих подобных качеств; и т.д. [7, с. 99].

Что касается типа личности корыстно-насиль-
ственных преступников, до настоящего времени 
в криминологии не сложилось единого мнения 
по поводу того, представляют ли лица, соверша-
ющие корыстно-насильственные преступления 
относительно самостоятельный тип, или отно-
сятся к одному из вышеназванных?

Как уже отмечалось, тип корыстно-насиль-
ственного преступника включает в себя две 
«обязательные» составные - корысть и насилие. 
В процессе совершения преступления личность 
действует под воздействием корыстно-насиль-
ственной инструментальной мотивации, то есть 
у нее уже «сформирована» корысть и личность 
ориентированна на применение инструменталь-
ного насилия. При этом корысть сама по себе не 
является криминальной, следовательно, вопрос 
состоит в том, на применение какого насилия 
ориентированна данная личность, путем психи-
ческого воздействия, причинения вреда здоро-
вью или убийства?

Поэтому, на наш взгляд, в самой корыстно-на-
сильственной   мотивации,   инструментальный 
характер насилия может выступать в качестве 
преобладающего признака, а также в качестве 
опосредованного (косвенного).

В связи с этим по характеру и содержанию 
мотивации целесообразно выделить два под-
типа: лиц с преобладающей корыстно-насиль-
ственной инструментальной мотивацией и лиц с 
опосредованной корыстно¬насильственной ин-
струментальной мотивацией.

Характеризуя первый подтип, а именно лиц 
с преобладающей корыстно--насильственной 
инструментальной мотивацией, мы отмечаем из-
начально свойственную им ориентацию на при-
менение грубого физического насилия, иногда 
даже направленную на причинение смерти, для 
достижения своей корыстной цели (наиболее 
типичные, ближе к насильственному типу). Как 
правило, в структуре мотивации данного подти-
па высокую степень имеет актуализация насиль-
ственных потребностей.

Мотивация второго подтипа, в который вклю-
чены лица с опосредованной корыстно-насиль-
ственной инструментальной мотивацией, ориен-
тированна   скорее на  применение психического

насилия или физического насилия небольшой 
степени. То есть, при совершении преступлений 
лица данного подтипа «надеются решить про-
блему» путем шантажа, угроз, нанесения побоев 
и других насильственных действий небольшой 
степени, либо вообще избежать любого насилия, 
но всегда «учитывая» его как вспомогательное 
средство, которое мгновенно будет применено.

Вместе с тем, личность преступника, как из-
вестно, отличается от личности не преступника 
уровнем общественной опасности. Содержание 
или характер общественной опасности зависит 
от доминирующей мотивационной направлен-
ности ее преступного поведения. Степень же 
общественной опасности личности варьируется 
в зависимости от стойкости и глубины этой на-
правленности.

По глубине и стойкости криминогенной мо-
тивационной направленности личности, среди 
корыстно-насильственных преступников обоих 
подтипов целесообразно различать:

а) ситуативные – совершивших престу-
пления под воздействием неблагоприятных 
условий. Данный тип составляют лица, кото-
рые формируются в неблагополучной среде. 
Вследствие этого у них проявляются такие 
социально-негативные свойства, которые во 
взаимодействии с криминогенной ситуацией 
приводят к совершению корыстно-насиль-
ственного преступления. Для данного типа ситу-
ация служит условием, способствующим совер-
шению преступления. 

Как правило, контингент данного типа со-
ставляют лица несовершеннолетнего возраста, 
совершившие преступление в большинстве слу-
чаев в группе, выполняя в нем второстепенную 
роль. После совершения преступления глубоко 
переживают и раскаиваются.

б) устойчивые в отличие от первых, лица дан-
ного типа, как правило, отличаются постоянной 
криминальной направленностью, к их числу от-
носятся и ранее судимые за различные престу-
пления.

Большинству корыстно-насильственных пре-
ступников этого типа свойственны наркотиза-
ция и алкоголизм, поэтому мотивом совершения 
преступления зачастую выступает потребность к 
определенной «дозе» наркотиков либо алкоголя.

Неоднократность совершения преступлений 
накладывает глубокий, негативный отпечаток 
на нравственно-психологическую сторону пре-
ступника, что и порождает совершение новых 
преступлений.
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В целом решимость совершить преступление 
высока, и, вместе с тем, она сопровождается глу-
боким анализом ряда объективных условий.

в) профессиональных – прочно стремящиеся 
к достижению поставленных перед собой задач 
посредством совершения преступлений.

Преступная биография таких лиц начинается 
в несовершеннолетнем возрасте, в явно неблаго-
приятной среде. В результате неоднократного у 
нм. вырабатывается глубокая и стойкая антиоб-
щественная установка.

К корыстно-насильственным преступникам 
данного типа относятся лица, неоднократно су-
димые. Наличие специального рецидива прису-
ще именно этому типу. Совершение преступле-
ний корыстно-насильственной направленности 
является для них уже определенным «ремеслом».

Данные лица совершают преступление с зара-
нее обдуманным умыслом, обговариваются вре-
мя и способ совершения преступления, в случае 
соучастия распределяются роли и обязанности. 

Поэтому, весь механизм преступления свиде-
тельствует о значительной общественной опас-
ности этого типа корыстно-насильственных пре-
ступников.

Таким образом, завершая общую характери-
стику личности корыстно-насильственных пре-
ступников и ее типологию, мы приходим к сле-
дующим выводам:

Ключ к познанию личности преступника 
лежит через его более углубленную характери-
стику. Тип личности корыстно-насильственного 
преступника должен занять свое традиционное 
место в криминологии и находит по нашему ис-
следованию свое эмпирическое подтверждение.

Типологию личности корыстно-насильствен-
ного преступника необходимо строить на основе 
двух принципов направленности: 1) по характе-
ру и содержанию криминогенной мотивации; 2) 
по глубине и стойкости этой мотивации. Изло-
женная типология не носит исчерпывающий ха-
рактер и может уточняться и дополняться.
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THE ESSENCE OF THE INSTITUTE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL 
LIABILITY AND PUNISHMENT

Abstract
The criminal liability of a person guilty of a crime is based on a court sentence. At the same time, 

the institution of exemption from punishment is successfully developing in criminal law. This institution 
reflects the humanistic content of the criminal policy of Kazakhstan. The purpose of criminal punishment 
is not revenge against the person who committed a criminal offence, but ensuring law-abiding behavior.

Keywords: legal, liability, criminal offense, goals and objectives of punishment, release from punishment. 

Кіріспе.
Тақырыптың өзектілігі. Жалпы қабыл-

данған тәртіп бойынша қылмыстық жауаптылық 
қылмыс жасағаны үшін кінәлі тұлғаға сот тағай-
ындаған жазаны қолдану арқылы жүзеге асыры-
лады. Бірақ та қылмыспен күресудің көздеген 
мақсатына кей реттерде қылмыс жасаған тұлға-
ны қылмыстық жауаптылыққа тартпай немесе 
оларды жауаптылыққа тартып, бірақ жазаны 
өтеуден босату арқылы, жазаны өтеуден боса-
ту немесе жазаның өтелмеген бөлігін жеңілдеу 
жазаға ауыстыру жолымен жетуге болады.Қыл-
мыстық жаза тағайындаудың мақсаты қылмыс 
жасаған адамнан кек алу немесе оның сазайын 
тарттыру емес. Оның негізгі қолданылу мәні 
құқық бұзушыны тәрбиелеу, түзеу, оның қайта 
қылмыс жасауының алдын-алу болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты. Егер аталған мақсат-
тарға жету үшін қатал қылмыстық-құқықтық 
ықпал ету шаралары қажет болмаса заңда көр-
сетілген тәртіппен сотталғанның жазасын жа-
заны өтеуден толық босатуға дейін жеңілдетуге 
жол беріледі. Жазаны өтеуден босату деп мемле-
кеттің кінәлі адамға заңда көзделген қылмыстық 
жазалау шараларын қолданудан бас тартуы деп 
түсінуіміз керек. Мұндай жазадан босатудың не-
гіздері әртүрлі. 

Зертеудің міндеттері. Атап айтқанда, жазаны 
өтеуден босатуға сотталған тұлға түзелген және 
қайта тәрбиеленді сондықтан жаза мақсатына 
оны өтеусіз-ақ жетуі мүмкін деп танылса, немесе 
жазаны қолданудың орынсыздығын көрсететін 
басқа да жағдайлар (мысалы, ауыр науқастық 
мүгедектік) болған кездерде жол берілуі мүмкін.
Қылмыс жасағаны үшін сотталған адамға тағай-
ындалған жазаның мөлшерін жеңілдету немесе 
оны өтеуден босатуды рақымшылық актісі не-
месе кешірім беру тәртібімен жүзеге асырылған 
кездерден басқа жағдайларда, заңда көзделген 
тәртіп пен шарттар бойынша сот қана қолда-
на алады.Қылмыстық жауаптылықтан босату-
дың құқықтық сипаттамасы қылмыстық жауап-
тылықтың өзімен тығыз байланысты[1, б.7].  

Әдістемені зерттеу. Сондықтан, бір жағынан 
қылмыстық жауаптылық ұғымы, мәні және 
мазмұны туралы теориялық мәселелерді 
шешу қылмыстық жауаптылықтан босатудың 
құқықтық сипаты жөніндегі мәселелерді шешу 
үшін негіз болады. Екінші жағынан, қылмыстық 
жауаптылықтан босату мәселелерін заң актілері 
арқылы шешу – бізге заң шығарушының қылмы-
стық жауаптылық мазмұны, оны жүзеге асыру 
кезендері туралы пікірін білуге мүмкіндік бе-
ретін материал.Қылмыстық жауаптылықтан бо-
сатудың құқықтық сипатын анықтау процессін 
қылмыстық жауаптылық пен оның мәні туралы 
мәселеде нақты бір пікірдің жоқтығы қиындата 
түседі. 

Негізгі бөлім. Бұл мәселені шешуде екі негізгі 
тенденция бар. Бірінші бағытты ұстанғандар бұл 
проблеманы қылмыстық жауаптылық пен жаза-
ны біртұтастандыру арқылы және қылмыстық 
жауаптылықтан босатуды қылмыстық жазадан 
босатумен біріктіру арқылы шешуге тырысады. 
Екінші көзқарастың негізін қылмыстық жауап-
тылық ұғымымен қоса қылмыс жасаған адамға 
қатысты заңда белгіленген басқада тиімсіз сал-
дарлар жатқызылады. А.Н. Ағыбаевтің айтуын-
ша қылмыстық жауаптылықтан босату  өтеуден 
босатумен шектеліп қалмай, басқа да тиімсіз 
салдарлардан, мысалы сотталудан да босатылу-
ды қамтиды.Бұл екі бағыттың да (ұстанушылар) 
қолданушылары өте көп. Карпушин, Курлянд-
ский сияқты ғалымдардың ойынша "қылмы-
стық жауаптылық – бұл кінәлі адамның жасаған 
қылмысының заңда көрсетілген барлық тиімсіз 
салдарларын өткеру міндеті". Екінші көзқара-
сты ұстанушылар (Алексеев, Карнеева, Галпе-
рин) "қылмыстық жауаптылық – жазаны өтеу" 
деген анықтаманы дұрыс санайды[2,б.585].  Ал 
біз алғашқы көзқарасты қолдаймыз. Яғни біздің 
ойымызша қылмыстық жауаптылық тек жазаны 
өтеумен ғана шектеліп калмауы тиіс.Ұстанған 
бағытымды түсіндіріп өтейін.Біріншіден, егер 
басқа көзқарасты қабыл етсек, онда қылмыстық 
заңда қылмыстық жауаптылықтан босату мен 
қылмыстық жазадан босату ұғымдары арасында
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ерекшелік барын және бұл ерекшелік ешқандай 
негізделмегенін мойындауымызға тура келеді.
Екіншіден, бұл көзқарас бойынша қылмыстық 
жауаптылықтан босату қай кезеңде жүзеге асы-
рылғандығына мән берілмейді. Бірақ та қыл-
мыстық және қылмыстық іс жүргізу заңдары 
тұрғысынан қарағанда жауаптылықтан босату-
дың қылмыстық жауаптылықтан адамды айып-
кер деп танығанға дейін босату мен айыпкер деп 
танылған соң босатуда, сотқа дейін немесе сотта 
айыптау үкімі шығарылғанға дейін босатумен 
сотталғанды айыптау үкімін шығарып жазаны 
өтеуден босатуда және жазаны одан әрі өтеуден 
босатуда құқықтық мәні мен құқықтық салдар-
лары бірдей емес екендігіне көз жеткіземіз. Бұл 
жағдайларда тұлғаларға қолданылатын мәжбүр-
леу шараларының көлемі әртүрлі. Үшіншіден, 
жазаны өтеуден босату тек кінәліге қатысты 
жаза қолданылып, орындалып, оны кінәлі адам 
өтеп жатса ғана мүмкін болады. Яғни, мұндай 
жағдайда мысалы бас бостандығынан айыруға 
сотталған адам бас бостандығынан іс жүзінде 
айырылған фактілер туралы ғана айта аламыз.
Яғни, қылмыстық жауаптылықтан босату менің 
пікірімше, бұл жазаны іс жүзінде атқарудан бо-
сату емес, жазаны өтеу міндетінен босату. Әри-
не, бұл жағдайда қылмыстық жауаптылыққа 
тартылмаған кінәлі адам қорқыныштан басқа 
ешқандай тиімсіз салдарлар көрмейді және 
қылмысы үшін жауаптылық көру міндетінің 
мәнін жояды деп қарсылық білдіруге болар еді. 
Бірақ бұл міндет кінәлі адам әділсоттылықтан 
құтылып кететін қалыптан тыс жағдайларда ка-
ралмауы тиіс. Жалпы аталған міндет қалыпты 
жағдайда жазаны өтеудің бір түріне айналады. 
Яғни бұл процесс жазаны атқару міндетінің 
дамуы мен жүзеге асуы процессі болып табы-
лады Сонымен, жасаған іс әрекеті үшін жауап 
беру міндеті жүзеге асырылуы керек және осы 
мақсатта әділ сот органдары қызмет етеді. Ал 
олардың көп жағдайда қылмыскерді жауапқа 
тарта алмауы қылмыстық заңның беделіне емес, 
осы органдардың беделіне нұқсан келтіреді.                
1. Енді біз "қылмыстық жауаптылықтан босату" 
ұғымын қарастырып көруге тырысайық. "Боса-
ту" ұғымының өзі белгілі бір шектеулердің бар 
екендігін көрсетіп тұрса керек. Қылмыстық жа-
уаптылықтан босату тек қылмыс жасаған және 
осы қылмысы үшін жауап беру міндеті жүктел-
ген тұлғаға қатысты ғана қолданылуы мүмкін. 
Сәйкесінше міндеттерінен босату дегеніміз бұл 
қылмыс жасаған тұлғаға қылмысына байланы-
сты жүкгелген міндеттерін алып тастау деген 
сөз. Жауаптылық дегеніміз бір нәрсе немесе әре-

кет үшін жауап беру қажеттілігі, міндеті.Егер 
адам жауап беруге міндетті болмаса, демек ол 
жауаптылықтан босатуды да қажет етпейді. Егер 
тұлға қылмыстық іс-әрекет жасамаса оны қыл-
мыстық жауаптылықтан босату да орынсыз бо-
лып қалады. Мұндай жағдайды дәлірек айтқанда 
"аталған тұлға қылмыстық жауаптылыққа тар-
туға жатпайды" деуге болады. Сәйкесінше қыл-
мыс істеген тұлға қылмыстық жауаптылықка 
тартуға жатады, ал қылмыс істеген адам жат-
пайды. И.Я. Козаченко сияқты ғалымдар адам-
ды қылмыстық жауаптылықтан босату үшін 
алдымен сол тұлғаның жасаған қылмысының 
құрамын сараптап, анықтап алу қажеттігіне баса 
көңіл аударады[3, б.479].  Қылмыстық жауап-
тылықтан босатудың әрқилы түрлерінің болуы, 
оларды қолданған жағдайларда қылмыстық жа-
уаптылыққа тартуға негіз жоқ дегенді білдір-
мейді. Керісінше олардың қолданылғандығы 
қылмыстық жауапқа тартуға негіз болғандығын 
дәлелдейді. Егер қылмыстық жауаптылықка 
тартуға негіздер болмаса, бұл жауаптылықтан 
босату туралы мәселе көтерудің өзі қисынсыз 
болған болар еді. Біз қажетті қорғану мен аса 
кажеттілікте қылмыстық жауаптылықтан босату 
мәселесін қоймаймыз ғой. Қоймайтын себебіміз 
бұл жағдайларда қылмыстық жауаптылыққа 
тартуға негіз жоқ немесе басқа сөзбен айтқанда 
"қылмыс құрамы жоқ"– дейді. Қазақстан Респу-
бликасының Қылмыстық кодексінің бірқатар 
баптарын жоғарыда қарастырып өткен нюан-
стармен байланыстыра отырып талдасақ. Мы-
салы, Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің ескіру мерзімінің өтуіне байланы-
сты қылмыстық жауаптылықтан босату туралы 
69-бабында қылмыс жасаған адам "егер қылмыс 
жасаған күннен келесі мерзімдер өтсе:..." қыл-
мыстық жауаптылықтан босатылуы тиіс делін-
ген. Адам қылмыс жасағаны белгілі болған-
дықтан қылмыстық жауаптылықтан босату 
туралы сөз қозғағаны орынды. Сондай-ақ егер 
мерзімдердің өтіп кетуі сот мәжілісі уақытын-
да анықталса қылмыс жасаған адам қылмыстық 
жауаптылыққа тартылып тек жазадан ғана бо-
сатылады 2. Сондықтан жоғарыда аталған бап-
ты "қылмыстық жауаптылық пен жазадан боса-
ту" деп қайта құрса толық және нақтырақ бо-
лар еді.Өзі жасаған қылмысы үшін қылмыстық 
жауаптылыққа тартылған тұлғаның сотталуы 
және заңмен көзделген мөлшерде жаза тағайын-
далуы тиіс екендігін ешкім теріске шығармай-
ды. Бірақта жаза тағайындамауға жол беретін 
жағдайлар ең ежелгі қылмыстық заң актілеріне 
белгілі болған  және  қазіргі   заманғы   жоғарғы  
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құқықтық   мәдениеті бар деп саналатын бар-
лық мемлекеттердің қылмыстық кодекстерінде 
көзделген. Мәселені бұлайша шешу, жасалған 
іс-әрекет қылмысқа тән белгілерін жоғалтты, 
ал оны істеген адам қоғамға кауіптілігін жойды 
деген сөз емес. Бұндай жағдайдың формальдық 
логикаға қарсы келетіні де айқын. Қылмыстық 
белгілері бар іс-әрекет жазасыз калуы мүмкін 
емес. Н.К.  Котованың ойлауынша бұл ұстаным 
ой қортындылардың кез-келген салыстырма-
лылығына жол бермейді. Бірақ заң шығарушы 
ұстанып отырған формальды емес логика тұрғы-
сынан, әлеуметтік қажеттілік пен қарапайым 
дұрыс ой тұрғысынан алғанда қылмыс жасау 
және кінәлі адамды қылмыстық жауаптылыққа 
тарту фактісі оған міндетті түрде қылмыстық 
жаза тағайындап, оны өтету кажет дегенді біл-
дірмейді. Кей жағдайларда сотталған адамға бел-
гілі бір фактілік немесе қылмыстық-құқықтық 
жағдайлардың болуына байланысты ең жеңіл 
деген қылмыстық жазаны қолдану мүмкін бол-
майды немесе орынсыз болып қалады. Қылмы-
стық жауаптылықты жүзеге асырудың әртүрлі 
формаларының болуы отандық заң шығарушы-
ларға қылмыстық жазадан босату қажеттілігін 
туындататын қылмыстық жазаны жүзеге асы-
руға мүмкіндік бермейтін және жазаны тиімсіз 
ететін жағдайлар жүйесін енгізуге мүмкіндік бе-
реді. Өзінің қылмыстық-кұқықтық мәні бойын-
ша бұл жағдайлар жазаны өтеуге теңестіріледі, 
оның әлеуметтік - құқықтық эквиваленті түрінде 
болады. Сондықтан қылмыстық жаза қылмы-
стық жауаптылықтан босату автоматты түрде 
қылмыстық жазадан босатуға әкеледі [4, б.173].  
Бұл жағдайда қылмыстық жауаптылықтан бо-
сатудың бастапқы моменті – алдын-ала тергеу 
кезеңі, соңғы сәті, айыптау үкімі шығарылғанға 
дейінгі сот талқылауы болуы тиіс. Бұл сәттен 
өтіп кеткеннен соң тек қылмыстық жазадан бо-
сату туралы ғана сөз қозғауға болады [4, б.173].   
Босату – бұл, әрине, кеңістік пен уақытта белгілі 
бір ұзақтығы мен көлемі бар процесс. Бірақ бұл 
жағдайды негізге алып, қылмыстық жазадан бо-
сату институты екен деп ой тұжырымдау қате 
болған болар еді. Мұндай қате ой тұжырымға 
заң шығарушы да жол бермесе керек. « Босату 
« терминіне ғана сүйеніп мұндай қорытындыға   
келе   негізсіз  болары  сөзсіз. Ең алдымен « бо-
сату « терминін заң шығарушы процестің өзін 
анықтау үшін емес, оның қылмыстық құқықтық 
нәтижесін көрсету үшін қолданылады.  Сонымен        
А.Н. Ағыбаевтың айтуынша қоса жазадан боса-
ту идеясының негізінде  жазаны  қолданудың   
орынсыздығы және мүмкін еместігін білдіретін 

ойлар жатыр. Ары қарай қарастырайық. Іс-әре-
кеттің жазаланушылығын жоятын жағдайлар 
заң актілерінде тікелей көрсетілген. Ал, сот сот-
талған адамды қылмыстық заңда көрсетілмеген 
жағдайлармен қылмыстық жазадан босатуға 
құзыретті емес. Жекелеген жағдайларда қыл-
мыстық жазалардан босату қылмыстық жауап-
тылықтан босатуға себеп болатындығы белгілі. 
3. Мұндай жағдайлар да бірінші босату, екінші 
босатудың орындылығын көрсетіп тұрады. Бұл 
қорытындыға келуімізге мынадай талас туды-
рмайтын, маңызды екі жағдай негіз болады. 
Біріншіден, қылмыстық жаза қылмыстық жау-
аптылықты жүзеге асырудың көптеген формала-
рының бірі ғана болып табылатындықтан, қыл-
мыстық жауаптылық өзінің негізгі әлеуметтік 
-құқықтық функциясын кінәліге жаза тағайын-
дамай-ақ жүзеге асыра береді. Екіншіден, егер 
қылмыс жасаған тұлға белгілі бір себептермен 
қылмыстық жауаптылыққа тартылмаған немесе 
қылмыстық жауаптылықтан босатылған болса, 
оған жаза тағайындау ойға қонымсыз, әрі жол 
берілмеуі тиіс іс-әрекет болатыны айқын. Се-
бебі, жаза тек қылмыстық жауаптылықка тар-
тылудың нәтижесі болуы ғана мүмкін.Бірақ 
бұл аталған қылмыстық жауаптылықтан боса-
ту институттарын мәні бойынша толық сәйкес 
келетін, біртұтас деп есептесек өте кате пікір-
ге бой алдырған болар едік. Бұл екі институтта 
өзінің кайталанбастығымен, ерекше индивиду-
альдығымен ерекшеленіп, бұларды жеке дара 
автономды қылмыстық-құқықтық ақиқаты деп 
тануға алғы шарттар қалыптастырады [5, б.160].   
Бұл тұжырым жайлы Е.Ә. Онғарбаев өз ойында 
қылмыстық жазалаудан босатылған тұлғаның 
автоматты түрде қылмыстық жауаптылықтан 
да босатылып кете алмайтындығы дәлелдей 
түседі. Бұдан бөлек, қылмыстық жауаптылықтан 
босатқан қатынастар өз іс-әрекетін тоқтатады 
[6, б.284].   Ал Н.О. Дулатбековтың көзқарасы, 
қылмыстық жазадан босатқанда, олар сақталып 
қалуы мүмкін (мысалы, соттылық жойылған не-
месе алынғанға дейін). Қылмыстық құқықтың 
бұл институттарының шекарасын белгілеуде 
олардың әртүрлі қылмыстық-процессуалдық 
формасын да ескеру керек: қылмыстық  жаза-
дан  босату  қылмыстықтық  жауаптылықпен са-
лыстырғанда тек сотпен ғана жүзеге асырылуы 
мүмкін. Бұған карап отырып қылмыстық жауап-
тылықтан босату мәселесін шешуді де сот орган-
дарының құзіретіне беру ойға қонымды болар 
еді [7, б.220].  

Қазіргі отандық қылмыстық құқық қылмы-
стық  іс-әрекеттің  жазаланушылығын азайтатын 
жағдайлардың едәуір жетілген жүйесін бекіткен. 
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Бұл қылмыстық жазадан босатуды жүзеге асы-
руға кеңірек мүмкіндіктер береді. Қылмыстық 
жазадан босату деп – сот актісінде көрсетіліп, 
заңға сәйкес негізделген, қылмыстық жауап-
тылыққа тартылған адамға қылмыс жасағаны 
үшін қылмыстық жазаны өтеу міңдетін жүкте-
уден толық немесе ішінара бас тартқан сот ак-
тісі. Қылмыстық жазадан босату түрлері жалпы 
бірдей әлеуметтік-құқықтық бағытына қарамай, 
әртүрлі заңдық сипатқа ие болып, өзінің жүзеге 
асуы үшін әртүрлі негіздер мен шарттарды қа-
жет етеді.

Қорытынды
Қылмыс жасаған кінәлі адамды қылмыстық 

жауаптылықтан босату осы тұлғаны жазаны  
өтеуден де босату болып табылады.

Осылайша «Әрбір кінәліге – әділетті жаза» 
қағидасы бұзылады. Бұл көзқарастан басқа 
тұрғыдан тереңірек қарап көрелік. 

Жаза тым кешігіп орындалып жатса, ол өзінің 
ескертушілік әсерін жоғалтады. Қылмыскер жа-
за қолданусыз-ақ түзеліп кеткен жағдайда,  жаза

қайта тәрбиелеу құралы қызметін атқара ал-
майды. Мұндай жағдайда жаза әлде де жалпы 
ескертушілік сипатта болуы мүмкін, бірақ негізі-
нен істелген іс-әрекет үшін кек қайтару секілді 
көрінеді. Қылмыстық жауаптылық пен жазадан 
босату да ескертушілік роль ойнай алады. Яғни 
мемлекет өзінің осы әрекетімен қылмыс жасаған 
адамның өзінің кейінгі оң мінез-құлқымен кел-
тірілген зиянын жойып, өз кінәсін жуып-шаюға 
мүмкіндік бар екендігі туралы жариялайды. Қыл-
мыстық жауаптылық пен жазадан босату инсти-
туты қылмыс істеген адамды үлгілі мінез-құлық 
сақтауға тырысуға ықпал етеді.

Аталған инситуттың өмір сүруі нәтижесінде 
«жазаны кұр қорқыту құралына айналып қалу 
қауіпі туады» деп те күмәнденуге болар еді. 
Бірақ бұндай құбылыс орын алмайды. Өйткені 
қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату ав-
томатты түрде емес, тек заңда көрсетілген шарт-
тарды сақталған жағдайда ғана жүзеге асады.
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Аңдатпа
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кет немесе әрекетсіздік); қылмыстың зардабы (қылмыстың нәтижесі) және әрекет пен зардаптың 
арасындағы себеп-салдарлық байланыстар бар. Алаяқтықтың объективтік жағының өзіндік ерек-
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Аннотация
В статье рассматривается содержание мошенничества. Для того, чтобы раскрыть содержание 
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OBJECT AND OBJECTIVE SIGNS OF FRAUD   

Abstract
In article disclosure the content of fraud is considered to open оъект frauds, importance of value of 

that property to whom it belongs which is a subject of criminal encroachment is defined. The objectivenal 
signs of crime. There enter: socially dangerous action (inaction), criminal consequences (criminal result) 
and a causal relationship between socially dangerous action and consequences. Ways of commission 
comprehensively are considered as feature of the objective party of fraud. 

Keywords: Criminal law, criminal offense, fraud, corpus delicti, object of fraud, objective signs of fraud.

Алаяқтық   дегеніміз – бөтеннің мүлкін 
жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс пай-
далану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемде-
ну болып табылады. Алаяқтық әрекеттерінің 
әрбір жағдайында істің мәнісін жан-жақты 
қарастырып, оған ұқсас қылмыстық құқық 
бұзушылықтардан жіктей білу қажет.

Қылмыстық құқық – меншікке қарсы қыл-
мыстық құқық бұзушылықтарда тікелей объек-
тіні меншік және қылмыстық қол сұғудың затын 
ажыратады. Қылмыс затының құқықтық сипат-
тамасы оның объектісімен байланысты. 

Алаяқтықтың заты – қылмыскер алдау неме-
се сенімге қиянат жасау нәтижесінде иемденетін 
мүлік. Тұлға мүлікке немесе мүліктік сипаттағы 
өзге кіріске қол сұққан жағдайда алаяқтықтың 
пәні болып алған немесе заңсыз ұстап қалған 
мүлік табылады. 

Қарастырылып отырған қылмыстық құқық 
бұзушылықтарда мүлікке құқық бұзылады, ол 
қылмыс заты санында, қасиеттерінде ешқандай 
өзгерістерге ұшырамайды. 

Әрине, «меншік» және «мүлік» ұғымда-
ры белгілі дәрежеде бірегей болғанымен, то-
лығымен ұқсас емес. Сондықтан алаяқтық қол 
сұғушылықтарды дұрыс саралау және олардың 
объектісі мен затын анықтау үшін бұл ұғымдар-
ды ажырату қажет. 

Заң шығарушы азаматтардың жеке меншік 
құқығының мазмұнына заңмен белгіленген шек-
терде мүлікті иелену, пайдалану және билік ету 
құқығын енгізеді. Негізі алаяқтықтың заты ретін-
де оларға қатысты меншік қатынастары туында-
уы мүмкін. Материалдық дүниенің барлық зат-
тары болуы мүмкін. Ұрлықтың заты әрқашан 
материалдық болғандықтан мүлікке құқық ала-
яқтық қол сұғушылықтың заты бола алмайды. 

Ешқандай құқықты соның ішінде меншік 
құқығын   да заңсыз  иелену мүмкін емес. Себебі, 

құқық  материалдық категория емес, сондықтан 
алаяқ мүлікке құқықтарды  заңсыз иеленген 
жағдайда қылмыстың заты  ретінде оған қаты-
сты құқықты алдаудың немесе сенімге қиянат 
жасаудың нәтижесінде алған мүлікті қарастыру 
қажет.

Осылайша меншік мүліктік қылмыстардың 
объектісі, ал мүлік меншіктің материалдық 
көрінісі болып табылатын қылмыстық құқық 
бұзушылықтың заты.  
Алаяқтыққа кінәлі тұлға жәбірленушінің мүл-
кін иелену, пайдалану және билік ету мақсатын 
көздейді. Қылмыскер әрине, бұл мүлікке меншік 
құқығын иеленбейді. 

Заңдық әдебиеттерде  мүліктік қылмыстық 
құқық бұзушылықтың заты – материалдық дү-
ниенің заты,  яғни... экономикалық құндылығы 
бар және тұлғаның иелігінде болуы мүмкін кез 
келген нәрсе екендігі мойындалған. 

Қылмыстың затын экономикалық шару-
ашылық пайдалылық қасиеттеріне ие заттар не-
месе олардың эквиваленттері ретінде анықтай-
ды. Сонымен қатар мүліктік қылмыстардың 
заты ретінде ақшалай бағаланатын мүлік қана 
бола алады, бұл әдетте сәйкес затты жасауға 
адамның еңбегі жұмсалатындығымен байланы-
сты. Сонымен қатар мүлік қылмыскердің емес, 
өзге тұлғаның меншігінің объектісі болуы тиіс. 
Алаяқтық кезінде қылмыстың заты болып ақ-
шаны ауыстырушы ролін атқаратын  немесе ие-
лерін белгілі құқықтарын куәландыратын ұсын-
балы бағалы қағаздар табылуы мүмкін. 

Мұндай құжаттардан айырылу ақшадан ай-
ырылғанмен тең, бұл ақылы жәбірленушіге 
мүліктік залал келтіріледі, бірақ кінәлі мүліктік 
құжатты алған кезде емес ол бойынша белгілі 
жолмен мүлікті алған кезде ғана мүліктік пайда 
табады.

Тәжірибеде   көрсетіп отырғандай,  меншікке 



80

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 

алаяқтық қол сұғудың заты болып негізінен ақша 
және т.б заттар табылады. Тәжірибеде кездесетін  
алаяқтық тәсілдердің көпшілігі ақша қаражатта-
рын иемденуге арналған. Әдетте алаяқтықтың 
заты ретінде тікелей тауар немесе жанама ақша 
кінәлінің жеке қажеттіліктерін қанағаттандыра 
алатын немесе өткізіліп жіберілуі мүмкін бола-
тын  мүлік танылады. 

Алаяқтықтың объектісін анықтау үшін қыл-
мыстық қол сұғушылықтың пәні болып та-
былған мүлік кімге тиесілі екені анықтау маңы-
зды. Кейбір жағдайларды мүліктің қатыстылығы 
алаяқтықтың объектісіне тікелей нұсқайды. 
Алаяқтықтың объективтік жағы  үш негізгі эле-
менттен тұрады – қоғамға қауіпті әрекет (әре-
кетсіздік), қылмыстың салдары және бұл әрекет 
әрекетсіздік және туындаған нәтиже арасын-
дағы себептік байланыс мүліктік қылмыстардың 
көпшілігі сияқты алаяқтық материалды құрамды 
қылмыстарға жатады. Бұл  қылмыстың салдары-
ның мәні жәбірленушінің мүлкі ақсыз кінәлінің 
иелігіне көшетіндігін де бұл оң залал. Сонымен 
қатар, алаяқтық кезіндегі мүліктік сипаттағы 
қылмыстық салдар алынбаған пайда түрінде де 
болуы мүмкін. 

Алдау – адамның мінез құлық актісі ретінде 
арқашан моральға қарсы және біздің қоғамда 
теріс бағаланады. Сонымен қатар, ол құқыққа 
қарсы әрекет жасаудың тәсіліне айналғанда қыл-
мыстық жазалануға жатады. Іс жүзінде алдау мен 
ол арқылы жасалатын қоғамға қауіпті іс-әрекет 
қылмыстық жазалануға жатады деп есептейтін 
авторлармен келісуге болады.

Алаяқтық кезінде қоғамға қауіпті іс-әрекет 
алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен 
мүлікті иемденген немесе мүлікке құқықтарды 
мүліктік пайданы алудан тұрады. Алаяқтық – 
қолсұғушылықтарда алдау және сенісге қиянат 
жасау оларды жасау әдістері болып табылады.

Алаяқтық кезіндегі алдау дегеніміз – олардың 
ықпалы мен жәбірленуші қылмыскерге мүлікті 
беретін жалған мәліметтерді жәбірленушіге ха-
барлау. Бұл мәліметтер заттың санына, сапасына, 
бағасына ол жасалған материалдарға қатысты 
болуы мүмкін. Алаяқтық кезіндегі алдау шың-
дықты бұрмалаудан ғана емес, сонымен қатар ол 
туралы айтпаудан да көрініс табуы мүмкін. Заң-
дық әдебиеттерде алаяқтық алдаудың екі ныса-
ның ажыратады: белсенді шыңдықты бұрмалау 
және пассивті шыңдықты жасыру, ол туралы         
айтпау. 

Белсенді түрі сөз жүзінде немесе әрекеттер-
ден көрініс табады. Алдаудың бұл нысаны кезін-
де алаяқ мүлікті оған құқықтарды  немесе мүлік-

тік пайданы ерікті түрде беруіне қол жеткізу 
үшін жәбірленушіні белгілі фактілерден, мән 
жайлардан жанылыстыру мақсатында шың-
дылықты қасақана бұрмалайды.

Алдаумен қатар алаяқтық сенімге қиянат жа-
сау жолымен жүзеге асырылады. Мүлікті иелену, 
мүлікке құқықты немесе мүліктік сипаттағы өзге 
пайданы алу әдісі ретіндегі сенімге қиянат жа-
сау сирек кездеседі. Көп жағдайда ол алдаумен  
ұштасады. Әдетте  алаяқ жәбірленушіні алдауды 
жеңілдету үшін онымен сенімді қатынас орна-
туға тырысады, сонымен қатар сенімге қиянат 
жасауды сенгіштігін пайдаланумен  шатастыруға 
болмайды. Сенім жалпы ереже бойынша адамдар  
арасында қатынастардың болуын көздейді, 
сенім дегеніміз арқашан біреуге сену, ал сен-
гіштік адам мінезінің қасиеттерінің бірі. Әдет-
те сенім ретінде әлдекімнің адалдығына сеніп 
және оған негізделеген көзқарас түсіндіріледі. 
Сенімге қиянат жасау жолымен алаяқтық кезінде 
кінәлі жәбірленушінің сенімін пайдаланып бел-
гілі оқиғалардың туындауына үміт беріп нәти-
жесінде жәбірленушінің мүлкін өз меншігіндей 
пайдаланады. Алайда берілген мүлікті иемдену-
дің немесе ұрлаудың белгілері болмағанда бұл 
меншіктік шағым қояды. Сенімге қиянат жасау 
жәбірленушінің сенімін пайдаланудан көрініс 
табады. Осы сенімді пайдаланып және бола-
шақта жәбірленушінің пайдасына белгілі әрекет-
тер жасауға уәде бере тұра  қылмыскер мүлікті 
иеленеді. Сенімге қиянат жасаудың кең таралған 
тәсілдерінің бірі – азаматтардан оларды орындау 
ниетінсіз қандайда бір жұмыстар жасауға немесе 
қызметтер көрсетуге мәмілелер жасасу жолымен 
ақша алу. Әдетте алаяқ ең алдымен кеңінен ал-
дау мақсатында жәбірленушінің сеніміне кіруге  
тырысады.

 Алаяқтықтың объективті жағының міндетті 
белгісі қылмыстық құқық бұзушылықтың нәти-
жесінің туындауы. Туындаған қоғамға қауіпті 
салдар мен кінәлінің қоғамға қауіпті әрекеті 
әрекетсіздігі арасында себептік байланыс болуы 
тиіс [1, 20 б].

Алаяқтық  үшін жауапкершілік жәбірле-
нушіні алдау немесе сеніміне қиянат жасау әре-
кет немесе  әрекетсіздік нысанында туындаған 
зиянды салдар мүлікті ақысыз құқыққа қайшы 
иемдену немесе мүліктік сипаттағы өзге пайда  
табу арасында себептік байланыс болғанда ғана 
туындайды. Бұл себептік байланыс алдау жәбір-
ленушінің мүлікті немесе оған құқықты беру 
ниетін туындатқан немесе бекіткен жағдайда да 
болады. Себептік байланыс алдау мүлік екінші 
тұлғаға берілгенге дейін орын алған жағдайлар-
да ғана байқалады. 
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Алдау жолымен жасалған алаяқтық кезін-
де себептік байланыс мүліктін жәбірленушінің 
иелігінен кінәліге өту актісіне жаңылысудың 
ықпалы мен жәбірленушінің өзі тікелей қаты-
сатындығынан көрініс табады. Мүлікті қылмы-
скерге берудің себебі жәбірленушінің жаңылы-
суы, ал жаңылысудың себебі алдау. Бұл жерде 
жаңылысу шынайы болуы тиіс. Осылайша, 
жаңылысу себептік байланыс тізбегінде қажет-
ті аралық буын болып табылады: бір жағынан 
мүлікті беру шарты болса, екінші жағынан ала-
дудың нәтижесі болып табылады. Егер жаңылы-
су боласа алаяқтықта жоқ. Алаяқтық кезінде 
алдау немесе сенімге қиянат жасау арқашан 
мүлікті иемдену алдында болады немесе уақыты 
бойынша онымен сәйкес келеді. 

Керісінше жағдайда олар иемденумен се-
бептік байланыста болмас еді. Егер алдау мүлік-
ті беруге тудыруға немесе оны нығайтуға бағыт-
талып, бірақ қажетті нәтиже бермесе жасалған 
іс-әрекет алаяқтыққа оқталу ретінде сараланады. 

Экономикалық категория ретінде меншік өн-
діріспен тікелей байланысты. Бірақ, бұл байла-
ныс бөлу және айырбастау қатынастары арқылы 
жүргізіледі.

Демек, біз қарастырып отырған қылмыстық 
құқық бұзушылықтың тектік (арнайы) объек-
тісі, жоғарыда айтқанымыздай кең мағынасында 
меншік қатынастары болып табылады. Немесе 
материалдық игіліктерді өндіру, тарату және ай-
ырбастау, оларды жеке меншікке иемдену. Бұл 
қылмыстың тікелей объекітісі деп, біздің ойы-
мызша, меншік қатынасының тар мағынасын, 
яғни, жеке адамның мүддесіне қарай иемдену, 
пайдалану және жұмсау қатынастарын айтқан 
жөн.

Яғни, меншікке қарсы бағытталған қылмы-
стардың тікелей объектісінің экономикалық 
өзегі қоғамда өндірілген және таратылған мате-
риалдық игіліктерді жеке адамның пайдалануы, 
жеке адамның мүліктік мүдделері екен.

Меншіктің экономикалық мәні және мен-
шік құқығы туралы айтылғандарды қорыта 
келіп, біздің ойымызша, бұл қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың тектік (топтық) объектісі 
кеңінен алғанда меншік қатынастары, яғни жеке 
адамның пайдалануына арналған материалдық 
игіліктерді өндіруге, бөлуге және айырбастауға 
байланысты, объективтік құқық нормаларының 
жүйесімен бекітілген және реттелетін қоғамдық 
қатынастар болып табылады. Ал, қылмыстық 
қастандықтың тікелей объектісі – тармағындағы 
меншік қатынастары.

Әлбетте, қылмыс объектісін қылмыстың тіке-

лей заттарынан айыра білу қажет. Кылмыскер 
қылмыс объектісіне қастық жасай отырып әсер 
ететін заттар мен адамдар қылмыстық қастан-
дықтың заты болып есептеледі. 

Қылмыс затының құқықтық сипаты объек-
тімен байланысты. Ақша, зат, басқа да бағалы 
мүліктер түрінде алаяқтықтың объектілері көп. 
Сондай-ақ, қылмыс үстінде қолданған заттар 
қылмыс заты емес. Мысалы, айырбасталған та-
уар, ақшаның орынына қаттап берген қағаз т.с.с. 
алаяқтықтың заты болып табылмайды. Қылмы-
скердің алдау-арбау және сенімге кіру жолымен 
иемденген мүлкі алаяқтықтың заты болып табы-
лады.

Демек, объектіге байланысты айтатын бол-
сақ, алаяқтықтың заты меншік қатынастарымен 
қамтылған зат екен. Алаяқтықтың заты болуы 
үшін заттың тұтыну қасиеті ғана емес, сонымен 
бірге-құны, сол құны арқылы азаматтық айна-
лымға, тауар-ақша қатынастарына ене алатын 
қасиеті де болуы шарт.

Қылмыстық құқықта заттық сипаттағы құн-
ды құжаттарды ұрлық заты табыла ма, табылмай 
ма деген әртүрлі пікір бар. Сондай-ақ, қандай 
да материалдық игіліктерді иемденуге мүмкін-
дік беретін кез-келген құжаттарды иемдену де 
ұрлық болып табылады деген пікір де бар. Енді 
біреулер мүліктік сипаттағы құжаттарды (құнды 
қағаздардан басқа) иемдену ұрлық болып та-
былмайды, деп санайды. Егер мұндай әрекеттер 
солар бойынша кейін мүлікке иемдену үшін жа-
салса, оны алаяқтыққа дайындық ретінде баға-
лау қажет [2].

Қолданылып жүрген заң бойынша алаяқтық 
істегендегі алдау деп, жәбірленушіге жалған 
мағлұматтар беріп, немесе шындықты қасақана 
бұрмалап, сол арқылы жәбірленушінің мүлкін 
иемденуді айтады.

Алаяқтықтың объективтік жағы қылмыс 
процесінің сыртқы сипатын көрсететін, заңда 
айтылған белгілердің жиынтығынан құралады. 
Мұның ішінде: қоғамға қауіпті әрекеттер (әрекет 
немесе әрекетсіздік); қылмыстың зардабы (қыл-
мыстың нәтижесі) және әрекет пен зардаптың 
арасындағы себеп-салдарлық байланыстар бар.

Алаяқтықтың объективтік жағының өзіндік 
ерекшелігі – оны жасау тәсілдерінде жатыр. Ал-
дау және сенімге кіру алаяқтық жасаудың, яғни 
мүлікке иемденудің тәсілдері болып табыла-
ды[3, 187 б.]. 

Қылмыстық  мақсатқа жету үшін қылмыскер, 
мысалы, билет алып беремін (ниетпен алдау) 
деп алдайды. Алаяқтық алдаудың мәнісінде 
оның  таныс   кассирім   бар  (адамды айтып 



82

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 

алдау) деген жалған мәліметі жатыр. Алаяқ бұл 
өтірікті өз уәдесінің нақты екенін дәлелдеу, сөй-
тіп ақшаны алдап алуды жеңілдету мақсатында 
пайдаланады. Осылайша алаяқтық жасағанда 
мүлікке иемдену әдісі, қандай жағдайға байла-
нысты айтылса да, алдау болып табылады. Алда-
удың заттарға, адамдарға, әрекеттерге, құбылы-
старға т.б. қатысы болуы мүмкін.

Заттарға қатысты қарағанда, алдаудың мәнісі 
олардың түрлерін, санын, бағасын т.с.с. жалған 
хабарлауға байланысты. Осылайша, қылмыскер 
сатушы, ал, жәбірленуші сатып алушы болып, 
айыпкер жоқ немесе нақты бағасына сәйкес кел-
мейтін зат үшін жәбірленушіден ақша алып қо-
яды. 

Заттың ұқсастығы немесе сапасына байла-
нысты алдау үстінде қылмыскер жәбірленушіге 
келісілген заттың орнына құны сәйкес келмейтін 
басқа бір затты беруі мүмкін. Алаяқтық алдау-
дың мазмұны, сондай-ақ, қылмыскердің мүлікті 
иеленуіне себепкер болған түрлі оқиғалар не-
месе адамдардың әрекеттері де болуы мүмкін. 
Олардың қатарына: мүлікті күзетуші адамға 
өтірік нұсқау бергізу, орындалмаған немесе аз 
орындалған жұмыс үшін жалған мағлұмат беріп, 
ақша алу т.с.с. жатады.

Бір сөзбен айтқанда алдаудың түрлері өте ұқ-
сас болады, тек тиісті жағдайлар мен қатысатын 
адамдар ғана әртүрлі болуы мүмкін.

Алаяқтыққа жауапкершілік көрсетілген 
ҚК 190-бабында мұндай қылмыстық құқық 
бұзушылықтың алдау немесе сенімді теріс пай-
далану жолымен жасалатындығы айтылған. Заң 
шығарушы сенімге кіруді алдаудан бөлек, ала-
яқтық жасаудың дербес тәсілі ретінде қарасты-
рған. Бірақ, бұл баптың пәрмені онымен өзгер-
мейді.

“Сенім” деген сөздің өзі белгілі бір жағдай-
ға сенімділік, адалдық, тәртіптілік, шынайылық 
қасиеттеріне жуық мағына береді. Яғни, “сенім” 

сөзін “сенгіш” сөзімен шатыстыруға болмайды. 
Өйткені сенгіштік адам мінезінің бір көрінісі, ал, 
сенім әрқашан бола бермейді.

Атап айту керек, сенімге кіру арқылы жасала-
тын қылмыстық құқық бұзушылықтардың басқа 
қылмыстық құқық бұзушылықтарға ұқсас тұста-
ры да аз емес.

Сенімге кіру көбінесе алдаумен ұштасып жа-
тады. Әдетте қылмыскер келешекте оңай алдау 
үшін алдымен сенімге кіріп алуға ұмтылады. 
Егер жәбірленуші өзін алдаушыға сене қоймаған 
болса, алдаудың мақсатына жетпегендігі.
Алдау жәбірленушінің мүлкін иемдену үшін 
ғана  емес,  сонымен  бірге,  оның сеніміне ие бо-
лып, жәбірленушінің өзіне жақындатуға бағыт-
талса мұндай алдау сенімді теріс пайдалану деп 
аталады. Сондықтан сенімге кіру мен алдау ала-
яқтық қылмыста бірімен-бірі ұштасып отырады.

Алайда, жіктеуі қиын болса да, сенімге кіруді 
алаяқтық алдаудың бір түрі деп санайтын автор-
лармен келісуге болады. Мұның өзі алдау мен 
сенімге кіруді қылмыс жасаудың дербес тәсіл-
дері ретінде бөліп қарастырған заң шығарушы-
ның қағидасына да қайшы келмейді.

Алаяқтықтың бұл тәсілінің қажетті бел-
гісі жәбірленуші мен айыпкердің арасындағы 
сенімнің ерекше қасиеттері болып табылады. 
Бұл қатынастардың белгілі бір құқытық негізі 
болуы да мүмкін. Сондай-ақ, нақты жағдайларға 
байланысты болуы да (жәбірленуші мен айып-
кердің таныстығы, нақты сыртқы жағдайлар) 
мүмкін. Сенімге кіре отырып, қылмыскер өзіне 
басқа адамдардың сенуіне негіз болатын жағдай-
ларды (туыстық, келісімдік т.с.с.) да пайдалана-
ды.

Көптеген зерттеушілер мүлікті өз еркімен бе-
руді алаяқтықтың ерекше көрінісі ретінде қара-
стырады. Шынында, ұрлықтың басқа түрлеріне 
қарағанда, жәбірленуші қылмыскерге өз мүлкін 
еркімен бергендей болады.
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ АЛДЫН АЛУДЫ ЖӘНЕ 
ОЛАРДАН САҚТАНДЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ

Аңдатпа
Мақалада кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының алдын алу проблемасын жан-

жақты шешу үшін белгілі бір жағдайларда адамды теріс жолға түсіретін құбылыстарды жою мақ-
сатында ұйымдық, материалдық және қаржы ресурстарын тиімді пайдалануға бағытталған әртүрлі 
шараларды жүзеге асыру керектігі көрсетіледі. 

Кәмелеттік жасқа толмағандар қылмысымен күрес – жалпы қылмыспен күресте, заңдылық пен 
құқықтық тәртіпті нығайтуда үлкен орын алады. Сондықтан да, қылмыспен күрес шараларының 
қылмыстық-құқықтық тиімділігін көтеру – жас жеткіншектердің тәрбиесіне бағытталған күрес  
стратегиясы болып табылатындығы қарастырылады.

Түйін сөздер: қылмыстық құқық, қылмыстық құқық бұзушылық, кәмелетке толмағандар, қыл-
мыстық жауаптылық, қылмыс құрамы

Б.П. Шмадияров¹ 
¹магистрант 1-курса специальности 6М030100- юриспруденция Института истории и права 

КазНПУ имени Абая, г. Алматы. Казахстан
е-mail: bagdat_elibai@mail.ru

Научный руководитель: Н.Б. Калкаева
к.ю.н., ассоциированный профессор кафедры Юриспруденции  Института истории и права 

КазНПУ имени Абая, г. Алматы. Казахстан
e-mail: nesibeli77@mail.ru

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация
В статье для того чтобы всесторонне решить проблемы предупреждения правонарушений несо-

вершеннолетних, показывается необходимость реализации организационных, также различных мер, 
предназначенных для эффективного использования материальных, финансовых ресурсов в целях 
пресекания, предотвращения негативных явлений, способствующих становлению на преступный 
путь несовершеннолтнего. 

Борьба с преступностью несовершеннолетних занимает значительное место как в укреплении 
законности и порядка, так и в целом в борьбе с преступностью. 

Отсюда, значение эффективности уголовно-правовых мер в борьбе с преступностью состоит в 
стратегии, направленной на воспитание молодежи. 

Ключевые слова: Углоловное право, уголовное правонарушение, несовершеннолетние, уголов-
ная ответственность, состав преступления. 



84

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 

B.P. Shmadiyarov¹
¹undergraduate of 1 course of specialty 6M030100 law of Institute of history and right of Abai KazNPU, 

Almaty. Kazakhstan
e-mail: bagdat_elibai@mail.ru

 Research supervisor: N. B. Kalkayeva
PhD in Law, the associated professor of Chair of jurisprudence of Institute of history and right of Abai 

KazNPU, Almaty. Kazakhstan
e-mail: nesibeli77@mail.ru

LEGAL REGULATION OF CRIME PREVENTION OF MINORS

Abstract
In article comprehensively to solve problems of prevention of offenses of minors, need of realization of the 

organizational, also various measures intended for effective use of material, financial resources for barring, 
prevention of the negative phenomena promoting formation on the criminal way of nesovershennoltny is 
shown. 

Fight against crime of minors takes an important place as in strengthening of legality and an order, and 
in general in fight against crime. 

From here, the value of efficiency of criminal measures in fight against crime consists in the strategy 
directed to education of youth.

Keywords: Uglolovny right, criminal offense, minors, criminal liability, corpus delicti.

Кіріспе. Кәмелетке толмағандардың құқық 
бұзушылығының алдын алу проблемасын жан 
– жақты шешу үшін белгілі бір жағдайларда 
адамды теріс жолға түсіретін құбылыстарды 
жою мақсатында ұйымдық, материалдық және 
қаржы ресурстарын тиімді пайдалануға бағыт-
талған әртүрлі шараларды жүзеге асыру керек. 

Бұл күрес шараларының жүйесі жалпы 
әлеуметтің сипаттағы іс-шараларға негіздел-
ген, олар азаматтардың әл-ахуалының, мәде-
ниетінің, тәрбиесі мен білімінің биік деңгейде 
болуын қамтамасыз етуге бағытталған, оларда 
өзіндік ерекшеліктер бар. Кәмелетке толмаған-
дар қылмыстылығымен күрес шараларының 
ерекшелігі сонда:

– ол мемлекеттік отбасы, жастар және қыл-
мыстық саясатқа сәйкес құрылып әрекет етеді, 
ол саясат отбасына, балаларға әлеуметтік, эко-
номикалық және басқадай көмек көрсетудің 
кәмелетке толмағандардың қараусыздығы мен 
құқық бұзушылығының алдын алудың олардың 
отбасындағы қылмыстылықпен күрестің мақ-
сатты республикалық және аймақтық бағдар-
ламасының кешенді іс-шаралары арқылы іске 
асырылады;

– онда өзінше заңдық негіз – балалар мен 
жасөспірімдердің өмір сүруі мен тәрбиеле-
нуінің оңтайлы жағдайының болуын, олардың 
құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын, теріс 
ықпалдардың  алдын  алуды регламенттейтін 
халықаралық, конституциялық  және басқадай 
құжаттар бар;

– ол мемлеткеттің оқу, тәрбие, емдеу, құқық 
қорғау және басқа органдары мен мекемелердің, 
қоғамдық ұйымдар мен діни конфессиялардың 

мамандандырылған жүйесінің қызметімен 
қамтамасыз етіледі, ол қызмет республикалық  
та, аймақтық та деңгейде ұдайы үйлестіріліп 
отырады.

 Бұл шаралар жүйесі қажетті ақпараттық – 
талдау базасына сүйенеді және материалдық тех-
никалық жағынан бюджет қаржысынан қамтама-
сыз етіледі. 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығымен 
күрес жүйесінде ерекшеліктердің болуы кәме-
летке толмағандардың құқықтық және іс жүзін-
дегі жағдайының сипатына да байланысты, олар 
өздерінің тұлға ретінде қалыптаса қоймауының 
салдарынан қоғамдағы келеңсіз факторлардың 
ықпалына тез түседі. Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстылығымен күрес әр деңгейде және әр 
бағытта жоспарлануда. Онда жалпы тәрбиелік, 
алдын алушыдық, сондай-ақ арнайы жазалау 
шаралары кең ауқымда қарастырылған.

Бұл шаралар кәмелетке толмағандардың қыл-
мыстық әрекеттерінің жолын кесуге және ондай 
әрекеттердің қайталану мүмкіндігінің алдын 
алуға бағытталған. Бұл жұмыс оған қатысушы 
органдарға тән арнайы құралдар мен әдістердің 
көмегімен жүзеге асырылады. 

Бұл жерде басты талқыланып жатқан мәселе 
кәмелетке толмағандарды отбасында, мектепте, 
еңбекпен тәрбиелеудегі, олардың демалысын 
ұйымдастырудағы кемшіліктерді жою жөнінде-
гі мақсатты жұмыс туралы, сондай-ақ қылмы-
стылықпен күрес жүргізетін органдардың қыз-
метінің тиімділігін көтеру туралы болып отыр. 

Осыған байланысты проблемаларды шешуге 
бағытталған нақты шаралар нақты шаралар Қа-
зақстан  Республикасының  Президенті  мен үкі-
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меті бекіткен көптеген құжаттарда белгіленген. 
Қазақстан Республикасының «Балалардың қа-
раусыз қалуының және кәмелетке толмағандар-
дың құқық бұзушылыңының алдын-алу туралы» 
Заңында, қылмыстылықпен күресті күшейту 
жөніндегі республикалық бағдарламаларда көз-
делген шаралар кәмелетке толмағандардың қыл-
мыстылығымен күресі проблемасын шешуге 
бағытталған.

Бұл заңда кәмелетке толмағандардың қарау-
сыз қалуының және құқық бұзушылығының ал-
дын алу мәселелері бойынша түсіндірме беріл-
ген. Мысалы, жеке дара алдын алу жұмысы 
– әлеуметтік қауіпті жағдайда қалған кәмелетке 
толмағандар мен отбасыларын дер кезінде ай-
қындау жөніндегі, оларды әлеуметтік – педаго-
гикалық ақтау және олардың қоғамға қарсы әре-
кеттер жасауының алдын алу жөніндегі қызмет. 

Кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы-
ның және құқық бұзушылығының алдын-алу, ол 
– кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуына, 
панасыздығына, құқық бұзуына және қоғамға 
қарсы әрекет жасауына мүмкіндік тудыратын 
себептер мен жағдайларды айқындап, оларды 
жоюға бағытталған әлеуметтік, құқықтық, пе-
дагогикалық және басқа шаралар жүйесі, ол 
әлеуметтік қауіпті жағдайда қалған кәмелетке 
толмағандар мен отбасылар үшін жүргізілетін 
жеке дара алдын алу жұмыстарымен қоса жүзеге 
асырылады.

Кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы-
ның және құқық бұзуының алдын алу жөніндегі 
қызметтің негізгі міндеттері мыналар:

– кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы-
ның панасыздығының, құқық бұзуының және 
қоғамға қарсы әрекетке баруының алдын алу, 
оған апаратын себептер мен жағдайларды ай-
қындап, оларды жою;

– кәмелетке толмағандардың құқықтары мен 
заңды мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету;

– әлеуметтік қауіпті жағдайда қалған кәме-
летке толмағанды әлеуметтік – педагогикалық 
ақтау; 

– кәмелетке  толмағандарды  қылмыс  пен қо-
ғамға қарсы әрекеттер жасауға тарту жағдайла-
рын айқындау және олардың жолын кесу.    

Кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы 
мен құқық бұзуының алдын алу жұмысы заң-
дылық, демократизм және кәмелетке толмаған-
дарға қайырымды болу, отбасын қолдау, алынған 
ақпаратты жария етпей кәмелетке толмаған-
дарды түзеуге әрекет жасау, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары мен қоғамдық ұйымдардың 
кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуының 
және құқық бұзуының алдын алу жөніндегі қы-
зметіне мемлекет тарапынан қолдау көрсету, 
кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заң-
ды мүдделерін бұзғандық үшін лауазымды адам-

дар мен азамттардың жауапкершілігін күшейту 
принципіне негізделеді. 

Бұл алдын алу жүйесіне ҚР Заңнамасында 
белгіленген тәртіпке құрылған кәмелетке тол-
мағандардың істері және олардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі комиссия, халықты әлеумет-
тік қорғауды басқару органдары, білім беруді 
басқару органдары, қамқоршылық органдары, 
жастардың істері жөніндегі органдар, денсау-
лықты басқару органдары, еңбекке орналастыру 
органдары, ішкі істер органдары кіреді. 

Қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің учаскелік ин-
спекторлары: 

–  Өзі қызмет көрсететін учаскедегі құқық 
бұзушыларды айқындайды;

– есірткі және жүйкедегі әсер ететін заттрар-
ды қолданатын притондарды ұйымдастырушы-
лар мен ұстайтындарды айқындайды;

– оларға дер кезінде шара қолданылуын 
қамтамасыз етеді;

– ондай адамдарды есепке алып, жүріс- тұры-
сына бақылау орнатады; ауыр және аса ауыр 
қылмыстардың алдын алу мақсатында кез кел-
ген қылмысты өз бетімен айқындап, ол жайында 
құжат дайындайды.

 Ішкі істер бөлімдерінің кәмелетке толмаған-
дардың істері бойынша бөлімше қызметкерлері:

– Кәмелетке толмағандардың қылмыс жаса-
уына жағдай тудыратын себептер мен жағдай-
ларды айқындайды, өз құзіреті шегіде оларды 
жоюға шара қабылдайды;

– кәмелетке толмағандардың құқыққа қарсы 
әрекеттерінің алдын алу, оларды тәрбиелеу, оқы-
ту, жұмысқа тұрғызу, есірткіден емдеу жөніндегі 
жұмыстарға қатысты ақпарат пен ұсыныстарды 
талдап, жинақтап, тоқсан сайын тиісті атқарушы 
билік органдарына және жергілікті өзін–өзі 
басқару органдарына жіберіп тұрады;

– кәмелетке  толмағандарды  қылмыс пен 
басқадай құқыққа қайшы әрекеттер жасауға тар-
татын, оларды есірткі және жүйкеге әсер ететін 
заттарды пайдалануға үйрететін адамдарды ай-
қындап, өз құзыреті шегінде тиісті шара қолдана-
ды – балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі 
өз міндетін мүлде орындамайтын немесе дұрыс 
орындамайтын ата-аналарды, сондай-ақ білім 
беру, тәрбиелеу, емдеу және басқа мекемелердің 
кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүд-
делрін бұзатын, оларға қатысты құқыққа қайшы 
әрекеттер жасайтын қызметкерлерін айқындап, 
заңға сейкес тиісті шаралар қабылдайды;

– денсаулығы мен өміріне қауіпті, дәрменсіз 
не басқадай жағдайда қалған кәмелетке тол-
мағандарды айқындап, ҚР Заңдарына сәйкес 
оларға көмек көрсетеді, қажет болған жағдайда 
оларды ішкі істер органдарына жеткізеді және ол 
жайында тиісті органдарды хабардар етеді; 

– құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын 
қамтамасыз ету  мақсатында  ата-ана қамқорын-
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сыз қалған кәмелетке толмағандар жайында 
қамқоршы органдарға хабарлайды;

– полицияда есепке тұрған кәмелетке тол-
мағандардың жүріс-тұрысына бақылау орната-
ды;

– кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы-
ның алдын алу мәселесіне қатысты халық ара-
сында әңгіме-сұхбат жұмысын жүргізеді. 

Бұл мақсатта баспасөз, радио және телеарна-
лар мүмкіндіктерін пайдаланады. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы-
ның асқындауына байланысты ішкі істер орган-
дары кәмелетке толмағандардың қылмыстары-
ның алдын алуға бағытталаған жұмыстың фор-
малары мен әдістерін жетілдіруге тиіс. 

Осы тұрғыда мамандандырылған оқу-тәрбие 
мекемелерінің де атқарар рөлі зор. 

Мамандандырылған кәсіби – техникалық 
училищелер аса қажет. Кәмелетке толмағнадар-
дың істері бойынша бөлімше қызметкерлерінің 
орта мектеп педагогтарымен бірлесіп жүргізген 
тексерулерінің нәтижелері осыны көрсетті. Тек-
серудің мақсаты мамандандырылған кәсіби мек-
теп түлектерінің тұрмыстық жағдайын анықтау 
болатын. Тексеру нәтижелері адам шошыр-
лықтай. Көптеген түлектер қайта тәрбилеуге жі-
берген жерге қайтадан  баруы мүмкін. 

Мамандандырылған кәсіби - техникалық 
училище «қиын» жастардың мінез – құлқына оң 
ықпал ете алады. Сондықтан да қылмыс жасаған 
жастардың кейбіреулерін тәрбие колониялары-
на емес аталған училищелерге жіберу керек, 
онада олар қажетті мамандық алған болар еді.
Жастарға теріс ықпал етуі мүмкін адамдардың 
қылмыстарын ашып, оны тергеу, ондай адамдар-
ды жедел іздестіру шаралары арқылы табудың 
да кәмелетке толмағандар қылмыстарының ал-
дын-алуға септігі бар. Кәмелетке толмағандар-
ды қылмыстық   және басқа   құқық   бұзушылық 
әрекетке, маскүнемдікке, қайыр сұрауға және 
т.б. тартатын адамдарды жазасыз қалдырмаудың 
да маңызы зор. 

Құқық бұзушылықтың жеке дара алдын алу-
дың бір элементі – адамның мінез-құлқын өзгер-
ту мақсатында оған ықпал ету. 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығы өте 
өзекті проблема оның қазір қалай шешілетінді-
гіне қылмыстылықтың келешектегі жайы көп 
байланысты. 

Ал, арнайы алдын алу жалпы алдын алудың 
құрамдас бөлігі, себебі оның тиімділігі қоғам 
өмірінің басқа салаларындағы шаралардың 
тиімділігіне тікелей байланысты. 

Қылмыстылықтың алдын алудың әртүрлі 
деңгейлерін жалпы әлеуметтік және арнайы – 
криминологиялық деп атаймыз. Бұл жерде кәме-
летке толмаған құқық бұзушыларға қатысты 
мемлекеттік органдар тарапынан да, қоғамдық 
ұйымдар тарапынан да болатын алдын алу жүй-
есінің ерте кезеңін бөліп алу керек. 

Қылмыстылықтың алдын алу қоғамдық қа-
тынастардың, яғни экономиканы, тұрмысты, 
идеологияны, мәдениетті және т.б. дамытуға 
және жетілдіруге, құқық бұзушылық әрекеттер-
ге қарсы тұра алатын қоғамдық өмір құрып, оны 
нығайтуға бағытталған көптеген шаралармен 
қамтамасыз етіледі.

Сонымен, С.А. Сартаевтің пікірінше, мемле-
кеттік саясат жеткіншек ұрпақтың тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға бағытталған, оларға теріс 
ықпал етуі мүмкін адамдарды моральдық және 
өнегелік – психологиялық оқшаулайтын әлеу-
меттік шаралар жүргізілуін көздейді. Оны қоғам 
да, бұл мәселемен айналысып жүрген мамандар 
да жақсы түсінеді [1, 67б.].

Мыналарды басты бағыттар деп санауға бо-
лады:

– Отбасының, қоғамның және мемлекеттің 
балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу қыз-
метін басқаруға қарағанда ауытқушылық пен 
жеңілдікті көп талап ететін ерекше сала ретінде 
заңмен бөліп алу; 

– кәмелетке толмағандардың қалыптасуына 
шешуші ықпал ететін ең маңызды әлеуметтік ин-
ститут ретінде ата – ана отбасын бірінші кезекте 
және жан –жақты ныңайту;

– ата-ана  отбасын  жоғалтудан  немесе  оның 
– кәмелетке толмағандардың қалыптасуына ше-
шуші ықпал ететін ең маңызды әлеуметтік ин-
ститут ретінде ата – ана отбасын бірінші кезекте 
және жан –жақты ныңайту;

– ата-ана отбасын жоғалтудан немесе оның 
басына түскен қиыншылықтан болған зиян-
ды мемлекеттік және қоғамдық институттар 
арқылы балалар мен жасөспірімдерге толық 
және уақтылы төлеу; оларға отбасында тәрбие-
ленуге жақын жағдай жасау;

–  тәрбиелейтіндерден зардап шеккен бала-
лардың тағдырына жауапкершілікті күшейту;

–   тәрбиелеу және алдын алу қызметтерін ве-
домстваларға бөлмеу;

–    жас адамның өзінің шығармашылық ең-
бекке деген табиғи мұқтаждығын сақтауына, 
ұдайы дамытуына және толық іске асыруына 
жағдай тудыру. 

Барлық осы бағыттар бойынша әртүрлі ма-
мандықтағы ғалымдар көптеген ұсыныстар да-
ярлауда, олардың іске асырылуы оң оң нәтиже 
берер деп сенеміз. 

Криминологтар өздерінің көптеген жұмыста-
рында кәмелетке толмағандардың бос уақытты 
өткізу проблемасына баса назар аударады, мақ-
сатсыз, босқа өткізілген уақыт қылмысқа бару-
дың бір себебі деп санайды. Ойластырылып ұй-
ымдастырылған демалыстың да қылмыстардың 
алдын алуда тигізер пайдасы зор, деген пікірді 
Е.О.  Алауханов білдірген [2,282б.]. 

Кәмелетке толмағанның тұлға болып қалып-
тасуына және жан-жақты дамуына дене шынық-
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тыру мен спорттың тигізер әсері мол. Бұрында-
ры бірқатар тәрбие колонияларында спорттың 
мамандандырылған профильдік түрлері болды. 
Спорт құрылыстары мен базалары болғандықтан 
спортпен шындап айналысуға мүмкіндік те бол-
ды. Спорт қоғамдарының қызметкерлерімен дене 
шынықтыру мұғалімдері көптеген балаларды 
спортқа тартып, оларды құқық бұзушылықтан 
алып қалды. 

Балалар үйлері мен басқадай интернаттық ме-
кемелердің түлектеріне әлеуметтік көмек көрсе-
ту, виктимологиялық сақтандыру өзінше бір про-
блема болып саналады. Интернаттық мекемелер 
қызметінің талдамасы тәрбиеленушілердің меке-
ме басшысы жасаған жағдайларда өмір сүретін-
дігін көрсетті. Кейде толық «пансион» жағдайы 
балаларға теріс әсер етеді. Оларға тағам дайын-
дауға қатысуға, өз киімін өзі жууға және т.б. тый-
ым салынған. Сол себепті олар кейін ешнәрсеге  
ебі  жоқ  адам  болып шығады. Олар өздерінің 
«үй» балаларынан басқа екендігін сезінеді, өз-
дерін дайын тамақтың иесімен деп санайды. 
Кейін олардың оқуды жалғастырып кетуі, жұмыс 
табуы және т.б. қиынға түседі. 

Балалар үйі мен мектеп – интернат кеткен 
түлектер үшін заң алдында жауаптылық көтер-
мейді, ал қамқорлықты өз мойнына алатын басқа 
ұйымдардың көрсетер көмегі шамалы. Осы ара-
лықта кәмелетке толмағанның жолдан таюына 
қолайлы жағдай туады, ол өзінше шешім қабыл-
дайды нәтижесінде оғаш қылықтар жасайды-
Жалпы әлеуметтік деңгейдегі ерте алдын алу жұ-
мысы ол кешенді және формальды емес жағдай-
ды, барлық формалар, әдістер мен құралдар жан 
– жақты пайдаланылғанда ғана тиімділік береді. 

Сонымен, кәмелетке толмағандардың құқық 
бұзушылығының жалпы әлеуметтік деңгейде 
алдын алудың басты бағыттарына мыналар жа-
тады: 

– Отбасының, қоғамның және мемлекеттің 
балалар мен    жасөспірімдерді тәрбиелеу жұмы-

сын қоғам өмірінің басқа салаларына қараған-
да артықшылық пен жеңілдіктерді ең көп керек 
ететін сала ретінде кешенді, оның ішінде заң 
бойынша бөліп алу;

– кәмелетке толмағанның жеке басының қа-
лыптасуына шешуші ықпал ететін ең маңызды 
да жетілген әлеуметтік институт ретінде ата–ана 
отбасын бірінші кезекте және жан-жақты нығай-
ту;

– ата-ана отбасын жоғалтудан немесе оның 
қиын жағдайынан болған шығынды мемлекеттік 
және қоғамдық институттар арқыл балалар мен 
жасөспірімге толықтай және уақтылы өтеу, бұл 
ретте отбасындағы тәрбиеге неғұрлым жақын 
жағдай тудыру;

–  тәрбие және алдын алу қызметтерін ведом-
стваларға бөлмеу;

– жас адамның шығармашылық еңбекке де-
ген өз табиғи мұқтаждығын сақтауына, ұдайы 
дамуына және толық іске асыруына жағдай жа-
сау.    

Заң шығарушы кәмелетке толмағандардың 
қылмыс жасауы олардың психологиялық өсуі 
ерекшеліктерінен, қоршаған ортаның қылмы-
стекті жағдайының әсерінен, қамқорлыққа 
алынбауының салдарынан және тағы басқа фак-
торлардың әсерінен пайда болады деген тұжы-
рымынан шығады.

Осылайша, кәмелетке толмағандардың 
қоғамға қарсы қылмыстарын алдын алудың жұ-
мысы – бұл күрделі теоретикалық және тәжіри-
белік мәселелер. Ең бастысы кәмелетке толмаған 
мағандардың қоғамға қарсы қылмыстарын ал-
дын алудың жүйесін құру болып табылады.

 Кәмелеттік жасқа толмағандар қылмысымен 
күрес – жалпы қылмыспен күресте, заңдылық 
пен  құқықтық   тәртіпті  нығайтуда  үлкен орына-
лады. Сондықтан да, қылмыспен күрес шарала-
рының қылмыстық-құқықтық тиімділігін көтеру 
– жас жеткіншектердің тәрбиесіне бағытталған 
күрес  стратегиясы болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Сартаев С.А. Кәмелетке толмағандардың санасының қалыптасу ерекшеліктері. Дисс. ... 

канд.юр.наук: 12.00.08. – Алматы.2009. – 67б.
2. Алауханов Е.О. Криминологические проблемы борьбы с корыстно – насильственными пре-

ступлениями. – Алматы, 2002. – 282с.



88

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСС
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
CRIMINAL PROCEEDING

УДК: 342.56:343.12
МРНТИ: 10.79.21

В.К. Аллахвердиева¹ 
¹магистрант 2-го курса специальности 6М0300100 – Юриспруденция

Института истории и права

Научный руководитель – Б.Х. Толеубекова

СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Аннотация
Вместе с принятием 04.07.2014г. нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-

стан (далее – УПК РК), введенного в действие с 01.01.2015г., класс субъектов, уполномоченных 
осуществлять судебную власть, пополнился еще одним участником в лице следственного судьи. 
Основная функция, возлагаемая на следственного судью, состоит в реализации судебного контроля 
за досудебным производством. Прокурорский надзор за законностью предварительного расследо-
вания и дознания по ряду решений и действий был передан следственному судье. Вместе с тем, 
участие прокурора в процессе судебного контроля в досудебном производстве своей актуальности 
не потеряло.

Новая форма реализации судебной власти требует своего научного осмысления в целях формули-
рования рекомендаций по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: судебная власть, судебный контроль за досудебным производством, след-
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ СОТ БИЛІГІН 
ІСКЕ АСЫРУ СУБЪЕКТІСІ

Аңдатпа
04.07.2014 ж. қабылданып 01.01.2015 ж. күшіне енгізілген жаңа Қылмыстық процестік кодексіні 

(бұдан әрі - ҚР ҚПК) сот билігін жүзеге асыруға уәкілетті субъектілердің, сыныбы, тағы бір тер-
геуші сот қатысушымен толықты. Судьяға, сот бақылауын жүзеге асыру негізгі функция тергеу 
арналған тапсырхатын тұрады сотқа дейін қолданылмайды. Алдын ала тергеу және анықтау заң-
дылығын прокурорлық қадағалау қатары бойынша тергеу судьяға шешімдері мен әрекеттеріне кері 
қайтарылған. Сонымен бірге, сотқа дейінгі іс жүргізуде соттың бақылау процесінде прокурордың 
қатысуы өз өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Жаңа Қылмыстық процестік заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсынымдар тұжырымдау мақсатын-
да сот билігінің іске асырудың нысаны өзінің ғылыми ойларды талап етеді.

Түйін сөздер: Сот билігі, сотқа дейін судья соттың бақылауы өндірумен, тергеу, сот билігінің іске 
асырудың нысаны.
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Abstract
Together with acceptance of 04.07.2014 of the new Code of Criminal Procedure of the Republic of 

Kazakhstan (further – the Code of Criminal Procedure of RK) which is put into operation since 01.01.2015, 
the class of the subjects authorized to carry out judicial authority was replenished with one more participant 
in the person of the investigative judge. The main function assigned to the investigative judge consists 
in realization of judicial control of pre-judicial production. Public prosecutor’s supervision of legality 
of preliminary investigation and inquiry on a number of decisions and actions was transferred to the 
investigative judge. At the same time, participation of the prosecutor in the course of judicial control in pre-
judicial production of the relevance did not lose.

The new form of realization of judicial authority demands the scientific judgment for formulation of 
recommendations about improvement of the criminal procedure legislation.

Keywords: judicial authority, judicial control of pre-judicial production, investigative judge, form of 
realization of judicial authority.

Введение. Впервые понятие «судебная 
власть» вошло в терминологический оборот си-
стемы национального права Республики Казах-
стан вместе с принятием 30 августа 1995 года 
действующей Конституции. Согласно п.4 ст.3 
Конституции РК (далее – КРК) государственная 
власть в Республике едина и осуществляется на 
основе принципа ее разделения на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную. 
В развитие этого в КРК предусматривается сле-
дующее положение: «Судебная власть осущест-
вляется посредством гражданского, уголовного 
и иных установленных законом форм судопро-
изводства». Это означает, что уголовный про-
цесс – это форма судопроизводства, посредством 
которой реализуется судебная власть (п.2 ст.75). 
Для полноты понимания сущности субъекта 
производства имеют значение также иные поло-
жения, закрепленные в Основном законе страны. 
В числе таких положений мы усматриваем сле-
дующее:

– решения, приговоры и иные постановления 
судов имеют обязательную силу на всей террито-
рии Республики (п.3 ст. 76 КРК);

– принципы правосудия, установленные Кон-
ституцией, являются общими и едиными для 
всех судов и судей Республики (ст.77 КРК);

– арест и содержание под стражей допуска-
ются только в предусмотренных законом случа-
ях и лишь с санкции суда (ст.16 КРК).

Относительно последнего положения необхо-
димо обратить внимание на то обстоятельство, 
что в результате второй конституционной рефор-
мы, проведенной 21 мая 2007 года, право санк-
ционирования ареста и содержания под стражей, 
ранее предоставленное суду и прокурору, ныне 
оставлено только за судом.

Таким образом, суд обрел право санкциониро-
вания указанных выше мер пресечения с 21 мая 
2007 года. Современная отраслевая регламента-
ция установлена только с 1 января 2015 года.

Более глубокое развитие статус судьи полу-
чил в Конституционном законе РК «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан» 
от 25 декабря 2000 года. Согласно п.1 ст. 1 на-
званного закона судебная власть принадлежит 
только судам в лице постоянных судей. Далее, в 
соответствии с п.1 ст.23 этого закона судья яв-
ляется «носителем судебной власти». Вместе с 
тем, термин «следственный судья» применяет-
ся только в УПК РК. В частности, в п.47 ст. 7 
УПК РК дается следующее определение: «след-
ственный судья – судья суда первой инстанции, 
осуществляющий предусмотренные настоящим 
Кодексом полномочия в ходе досудебного про-
изводства». Это обстоятельство представляется 
важным на том основании, что статус следствен-
ного судьи равнозначен статусу судьи при том, 
что понятие «следственный судья» не применя-
ется в нормах  КРК и  Конституционного  закона 
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РК «О судебной системе и статусе судей Ре-
спублики Казахстан». Отсюда вытекает, что 
следственный судья – это полноправный субъект 
реализации судебной власти и тому подтверж-
дением является Концепция правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года, в которой указывается в качестве приори-
тета необходимость «усиления процессуального 
судебного контроля» [1]. 

Как всякий иной субъект процессуально-пра-
вовых отношений, следственный судья наделен 
полномочиями, которые реализуются исключи-
тельно в досудебном производстве по уголовно-
му делу. Эти полномочия, закрепленные в ст.55 
УПК РК, по основанию характера и направлен-
ности действий и принимаемых решений, могут 
быть сгруппированы следующим образом: а) 
санкционирование мер процессуального при-
нуждения; б) санкционирование производства 
отдельных следственных действий; в) рассмо-
трение вопросов, связанных с досудебным про-
изводством; г) выполнение иных полномочи 
предусмотренных законодательством. За исклю-
чением особенностей депонирования показаний 
потерпевшего и свидетеля, используемого непо-
средственно в главном судебном заседании при 
судебном следствии по делу, все полномочия 
ориентированы на решение задач досудебного 
расследования. Во взаимосвязи с изложенным 
представляет интерес такой аспект, как влияние 
принципов уголовного процесса на статус след-
ственного судьи. 

Так, принципы осуществления правосудия 
только судом (ст.11 УПК РК), судебной защи-
ты прав и свобод человека и гражданина (ст.12 
УПК РК), презумпция невиновности (ст.19 УПК 
РК), недопустимость повторного осуждения и 
уголовного преследования (ст.20 УПК РК), осу-
ществления правосудия на началах равенства 
перед законом и судом (ст.21 УПК РК), осущест-

вление судопроизводства на основе состяза-
тельности  и равноправия сторон (ст.23 УПК 
РК), всестороннее, полное и объективное ис-
следование обстоятельств дела (ст.24 УПК РК) 
не могут быть применены непосредственно к 
следственному судье в силу того, что они опре-
деляют правовые основы статуса судьи и не 
охватывают собой статус следственного судьи. 
Кроме того, отдельные принципы лишь частич-
но могут быть применимы к следственному су-
дье. К таким принципам мы относим, например, 
независимость судьи (ч.3 ст.22 УПК РК) о том, 
что гарантии независимости судьи установлены 
Конституцией РК и законом (части  1  и  2  ст. 
22 УПК РК посвящены независимости судьи 
при отправлении им правосудия, что не входит 
в полномочия следственного судьи.

С учетом того, что принципы уголовного про-
цесса носят всеобщий характер, представляется, 
что в принципах, ориентированных непосред-
ственно на правила отправления правосудия, 
целесообразно включить гарантии их соблюде-
ния также следственным судьей. Однако и здесь 
имеет место определенный спорный момент. 

Дело в том, что большинство исследователей 
склонны считать, что судопроизводство – это не 
только судебные стадии, но и в целом производ-
ство в уголовно-процессуальном смысле. Ины-
ми словами, судопроизводством можно назы-
вать деятельность уполномоченных органов от 
начала досудебного расследования до обраще-
ния приговора к исполнению. Непосредственная 
деятельность суда в рамках общего понятия «су-
допроизводство»  – это уже иное обозначение: 
отправление правосудия. Отсюда, экстраполя-
ция принципов, лежащих в основе судопроиз-
водства, на сферу деятельности следственного 
судьи является вполне правомерной.

Список использованной литературы:
1. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года//Каз. 

Правда, 24 августа 2009г.(с изменениями и дополнениями на 01.01.2018г.) 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PROCEDURE PRODUCTION STAGE

Abstract
The beginning of the pre-trial investigation is a separate stage of the criminal process, until January 1, 

2015, this stage was called the stage of initiation of a criminal case. For a full investigation, it is important 
to distinguish between special terms used in law during pre-trial proceedings regulated by law. 

It is important to distinguish between the concept of "preliminary investigation" and "preliminary 
investigation". A preliminary investigation is the procedural activity of the person conducting the 
investigation, the inquiry body, the investigator and the prosecutor. In this regard, the author further says 
that he is a separate stage of the stage mentioned in his article and the general conditions of this stage.

Keywords: pre-trial proceedings, stage, investigative actions, preliminary investigation, general 
conditions, evidence, criminal procedure, case action.

Кіріспе. Қылмыстық процестік кодексте 
«сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы» сол 
сияқты «сотқа дейінгі тергеп-тексеру» деген 
ұғымдардың түсінігі берілмеген. Дегенменде, 
заң шығарушы «сотқа дейінгі іс жүргізу» деген 
ұғымға түсінік береді.

ҚР ҚПК 7 бабының 41 бөлігіне сәйкес сотқа 
дейінгі іс жүргізу – қылмыстық істі сотқа дей-
інгі тергеп-тексеру басталғаннан бастап оны 
прокурор мәні бойынша қарау не іс бойынша іс 
жүргізуді тоқтату үшін сотқа жібергенге дейін іс 
бойынша іс жүргізу, сондай-ақ жекеше айыпта-
ушының және қорғаушы тараптың қылмыстық 
іс бойынша материалдар дайындауы.

Осылайша, сотқа дейінгі іс жүргізу мына-
ларды қамтиды: сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
басталуы; сотқа дейінгі тергеп-тексеру; жекеше 
айыптаушының және қорғаушы тараптың қыл-
мыстық іс бойынша материалдар дайындауы;  
күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау; 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін адам-
ның айыптау актісін жасауы. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастапқы және 
қорытынды бөліктерді қамтиды:

– бастапқы бөлік екі фактормен айқындала-
ды: а) қылмыстық құқық бұзушылық туралы ха-
бардың сотқа дейінгі тергеп тексерудің біріңғай 
тізілімінде бұдан әрі – (СДТБТ) тіркелуі, бұндай 
тіркелудіңжылын, айын, күнін және сағатын дәл 
көрсете отырып; б) бірінші кезек күттірмейтін 
тергеу әрекетінің жүргізілу уақыты, хаттамада 
жүргізілген әрекеттің жылын, айын, күнін және 
сағатын дәл көрсете отырып;

– қорытынды бөлік төрт фактормен айқын-
далады: а) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүр-
гізетін адамның жасаған айыптау актісін про-
курордыңбекітуі; б) прокурордың қылмыстық 
теріс қылықтар туралы хаттаманы бекітуі (іс 
бойынша іс жүргізу қылмыстық теріс қылық ту-
ралы хаттама нысанында болған жағдайда); 

в) прокурордың айыпталушыны сотқа беру 
туралы қаулы шығаруы және қылмыстық істі 
соттылығы бойынша сотқа жіберуі; г) іс бойын-
ша іс жүргізуді тоқтату.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастапқы бөлігі 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы болып 
табылады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы  – 
өз алдына жеке стадия, 2015 жылдың 1 қаңта-
рына дейін бұл стадия қылмыстық істі қозғау 
стадиясы болып аталып келді.

Тергеп тексерудің толық болуы үшін заңмен 
реттелген сотқа дейінгі іс жүргізу барысында 
құқықта қолданылатын арнайы терминдердің 
ұғымдарын анықтап, ажырата білу маңызды.

«Алдын ала тергеп-тексеру» және «алдын 
ала тергеу» ұғымдарын ажырата білу аса маңы-
зды.

Алдын ала тергеп-тексеру – бұл анықтауды 
жүзеге асыратын тұлғаның, анықтау органының, 
тергеушінің, сондай-ақ прокурордың процессу-
алдық қызметі. Бұл қызмет сотқа дейінгі тергеп 
тексерудің басталуынан тергеушінің айыптау 
актісін жасауына дейін  жүргізіледі [1, 120 б.]. 
Алдын ала тергеп-тексеру – «сотқа дейінгі іс 
жүргізу» терминініңсинониміболып табылады.

Алдын ала тергеу – сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу стадиясы жүргізілетін негізгі процессу-
алдық нысан. Алдын ала тергеу  сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру басталғаннан кейін дереу баста-
лады. Бұл, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау 
стадиясының аяқталуы, келесі стадияға – сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру стадиясына ауысады де-
генді білдіреді. 

ҚР ҚПК «алдын ала тергеу» термині «сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру» терминімен қатар қол-
данылады  (мысалы, ҚР ҚПК 196 бабы).

Негізгі бөлім. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
сатысының жалпы шарттары дегеніміз –  бүкіл 
қылмыстық процестің барысын қалыптастыра-
тын,   реттейтін,   жүйелейтін   және жүргізілудің
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процесуалдық тәртібін анықтайтын ережелердің 
жиынтығын айтамыз. 

Ол жөнінде ҚР ҚПК-нің 24 тарауында 187 
– 201 баптар аралығында айтылады. Дәлірек 
келер болсақ, оларға тергеулік, сотқа дейініг 
тергеп-тексеру жүргізілетін жер, сотқа дейін-
гі тергеп-тексеру нысандары, сотқа дейінгі же-
делдетілген тергеп-тексеру, анықтау нысанында 
және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру, сотқа дейiнгі тергеп-тек-
серудің мерзімі, прокурордың сотқа дейінгі тер-
геп-тексеру барысындағы өкілеттіктері, тергеу, 
жедел-тергеу тобының сотқа дейінгі тергеп-тек-
серуді жүргізуі, топ жетекшісінің өкілеттіктері, 
анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзе-
ге асырылатын істер бойынша қызметі, тергеу 
әрекеттерін жүргізудің жалпы қағидалары, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру барысында шығарыла-
тын қаулылар, тергеу әрекеттерінің хаттамасы, 
қылмыстық құқықбұзушылықтар және басқа 
да құқықбұзушылықтар жасауға ықпал еткен 
мән-жайларды жою жөніндегі ұсыныстар жасау, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария 
етуге жол бермеу сияқты жалпы шарттар қара-
стырылған [2, 109 б.].

Тергеулік дегеніміз (тергелу реті) – болған 
қай қылмыстық құқықбұзушылық қандай ор-
ганның қарауына жататындығын анықтайтын 
белгілердің жиынтығын айтамыз. Ол жөнінде 
қылмыстық іс жүргізу заңының 187 бабында қа-
растырылған.

Жалпы терегулікті анықтаудың төрт белгісі 
бар. Олар: тектік белгі (предметно-родовой при-
знак), ол қылмыстарды саралауға байланысты 
анықталады; қылмыстық құқықбұзушылықтың 
анықталған орны бойынша анықталады; қыл-
мыстық құқықбұзушылықты жасаған субъ-
ектіге байланысты анықталады; қылмыстық 
құқықбұзушылықтың аралас белгісі бойынша 
анықталады.

Осы жоғарыда аталған белгілер бойынша 
ҚР Қылмыстық кодексінде көзделген қылмы-
стар бойынша, егер олар ұрыс жағдайында жа-
салса, алдын ала тергеудi Ұлттық қауiпсiздiк 
комитетiнiң тергеушiлерi жүргiзуі мүмкін. Қа-
зақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
өзге баптарында көзделген қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы істер бойынша мына-
дай органдар жүзеге асырады, егер оларды тер-
геп-тексеру ұлттық қауіпсіздік органдарының 
тергеулігіне жатқызылған қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы істер бойынша алдын ала 
тергеу жүргізумен тікелей байланысты болса 
және қылмыстық істі жеке іс жүргізуге бөліп алу 
мүмкін болмаса,    алдын ала тергеуді ұлттық қа-

уіпсіздік органы жүргізуі мүмкін. iшкi iстер 
органдарының тергеушiлерi жүргiзеді,  сы-
байлас жемқорлыққа қарсы қызмет терге-
ушiлерi жүргiзуi мүмкiн, экономикалық тер-
геу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi, сотқа 
дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер 
органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет жүргiзедi.

  Түрлi алдын ала тергеу органдарының 
тергеулігіне жататын қылмыстық істерді бір 
іс жүргізуге біріктірген кезде тергеулікті про-
курор айқындайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілетін 
орын қылмыстық құқық бұзушылық жасалған 
ауданда (облыста, республикалық маңызы бар 
қалада, астанада) жүргiзiледi.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жедел 
және толық болуы мақсатында ол қылмыстық 
құқық бұзушылық анықталған орын бой-
ынша, сондай-ақ күдіктi немесе куәлардың 
көпшiлiгi тұратын жерде жүргiзiлуi мүмкiн.

Тергеу әрекеттерiн басқа ауданда (облы-
ста, республикалық маңызы бар қалада, аста-
нада) жүргiзу қажет болған жағдайда, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
адам оларды жеке өзi жүргiзуге не бұл әре-
кеттердi жүргiзудi сол ауданның (облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның) тергеушісіне немесе анықтау органына 
тапсыруға құқылы. Сотқа дейінгі тергеп-тек-
серуді жүзеге асыратын адам жасырын тергеу 
әрекеттерін немесе iздестiру іс-шараларын 
жүргiзудi сотқа дейінгі тергеп-тексеру ор-
нындағы немесе олар жүргiзілетін жердегi 
анықтау органына тапсыра алады. Жасырын 
тергеу әрекеттерін жүргізуді қоспағанда, 
тапсырма он тәулiктен аспайтын мерзiмде 
орындалуға тиiс.

Ғалым профессорлардың Б.Х. Толеубе-
кова, Б.К. Шнарбаев Б.К., К.Ж. Капсалямов,                        
Д.К. Канафиндердің пікірлерінше терге-
ушінің, прокурордың тергеу әрекеттерін жүр-
гізу туралы тапсырмаларын орындаған кезде 
анықтау органының қызметкері тергеушінің 
өкілеттіктерін пайдаланады [3, 43 б.] деп атап 
көрсеткен.

Алдын ала тергеу нысанындағы сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру осы Кодекстің 32-ба-
бының екінші бөлігінде көрсетілген қылмы-
стық құқық бұзушылықтар туралы істерді 
қоспағанда, осы Кодекстің 187-бабында 
көрсетілген қылмыстар бойынша кәмелетке 
толмағандар немесе дене бітімінің немесе 
психикасының кемістіктеріне байланысты 
өзінің қорғалу құқығын өздері жүзеге асыра 
алмайтын адамдар жасаған барлық қылмы-
стық     құқық   бұзушылықтар  бойынша, сон-
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дай-ақ қылмыс жасады деп күдік келтірілген 
адам белгісіз болған анықтау істері бойынша 
жүзеге асырылады. 

Анықтау органының бастығы қылмы-
стық теріс қылықтар туралы істер бойын-
ша, осы Кодекстің 526-бабында белгіленген 
мерзімдерде іс бойынша дәлелденуге жата-
тын мән-жайлардың толық және жан-жақты 
анықталуын қамтамасыз ету мүмкін бол-
маған жағдайда, бір тәулік ішінде прокурор-
ды хабардар ете отырып, анықтау тағайында-
уға құқылы.

Анықтау органының бастығы осы Ко-
декстің 192-бабының екінші бөлігінде бел-
гіленген мерзімде істің мән-жайының жет-
кілікті және толық зерттелуін қамтамасыз ету 
мүмкін болмаған жағдайларда да алдын ала 
тергеу жүргізуді тағайындауға құқылы.
Қылмыстық қудалау органы осы Кодекстің 
191-бабының он алтыншы – жиырма төртін-
ші бөліктерінде көзделген қылмыстық теріс 
қылықтар бойынша хаттамалық нысанда 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізеді.
      Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу-
ді келесі бір жалпы шарты ол сотқа дейінгі 
жеделдетілген тергеп-тексеру. Хаттамалық 
нысандағы істерді қоспағанда, сотқа дейін-
гі тергеп-тексеру жеделдетілген тәртіппен 
аяқталуы мүмкін.

Онша ауыр емес және ауырлығы орта-
ша қылмыстар, сондай-ақ ауыр қылмыстар 
бойынша, егер жиналған дәлелдемелермен 
қылмыс фактісі мен оны жасаған адам, оның 
өз кінәсін толық мойындағаны, келтіріл-
ген залал (зиян) мөлшерімен (сомасымен) 
келіскені анықталса, бұл жөнінде күдіктіні 
хабардар ете отырып және оған бұл шешімнің 
құқықтық салдарын түсіндіре отырып, сотқа 
дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру жүр-
гізілуі мүмкін.

Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тер-
геу он бес тәулік ішінде аяқталуға тиіс. Сотқа 
дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру кезін-
де сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтың мән-жайларын анықтайды 
және күдіктінің оны жасауға қатысқанын 
растайтын дәлелдемелерді жинайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам тек нәтижелері қылмыстық 
құқық бұзушылық іздерін және күдікті, ай-
ыпталушы кінәсінің өзге де дәлелдемелерін 
ресімдейтін тергеу әрекеттерін және өзге де 
процестік әрекеттерді ғана жүргізуге құқылы. 
Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру: 
1) олардың ішінде біреуі болса да аса ауыр 
болып табылған жағдайда, қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың жиынтығына қатысты; 

2) сот ісі жүргізілетін тілді білмейтін адамдарға 
қатысты; 3) қылмыстық қудалаудан ар-
тықшылықтары мен иммунитетi бар адамдарға 
қатысты; 4) қылмыстық құқық бұзушылыққа 
сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз 
кінәсін мойындамаған жағдайда; 5) кәмелет-
ке толмағандар немесе дене бітімінің неме-
се психикасының кемістіктеріне байланысты 
өзінің қорғалу құқығын өздері жүзеге асыра 
алмайтын адамдар жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылықтар бойынша қолданылмайды. 

Прокурор сотқа дейінгі жеделдетілген тер-
геп-тексеру аяқталғаннан кейін айыптау ак-
тісімен бірге қылмыстық істі ала отырып, ол 
бойынша үш тәуліктен кешіктірмей мына әре-
кеттердің бірін жүргізеді: айыптау актісін бекі-
теді және қылмыстық істі сотқа жібереді; істі 
анықтау не алдын ала тергеу жүргізу үшін жібе-
реді; жекелеген күдіктілерге қатысты сотқа дей-
інгі тергеп-тексеруді немесе қылмыстық қудала-
уды тоқтату туралы қаулы шығарады.

Анықтау нысанында және хаттамалық ны-
санда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
мына төмендегі көрсетілген баптар бойынша 
жүргізіледі. Құқық бұзушылықтар туралы істер 
бойынша алдын ала тергеу жүргізу міндетті емес 
және анықтау материалдары істі сотта қарау 
үшін негіз болып табылады.

Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі бұл 
да маңызды жалпы шарттардың бірі. Сотқа          
дейiнгі тергеп-тексеру қылмыстық істің күр-
делілігі, тергеу әрекеттерінің көлемі және істің 
мән-жайларын зерттеудің жеткіліктілігі ескеріле 
отырып, қисынды мерзімде, бірақ Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінде бел-
гіленген қылмыстық қудалаудың ескіру мерзімі-
нен аспайтын мерзімде аяқталуға тиіс.

Қылмыстық сот ісін жүргізудің қисынды 
мерзімін айқындаған кезде қылмыстық істің 
құқықтық және нақты күрделілігі, сотқа дейінгі іс 
жүргізуге қатысушылардың процестік құқықтар-
ды іске асыруы, сотқа дейінгі тергеп-тексеру-
ді жүзеге асыратын адамның өз өкілеттіктерін 
сотқа дейінгі іс жүргізуді уақтылы жүзеге асыру 
мақсатында іске асыру тәсілі сияқты мән-жайлар 
ескеріледі

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі ту-
ралы С.К.  Журсимбаев мырза өз ойын былай 
білдіреді: «арыз бен хабарды сотқа дейінгі тер-
геп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркеген 
кезден бастап қылмыстық іс айыптау актісімен 
немесе істі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 
шараларын қолдану туралы мәселені қарау үшін 
сотқа  беру  туралы   қаулымен   прокурорға   жі-
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берілген күнге дейін не іс бойынша іс жүргізуді 
тоқтату туралы қаулы шығарылған күнге дейін 
есептеледі» [4, 17 б.] деп атап көрсетеді. 

Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тер-
геп-тексеру бір айдан және алдын ала тергеу 
істері бойынша екі айдан аспауға тиіс.

Қылмыстық іс жүргізу заңында көрсетілген 
мерзімге қылмыстық процеске қатысушылардың 
қылмыстық іс материалдарымен танысу уақыты, 
сондай-ақ күдіктінің, жәбірленушінің шағымы 
бойынша қылмыстық істің сотта және прокура-
турада болған уақыты кірмейді.

Сотқа дейiнгі тергеп-тексеру мерзімін тер-
геушінің, анықтау органы бастығының уәжді 
өтінішхаты бойынша: істің күрделілігіне бай-
ланысты аудандық және оған теңестірілген 
прокурор – қисынды, бірақ үш айдан аспайтын 
мерзімге; істің ерекше күрделілігіне байланысты 
немесе қылмыстық істің материалдарын қылмы-
стық қудалауды жалғастыру үшін шет мемлекет-
ке жіберу туралы мәселені шешу кезінде – об-
лыс прокуроры мен оған теңестірілген прокурор 
және олардың орынбасарлары қисынды, бірақ 
он екі айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.

Сотқа дейiнгi тергеп-тексеру мерзiмiн одан 
әрi ұзартуға айрықша жағдайларда ғана жол 
берiледi және оны Қазақстан Республикасының 
Бас Прокуроры, оның орынбасарлары қисынды, 
бірақ осы баптың бірінші бөлігінде белгіленген-
нен аспайтын мерзімге жүзеге асыра алады.

Сотқа дейiнгi тергеп-тексерудiң мерзiмiн 
ұзарту туралы қаулыны тергеу бөлімінің, анықта-
удың бастығы, прокурор ауданның, облыстың 
прокурорына және оларға теңестiрiлген проку-
рорларға сотқа дейiнгi тергеп-тексеру мерзiмi 
аяқталардан – бес тәулiктен кешіктірмей, Қа-
зақстан Республикасының Бас Прокурорына, 
оның орынбасарларына – он тәулiктен кешіктір-
мей ұсынуға мiндеттi.

Прокурор істі қосымша тергеп-тексеру үшін 
қайтарған кезде сотқа дейiнгi тергеп-тексеру 
прокурор белгілеген, бірақ іс қылмыстық қудала-
уды жүзеге асыратын адамға келіп түскен кезден 
бастап бір айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі. 
Мерзімді одан әрі ұзарту жалпы негіздерде және 
осы бапта көзделген тәртіппен жүргізіледі.

Күдікті, жәбірленуші тергеп-тексерудің негіз-
сіз созылуына шағым жасауға және қылмыстық 
қудалауды жүзеге асыратын адамның оның ба-
рысында істі тергеп-тексеруді толық көлемінде 
аяқтауына қажетті белгілі бір мерзімді белгілеу 
туралы өтінішхатты прокурорға мәлімдеуге не-
месе осы Кодексте көзделген тәртіппен сотқа 
шағым жасауға құқылы.

Тергеу, жедел-тергеу тобының сотқа дей-
інгі тергеп-тексеруді жүргізуі – ол іс бойын-
ша сотқа дейінгі тергеп-тексеру ол күрделi 
немесе үлкен көлемді болған жағдайда тер-
геушiлер және анықтау органының қызмет-
керлері тобына (тергеу, жедел-тергеу тобына) 
тапсырылуы мүмкiн, бұл туралы қаулы шыға-
рылады. Бұл туралы шешiмдi тергеу бөлімінің 
немесе анықтау органының бастығы қабыл-
дауға құқылы. Қаулыда тергеп-тексеру жүргi-
зу тапсырылған барлық тергеушiлер, анықтау 
органының қызметкерлері, оның iшiнде топ 
жетекшiсі – тергеушi көрсетiлуге тиiс.

Күдіктi, жәбiрленушi, азаматтық талапкер, 
азаматтық жауапкер және олардың өкiлдерi 
тергеушiлер, анықтау органының қызмет-
керлері тобының тергеп-тексеретіні туралы 
қаулымен танысуға тиiс және оларға осы топ 
жетекшісіне, сондай-ақ топ құрамындағы кез 
келген тергеушiге, анықтау органының қы-
зметкеріне қарсылық білдіру құқығы түсiн-
дiрiледi.

Топқа сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзе-
ге асыратын бірнеше органның тергеушілері, 
анықтау органының қызметкерлері кіруi мүм-
кiн. Мұндай топты құру туралы шешiм про-
курордың нұсқауы бойынша да, тергеу бөлімі 
немесе анықтау органы бастықтарының ба-
стамасы бойынша да қабылдануы мүмкiн. 
Мұндай шешiм осы баптың бiрiншi бөлiгiнде 
көрсетiлген талаптарды сақтай отырып шыға-
рылатын бiрлескен қаулымен ресiмделедi.

Қазақстан Республикасының Бас Прокуро-
ры, оның орынбасары, облыстардың проку-
рорлары және оларға теңестірілген прокурор-
лар айрықша жағдайларда тергеп-тексерудің 
толық және объективті болмау фактілері, істің 
күрделілігі мен маңыздылығы анықталған 
кезде прокурорлар, сондай-ақ сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын бір неме-
се бірнеше органның тергеушілері мен же-
дел қызметкерлері арасынан топ құра алады, 
бұл ретте прокурорды осы топтың жетекшісі 
етіп тағайындап, бұл шешімді өз қаулысымен 
ресімдейді.

Анықтау органдарының алдын ала тергеу 
жүзеге асырылатын iстер бойынша қызметi 
дейді М. Амиров  алдын ала тергеудің жүзе-
ге асырылуы қажет қылмыс белгiлерi болған 
жағдайда, анықтау органы сотқа дейінгі тер-
геп-тексеруді бастауға және қылмыс iздерiн 
анықтау және бекiту бойынша кезек күттір-
мейтін тергеу әрекеттерін: қарап-тексеруді, 
тiнтудi, алуды, куәландыруды, күдіктілерді 
ұстап алу мен олардан жауап алуды, жәбiр-
ленушiлер мен куәлардан жауап алуды және 
басқа да тергеу әрекеттерін жүргізуге құқылы.
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Анықтау органы анықталған қылмыстық 
құқық бұзушылық және сотқа дейінгі тергеп-тек-
серудің басталғаны туралы прокурорды дереу 
хабардар етеді [5, 65-67 бб.].

Кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін орын-
дағаннан кейiн, бiрақ сотқа дейінгі тергеп-тексе-
ру басталған күннен бастап бес тәулiктен кешiк-
тiрмей, анықтау органы тергеулігі туралы мәсе-
лелер болмаған ретте бұл туралы жиырма төрт 
сағаттың iшiнде прокурорды жазбаша хабардар 
ете отырып, iстi дәл осы органның тергеушiсіне 
беруге мiндеттi. Қалған жағдайларда қылмы-
стық іс тергеулігін айқындау үшін прокурорға 
беріледі.

Iстi тергеушiге бергеннен кейiн анықтау ор-
ганы ол бойынша тергеу әрекеттерін, жасырын 
тергеу әрекеттерін, сондай-ақ iздестiру шарала-
рын тек тергеушiнiң тапсырмасы бойынша ғана 
жүргiзе алады. Қылмыстық құқық бұзушылық 
жасаған адамды табу мүмкiн болмаған iстi тер-
геушiге берген жағдайда, анықтау органы терге-
ушiні нәтижелері туралы хабардар ете отырып, 
қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды 
анықтау үшiн iздестiру шараларын қолдануға 
мiндеттi.

Қорытынды. Тергеу әрекеттерін жүргiзудiң 
жалпы қағидалары.Сотқа дейінгі тергеп-тексе-
руді жүзеге асыратын адам заңда көзделген тер-
геу әрекеттеріне қатысуға адамдарды тарта оты-
рып, олардың жеке басына көз жеткізеді, оларға 
құқықтары мен мiндеттерiн, сондай-ақ тергеу 
әрекетін жүргiзу тәртiбiн түсiндiредi. Кейінге 
қалдырылмайтын жағдайларды қоспағанда, тер-
геу әрекетін түнгi уақытта жүргiзуге жол берiл-
мейдi. Тергеу әрекеттерін жүргiзу кезiнде ғылы-
ми-техникалық құралдар қолданылуы және қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың iздерi мен заттай 
дәлелдемелердi анықтаудың, тіркеу мен алудың 
ғылыми негiзделген тәсілдері пайдаланылуы 
мүмкiн.

Тергеу әрекеттерін жүргiзу кезiнде азаптауға, 
зорлық-зомбылық көрсетуге, қорқытуға және 
өзге де заңсыз шараларды, қатыгез қарым-қа-
тынасты қолдануға, сол сияқты оған қатысатын 
адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төн-
діруге жол берiлмейдi.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыра-
тын адам тергеу әрекеттеріне қылмыстық қуда-
лау органының басқа да қызметкерлерiн тартуға 
құқылы.

Ғылыми-техникалық тіркеу құралдары бол-
маған немесе оларды қолдану мүмкін болмаған 
жағдайда, тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде 
куәгерлер тартылады. Әрекеттердің барысы мен

нәтижелерін тіркейтін ғылыми-техникалық 
құралдарды қолдану тәртібін Қазақстан Респу-
бликасының Бас Прокуроры тиісті мемлекеттік 
органдармен келісу бойынша айқындайды.   
      Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындашыға-
рылатын қаулылар. Қылмыстық іс жүргізу заңы-
на сай қандай да бiр процестік шешiмді қабыл-
дау кезiнде сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге 
асыратын адам қаулы шығарады, онда оның жа-
салған орны мен уақыты, осы адамның тегі және 
лауазымы, қабылданатын шешiмнiң мәнi мен 
негiздерi, олардың негізінде қаулы шығарылған 
осы  Кодекстiң баптары көрсетiледi.
      Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізудің ке-
лесі бір шарты ол тергеу әрекеттерінің хаттама-
лары болып табылады. Тергеу әрекетінің хатта-
масы тергеу әрекетiн жүргiзу барысында немесе 
ол аяқталған бойда жасалады.

Хаттама қолмен жазылуы, машинкамен не 
компьютермен басу тәсілі арқылы жасалуы мүм-
кiн. Хаттаманың толық болуын қамтамасыз ету 
үшiн стенографиялау, киноға түсiру, дыбыс  және 
бейнежазба немесе өзге де ғылыми-техникалық 
құралдар қолданылуы мүмкiн. Стенографиялық 
жазба, дыбыс және бейнежазба материалдары 
немесе өзге де ақпарат жеткізгіштер хаттамаға 
қосып тігіледі және iспен бiрге сақталады.

Хаттамада: тергеу әрекетiн жүргiзу орны мен 
күнi; оның басталу және аяқталу уақыты мину-
тына дейiнгі дәлдікпен; тергеу әрекетін жүргіз-
ген адамның лауазымы мен тегі, тергеу әрекетіне 
қатысқан әрбір адамның тегі, аты, әкесінің аты 
(ол болған кезде) көрсетiледi.

Хаттамада процестік әрекеттер олар-
дың болған ретiмен, оларды жүргiзу кезінде 
анықталған iс үшiн елеулі мән-жайлар, сондай-ақ 
адам құқықтары да тиісті деңгейде құрметтеліп 
сақталуы тиіс. Тергеу әрекетін жүргiзуге қа-
тысқан адамдардың мәлiмдемелерi жазылады.    
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
адам тергеу әрекетінің хаттамасында жәбірле-
нушінің, оның өкілінің, сондай-ақ куәлардың 
(куәгерлердің) жеке басы туралы деректерді кел-
тірмейді, қорғалатын адам өзі қатысатын тергеу 
әрекеттерінің хаттамаларында таңдайтын адам-
ның бүркеншік аты мен қоятын қолын қолдана-
ды.

Егер тергеу әрекетін жүргiзу кезiнде фото-
суретке түсiру, киноға түсiру, дыбыс- және бей-
нежазба немесе өзге де ғылыми-техникалық 
құралдар қолданылса не iздiң баспа-таңбалары 
мен бедерлері әзірленсе, сызбалар, схемалар, 
жоспарлар жасалса, онда хаттамада сондай-ақ 
оны  жүргiзу  барысында  қолданылған  ғылыми-
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техникалық құралдар, оларды пайдалану талап-
тары мен тәртiбi, осы құралдар қолданылған 
объектiлер және алынған нәтижелер көрсетiлуге 
тиiс. Хаттамада бұған басқа ғылыми-техникалық 
құралдарды қолданудың алдында бұл туралы 
тергеу әрекетін жүргiзуге қатысқан адамдардың 
хабардар етiлгенi аталуға тиiс.

Хаттамаға тергеу әрекетін жүргiзу кезiнде 
орындалған фотографиялық негативтер мен су-
реттер, кинотаспалар, диапозитивтер, фонограм-
малар, бейнежазба кассеталары, өзге ақпарат 
жеткізгіштер, сызбалар, жоспарлар, схемалар, 
iздiң баспа-таңбалары мен бедерлері қоса тiрке-
ледi. Егер тергеу әрекетін жүргiзу барысында ма-
ман өз зерттеу нәтижелерi бойынша ресми құжат 
жасаса, осы құжат хаттамаға қоса тiркеледi, бұл 
туралы хаттамаға тиiстi жазба жасалады.

Қылмыстық құқық бұзушылықтар және 
басқа да заң бұзушылықтар жасауға ықпал еткен 
мән-жайларды жою жөнiндегi ұсыну.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыра-
тын адам өте сауатты болуы тиіс деп Р.С. Бел-
кин «профессия следователь» деген енбегінде 
толыққанды тоқталып өткен. Яғни қылмыстық  
іс бойынша iс жүргiзу кезiнде қылмыстық құқық, 
бұзушылық жасауға ықпал еткен мән-жайларды

анықтай отырып, тиiстi мемлекеттiк органдарға, 
ұйымдарға немесе онда басқарушылық функци-
яларды орындайтын адамдарға осы мән-жайлар-
ды немесе басқа да заң бұзушылықтарды жою 
жөнiндегі шаралар қолдану туралы ұсыну ен-
гізуге құқылы.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн жа-
рия етуге жол бермеу.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерi жария 
етiлмеуге тиіс. Олар, егер бұл тергеп-тексеру 
мүдделерiне қайшы келмесе және басқа тұлға-
лардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзуға 
байланысты болмаса, прокурордың рұқсатымен 
қандай көлемде жария ету мүмкiн деп танылса, 
сол көлемде жария етiлуi мүмкiн.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыра-
тын адам қорғаушыға, куәларға, жәбiрленушiге, 
азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге 
немесе олардың өкiлдерiне, сарапшыға, ма-
манға, аудармашыға, куәгерлерге және тергеу 
әрекеттерiн жүргiзу кезiнде қатысқан басқа да 
адамдарға өзiнiң рұқсатынсыз iстегi мәлiмет-
тердi жария етуге жол берiлмейтiнi туралы 
ескертедi, бұл туралы көрсетілген адамдардан 
жауаптылық туралы ескертіле отырып қолхат 
алынады.
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Аңдатпа

Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу 
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анықтағанда, қылмыс әрекеттің болуы дәлелденген, ал кім жасағандығы, анықталмаған. Оқымысты-
лардың мәліметтері бойынша тоқтатылған істердің жалпы санының 72 пайызы айыпталушы ретінде 
жауапқа тартылуға жататын адамның анықталмауымен байланысты тоқтатылады деп көрсетеді..
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Аннотация
В уголовно-процессуальном законе определены основания приостановления судопроизводства 

и прерывания досудебного расследования по делу. Приостановление разбирательства по неустанов-
ленному лицу, которое подлежит привлечению  в качестве обвиняемого осуществляется в каждом 
конкретном случае.

Приостановление предварительного расследования осуществляется в случаях обнаружения пре-
ступления, но лицо, совершившее общественно опасный акт, не было идентифицировано. Другими 
словами, когда дело доходит до обнаружения преступлений, доказано, что преступление было со-
вершено, а субъект, не был определен. По мнению многих ученых 72 %  приостановленных дел от 
общего числа связано с неустановлением лица подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого. 

Ключевые слова:  обвиняемый, подозреваемый, уголовное преследование, предварительное 
расследование.
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Abstract
The criminal procedure law accurately describes the suspension of proceedings and the interruption of 

pre-trial investigation of the case. The suspension of the proceedings on an unidentified person who is to be 
charged as a charge is carried out in each specific case.

The suspension of a preliminary investigation on this basis is carried out in cases of detection of a 
crime, but the person who committed the socially dangerous act was not identified. In other worcharged as 
a charge is carried out in each specific case.

The suspension of a preliminary investigation on this basis is carried out in cases of detection of a 
crime, but the person who committed the socially dangerous act was not identified. In other words, when it 
comes to detecting crimes, it is proved that the crime was committed, and who did it was not determined. 
According to the data, 72 percent of the total number of dismissed cases cease to be associated with an 
unidentified person who is being held as a defendant.

Keywords: accused, suspect, time limit, procedural law, basis, prosecution, preliminary investigation, 
general conditions, evidence, criminal justice. 

Кіріспе.  Қазіргі таңдағы баршамыз өмір 
сүріп отырған қоғам, құқықтық мемлекет құру 
жолында. Құқықтық мемлекетте заңның үстем 
болатындығы барлығымызға белгілі. Яғни Қа-
зақстан Республикасының Конституциясында 
көрсетілген әрбір адам және азаматтың, құқықта-
ры мен бостандықтарының сақталуын, өмірлері 
мен заңды мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз 
етуде заңның үстемдігінің қосар үлесі шексіз. 
Яғни, осыған орай негізгі заңымыз ҚР Консти-
туциясында 12 бап 1-ші бөлігі «Адам құқықтары 
мен бостандықтары танылады және оларға кеп-
ілдік беріледі» деп көрсетілген [1].

Қылмыстық процесте өз кезегінде айып-
талушы деген қатысушы бар. Айыпталушы – 
бұл өз тарапынан қылмыстық құқық бұзушылық 
жасалғаны туралы куәлік беретін жеткілікті 
мәліметтер жиналған адам. 

Заңға сәйкес айыпты болып мойындалатын 
адамға қатысты: прокурор айыптау актісін бекіт-
кен; прокурор қылмыстық теріс қылық туралы 
хаттаманы бекітілген және қылмыстық істі қыл-
мыстық заңның тиісті бабы (баптары) бойынша 
сотқа жіберу туралы шешім қабылданған; сотқа 
дейінгі терген терсеру процесін келісім жасау 
арқылы аяқталған адам айыпталушы болып та-
нылады. 

Оған қатысты сот талқылауы дайындалған, ал 
жекеше айыптау істері бойынша оған қатысты 
шағымды сот өзінің іс жүргізуіне қабылданған 
айыпталушы сотталушы деп аталады. Ал оған 
қатысты айыптау үкімі шығарылған сотталушы 
сотталған адам деп аталады. Оған қатысты ақтау 
үкімі шығарылған айыпталушы ақталған адам 
деп аталады.

Солай етіп, (айыпталушы) түсінігімен заң 
сотталушыны, сотталғанды және ақталған-
сотталушыны, сотталғанды және ақталған 
адамдарды қамтиды [2, 95 б.].

Айыпталушы қылмыстық процестегі ортақ 
фигура. Қолданыстағы процестік заңымызда 
айыпкер немесе айыпталушы деген сөз әржер-
де кездеседі. Ал айыпталушыны жауапқа тарту 
деген тіпті де жоқ. Тек қана сезікті, күдікті деп 
көрсетілген. Жалпы күдікті деп тану және оның 
әрекетін саралау жөнінде қаулы шығару керек, 
брақ ол жерде айыпталушы туралы айтылмай-
ды. Жаңа заңымыз бойынша айыпталушының 
процесуалдық жағдайы жойылған. Бұл қазіргі 
кездегі іс жүргізу тәртібіне қайшы деп уақытын-
да Е.Е. Ерешев атап кетекен болатын  [3, 4 б.].

Кінәсіздік презумциясы принципі айып-
талушынының  құқықтық  жағдайы үшін маңыз-
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ды болып табылады. Сот, прокурор, тергеуші, 
анықтаушы заңда тиым салынбаған барлық 
амалдарымен қорғануға мүмкіншілік қамта-
масыз етуге міндетті, сонымен қатар айып-
талушыға өзінің кінәсіздігін дәлелдеуді оған 
жүктеуге және айыптаушының өзін өзі айыпта-
уға мәжбүрлейтін шараларға жол бермеуі тиіс. 

Айыпталушы күдікті үшін заңда қарасты-
рылған құқықтарды пайдалануға құқылы (ҚПК 
бап 64, 9 бөлігі), және сондай-ақ: оған қандай 
айып тағылғанын білуге; прокурор бекіткен 
айыптаушы актінің, қылмыстық теріс қылығы 
туралы хаттаманың көшірмесін алуға; өз 
құқықтары мен заңды мүдделерін заңға қайшы 
емес құралдар және тәсілдермен қорғауға және 
қорғану үшін дайындыққа жеткілікті уақытпен 
мүмкіндікке ие болуға; іс бойынша азаматтық 
талап қойылуына байланысты өзін азаматтық 
жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықта-
рын пайдалануға; тергеп тексерудің кез келген 
сатысында процестік келісім жасасу туралы 
өтінішхат мәлімдемеуге немесе оған келісім 
білдіруге және процестік келісім жасасуға, про-
цестік келісімнің көшірмесін алуға; қылмыстық 
істі алқабилер қатысатын соттың қарауы туралы 
өтінішхат мәлімдеуге құқылы.

 Сотталушы құқылы: бірінші және апелля-
циалық сатылардағы сотта істі соттық талқы-
лауына қатысуға;  қорғаушы тараптық барлық 
құқықтарын, сондай-ак соңғы сөз құқығын пай-
далануға; сот талқылауының кез келген саты-
сында ынтымақтастық туралы процестік келісім 
жасасу туралы өтінішхат мәлімдеуге немесе 
оған келісім білдіруге және процестік келісім 
жасасуға; жасалған процестік келісімнен сот 
шешім қабылдау үшін кеңесу бөлмесіне кеткен 
кезге дейін бас тартуға; жария сот талқылауын 
талап етуге; істі тоқтатуға қарсылық білдіруге 
құқығы бар.

Сотталған немесе ақталған адамның құқықта-
ры: сот отырысының хаттамасымен танысуға 
және шағым жасалған шешімдердің көшірме-
лерін алуға; іс бойынша келтірілген шағымдар 
мен наразылықтар туралы білуге және оларға 
қарсылықтар беруге; келтірілген шағымдар мен 
наразылықтардың сотта қаралуына қатысуға; 
ынтымақтастық туралы процестік келісім жа-
сасу туралы өтінішхат мәлімдеуге немесе оған 
келісім білдіруге және процестік келісім жаса-
суға құқығы бар.

Айыпталушыда қорғаушысының немесе заң-
ды   өкiлiнiң болуы   айыпталушының қандай да-
бір  құқығын  жоюға немесе шектеуге негiз 
бола алмайды. 

Негізгі бөлім. Іс бойынша іс жүргізуді тоқта-
та тұру қылмыстық-процессуалдық құқықтың 
маңызды институттарының бір ретінде ұзақ 
уақыттар бойы процессуалист оқымыстылардың 
мұқият назарында болып отыр. Біздің республи-
камыздың қолданыстағы қылмыстық-процессу-
алдық заңдылығы бұл институтты мүлде жаңа 
түрде көрсетіп отыр. Жаңа қылмыстық-про-
цесуалдық  Кодекс қабылданғанға дейін күші 
болған нормалардан анағұрлым ерекшеленеді. 
Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың негіз-
дері өзгерді – бұрынғы заңда қарастырылған үш 
негіздің орнына істі тоқтата тұрудьң сегіз негізі 
енгізілген. Олардың мөлшері өзгеріп қана қой-
май, олардың сипаты да өзгерді, егер бүрын іс 
бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері іс 
бойынша іс жүргізуге айыпталушының (айып-
талушы ретінде жауапқа тартылатын тұлға) қа-
тысуға мүмкіншілігінің жоқтығымен байланы-
сты болса, қазір заң бірқатар басқа да негіздерді 
қарастырады.

Сонымен қатар, өзіне қатысты сот талқылауы 
тағайындалған, ал жекеше айыптау істері бой-
ынша өзіне қатысты шағымды сот өзінің іс жүр-
гізуіне қабылдаған айыпталушы сотталушы деп 
аталады. Өзіне қатысты айыптау үкiмi шыға-
рылған сотталушы сотталған адам деп аталады. 
Өзіне қатысты ақтау үкiмi шығарылған айып-
талушы ақталған адам болып табылады деп көр-
сетілген. 

Қылмыстық процестік кодекстің 45 бабы 
1 бөлігі 1-ші тармақшасына сай айыпталушы 
соттан жасырынған не оның жүрген жері басқа 
себептермен анықталмаған жағдайда іс бой-
ынша сот ісін жүргізу тоқтатыла  тұады және 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдері уақыт-
ша үзіледі делінген [4]. Айыпталуышы ретінде 
жауапқа тартуға жататын адамның анықтал-
мауымен байланысты іс бойынша іс жүргізуді 
тоқтата тұру. Бұл негіз бойынша алдын ала тер-
геуді тоқтата тұру қылмыс оқиғасы анықталып, 
бірақ қоғамдық қауіпті әрекетті жасаған тұлға 
анықталмаған жағдайларда жүзеге асады. Басқа 
сөзбен айтқанда қылмыс белгілері анықтағанда, 
қылмыс әрекеттің болуы дәлелденген, ал кім 
жасағандығы, анықталмаған. Оқымыстылар-
дың мәліметтері бойынша тоқтатылған істердің 
жалпы санының 72 пайызы айыпталушы ретінде 
жауапқа тартылуға жататын адамның анықтал-
мауымен байланысты тоқтатылады.

Берілген негіздер бойынша іс бойынша 
тоқтата тұру, тергеу тұйыққа тірелгендігін және 
қылмысты  заң  мен белгіленген мерзімде ашуға
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мүмкіншілік жоқ болуын білдіреді. Қылмыстық  
процестік кодекстің 8 - ші бабына сай қылмы-
стың тез және толық ашылуын процес міндет-
терінің бірі болып табылатындығы аталып көр-
сетілген.

Өкінішке орай не қылмыстың процессуал-
дық құқықта, не оны қолдану практикасында, 
не қылмыстық процесс теориясыңда қылмы-
сты ашудың бірыңғай түсінігі көрсетілмеген. 
Осы сұрақтың тәжірибелік түсінігі туралы айта 
отырып А.М. Ларин «Ашылу – жекелеген қыл-
мысқа қатысты қолданылатын, берілген қылмы-
стың жағдайларын және оны жасаған тұлғаны 
анықтауды білдіретін түсінік» – деп жазады [5, 
74 б.].

Бұл түсініктің әртүрлі аспектілері мен дең-
гейлері бар. Жедел іздестіру қызметінің көзқа-
расы бойынша қылмыстық істе күдікті немесе 
айыпталушы ретінде тұлғаның қатысуына тар-
татын негіздер белгіленгенде қылмыс ашылған 
деп тану үшін қажетті, бірақ жеткіліксіз алғы-
шарт болып табылады. Айыптау актісін жасау 
үшін жинақталған дәлелдемелер жеткілікті деп 
есептегеңде тергеуші қылмыс ашылды деп есеп-
тейді. Проқурор тергеушінің ойымен келіссе істі 
сотқа береді.

Қылмысты ашылған деп соттың тануы айып-
тау үкімімен көрініс табады.

Қылмыстарды ашпау қиыншылықтарды тек-
серу процесінде пайда болған салдар ретінде 
объективті және субъективті себептерге байла-
нысты болады. Объективті себептер ретінде жа-
салынған қылмыс туралы мәлімет қылмыстық 
тергеу органдарын кеш түсуін айтады, сақталған 
қылмыспен қылмыстық іс қорғау арасындағы 
үлкен интервал, осының салдарынан дәлелде-
мелік материалдың болмауы және жоғалуы, іс 
жағдайларының күрделілігі,    тергеушінің   жұ-
мысының  көп  болуы  және  т.б.  Осы жағдай-
лар  және басқа да объективті дәлелдемелерді 
таппай қалу мүмкіншіліктері сонымен қыл-
мыстың ашылмай қалулары жөнінде бірқа-
тар теоретик-процес- уалситер, дәлірек келсек                                              
Ф.Ю. Бердичевский, Н.А.  Якубович, В.М. Бы-
ков, А.С. Ломовский өз пікілерін айтады  [6, 87 
б.].

Қылмыстың ашылмауының субъективті се-
бептеріне оны жасаған адамының анықталын-
бағандығы мен байланысты бірқатар жағдай-
ларда анықтау және алдын ала тергеу органда-
рының қызметкерлерінің кәсіптілігінің болма-
уы, жұмысты нашар жоспарлау немесе мүлдем 
болмауы, тергеудің алғашқы кезеңдеріндегі қа-
теліктер, тергеу әрекеттерін сапасыз өткізу және 
т.б. көптеген. Оларға: тергеушілердің маңызды 
бөлігінің бұл   әрекеттің  оң   аяқталуына  сенбе-

уі, тергеу жүргізуді тоқтатқаннан кейінгі өз 
міндеттерін тергеушілердің дұрыс білмеуі, со-
нымен қатар жалпы тергеуді ұйымдастыру жет-
кіліксіздігімен байланысты.

Қылмыстың ашылмай қалу себептері тура-
лы сонымен қатар қылмысты жөнінде терге-
ушілердің жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру-
дің шаралары туралы тек теоретиктер ғана емес, 
сонымен қатар практиктерде айтады.

Жоғарыда көрсетілген істі тоқтата тұру не-
гіздерінен бұл негіздің айырмашылығы, бұл 
жағдайда тергеу орындарына және сотқа жау-
апкершілікке тартылуға тиіс тұлға белгілі, бірақ 
оның қайда жүргендігі белгісіз. Істі осы негіз-
ге сәйкес тоқтата тұрған жағдайда, қылмыстык 
тергеу органдарының күші тұлғаның жеке ба-
сын анықтауға емес, айыпкерді іздеп тауып, 
оның алдын ала тергеу жұмыстарына және істің 
сотта қаралуына қатысуын қамтамасыз етуге 
бағытталады. ҚР ҚПК-сі 45 бабының 1 тармағы-
ның 1 бөліміне сай істер барлық тоқтата тұрған 
істердің бестен бір бөлігін құрайды.

Осы қарастырылған негізге сәйкес іс жүргізу-
ді тек айыпкерге қатысты ғана қолданылады. ҚР 
ҚПК-сі 65 – бабына не сәйкес айыпталушы деп 
алдын ала тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқан 
іске сәйкес айыпкер ретінде жауапкершілікке 
тартылуға тиіс екендігі туралы шешім шыққан 
немесе айыптама хаттамасы құрастырылып 
жауап алу органының бастығының қолымен 
бекітілген болса (алғашқы тергеу жұмыстары 
қажетті емес істерге қатысты жауап алынғанда), 
сондай-ақ сотта соған қатысты жеке айыптау ісі 
қозғалған (жеке айыптау ісі) тұлғаны айтады. 
Айыпкердің істе пайда болуын заң қылмысты 
осы тұлғаның жасағанын негіздейтін айғақтар-
дың жеткілікті болуымен баланыстырады. Сон-
дықтан егер айғақтар жеткілікті болмаса, бұл 
негіздемеге сай іс жүргізілуі уақытша тоқтатыла 
алмайды.

Теоретиктердің арасында қылмысты іздестіру 
органдарының айыптауға дейінгі және айып 
тағылғаннан кейін де айыпкердің тұрғылықты 
жері туралы толық мәліметтер болмаған жағдай-
да істі тоқтатыла алады деген пайымға қарсы 
кері тартушылық жоқ.

Мұндай келісімшілік түсінікті де, өйткені 
заңға сәйкес тұлғаны айыпкер деп тану үшін 
айып тағу міндетгі емес айыпкер ретінде жауа-
пқа тарту туралы шешім болса жеткілікті. Тұлға 
мұндай шешім сырттай қабылданғанда да айып-
кер ретінде таныла береді. Сондықтан тұлғаны 
айыпкер деп танып, оны жауапкершілікке  тар-
туға   барлық   айғақтар  бар болып, айыпкердің 
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тұрғылықты жері ғана белгісіз болса, тергеуші 
тұлғаны айыпкер ретінде жауапкершілікке тар-
ту жөнінде шешім шығарып, артынан заңның 
қажетті талаптарын сақтай отырып істі тоқтата 
алады. 

ҚР ҚПК-сі 45 бабының 1-тармағының                     
1 бөліміндегі көрсетілген негіздеме екі шартпен 
біріктірілген істі тоқтата тұрудың екі жеке мәнін 
қарастырады. Бұл шарт - айыпкердің тұрған 
жерінің белгісіздігі. Бұл мән мына кездерде көрі-
неді: егер айыпкердің жауапкершіліктен қашып 
оның тұрғылықты жері белгісіз болса, қылмы-
стық жауапкершілікке тарту уақыты тоқтатыла 
тұрады (мерзімнің тоқтатыла тұруы деген сөз, 
қылмыскердің өз қылмысын мойындап келуінен 
кейін немесе оның қолға түсуінен кейін қайта 
жалғастыруға дейінгі істің мүлде тоқтатылуы. 
Мұндай жағдайда уақыт тұлғаның жауапкер-
шіліктен қашып кеткенге дейін уақыт пен оның 
өз кінәсін мойнына алып келуі немесе қолға түсу 
уақыты қосылып есептелінеді, егер айыпкердің 
тұрғылықты жері анықталмаса, істі тоқтата тұру 
мерзімі шектелмейді.

ҚР ҚПК-сі 45-бабының 2-тармағының 
1-бөлімінде көрсетілген негіздердің жеке мәні 
істі тоқтата тұруға айыпкердің жауапкершіліктен 
қашып жүргендігіне немесе оның тұрғылықты 
жері басқа жағдайларға байланысты анықтал-
мағанына қатысты іс уақытша тоқтатылғандығы-
на тікелей байланысты. Сондықтан бұл жағдай-
лар алдын алу шаралары туралы, бұрынғы 
алдын-алу шараларын өзгертуде немесе басқа 
түрін қабылдау туралы шешім қабылдауда бас-
шылыққа алынады. Бұл жағдайларға ары қарай 
тергеу шаралары да тәуелді: егер айыпкер жау-
апкершіліктен қашып кетсе, оны іздестіру шара-
лары ҚР ҚК 71 бабының   1 бөліміне сәйкес шек-
теулі уақыттың ішінде емес, кылмыс жасаған 
күннен бастап 15 жыл ішінде жүреді.   Егер    ай-
ыпкер    жауапкершіліктен тен қашпай, тек оның 
тұрғылықты жері ғана белгісіз болса, іздеу жұ-
мыстары шектеулі мерзім ішінде жүргізіледі.
Айыпкердің  қашып  кеткеніне  немесе оның тұр-
ғылықты жерінің кейбір жағдайларға байланыс-

ты  болғандығына  істі  тоқтата тұру мерзімі         
немесе оның тоқтатылуы байланысты. 

Қорытынды. Айыптаушыны қылмыстық 
ізге түсу иммунитетінен айыру оны шетелдік 
мемлекеттердің    беруі  туралы   мәселелердің   
шешуіне   байланысты айыпталушының іске қа-
тысуының нақты мүмкіншіліктері болмаған кез-
де іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру.

Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың 
берілген негізгі тоқтата тұрудың екі жекелеген 
жағдайларын қамтиды; а) қылмыстық қудалау 
иммунитетінен тұлғаны айыру туралы сұрақтың 
шешілуімен байланысты және б) тұлғаны ше-
телдің беруі туралы сұрақтың шешілуімен бай-
ланысты. Екі жағдайда да істі тоқтата тұру ту-
ралы сұрақ істе айыпталушының қатысуының 
шынайы мүмкіншілігінің болмаумен байланы-
сты болады.

Кейбір оқымыстылардың пікірі бойынша ай-
ыптаушының психикалық немесе басқа да ауыр 
аурулар істі тоқтата тұру үшін негіз болады, егер 
ауру өз сипаты бойынша –  1) ауыр; 2) уақытша; 
3) емделетін болса.

Біздің көзқарасымызша, психикалық ауру 
және басқа ауыр ауру туралы бір мезгілде ай-
тылса, оңда ондай жалпылау орынсыз, өйткені: 
біріншіден істі тоқтата тұрудың негізі болып өз 
сипаты бойынша ауыр болып табылмайтын пси-
хикалық бұзылыс (психопатиялық күй, неврас-
тения) болуы мүмкін, сондықтан «Тергеушінің 
қойын кітапшасы» кітабының авторлары кез 
келген психикалық бұзылыстар істі уақытша 
тоқтата тұруға негіз болып табылады.

Екіншіден тоқтата тұру көбінесе уақытша 
психикалық бұзылыстар кезінде мүмкін болса, 
онда өзгеде ауыр науқастар созылмалы болуы 
мүмкін болады (қантты диабет, бір қатар басқа-
да соматикалық аурулар). Соңдықтан бір немесе 
өзге де аурулар, іс бойынша іс жүргізуді тоқтата 
тұруға негіз болуы мүмкін жагдайларды, психи-
калық бұзылыстарға қатысты және басқа да ауыр 
ауруларға қатысты жеке қарастыру керек.
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Аннотация
Отправление  правосудия с участием присяжных заседателей – явление уже достаточно апро-

бированное судебной практикой Республики Казахстан. Институт защиты при таком производстве 
имеет особое значение в силу того, что основаниями для участия присяжных заседателей являются 
совершение преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожиз-
ненного лишения свободы, а также иных преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким. 
Вместе с тем, как устанавливается в ст.630 УПК РК, производство по делам, в рассмотрении ко-
торых принимают участие присяжные заседатели, осуществляется в общем порядке с учетом осо-
бенностей, предусмотренных нормами глав 65-68 УПК РК. Среди этих особенностей нет норм о 
правилах осуществления защиты.
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АЛҚАБИЛЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН СОТТА ҚОРҒАУ ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ОРНЫ МЕН МАҒЫНАСЫ

Аңдатпа
Алқабилердің қатысуымен істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыруы Қазақстан Республика-

сының сот практикасына қазірдің өзінде ресми түрде мақұлда жеткілікті заңды құбылыс. Мұндай 
жағдайда қорғау институтын жүргізу алқабилердің қатысуы үшін негіз болып табылады, олар үшін 
ерекше мәні бар екендігін күші түріндегі жаза көзделген қылмыс жасалғаны қатысты өлім жазасы 
немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру, сондай-ақ өзге де қылмыстар ауыр және аса ауыр. 
Сонымен қатар, ҚР ҚІЖК 630-құжат белгіленеді, қатысатын істер бойынша ic жүргізу ретінде қа-
рауға 65-68 басшылары ҚР ҚІЖК нормаларына көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, алқабиге 
жалпы тәртіппен жүзеге асырылады. Осы ерекшеліктердің арасында қорғауды жүзеге асыру ережесі 
туралы нормалар жоқ.

Түйін сөздер: қорғау институтын, алқабиге, қорғаушы, сот төрелігін жүзеге асыруы
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SEAT AND VALUE OF INSTITUTE OF PROTECTION IN COURT
WITH PARTICIPATION OF JURORS

Abstract
Administration of justice with participation of jurors – the phenomenon which is already rather approved 

by judicial practice of the Republic of Kazakhstan. The institute of protection by such production is of 
particular importance owing to the fact that the bases for participation of jurors are commission of crimes 
for which punishment in the form of the death penalty or lifelong imprisonment and also other crimes 
relating to heavy and especially heavy is prescribed. At the same time, as is established in Article 630 of 
the Code of Criminal Procedure of RK, affairs production in which consideration jurors take part is carried 
out in the general order taking into account the features provided by standards of Chapters 65-68 of the 
Code of Criminal Procedure of RK. Among these features there are no norms on rules of implementation 
of protection.

Keywords: jurors, defender, institute of protection, administration of justice.

Регламентация порядка судопроизводства 
с участием присяжных заседателей в УПК РК 
направлена в основном на установление проце-
дуры формирования коллегии присяжных засе-
дателей и порядка вынесения вердикта. То, что 
касается защиты подсудимого в суде с участием 
присяжных заседателей, то здесь каких-либо 
особенностей практически нет. Все предписания 
в этой части носят общий характер и сводятся к 
следующему:

1) обязательное участие защитника по де-
лам, по которым лицу может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы пожизненно 
либо смертная казнь (п.5) ч.1 ст.67 УПК РК);

2) участие защитника в первой части пре-
ний в суде (ч.1 ст.651 УПК РК);

3) участие защитника во второй части пре-
ний в суде (ч.4 ст.651 УПК РК);

4) право защитника на последнюю реплику 
в суде (ч.1 ст.652 УПК РК).

Отсутствие в ст.67 УПК РК прямого указания 
на обязательное участие защитника по уголов-
ным делам, подпадающим под признаки судо-
производства с участием присяжных заседате-
лей, нами оценивается как существенный пробел 
в уголовно-процессуальном законодательстве по 
следующим соображениям.

Во-первых, в ч.1 ст.631 УПК РК указывают-
ся нормы УК РК, которые являются основанием 
для производства с участием присяжных заседа-

телей. К таким основанием по УК РК относятся:
– похищение человека (ч.3 ст.125);
– торговля людьми (ч.4 ст.128);
– вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение уголовных правонарушений (ч.5 ст.132);
– торговля несовершеннолетними (ч.4 ст.135);
– наемничество (ст.170 за исключением ч.4);
– акт терроризма (ст.255 за исключением ч.4);
– создание и руководство преступным сооб-

ществом, а равно участие в нем (ст.263 за исклю-
чением ч.5);

– контрабанда изъятых из обращения предме-
тов или предметов, обращение которых ограни-
чено (ст.286 за исключением ч.4);

– незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка в целях сбы-
та, пересылки либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов (ст.298 за 
исключением ч.4);

– хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их анало-
гов (ст.298 за исключением ч.4);

– склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов           
( ст.299 за исключением ч.4);

– по уголовным делам об убийствах, совер-
шенных в условиях чрезвычайной ситуации и в 
ходе массовых беспорядков, о воинских престу-
плениях, совершенных в военное время или 
боевой обстановке.
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Ряд уголовных норм подпадает под признаки 
производства с участием присяжных заседате-
лей при очень важном условии, а именно: за ис-
ключением тех частей соответствующих статей 
УК РК, по которым санкции предусматривают 
пожизненное лишение свободы или смертную 
казнь. Таких составов в ст.631 УПК РК указано 
7. Кроме того, в перечень исключений включа-
ются такие деяния, как: 

– государственная измена (ст.175);
– посягательство на жизнь Первого Прези-

дента Республики Казахстан – Лидера Нации 
(ст.177);

– посягательство на жизнь Президента Респу-
блики Казахстан (ст.178);

- диверсия (ст.184).
В санкциях всех этих статей УК РК пред-

усмотрены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь. Речь идет о таких уголовных 
правонарушениях, по которым в уголовном про-
цессе участие защитника является обязатель-
ным. Таким образом, складывается ситуация, 
для которой характерны следующие установки 
уголовно-процессуального закона:

1) не подпадает ряд составов под условия 
производства с участием присяжных заседате-
лей, но при этом участие защитника по таким 
делам является обязательным;

2) ряд составов подпадает под условия про-
изводства с участием присяжных заседателей, но 
при этом участие защитника по таким делам не 
является обязательным, носит факультативный 
характер.

Во-вторых, анализ п.5) ч.1 ст.67 УПК РК по-
зволяет считать, что обязательное участие за-
щитника по делам, по которым предусмотрено 
наказание в виде пожизненного лишения свобо-
ды или смертная казнь, не во всех случаях может 
рассматриваться в суде с участием присяжных 
заседателей.

Изложенное означает, что законодатель про-
являет определенную непоследовательность в 
тех случаях, когда по ряду составов не разрешает 
рассматривать дела в суде с участием присяжных 
заседателей. В связи с этим полагаем целесоо-
бразным дополнение ст.67 УПК РК пунктом 12) 
об обязательном участии защитника по уголов-
ным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей.

Согласно п.3) ст.7 УПК РК присяжный засе-
датель – гражданин Республики Казахстан, при-
званный к участию в рассмотрении судом уго-
ловного дела в установленном законом порядке 
и принявший присягу. Согласно конституцион-
ному закону РК 

«О судебной системе и статусе судей Респу-
блики Казахстан» присяжный заседатель при-
равнен к судье в той части, которая связана с 
определением его места в суде как носителя су-
дебной власти. Задача коллегии присяжных за-
седателей – вынести вердикт о виновности или 
невиновности подсудимого. Вердикт является 
базовым документом для председательствующе-
го в судебном заседании при решении вопроса о 
квалификации деяния по соответствующей ста-
тье УК РК и назначении наказания.

Ряд исследователей выделяет характерные 
черты производства в суде с участием присяж-
ных заседателей, которые состоят в следующем:

1) присяжные заседатели образуют  отдель-
ную судейскую коллегию, которая так и называ-
ется «коллегией присяжных заседателей»;

2) к ведению присяжных относятся только 
вопросы, связанные с доказанностью фактиче-
ских обстоятельств дела;

3) свой вердикт присяжные выносят не со-
провождая его какими-либо объяснениями моти-
вов своей оценки обстоятельств дела;

4) вердикт является неоспоримым актом по 
своему существу [1, с.323].

Как указывает Т.Н. Москалькова, предвари-
тельное слушание и судебное разбирательство 
в суде присяжных основываются на принципе 
состязательности. Участие защитника и госу-
дарственного обвинителя обязательно [2, с.394]. 
Это мнение в рассматриваемом аспекте является 
заслуживающим внимания. Соответствующее 
положение закреплено в ч.1 ст.636 УПК РК. В 
таком случае возникает вопрос о том, является 
ли заявление ходатайства о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных заседателей ос-
нованием для проведения предварительного 
слушания? Согласно ч.1 ст.321 УПК РК пред-
варительное слушание обязательно по делам об 
особо тяжких преступлениях, а также в случаях 
необходимости рассмотрения ходатайств сторон 
(в нашем случае – ходатайство стороны защиты 
о слушании дела с участием присяжных заседа-
телей).

Таким образом, по смыслу ст.321 УПК РК по 
делам, рассматриваемым с участием присяжных 
заседателей, проведение предварительного слу-
шания обязательно. Участие в предварительном 
слушании защитника также является обязатель-
ным. Это означает, что вне зависимости от по-
ложений ст.67 УПК РК, в которых нет четкого и 
однозначного ответа об обязательности участия 
защитника по делам, рассматриваемым с участи-
ем присяжных заседателей, очевидным является
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обязательное его участие по рассматриваемому 
порядку разрешения дела по существу с участи-
ем присяжных заседателей. Существенной ча-
стью деятельности защитника в деле является 
его участие в прениях сторон. Именно на этом 
этапе судопроизводства более всего проявляется 
роль защитника как участника судебного состя-
зания. На эту особенность обращает внимание 
Б.Т.  Безлепкин [3, с.371]. Такое понимание ме-
ста и роли защитника отражено в ч.2 и 4 ст.651 
УПК РК. Как известно, судебные прения состоят 
из речей разных участников процесса, включая 
защитника (ч.3 ст.383 УПК РК). Значение прений 
состоит в том, что защитник вправе представить 
суду в письменном виде предлагаемую им фор-
мулировку решения по следующим вопросам: 1) 
доказано ли, что имеет место деяние; 2) является 
ли это деяние уголовным правонарушением; 3) 
доказано ли совершение этого деяния подсуди-
мым; 4) виновен ли подсудимый в совершении 
этого уголовного правонарушения; 5) имеются-
ли это деяние уголовным правонарушением;             

3) доказано ли совершение этого деяния подсу-
димым; 4) виновен ли подсудимый в совершении 
этого уголовного правонарушения; 5) имеются 
ли смягчающие обстоятельства; 6) подлежит ли 
наказанию подсудимый за совершенное им уго-
ловное правонарушение (ч.7 ст.383; ч.1 ст.390 
УПК РК). От искусства защитника во многом 
зависит результат состязания в суде со стороной 
обвинения. На этот аспект в свое время указы-
вал А.С. Кобликов [4, с.258-259]. Его мнение 
совпадает с позицией С.В. Бородина, который 
писал, что «судебные прения способствуют фор-
мированию внутреннего убеждения у судей» [5, 
с.365]. Таким образом, участие защитника в от-
правлении правосудия с участием присяжных 
заседателей – это действенная гарантия соблю-
дения принципа состязательности уголовного 
процесса. Место и роль защитника в таких слу-
чаях сложно переоценить. Вместе с тем, преду-
смотрение обязательности защитника по делам с 
участием присяжных заседателей, как нам пред-
ставляется, способно усилить гарантии прав и 
свобод подсудимого.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
Возобновление производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам – один 

из способов пересмотра решений суда, вступивших в законную силу. Отказ законодателя от инсти-
тута надзорного производства в действующем УПК РК не повлиял на сохранение и развитие ин-
ститута вновь открывшихся обстоятельств. Теоретически возобновление производства ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств – это самостоятельная уголовно-процессуальная стадия, которая отно-
сится к исключительным.Назначением этой стадии является выявление и устранение нарушений 
закона, допущенных при производстве по уголовному делу начиная с досудебного расследования и 
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заканчивая обращением приговора суда, вынесенного по первой инстанции, к исполнению. Как ни 
парадоксально, правовая природа рассматриваемого института кроется в нарушении требований 
закона органами уголовного преследования и судом, в частности, принципа о всестороннем, полном 
и объективном исследовании обстоятельств дела (ст.24 УПК РК).

Ключевые слова: стадия уголовного процесса, основания для возобновления производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам, законность, правосудие.
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Abstract
Renewal of criminal proceedings on again opened to circumstances – one of the ways of review of the 

decisions of court which took legal effect. The refusal of the legislator of institute of supervising production 
in the existing Code of Criminal Procedure of RU did not influence preservation and development of institute 
of newly discovered facts. Theoretically renewal of production in view of newly discovered facts is an 
independent criminal procedure stage which belongs to exclusive. Purpose of this stage is the identification 
and elimination of violation of the law allowed at criminal proceedings since pre-judicial investigation 
and finishing with the circulation of the court verdict pronounced on the first instance to execution. As it is 
paradoxical, the legal nature of the considered institute is in violation of requirements of the law by criminal 
prosecution authorities and court, in particular, of the principle about a comprehensive, full and objective 
investigation of the facts of the case (Article 24)
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН 
МӘН-ЖАЙЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ 

Аңдатпа
Қылмыстық ic бойынша ic жүргізуді қайта бастау - жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша сот-

тың заңды күшіне енген шешімдерін қайта қарау тәсілдерінің бірі. Қадағалау ic жүргізуін институ-
тының бас тартуға ҚІЖК-нің сақтауға жаңадан ашылған мән-жайларға институтын дамыту және 
қолданылып жүрген заң шығарушының ТҚ ықпал еткен жоқ. Жаңадан ашылған мән-жайларға орай 
ic жүргізуді қайта жалғастыру, ол айрықша сатысы - бұл теория жүзінде дербес қылмыстық-іс жүр-
гізу жатады. Осы заң бұзушылықтар қылмыстық ic бойынша ic жүргізу кезінде жіберілген бастап 
гүлзарлардың сотқа дейінгі тергеу сатысында анықтауға және жоюға болып тағайындалуына өтініш 
жасаудың бірінші саты бойынша шығарылған сот үкімінің орындауына. Ең ғажабы, қаралып оты-
рған заң талаптарының бұзылуына байланысты қылмыстық қудалау органдары мен сот құқықтық 
табиғаты қаншама институтының, атап айтқанда, істің мән-жайын жан-жақты, толық және объек-
тивті зерттеу туралы принципін (24-құжат)

Түйін сөздер: қылмыстық процеске сатысы жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот 
төрелігін өндірістің заңдылығын, қайта жаңғырту үшін негіздер
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Регламентация оснований и порядка возоб-
новления производства по уголовному делу по 
вновь открывшимся обстоятельствам предусмо-
трена нормами главы 53 УПК РК, которая охва-
тывает собой статьи с 499 по 508. Глава размеще-
на в разделе 10, посвященном производству по 
пересмотру решений суда, вступивших в закон-
ную силу. По своей процессуальной сути данное 
производство  относится к исключительной ста-
дии и имеет собственные задачи. В числе этих 
задач А.П. Рыжаков усматривает следующее:

1) быстрое и полное доказывание наличия или 
отсутствия вновь открывшихся обстоятельств;

2) правильное применение процессуального 
закона на данной стадии процесса;

3) исправление допущенных ошибок и по-
следствий прямых преступных нарушений со 
стороны лиц, производящих расследование и су-
дей;

4) восстановление прав и законных интересов 
участников уголовного процесса, в том числе 
осужденного;

5) обеспечение единообразия судебной прак-
тики;

6) возмещение ущерба реабилитированному.
Мы солидарны с мнением [1, с.356]                         

А.П. Рыжакова в том, что может быть отнесе-
но к задачам рассматриваемой стадии. Говоря 
о значении и задачах этой стадии в 1910 году 
И.Я. Фойницкий писал: «Очевидность ошибоч-
ности постановленного приговора может быть 
настолько велика, что дальнейшее приведение 
его в исполнение было бы явной несправедливо-
стью, и то зло, которое уже понесено вследствие 
его, должно быть искуплено государством» 
[2, с.558]. Отсюда вытекает еще одна задача, а 
именно: восстановление утраченной ранее спра-
ведливости.

Для понимания правовой природы возобнов-
ления производства по делу ввиду вновь открыв-
шихся обстоятельств имеют значение следую-
щие правовые источники:

1) Конституция Республики Казахстан, ко-
торая устанавливает право осужденного на пере-
смотр приговора в целях исключения судебных 
ошибок (ст. 82);

2) Международный пакт о гражданских и 
политических правах, принятый в 1966 году (п.6 
ст.14), который является основанием для указан-
ного выше конституционного положения [3];

3) Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, где также указывается о праве 
человека на справедливое судебное решение, в 
том числе путем пересмотра уже состоявшегося 
судебного решения [4].

Сам термин «возобновление производства по 
уголовному делу по вновь открывшимся обсто-
ятельствам» требует единообразного толкования 
в целях исключения многозначности его пони-
мания правоприменителями. Этот аспект име-
ет особое значение в контексте правовой при-
роды института возобновления. Как указывает              
Р.Х.  Якупов, под «возобновлением дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам» следует пони-
мать:

1) определение или постановление суда, 
которым возобновляется судебное рассмотрение 
дела;

2) все производство по делу будет носить 
новое название – «производство о вновь открыв-
шихся обстоятельствах» [5, с.398].

Важно отметить, что речь идет прежде все-
го о двух этапах такого производства. Первый 
этап – это следствие по новым обстоятельствам 
(ст.502 УПК РК); второй этап – это судебное рас-
смотрение дела, в котором следствием установ-
лены (доказаны) новые обстоятельства (ст.507 
УПК РК). Это означает, что стадия возобновле-
ния производства по делу ввиду вновь открыв-
шихся обстоятельств сама состоит из двух эта-
пов (или стадий), которые практически являются 
аналогиями стадий досудебного расследования и 
судебного рассмотрения дела по существу.

В УПК РК какого-либо определения понятия 
«вновь открывшихся обстоятельств» не содер-
жится. Это понятие выводится доктринальным 
путем исходя из правовой природы самого ин-
ститута.

Так, В.К. Бобров определяет вновь открыв-
шиеся обстоятельства как «фактические данные, 
имеющие значение для дела, но неизвестные 
суду при постановлении приговора, а также лю-
бые иные новые или вновь обнаруженные обсто-
ятельства, неоспоримо доказывающие наличие 
судебной ошибки во вступившем в законную 
силу судебном решении» [6, с.125-126]. Далее 
В.К.Бобров поясняет, что такие обстоятельства 
сами по себе или вместе с ранее установленными 
обстоятельствами должны доказывать: а) неви-
новность осужденного; б) совершение им менее 
тяжкого преступления; в) совершение им более 
тяжкого преступления; г) виновность оправдан-
ного им лица, в отношении которого дело было 
прекращено [6, с.126]. По мнению Н.А. Комаро-
вой новые обстоятельства – это «такие обстоя-
тельства, которые устраняют преступность и 
наказуемость деяния, в силу чего они не могут 
быть использованы для ухудшения положения 
лица, в отношении  которого состоялись оспари-
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ваемые судебные решения» [7, с.571]. С точки 
зрения А.П.Рыжакова имеют различия понятия: 
«новые обстоятельства» и «вновь открывши-
еся обстоятельства». Он считает, что «новые» 
обстоятельства – это реальные факты, которые 
в момент рассмотрения дела существовали, но 
не были известны суду; а «вновь открывшиеся 
обстоятельства» - не существовали в момент по-
становления приговора [1, с.356].

В УПК РК предусмотрены основания для 
возобновления производства по вновь открыв-
шимся обстоятельствам (ч.2 ст.499). Какого-либо 
деления на новые и вновь открывшиеся обстоя-
тельства в УПК РК не усматривается. Перечень 
оснований для возобновления производства – это 
и есть правовое содержание вновь открывшихся 
обстоятельств. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что по УПК РК ко вновь открывшимся 
обстоятельствам относятся:

1) заведомая ложность показаний потерпев-
шего или свидетеля, заключения эксперта, а рав-
но подложность  вещественных доказательств, 
протоколов следственных и судебных действий 
и иных документов или заведомая неправиль-
ность перевода;

2) преступные действия дознавателя, следо-
вателя или прокурора;

3) преступные действия судей;
4) иные обстоятельства;
5) признание Конституционным Совета РК 

неконституционным закона или иного норматив-
ного акта, примененного судом;

6) освобождение от уголовной ответственно-
сти за преступление, по которому осуществлена 
конфискация;

7) явка в суд осужденного, приговор в отно-
шении которого был вынесен в его отсутствие в 
связи с уклонением от явки в суд или нахождени-
ем вне пределов Республики Казахстан.

Этот перечень является исчерпывающим. 
Что касается расширительного толкования, то 
оно может иметь место в отношении «иных об-
стоятельств», под которыми понимаются такие 
обстоятельства, которые не были известны суду 
до вынесения приговора или определения. Как 
считают К.Ф. Гуценко и В.И. Басков, к иным об-
стоятельствам могут быть отнесены: невменяе-
мость осужденного в момент совершения дея-
ния; лицо, признанное убитым, обнаружено жи-
вым; преступник в период следствия и судебного 
разбирательства выдавал себя за другое лицо [8, 
с.480]. Отличительным признаком иных обстоя-
тельств является то, что они не были известны 
суду при разрешении дела.

Таким образом, правовая природа возобнов-
ления производства по делу ввиду вновь открыв-
шихся обстоятельств обусловлена гарантиями 
принципов законности (ст. 10 УПК РК), свободы 
обжалования процессуальных действий и реше-
ний (ст.31 УПК РК), которые являются способа-
ми реализации прав человека и гражданина, де-
кларируемых Конституцией РК и международ-
ными актами. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация
Прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов в Республике Казах-

стан  рассматривается как одна из самостоятельных форм государственной деятельности, обеспе-
чивающая успешную реализацию задач по укреплению законности и правопорядка, соблюдению 
принципа социальной справедливости. Важно отметить, что прокурорский надзор является одной 
из наиболее существенных гарантий охраны прав и законных интересов граждан. 

Ключевые слова: надзор за законностью, функция органов прокуратуры, статус человека и граж-
данина.
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Abstract
Prosecutorial supervision over the accurate and uniform execution of laws in the Republic of Kazakhstan 

is considered as one of the independent forms of state activity, ensuring the successful implementation 
of tasks to strengthen the rule of law and the principle of social justice. It is important to note that the 
Prosecutor's supervision is one of the most significant guarantees for the protection of the rights and 
legitimate interests of citizens. 
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Кіріспе
Өзектілігі. Прокурордың алдын ала тергеу 

жүргізудің заңдылығын қадағалау жөніндегі 
өкілеттігі. 

Анықтау мен алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ратын органдардың заңдардың орындалуын қа-
дағалау жөніндегі прокурордың өкілеттігі ҚР 
Қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен және басқа 
да заңдармен белгіленеді (ҚР Прокуратурасы ту-
ралы Заңның 38 бабы).

Прокурордың анықтау және алдын ала тергеу 
процесінде заңдардың орындалуын қадағалау 
жөніндегі өкілеттіктері билік ету сипатында бо-
лады.

Негізгі бөлім. Қызметтік, әскери немесе мем-
лекеттік құпиясы бар мәліметтерді жария ет-
кен кезде прокурор басқа лауазымды және өзге 
де тұлғалармен тең заңмен белгіленген жауап-
тылықта болады. И.Ж. Бақтыбаевтың пікірінше: 
«Анықтау және алдын ала тергеу органдарының 
заңдарды орындауына қадағалауды жүзеге асы-
ру кезінде билік ету өкілеттіктерін іске асыру қа-
жеттілігі туындайды» [1, б.189].

Жоғарыда айтылғандай, прокурор он күн сай-
ын жасалған немесе дайындалып жатқан қылмы-
стар туралы өтініштер мен хабарламаларды, сон-
дай-ақ азаматтардың хабар-ошарсыз жоғалуы 
туралы өтініштер мен хабарламаларды қабыл-
дау, тіркеу және шешу туралы заң талаптарының 
орындалуын тексеруге міндетті. Осы міндетті 
орындау үшін прокурор аталған өтініштер мен 
хабарламаларды қабылдау, тіркеу, есепке алу 
және шешу  жөніндегі кітаптармен, журналдар-

мен   және  өзге де  құжаттамалармен, оларды 
тексеру нәтижелері туралы материалдармен, 
қылмысты сипаттайтын статистикалық дерек-
термен және өзге де қажетті мәліметтермен та-
нысады. 

Анықтау және алдын ала тергеу органдары-
ның заң талаптарының орындалуын тексеру, 
ықтимал бұзушылықтарды анықтау үшін про-
курор осы органдардан жасалған қылмыстар, 
анықтау және алдын ала тергеу барысы туралы 
қылмыстық істерді, құжаттарды, материалдарды 
және өзге де мәліметтерді және қылмыс жасаған 
адамдарды анықтауды талап етуге құқылы [2, 
б.108-114].

Зерттеудің міндеттері.  Алдын ала тергеу 
жүргізу кезінде жол берілетін заң бұзушылықтар-
ды неғұрлым тиімді жою мақсатында проку-
рорға маңызды өкілеттік - тергеушілер мен 
анықтау жүргізетін адамдардың заңсыз және не-
гізсіз қаулыларын жою құқығы берілген. Проку-
рор мұндай шешімдердің күшін жою үшін негіз-
дер көрсетілген дәлелді қаулы шығару жолымен 
жояды. Прокурордың қаулылары тергеушілер 
мен анықтауды жүргізетін адамдардың қылмы-
стық іс қозғаудан бас тарту туралы, қылмыстық 
іс қозғау туралы, қылмыстық істерді біріктіру 
туралы, қылмыстық істі бөлу туралы, тергеуді 
тоқтата тұру туралы, қылмыстық істі қысқарту 
туралы, азаматты айыпталушы ретінде тарту ту-
ралы, бұлтартпау шарасын таңдау туралы және 
заң талаптарына сәйкес келмейтін басқа да іс 
жүргізу шешімдері туралы заңсыз және негіз-
сіз қаулыларының күші жойылған жағдайларда 
шығарылады.
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Зерттеудің әдістемелері. Анықтау және ал-
дын ала тергеу органдарының заң талаптарының 
орындалуын тексеру, ықтимал бұзушылықтарды 
анықтау үшін прокурор осы органдардан жа-
салған қылмыстар, анықтау және алдын ала тер-
геу барысы туралы қылмыстық істерді, құжат-
тарды, материалдарды және өзге де мәліметтерді 
және қылмыс жасаған адамдарды анықтауды та-
лап етуге құқылы.

Осыған орай  А.Н. Ахпановтің ойынша, іс 
жүргізу ғылымы әзірше аталған мәселелер бой-
ынша ҚІЖК әзірлеушілерде және елдің тергеу 
аппаратының практикалық қызметкерлерінде 
тұтас түсінік жоқ ретінде сотқа дейінгі іс жүр-
гізудің үйлесімді конструкциясына шыға алмай-
ды. Осыған ұқсас мемлекетте және іс жүргізу 
ғылымының болмауы жағдайында сотқа дейінгі 
қылмыстық іс жүргізуді рәсімдік және ұйым-
дық-құқықтық (функционалдық) құрудың жет-
кілікті түрде расталған тұжырымдамасының 
болуы мүмкін болды[3, б.59]. Алдын ала тергеу 
жүргізу кезінде жол берілетін заң бұзушылықтар-
ды неғұрлым тиімді жою мақсатында прокурорға 
маңызды өкілеттік – тергеушілер мен анықтау 
жүргізетін адамдардың заңсыз және негізсіз қа-
улыларын жою құқығы берілген. Прокурор мұн-
дай шешімдердің күшін жою үшін негіздер көр-
сетілген дәлелді қаулы шығару жолымен жояды.
Заңдылықтың бұзылуын жоюдың негізгі құрал-
дарына прокурордың жазбаша түрде берілуі тиіс 
нұсқаулары да жатады. Прокурор қылмыстар-
ды тергеу туралы, бұлтартпау шарасын таңдау, 
өзгерту немесе күшін жою туралы, қылмысты 
саралау, жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу 
және қылмыс жасаған адамдарды іздестіру тура-
лы жазбаша нұсқаулар беруге құқылы.

Прокурордың нұсқауы дербес іс жүргізу құ-
жаты түрінде де, аталған жағдайларда шыға-
рылған қаулылардың бір бөлігі де болуы мүмкін.

Қылмыстық істерді қозғауға және тергеуге 
байланысты анықтау және алдын ала тергеу ор-
гандарына берілген прокурордың барлық жаз-
баша нұсқаулары осы органдар үшін міндетті. 
Жоғары тұрған прокурорға алынған нұсқауларға 
шағымдану олардың орындалуын тоқтатпайды.

Алайда, осы жалпы ережеден заңда бірнеше 
ерекшеліктер қарастырылған. Тергеуші про-
курордың адамды айыпталушы ретінде тарту 
туралы немесе қылмысты саралау және айып-
тау көлемі туралы, сондай-ақ істі айыпталушы-
ны сотқа беру үшін жіберу туралы немесе істі 
қысқарту туралы нұсқауларымен келіспеген 
жағдайда, ол нұсқауларды орындамай, істі өзінің 
жазбаша қарсылықтарымен бірге жоғары тұрған

прокурорға ұсынуға құқылы. Жоғары тұрған 
прокурор бұл жағдайда екі шешімнің бірін қа-
былдайды: не төмен тұрған прокурордың шағым 
жасалған нұсқауларының күшін жояды не осы 
қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізуді басқа 
тергеушіге тапсырады. 

Заң нұсқауларды орындау үшін мерзімдер 
белгілемейді. Прокурор оны орындау үшін 
нақты мүмкіндіктерді ескере отырып, мерзімді 
дербес белгілей алады.

Прокурор анықтау органдарына қылмыс жа-
саған адамдарды ұстау, қамауға алу, тінту, алу, 
іздестіру, басқа да тергеу әрекеттерін орындау 
туралы қаулылардың орындалуы туралы тапсы-
рмалар, сондай-ақ қылмыстарды ашу және олар-
ды жасаған адамдарды анықтау үшін қажетті 
шаралар қолдану туралы нұсқау беруге құқылы.
Осыдан прокурорлардың өкілеттігі екі маңы-
зды аспектіні құрайды: біріншіден, прокурор 
анықтау органдарына жекелеген тергеу әрекет-
терін орындау туралы тапсырмалар береді және 
қылмыстарды ашу және осы қылмыстық қудалау 
органының іс жүргізуіндегі істер бойынша олар-
ды жасаған адамдарды анықтау үшін қажетті ша-
ралар қолдану үшін нұсқаулар береді; екіншіден, 
прокурор алдын ала тергеу және анықтау орга-
нына белгіленген тергеуліктен басқа, осындай 
тапсырмалар мен нұсқаулар жіберуге құқылы.

Қылмыстық процеске қатысушылардың және 
басқа да азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзудың алдын алудың және анықта-
удың, анықталған бұзушылықтарды жою үшін 
жедел шаралар қолданудың маңызды құралда-
рының бірі прокурордың анықтау және алдын 
ала тергеу жүргізуге қатысуы болып табылады. 
Прокурор қылмыстық істің кімнің іс жүргізуін-
де екеніне қарамастан, жекелеген тергеу әрекет-
терін жүргізуге қатыса алады.

Жалпы ереже бойынша алдын ала тергеу қыл-
мыстық іс қозғалған күннен бастап айыптау қо-
рытындысымен немесе медициналық сипаттағы 
шараларды қолдану туралы мәселені қарау үшін 
істі сотқа беру туралы қаулымен оны прокурорға 
жіберген кезге дейін не іс қысқартылғанға не-
месе іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрғанға 
дейін есептелетін екі ай мерзімде аяқталуға 
тиіс. Дәлелді себептер бойынша (істің күрделілі-
гі, көп эпизодтық, тергеу жұмысының үлкен 
көлемі, шалғай жерлерде жекелеген тергеу әре-
кеттерін орындау қажеттілігі, сараптама жүргізу 
ұзақтығы және т.б.) көрсетілген мерзімде терге-
уді аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, оны ау-
дандық, қалалық прокурор, гарнизонның әскери 
прокуроры және   оларға теңестірілген прокурор



113

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 

лар үш айға дейін ұзартуы мүмкін; облыс проку-
роры, оның орынбасары және оларға теңестіріл-
ген прокурорлар – алты айға дейін ұзартуы мүм-
кін. Істің ерекше күрделілігіне байланысты ғана 
алдын ала тергеу мерзімін одан әрі ұзартуды 
ерекше жағдайларда ҚР Бас Прокуроры немесе 
оның орынбасары, Бас әскери прокурор жүргізуі 
мүмкін.

Сот істі қосымша тергеу үшін қайтарған кез-
де және тоқтатылған немесе тоқтатылған істі 
қайта бастаған кезде қадағалаушы прокурор қо-
сымша тергеу мерзімін іс жүргізуге қабылданған 
кезден бастап бір айға дейін белгілейді. Істі одан 
әрі ұзарту жалпы негіздерде жүргізіледі. Тергеу 
мерзімін ұзарту қажет болған жағдайда тергеуші 
дәлелді қаулы жасайды. ҚР Бас прокуратура-
сының нұсқауы бойынша мерзімді ұзарту тура-
лы өтініш тергеу мерзімі аяқталғанға дейін бес 
күннен кешіктірілмей берілуі тиіс. Тергеушінің 
тиісті іс жүргізу шараларын қолдануға әкеп 
соққан іс жүргізу міндеттерін бұзуы (заңсыз қау-
лыны жою, оның атына ұсыныс және т. б. шыға-
ру), оның қызметтік міндеттерін бұзу болады, 
бұл тәртіптік шараларды (сөгіс, қатаң сөгіс және 
т. б.) қолдануға әкеп соғады [4, б.240].

Айыпталушыны (оның қорғаушысын) қыл-
мыстық іс материалдарымен таныстыру кезеңін-
де алдын ала тергеу мерзімі есептелмейді, ал 
қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті 
жасаған адам анықталмаған іс бойынша іс жүр-
гізу мерзімі қылмыстық жауаптылыққа тартудың 
ескіру мерзімімен шектеледі.

Анықтау жүргізу үшін заң шығарушы 
қысқартылған мерзімді белгіледі. Тергеу жүргізу 
міндетті істер бойынша анықтау он күн мерзім-
де аяқталуы тиіс және іс тергеушіге берілуі тиіс. 
Бұл мерзім ұзартылмайды. Алдын ала тергеу 
міндетті емес істер бойынша анықтау қылмы-
стық іс қозғалған күннен бастап бір айдан кешік-
тірілмей, осы мерзімде айыптау қорытындысын 
не істі тоқтату немесе тоқтата тұру туралы қау-
лыны жасауды қоса алғанда, аяқталуға тиіс.

Бұл мерзімді анықтау органының бастығы 
анықтау жүргізуді тікелей қадағалайтын проку-
рорды міндетті түрде хабардар ете отырып, бір 
айға дейін ұзартуы мүмкін. 

Ерекше жағдайларда анықтау мерзімін одан 
әрі ұзарту алдын ала тергеу мерзімін ұзартуға 
қатысты ережелер бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда құқықтық мем-
лекетті қалыптастыру кезеңінде осы үдерісте 
маңызды мәселелердің бірі тергеу аппаратын 
және анықтау органдарын ұйымдастыруды одан 
әрі жетілдіру, сондай-ақ олардың қызметіне про-

курорлық қадағалауды күшейту болып табыла-
ды. Заңсыз және негізсіз ұстау мен қамауға алу-
мен байланысты бұзушылықтар ретінде азамат-
тардың құқықтары мен мүдделеріне ешқандай 
өзге де заң бұзушылықтар нұқсан келтірмейтінін 
атап өткен жөн.

Бұлтартпау шараларын қолдану барысында 
заңдардың орындалуын қадағалау прокурор-
лардың қызметіндегі басым бағыт болып қала 
береді. Қылмысқа қарсы күресті күшейту жөнін-
дегі мемлекеттік саясатта ешқандай өзгерістер 
қылмыстық іс жүргізу заңын қатаң және біркелкі 
орындау талаптарындағы прокурордың позици-
ясына әсер ете алмайды және ықпал етпеуі тиіс.

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты-Заңның 
үстемдігін, адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын, Қазақстан Республикасының 
егемендік құқығын, мемлекеттік билік орган-
дары мен жергілікті өзін-өзі басқару органда-
рының, мекемелер мен ұйымдардың, қоғамдық 
және саяси ұйымдар мен мекемелердің құқықта-
рын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Прокуратура 
туралы Заңына сәйкес «Прокуратура мемлекет 
атынан Қазақстан Республикасының аумағында 
заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген шек-
те және нысандарда жоғары қадағалауды жүзеге 
асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді 
және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды 
жүзеге асырады». Прокурорлық қадағалау аза-
маттардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау жөніндегі ең маңызды кепілдіктердің бірі 
болып табылатындықтан, прокурорлық қадаға-
лау салалары сол Заңның 2-тарауында көрсетіл-
ген.

Ал, аталған тараудың 5-бабында прокурор-
лық қадағалаудың негізгі бағыттары төмендегі-
дей анықталған: 

1) мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқа-
рушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының және олардың лауазымды адамда-
рының, меншік нысанына қарамастан өзге де ұй-
ымдар қызметінің, сондай-ақ олар қабылдайтын 
актілер мен шешімдердің;

2) заңды күшіне енген сот актілерінің;
3) атқарушылық іс жүргізудің және әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүр-
гізудің;

4) құқық қорғау органдарының және арнау-
лы мемлекеттік органдардың: сотқа дейінгі тер-
геп-тексеру, жедел іздестіру және қарсы барлау 
қызметі; қылмыстық жазаларды орындау және 
мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге де шараларын 
қолдану; Қазақстан Республикасының халықара-
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лық шарттарын сақтау салаларындағы қыз-
метінің; 

5) мемлекеттік құқықтық статистиканың және 
арнайы есепке алудың заңдылығын;

6) заңда айқындалатын өзге де бағыттар бой-
ынша заңдылықты жоғары қадағалауды  жүзеге 
асырады [5].    

Осылайша, заңда прокуратура қылмыстық 
сот ісін жүргізу шегінен айтарлықтай шығатын 
және Мемлекеттік қызметтің өзге де салаларын 
қамтитын өкілеттіктер берілген. Осыған байла-
нысты прокурорлық қадағалау, қылмыстық қуда-
лау және қылмыстық сот ісін жүргізуде айыптау 
функцияларының арақатынасы туралы мәселе 
ерекше өзектілікке, теориялық және практика-
лық мәнге ие болады.

Ғалымдар өз зерттеулерінде прокурордың 
көрсетілген функцияларының арақатынасы 
мәселелеріне бірнеше рет жүгінген.  Айыптау 
функциясы прокуратураның барлық функци-
яларынан ажыратылған болып табылмайды. 
Керісінше, прокуратураның барлық функцияла-
ры бір-бірімен тығыз байланысты, өйткені олар 
прокуратураның негізгі конституциялық міндет-
терінен-барлық мекемелердің, жекелеген лауа-
зымды адамдардың, сондай-ақ жекелеген аза-
маттардың қызметінің заңдылығын жоғары қа-
дағалауды жүзеге асыру міндетінен туындайтын.

В.Б. Ястребовтің пікірінше, прокуратура ор-
гандары прокурорлық қадағалауды жүзеге асыра 
отырып, Конституция нормаларының сақталуын 
қадағалауды жүзеге асыратын Конституциялық 
қадағалау органдары болды. Заңдардың дәл-
ме-дәл және біркелкі қолданылуын қамтама-
сыз ету проблемасы бірінші дәрежелі мәнге ие 
тетіктерінің бірі, сонымен қатар біздің қоғам 
құқықтық мемлекет құрудың бастапқы кезеңінде 
тұр. Конституциялық заңдылықты жүзеге асыру 
прокуратураны адам мен азаматтың конституци-
ялық құқықтарының тікелей бұзылуын қорғауға 
тұрған кезде қадағалаудың қажетті сатысына са-
лады. Прокурорлық қадағалаудың мақсаты – Заң-
ның үстемдігін, адам мен азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын, Қазақстан Республикасы-
ның егемендік құқығын, мемлекеттік билік ор-
гандары мен жергілікті өзін-өзі басқару органда-
рының, мекемелер мен ұйымдардың, қоғамдық 
және саяси ұйымдар мен мекемелердің құқықта-
рын қамтамасыз ету [6,149 с].   Осы мәселе бой-
ынша  прокурордың іс жүргізу функциялары ол 
үшін оның негізгі функцияларын жүзеге асыру-
дың ерекше әдістері мен нысандары болып та-
былады – заңның сақталуын қадағалау және про-

цесстің басқа   сатыларында осы негізгі функ-
цяларды жүзеге асыру басқа әдістермен, басқа 
да нысандарда (сотта мемлекеттік айыптауды 
қолдау) жүргізіледі... және т. б.). Өз кезегін-
де        С.К. Журсинбаев былай деп жазады:» 
Прокурор үшін заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету, заңдарды біркелкі және дәл қолдану үшін 
қажетті жағдайды қалыптастыру, заңның мәнін 
жоққа шығаруға, оған түсіндірме беруге, құқық 
қолданудың белгілі бір субъектісіне тиімді әре-
кет етуге кез келген әрекеттерге белсенді қарсы 
әрекет ету үшін басқа мүдделер жоқ.» [7,б.7]. 

Қорытынды
Қорыта келгенде, сот істі қосымша тергеу 

үшін қайтарған кезде және тоқтатылған немесе 
тоқтатылған істі қайта бастаған кезде қадаға-
лаушы прокурор қосымша тергеу мерзімін іс 
жүргізуге қабылданған кезден бастап бір айға 
дейін белгілейді. Істі одан әрі ұзарту жалпы 
негіздерде жүргізіледі. Тергеу мерзімін ұзарту 
қажет болған жағдайда тергеуші дәлелді қаулы 
жасайды. ҚР Бас прокуратурасының нұсқауы 
бойынша мерзімді ұзарту туралы өтініш тергеу 
мерзімі аяқталғанға дейін бес күннен кешіктіріл-
мей берілуі тиіс. 

Осылайша, заңда прокуратура қылмыстық 
сот ісін жүргізу шегінен айтарлықтай шығатын 
және Мемлекеттік қызметтің өзге де салаларын 
қамтитын өкілеттіктер берілген. Осыған байла-
нысты прокурорлық қадағалау, қылмыстық қуда-
лау және қылмыстық сот ісін жүргізуде айыптау 
функцияларының арақатынасы туралы мәселе 
ерекше өзектілікке, теориялық және практика-
лық мәнге ие болады.

Бұлтартпау шараларын қолдану барысында 
заңдардың орындалуын қадағалау прокурор-
лардың қызметіндегі басым бағыт болып қала 
береді. Қылмысқа қарсы күресті күшейту жөнін-
дегі мемлекеттік саясатта ешқандай өзгерістер 
қылмыстық іс жүргізу заңын қатаң және біркелкі 
орындау талаптарындағы прокурордың позици-
ясына әсер ете алмайды және ықпал етпеуі тиіс.

Қазіргі уақытта Қазақстанда құқықтық мем-
лекетті қалыптастыру кезеңінде осы үдерісте 
маңызды мәселелердің бірі тергеу аппаратын 
және анықтау органдарын ұйымдастыруды одан 
әрі жетілдіру, сондай-ақ олардың қызметіне про-
курорлық қадағалауды күшейту болып табыла-
ды. Заңсыз және негізсіз ұстау мен қамауға алу-
мен байланысты бұзушылықтар ретінде азамат-
тардың құқықтары мен мүдделеріне ешқандай 
өзге де заң бұзушылықтар нұқсан келтірмейтінін 
атап өткен жөн.
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МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІК МЕХАНИЗМІ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ БЕРУ 

МЕКЕМЕСІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ

Аңдатпа
Мақала білім беру жүйесінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік институтын зерттеуге ар-

налған. Негізгі назар мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігінің негізінде білім беру мекеме-
лерінің инновациялық дамуы болып табылады. Қазақстан Республикасынан тыс жерде дуалды білім 
беру жүйесінде жұмыс істейтін білім беру мекемелерінің саны артып келеді. Осыған байланысты 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік субъектілерінің өзара іс-қимылының негізгі бағыттарын зерт-
теу мәселесі өзекті болып қалуда.

Мақалада білім беру мекемелерінің инновациялық даму проблемалары қарастырылады. Мемле-
кеттік-жеке меншік әріптестік қағидаты бойынша жұмыс істейтін білім беру мекемелерінің санын 
көбейту қажеттілігі негізделген. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік субъектілері арасындағы қа-
тынастарды құқықтық реттеуді қамтамасыз ету жолдары ұсынылады.             

Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жеке меншік әріптестік механизмі бойынша білім беру 
мекемелерінің инновациялық дамуының сапалы жаңа стратегиясын әзірлеу кезінде Қазақстандағы 
осы саладағы кемшіліктерді жоюдың негізгі бағыттары мен тетіктері болуы тиіс: мемлекеттік және 
жеке ұйымдардың одағын құру; білім берудің дуальдік тетігін енгізу қажеттілігі; білім беру меке-
мелерінің қызметкерлері мен барлық студенттердің инновациялық сауаттылығын қалыптастыру қа-
жеттілігі; жеке кәсіпкерлікті дамыту; еліміздің барлық өңірлерінде күшті азаматтық қоғам қалыпта-
стыру.

Түйін сөздер: мемлекеттік-жеке меншік әріптестік, инновация, даму, білім, механизмдер.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация
Статья посвящена исследованию института государственно-частного партнерства в системе об-

разования. Главным образом рассматривается инновационное развитие образовательных учрежде-
нии на основе механизма государственно-частного партнерства. За пределами Республики Казахстан      
все больше   увеличивается   число образовательных учреждении работающих по системе дуального 
обучения.. В связи  с этим остается актуальным   вопрос   изучения  основных направлении .взаимо-
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действия субъектов государственно-частного партнерства. 
В статье рассмотрены проблемы инновационного развития образовательных учреждении. Обо-

снована необходимость увеличения число образовательных учреждении работающих по принципу 
государственно-частного партнерства. Предложены способы обеспечения правового регулирования 
отношении между субъектами государственно-частного партнерства.

Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии инновационного развития 
образовательных учреждении по механизму государственно-частного партнерства в РК основными 
направлениями и механизмами преодоления недочетов в данной сфере в РК должны стать: создание 
объединения государственных и частных организации; необходимость введения дуального механиз-
ма образования; необходимость формирования инновационной грамотности всех сотрудников об-
разовательных учреждении и всех обучающихся; развитие индивидуального предпринимательства; 
формирование сильного гражданского общества во всех регионах страны. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновация, развитие, образование, ме-
ханизм.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION ON THE 
BASIS OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Abstract
The article is devoted to the research of the Institute of public-private partnership in the education 

system. The innovative development of educational institution on the basis of the mechanism of public-
private partnership is mainly considered. Outside the Republic of Kazakhstan, the number of educational 
institutions working on the system of dual training is increasing. In this regard, the question of studying the 
main directions of interaction between the subjects of public-private partnership remains relevant. 

The article deals with the problems of innovative development of educational institutions. The necessity 
of increasing the number of educational institutions working on the principle of public-private partnership. 
The ways of legal regulation of relations between the subjects of public-private partnership are proposed.

The conclusion is drawn that at elaboration of qualitatively new strategy of innovative 
development educational establishment on the mechanism of public-private partnership in 
Republic of Kazakhstan the main directions and mechanisms of overcoming defects in this sphere 
in Republic of Kazakhstan have to become: creation of association state and private organizations; 
need of introduction of the dual mechanism of education; need of formation of innovative literacy of 
all employees educational establishment and all students; development of individual business; formation 
of strong civil society in all regions of the country. 

Keywords: public-private partnership, innovation, development, education, mechanism.

Кіріспе. ХХІ ғасыр ұлттық бәсеке, ақпарат-
тық сайыс инновациялық технологиялар, күрделі 
экономикалық реформалар сияқты көріністер-
мен ерекшеленеді. Сол кезеңге сай интеллекту-
алды, дені-сау, ой-өрісі жоғары дамыған әлемдік 
деңгейдегі  жоғары білімі бар азаматтарды  тәр-
биелеу – мемлекеттік ең маңызды стратегиясы. 
Әлемдік өркениетте өз орнын тауып, жаһандану  
ағысына енген еліміздің алдында   міндеттер мен 
бұлтартпас бағыттар тұр.

Солардың бірегейі – білім беру жүйесін 
жетілдіру. Соңғы үш жыл бойына Қазақстан 
ЮНЕСКО-ның Білім беруді дамыту индексі бой-
ынша әлемнің 129 елі ішінде көшбасшылардың 
төрттігінде тұр.  ХХІ  ғасырда Қазақстанда білім 
беру жүйесінде  инновациялық серпіліс жаса-
лынды. Жаңа  мыңжылдық білім беру үдерісін 
мүмкіндігінше кеңірек  қарауды талап етеді. Әр 
адамды жаңа әлемде  жұмыс істеуге, білім алуға, 
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өмір сүре алуға,  бірлесіп өмір сүре білуге үйре-
ту қажет. Бұл  ЮНЕСКО қалыптастырған білім 
берудің төрт тағаны. Әлемнің көптеген алдыңғы 
қатарлы елдерінің  білім беру жүйесі білім бе-
рудің құрылымын, мақсатын, мазмұны мен тех-
нологиясын өзгертті. Білімді,  білікті, дағдылар-
ды бұрынғыдай механикалық  түрде беру емес, 
ақпараттық-зияткерлік ресурстарды  өз бетінше 
тауып,  талдап және пайдалана  білетін, иннова-
циялық идеялардың қуат көзі  болатын,  жедел 
өзгеріп отыратын әлем жағдайында  дамитын 
және өзін-өзі ашып көрсете алатын  болашақ 
маман тұлғасын қалыптастыру басымдылық бо-
лып табылады. Осыған сәйкес білім беру  жүй-
есін жетілдірудегі  маңызды міндеттер қойылып 
отыр:

– педагогикалық білімнің мазмұны мен әді-
стерін жаңарту;

– педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау-
да  теориялық және практикалық инновациялық 
бағыттарды анықтау;

– оқу-тәрбие процесіне инновациялық ақпа-
раттық-коммуникациялық білім беру   техноло-
гияларын енгізу;

– кез келген  жағдайда өз бетімен  оң шешім 
қабылдай алатын, өзіндік білім алу  траектория-
сын құрастыра білетін және  оны тиімді  жүзеге 
асыру жолдарын анықтай алатын, оны тиімді жү-
зеге асыра білетін интеллектуалды тұлғаны тәр-
биелеу, яғни адами капиталды  қалыптастыру[1]. 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы 
кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. 
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру 
үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмыл-
дыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен 
қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті 
бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында 
да әрбір педагог жаңа инновациялық технологи-
яны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 
өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ 
мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімде-
луін қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмей-
тін өзекті қоғам талабы. Сондықтай біз болашақ 
педагог-психологтардың жаңа педагогикалық 
инновациялық технологияларды қолдануға даяр-
лығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұн-
дық моделін жасадық. Болашақ мамандардың 
жаңа инновациялық педагогикалық технология-
ларды қолдануға даярлықты қалыптастыру мына 
көрсеткіштерді қамтиды[2]. Қазіргі мемлекет-
тік-жеке меншік экономикалық жағдайда білім 
беру орындары мен жұмыс берушілер,  мемле-
кеттік  және жергілікті органдарбиліктерімен, 
қоғамдық    ұйымдармен,   жұмысбастылық  қыз-

меттері арасындағы қарым-қатынастың жаңа 
жүйесін қалыптастыру мәселесі өте өзекті бо-
лып отыр. Мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандарын 
дайындауда және  жұмысқа орналастыруда жеке 
және экономикалық мүддені жүзеге асырудың 
бірден-бір тиімді жолы болып табылады. Кәсіби 
орта білім беру орындарының негізгі қызмет-
терінің біріне экономиканың әртүрлі салала-
рының қажеттілігін кәсіби мамандар дайындау 
арқылы қамтамасыз ету. Кәсіби білім беру жүй-
есі жұмысының тиімділігіне әрбір адамның күн-
делікті өмір сүру сапасы,  ал нәтижесінде барлық 
халықтың өмірінің сапасы мен деңгейі тәуелді. 
Кәсіби білім беру орындарының түлектері үйлер 
салады, ауылшаруашылық өнімдерін өндіреді, 
нан пісіреді, жиһаз жасайды, пассажирлерді та-
сымалдайды, байланыспен қамтамасыз етеді 
және т.б. Осы білім беру саласының қоғамның 
нарықтық экономикасындағы маңызды орны 
мен рөлін түсіне отырып, жан-жақты инвести-
циялар салу арқылы дамытуымыз қажет. Нақты 
осы сала Канада, Норвегия және Швеция сияқты 
елдердің әлемдегі дамыған елдер қатарына қо-
сылуға себепші болды.

Мемлекеттік-жеке меншік жаһандану және 
мемлекеттік-жеке меншік – мәдени процестерде-
гі өзгерістер, қазіргі экономикалық жағдай білім 
беру қызметінің мақсатының өзгерісіне алып 
келеді, яғни қазіргі мәдениеттің күрделі мәселе-
леріне бейімделе алуы, өмірден өзінің орнын та-
буға қабілетті адамды дайындау. Осы  мақсаттан 
келіп, білім беру саласын, соның ішінде кәсіби 
білім беру орындарын елеулі түрде модерниза-
циялау қажеттілігі келіп шығады. Модернизаци-
ялауды біз белгілі бір мемлекеттік-жеке меншік 
процестерді маңызды өзгерістерге алып келетін 
инновациялар немесе инновациялар жиынтығы 
ретінде түсінеміз. Сондықтан да модернизация 
қоғамның және кәсіби білім беру орындары 
бітірушілерінің қажеттіліктерін ескере отырып, 
жүзеге асырылуы қажет. Білім саласында мемле-
кеттік-жеке меншік серіктестікті дамыту мәселе-
сі қазіргі уақытта әлемдік деңгейден орын алып 
отыр. Соның ішінде DELPHI II халықаралық жо-
басы бойынша тұрақты мониторинг жүргізіледі. 
Айта кететін болсақ, Ұлыбританиядағы білім 
саласындағы мемлекеттік-жеке меншік серікте-
стіктің кеңесі құрылған және де ол тәжірибеде 
қолданылып келеді. Білім саласындағы мем-
лекеттік-жеке меншік серіктестік жүйесін то-
лығымен көшіріп алу емес, бірақ кейбір прин-
циптері мен функцияларын қолдануға  болады. 
Себебі,  Ұлыбритания  мен  Қазақстанның  білім 
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беру жүйелері әртүрлі, сондықтан да тек қана 
біздің білім беру жүйесін кері әсерін тигізбейтін 
тұстарымен тәжірибе алмастыруға әбден мүм-
кін[3]. 

Ұлыбританияда жұмыс берушілер кәсіби 
білім беру орындарын дәстүрлі түрде қатаң қа-
дағалап отырады, сол арқылы болашақ маман-
дардың біліктілікке ұмтылысын қалыптастыра-
ды  және тапсырыс беріп отырады. Мемлекет-
тік-жеке меншік серіктестік білім беру саласын 
қадағалау барысында онда Кеңестер құрылды. 
Мұндай Кеңесті құру өндірісті жоғары деңгей-
лі шеберлікке ие мамандармен қамтамасыз ету 
және экономиканың бәсекелестікке қабілет-
тілігін көтеруге бағытталған. Ең бірінші Кеңес      
2002 жылы құрылса, бүгінгі күні 20-дан астамы 
жұмыс жасайды.

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан бәсекеге барын-
ша қабілетті елу елдің қатарына қосылуына 
және қысқа мерзімдік экономикалық, мемле-
кеттік-жеке меншік және саяси модернизация 
процесі бағытында қоғамның барлық салала-
рының мүддесін қамтитын қоғамдық консенсус 
институттарын құруы тиіс. Осы жерде еңбек 
мемлекеттік-жеке меншік саласы үлкен рөлге ие, 
өйткені оның ішінде болып жатқан процестер 
қоғамның тек экономикалық ғана емес, сонымен 
қатар саяси тұрақтылығын анықтайды, елдегі 
мемлекеттік-жеке меншік экономикалық және 
саяси өзгерістерге тиімді баға береді.

Осыған орай мемлекеттік-жеке меншік серік-
тестікті зерттеудің маңыздылығы: біріншіден, 
қоғамның демократизациялануы қиындықтар 
мен қарама-қайшылықтарға ұшырайды, сон-
дықтан қоғамның барлық күштерінің келісімінің 
негізінде, конструктивті диалог формасында жү-
зеге асуы керек. Өткен ғасырдың 90-жылдары 
басындағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
идеясына көшу, серіктестік принциптерінің ең-
бек қатынастарына бағытталуы мемлекеттік-же-
ке меншік-еңбек қатынастарының реттелуіне 
әсер етті, мемлекеттік-жеке меншік-экономика-
лық саясаттың даму жолдарын анықтады, респу-
блика тұрғындарының өмір сүру деңгейін көте-
реді[4]. 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік аза-
маттық қоғам мен демократиялық саяси жүйе 
дамуының қорытындысы болып табылады. Қа-
зақстан кәсіподақтар Федерациясының кезектен 
тыс ХXI съезінде ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 
саяси реформалардың жалпы ұлттық бағдарла-
масы аясында мемлекеттік-жеке меншік серікте-
стік институттарының өзара іс-әрекетін күшейту 
мәселесін  айқындады:  «Тұрғындардың  жоғары 

деңгейде өмір сүруін, әлемдік экономикалық 
қауымдастықта Қазақстанның белсенді түрде 
қатысуын қамтамасыз ететін тиімді бәсекеге қа-
білетті экономиканы тудыруға мемлекет, жұмыс 
беруші, кәсіподақтар бірегей түрде күш жұмса-
уы керек». Екіншіден, жақын арада Қызғызстан-
да өткен дау-жанжалдардан мемлекеттік-жеке 
меншік күйзелістің негізгі факторы экономика-
лық теңсіздік екендігін қорытындылауға болады. 
2005 жылғы Қырғызстандағы «Революциялық» 
оқиғалар жалпы қоғамдық жүйенің даму бары-
сына көңілі толмаған тұрғындардың мемлекеттік 
билікке ғана емес, сонымен бірге жеке меншік 
иелері мен кәсіпкерлер класына қарсы бағыт-
талғандығын білдіреді. Сондықтан кез келген 
мемлекеттің маңызды бағыты, сонымен қатар 
Қазақстанның да мемлекеттік-жеке меншік са-
ясатты өңдеу мен жүзеге асыруы ең маңызды 
бағыт болып табылады. үшіншіден, дамыған 
мемлекеттердің халықаралық тәжірибесі қоғам-
ның дамуының саяси күйзеліссіз, дау-жанжал-
сыз тек мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
идеясының жүзеге асуы және әртүрлі мемле-
кеттік-жеке меншік топтар мен қоғам қабатта-
рының өзара іс-әрекеті мен келісіміне байланы-
сты екендігін көрсетті. Осылайша, әлеуметтілік 
серіктестік жүйесі құрау қоғамдық, жалпы өрке-
ниеттік заңдылық ретінде және қоғамның саяси 
жүйесінің тұрақтылығының факторы ретінде 
көрініс береді. Сол себепті мемлекеттік-жеке 
меншік серіктестік жүйесін қалыптастыруда ба-
тыс еуропалық елдердің жинақталған тәжірибесі 
үлкен қызығушылық тудырады. Әрине, шетел-
дік модельдерге көшірудің қажеті жоқ, өйткені 
әрбір мемлекеттегі мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестік жүйесі нарықтық экономиканың 
заңдылықтарын қабылдауына, саяси өмірдің де-
мократизациялануына, мәдениет, дәстүр және 
басқа да ұлттық ерекшеліктерге тәуелді. Бірақ 
көп ғасырлық мемлекеттік-жеке меншік серік-
тестіктің қалыптасуындағы әлемдік тәжірибені 
ескеру керек. Бұл мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестіктің құрылуы мен жүзеге асуындағы 
жағдайлар мен себептерді, оның саяси жүйедегі 
жағымды және жағымсыз жақтары мен орын-
дарын тереңірек түсінуге мүмкіндік туғызады. 
Әрине, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
барлық дағдарыс пен күйзелістерге қарсы күресе 
алады деп айта алмаймыз, алайда әртүрлі мем-
лекеттік-жеке меншік топтардың мүдделерін 
оңтайлы түрде жүзеге асыруға, қоғамдағы бей-
бітшілік пен келісімнің қалыптасуында өз септі-
гін тигізеді [5]. 

Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік серік-
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тестік ой мен принциптерін мемлекеттік-жеке 
меншік еңбек қатынасын реттеу тәжірибесінде 
енгізу әрекеттері жасалынып жатыр. Ең бастысы 
қоғамдағы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
қатынастары нарықтық экономиканың мемле-
кеттік-жеке меншік бағыттылық жағдайында 
ғана мүмкін, ең басты қажеттілік болып кез-кел-
ген тәсілмен пайда көзін  табу емес, қоғамның 
қажеттіліктерін қанағаттандыру, оның мүше-
лерінің мемлекеттік-жеке меншік хал-ахуалын 
ең жоғарғы деңгейге көтеру басты құндылық 
болуы керек. Басқаша айтқанда, қоғамның 
көпшілік бөлігінің өмір сүру деңгейі болуы ке-
рек. Қоғамның мемлекеттік-жеке меншік-эконо-
микалық тез арада өзгеруінен, мемлекеттік-жеке 
меншік жарылыстың қаупінен бір нәрседен айы-
рылатындай қорқуы.

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік идея-
сының дамуына неміс экономистері В. Збросо,    
В. Репке, А. Мюллер Армак және Л. Эрхард үл-
кен әсерін тигізді, олар мемлекеттік-жеке мен-
шік саладағы табыс пен ұйымдастыруда бәсе-
келестік, кәсіпкерлердің экономикалық еркіндік 
және мемлекеттің белсенді рөлі жағдайындағы 
мемлекеттік-жеке меншік нарықтық шару-
ашылықтың концепциясын жасады. Ресейдегі 
мемлекеттік-жеке меншік серіктестік генезисі 
(ХІХ ғасырдың екінші жартысы ХХ ғасырдың 
басы) «азаматтық қоғам» және оның элемент-
терімен   тікелей   байланысты. Азаматтық қоғам 

идеясының дамуы негізінен қоғам мен мемле-
кеттің арақатынасы секілді маңызды сұрақтар-
дан тұрды, сонымен қатар «прогресс», қоғам-
дық-тарихи процестің табиғаты, ынтымақтастық 
сияқты түсініктерді терең талқылаудан өткізді. 
Қазіргі кезеңде Батыста, біздің мемлекетімізде 
болсын мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
қоғамның барлық саласындағы әсіресе мемле-
кеттік-жеке меншік еңбек қатынастар саласында 
жанжалдарды реттеудің жүйесі ретінде көрініс 
табады [6]. 
Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.Г. Митрофанов ең-
бектерінде мемлекеттік-жеке меншік серікте-
стік «қоғамның ерекше институты, ол қоғамның 
құрылымын құрайтын барлық мемлекеттік-жеке 
меншік топтардың құндылықтары мен қажет-
тіліктерін мойындауға негізделеді». Мемлекет-
тік-жеке меншік серіктестік қоғамдағы саяси 
және мемлекеттік-жеке меншік қатынастарды 
реттеудің күрделі, көпаспектілі, көпдеңгейлі 
жүйесі, оның мақсаты қоғамдық келісім, негіз-
гі мемлекеттік-жеке меншік топтардың арасын-
дағы тұрақтылыққа жету. Кең мағынада мем-
лекеттік-жеке  меншік  серіктестік   қоғамның 
бар-барлық саласындағы жанжалдарды реттеу  
жүйесі, оған қатысты субъектілерді бейбітшілік 
пен келісімге негізделген конструктивті өзара 
қатынасын қамтамасыз ету үшін өзара қатынас 
формасы мен мүдделермен келісім әдісі[7].
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Аннотация
Анализ по исследуемой проблематике позволил определить самостоятельную работу студентов 

как важнейшую форму организации учебного процесса в вузе, которая выполняется без непосред-
ственного участия, но под общим руководством педагога. В ходе данной формы организации учеб-
ного процесса проявляются такие необходимые современному специалисту личностные качества 
как активность, инициативность, ответственность за ход и результаты деятельности, а также форми-
руются навыки самоорганизации и самоконтроля.
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IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF TEACHING INDEPENDENT WORK OF STUDENTS

Abstract
The analysis allowed to determine independent work of students by the studied perspective as the most 

important form of the organization of educational process in higher education institution which is carried out 
without direct participation, but under the general guide of the teacher. During this form of the organization 
of educational process such personal qualities necessary for the modern expert as activity, initiative, respon-
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sibility for the course and results of activity are shown, and also skills of self-organization and self-checking 
are formed.

Keywords: student, independent work, independent work of students, credit technology, educational 
activity, educational process.

Жұмыстың өзектілігі тәуелсіз мемлекетіміз-
ге еңбекқор, кәсібін терең түсінетін, өзінің 
білімі мен іскерлігін жан-жақты қолдана білетін 
мамандар қажет. Жоғарғы оқу орнына түскен ке-
шегі талапкерлер студент болған соң, жоғарғы 
оқу орны шарттарына орай бейімделу кезеңінен 
өтеді. Бұл кезең өзінде жаңа әлеуметтік орта мен 
жоғары оқу орындарындағы оқу және ғылыми 
ізденістер, болашақ кәсіби қызмет шарттарына 
дағдылану жағдайларын қамтиды.

Жұмыстың   мақсаты  студенттердің өзіндік 
жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін жетілдіру-
ді теориялық тұрғыдан  кешенді түрде ашып 
көрсету болып табылады. 

Осы мақсаттарға  қол жеткiзу үшiн міндеттер 
– мамандар дайындайтын жоғарғы оқу орында-
рының алдында тұрған негізгі мәселелер. Өйт-
кені халыққа білім беру реформасы «ғылыми 
негізге сүйенген пәнді оқытудың жоғары дең-
гейімен қамтамасыз етуді» міндеттеп отыр.

Жұмыстың әдiстемелiк  негiзiн   жалпы 
ғылыми диалектикалық танымдық әдiстерiмен 
қатар, салыстырмалы-құқықтық  талдау әдi-
стердi құрайды.

Ұзақ жылдар бойы студенттермен жұмыс 
жүргізу нәтижесі барысында бірінші курс сту-
денттерінің көпшілігі кітап, лекция конспек-
тілерімен жұмыс істеу, өз еңбегін дұрыс ұй-
ымдастыру, пәндердің күрделілігін есепке ала 
отырып аудиториядан тыс орындалатын жұ-
мыстарға берілетін уақытты тиімді пайдалана 
алмайтындығы анықталды. Осыған орай оқы-
тушылардың басты мақсаты – студенттерді оқу 
және оқудан тыс уақыттарын тиімді пайдала-
нуға үйрету, болашақ ісінің кәсіби шеберлігіне 
деген қызығушылық сезімін ояту. Сонымен қа-
тар ұйымдастырушының әдеттері мен іскерлігін 
дамытудың қалыптасуына, кәсіби білімді мең-
геру мен түрлі оқу тапсырмаларын өз бетінше 
орындауға ықпал ету.

Кез келген курс студенттері өзінің жас ерек-
шелік және дара ерекшелік қасиеттерінің да-
муын бастан кешірді. Осы ерекшеліктерді көп 
ғұламалар зерттеген. Солардың бірі Л.С. Выгот-
ский болды. Ол дамудың өзара байланысқан екі 
өрісі – актуальды және іргелес өрісі болатынын 
дәлелдеді.

Актуальды даму өрісі адамның игеріп үл-
герген және соның негізінде танымдық және

басқа да мәселелерді өзі дербес шеше алатын 
әдіскерлік пен дағдылар жүйесіне әсер етеді. 
Актуальды дамудың деңгейі іргелес өрісті, яғни 
оқу процесінде баланың өзі немесе үлкендердің 
көмегімен игере алатын іскерлік өрісін белгілей-
ді. Іргелес даму өрісі дегеніміз – баланың ертеңгі 
күні. Арнайы ұйымдастырылған мақсатты педа-
гогикалық процесс жағдайларында мұның өзі әл-
деқайда ертерек әрі тиімдірек өтеді. Егер сыртқы 
жағдайлар ішкі күштердің кез келгенінің дамуы-
на қолайлы жағдай жасамаса, онда соңғылары-
ның мүлдем ашылмай қалуы да мүмкін немесе 
қызмет етудің бұрмаланған формаларын қабыл-
дауы ықтимал.

Тақаудағы даму өрісі актуальды даму өрісімен 
өзара қызметтесе отырады. Адам оны біртіндеп 
игереді. Сөйтіп адам актуальды дамудың жаңа 
сатысына көтеріледі де тақаудағы дамуға жаңа 
өріс ашылады. Соңғысын жақындаған сайын 
алшақтай беретін көкжиекпен салыстыруға бо-
лады. Алайда мұнда көкжиектің шексіз алыстай 
беруіне себеп болатын айырмашылық бар. Ак-
туальды даму өрісі адамның жасы өскен сайын 
тақаудағы даму өрісіне жақындай түседі, яғни 
потенциалдық мүмкіндіктер өздерінің қалыпта-
суын тоқтатады.

Психиканың бүкіл саласының қалыптасуы 
адамның белсенді қызметі өрістеуіне мүмкіндік 
береді. Бұл процесте ол, бірінші жағынан, өзінің 
іскерлігі мен қабілетін нығайтып жетілдіреді, 
жаңа дағдыларды игереді, екінші жағынан, ма-
териалдық және рухани байлықтар жасап, сол 
арқылы жалпы адамзат мәдениетіне өз үлесін 
қосады. Адам өмірінің осы кезеңін дамудағы 
іс-әрекеттің танымдық, еңбек және басқа да қы-
змет түрлерінің әдістерін байыту кезеңі деп ай-
туға болады. Адамның потенциалдық күштері 
неғұрлым жан-жақты, үйлесімді болса, келе-
шекте (есейген кезінде) оның қызметі соғұрлым 
мазмұнды, жан-жақты, табысты болады. Оны 
жүзеге асырудың тәсілдерін ол соғұрлым серпін-
ді меңгеріп, жаңғырта алады.

Оқыту мен дамудың ара қатынасы жөніндегі 
мәселелердің шешілуі дамудың екі өрісіне бай-
ланысты. Студенттің әрбір пәннен меңгерген 
нәрсесі – оның кешегі күні күні, өткен кезеңі бо-
лып табылады. Дамудың аяқталған кезеңіне не-
гізделген оқыту мен білім беру табыс әкелмейді, 
ол студенттің   ынтасын   кетіреді.  Оның дамуға 
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деген функционалдық қажеттерін қанағаттан-
дыра алмайды. Үстіртін берілетін білім оны ын-
таландырмайды және ұзақ есте сақтау қабілеті 
мен дүниетанымын кеңейте алмайды. Егер әрбір 
пәнді оқыту актуальды деңгейден озып, тақау-
дағы даму өрісіндегі күштерді қозғалысқа кел-
тірсе ғана, ол жеделдете даму болады. 

Білім студент дамуының кешегі күніне емес, 
оның ертеңгі күніне бағдарлануы тиіс. Тек сонда 
ғана ол оқыту процесінде іргелес даму өрісінде 
жатқан даму процестерін өмірге келтіре алады. 
Л.С. Выготскийдің ойынша, бала өзінің пісіп 
жетілген мүмкіндіктерінің деңгейінде ғана емес, 
дамуға бейімделген тенденциялардың деңгейін-
де болады. Оның ертеңгі күнін дәл осы тенден-
циялар белгілейді. Бұл идеяны Л.С. Выготский 
одан әрі былай сабақтайды: «Оқыу мен даму 
тікелей сәйкес келмейді, олар бір-бірімен өте 
күрделі қарым-қатынаста ғана екі процесті біл-
діреді. Оқыту тек дамудың алдында жүрсе ғана, 
жоғарғы жетістіктің нышаны». Осыдан ол тақау-
дағы даму өрісіндегі пісіп жетіле бастаған бірқа-
тар функцияларды оятып, өмірге келтіреді. Оқы-
ту тақау даму өрісін анықтайтын кезеңде жүзеге 
асырылғанда ғана неғұрлым жемісті болмақ.

Бүгінгі күні бүкіл дүние жүзілік білім беру 
тәжірибесіне жүгінетін болсақ, жылдам қарқын-
мен оқыту үрдісінің сапалы да жемісті жолы ау-
диториялық сабақтардың көлемін тиімді қысқар-
ту арқылы студенттердің өздік жұмыстарына 
уақытты көбірек беріп, олардың шығармашылық 
қабілетінің өсуіне әсері жоқ оқу пәндерін барын-
ша азайту. Және де оқу жылының барысындағы 
студенттердің еңбек санының дұрыс бөлінуіне 
ерекше көңіл бөлу, себебі семестрдегі жүйесіз 
берілген өзіндік жұмыстар сессия кезіндегі «үл-
гермеушілікке» және білім сапасының төменде-
уіне әкеліп соғады. Осыған байланысты, өздік 
жұмыстарын орындау үшін әр студентке оқу-әді-
стемелік құралдарын көрсетіп, өздік жұмыста-
рына семестрдің басында дұрыс тапсырма беру, 
соған байланысты әр тапсырманың ұйымдасты-
ру-әдістемелік материалдары болуы тиіс.

Студенттердің қарқыны қай пәнді болсын 
оқу кезіндегі өздік жұмыстарының дәрежесімен 
сипатталады. Сонымен, студенттердің өздік жұ-
мыстарының ішкі мазмұны – оқытушының қа-
тысуынсыз немесе көмегінсіз дайындалу ғана 
емес, студенттің әрекеті алған ақпаратты білімге 
қолдана білуге айналдыру функциясы мен 
сол қызметті басқара білу функциясының үй-
лесімділігінен тұрады немесе олардың өздерінің 
алдарына қойған мақсаттарына жету үшін 
құрған амалдарын білдіреді десек те болады.

Негізінен алғанда, студенттердің өздік жұмы-
старын ұйымдастыру және өткізу технологиясы 
мынадай элементтерден тұрады:

– студенттердің өздік жұмыстарын 
жоспарлау

– әдістемелік қамтамасыз ету,
– бақылау және орындалу бағасы,
– талдау және жетілдіру.
Студенттердің өздік жұмыстарын жоспарлау 

кезінде, студенттердің өздік жұмыстарымен қа-
тар оқытушының жетекшілігімен өткізілетін 
(СОӨЖ) да сағат бөлу керек, яғни СОӨЖ-ң 
көлемі әр пәнге бөлінген лекция, практика, 
студиялық және семинар сағаттарының толық 
көлемінен кем болмауы керек. Қалған өздік 
жұмыстарының сағаты күнделікті орындауды 
талап ететін компьютердің тапсырмасымен то-
лықтырылуы тиіс. Студенттердің оқытушының 
жетекшілігімен өткізілетін жұмыстардың уақы-
ты көрсетіліп, оқу кестесіне енгізілуі тиіс және 
сабақтан соң арнайы аудиторияда өткені жөн.

Әр оқу пәнінің жұмыс бағдарламасының 
сәйкес бөлімдеріне студенттердің өздік жұмы-
старының жоспарланған түрлері, олардың сағат-
пен көрсетілген еңбек сиымдылығы, бақылау 
мерзімі және коллоквиумдар, курстық, семестр-
лік, есепті-графикалық және басқа да жұмыста-
ры міндетті түрде кіргізіліп көрсетілуі керек. 
Студенттердің өздік жұмыстарының түрлерін 
таңдау үшін оқу пәнінің мақсатын, оқушының 
дайындық сатысын, студенттердің өздік жұмы-
старына бөлінген сағаттар санын ескерген жөн.

Жоғары оқу орындарында студенттердің 
өздік жұмыстарының қарапайым және қолайлы 
түрі – коллоквиумдар болып саналады, ол белгілі 
бір тақырыптағы баяндама немесе деректі мәсе-
ені талқыға салатын ғылыми жиналыс түрінде 
ұйымдастырылуы мүмкін. Бұған мұғалімдердің 
де шығармашылық әдіс-амалдары қажет. Мы-
салы, студенттердің жазған «мазмұндамасын», 
жасаған «семестрлік, курстық жұмыстарын» 
әдеттегідей қабылдай салмай, әртүрлі ғылыми 
пікірталас ұйымдастыру арқылы қабылдаған әл-
деқайда тиімді.

Барлық инженерлік қызметтің негізгі мазмұ-
ны  жобалық-конструкторлық және жоба-
лық-технологиялық құралымнан тұратыны 
мәлім. Курстық жоба, дипломдық жоба сияқты 
жобалық-конструкторлық және оқу ісінің син-
тезін құрайтындықтан, болашақ маман үшін, 
әсіресе инженерлік мамандар үшін өте қажет 
курстық жобаны ерекше атап өткен жөн тәрізді. 
Тәжірибе көрсеткендей, бір курстық жобаны 2-3 
студент   орындаса  жобаның практикалық сапа-
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шығармашылығын және жауапкершілігін артты-
руға себебін тигізетіндігі анық. Өйткені жобалау 
кезінде студенттер таңдау еркіндігін алады.

Білімгерлердің өздік жұмыстарын қадағалау-
дың тәсілдері де үлкен нәтиже береді. Өзін баға-
лай және қадағалай білуді, өзіне баға беруді қа-
лыптастыру – оқушының қызығушылық көзқа-
расын және белсенділігін арттыратын сенімді 
тәсіл. Әр пәнге арналған өзіндік жұмыстар сту-
денттердің өз күштеріне сенімділігін және жа-
уапкершілігін арттырып, өзіндік баға беру қа-
білетін қалыптастырады.

Өзіндік жұмыстың нәтижесін көру үшін ұй-
ымдастыру-әдістемелік шараларының анық 
жоспарланған жүйесі болуы тиіс. Өзіндік жұ-
мыстың керекті нәтижесін алу үшін қойылатын 
негізгі шарт – студенттерді оқу-әдістемелік және 
анықтама-нормативтік материалдармен толық 
қамтамасыз ету қажет.

Әрбір студенттің өсуі мен жетілуі оқыту ба-
рысында табысты болуы үшін, оқытушы олар-
дың әрқайсының қабілетіне байланысты бейім-
делген және ерекшеліктеріне сай болуға тиісті, 
яғни бұл жерде жеке студентке тең құқықты 
серіктес ретінде сыймен қараудың да маңызы 
зор. Қайталап айтатын болсақ, жоғары мүддеде 
үлкен қарқынмен оқыту талабына сай студент-
тердің өздік жұмыстарына көбірек уақыт беру 
арқылы оқушының өздігінен ойлау қабілетін 
кеңейтіп, ізденісін арттыратын деп сөз жүзінде 
айтып қана қоймай, сонымен қатар, білім беру 
ісінің сапасын арттыру үшін оқыту үстінде оң 
қабақ танытып, ұнамды көңіл қоюдың да мәні 
зор.

Білім беру барысында мұғалім пәнге деген 
қызығушылықты тудырып, оқушы содан қанағат 
алатындай жағдай жасауы керек. Өйткені оқу 
материалын саналы түрде меңгеру, оның қажет-
тілігін түсініп, мәнін ұғынуға көп байланысты.

Сабақ өткізу кезінде іскер ойын ұйымдасты-
ру да үлкен жетістікке жеткізетіндігі жаңалық 
емес. Ойынның мақсаты оқу жоспарының мағы-
насына, студент-ойыншылардың құрамына, 
олардың дайындығына, ойынға кететін уақытқа 
және сабақтың тақырыбы мен мәніне байланы-
сты шешіледі. Ойын пікірталасқа негізделген 
мағыналы, ақпаратты және берілген сабақтың 
тақырыбын ашатын нақтылы болуға тиісті. Ой-
ынға қатысушы студенттер нақтылы жағдайды 
өз беттерімен қарастырып, ойынның мақсатына 
өз жетістіктерімен жетулері тиіс. Ең бастысы – 
оқытушы ойынды ойыншы қауымның өздері ұй-
ымдастыруына ерік беріп, оларды қанағаттанды-
рып отыруы керек.

Студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдсты-

ру мақсатын тиімді шешудің және бір түрі –  үй-
ренген оқыту әдісінен алшақ, қазіргі кезге сай 
ғылыми дәйектелген және жете зерттелген оқу-
лықтар мен әдістемелік оқу құралдарын оқыту 
үрдісіне енгізу. Студент оқулықты жете түсініп, 
жеңіл қабылдауы үшін, сабаққа өздігінен дай-
ындалу барысында қолданатын әр пәннің лекци-
ялық курстары, оқулықтары және оқу құралдары 
міндетті түрде оқу жоспарына сәйкес болғаны 
жөн. Сонымен қатар барлық қажетті оқу-әдісте-
мелік және анықтама материалдары баспа түрін-
де де, электронды түрде де жеткілікті және қол 
жеткізерліктей болуы міндетті.

Дербес танымдық қызметте оқытушы және 
студент жүйесінің іс-әрекетіндегі жетістікті 
анықтайтын маңызды факторлардың бірі педа-
гогикалық қарым-қатынас болып табылады. Ол 
мұндай жағдайда хабар алмасу ретінде емес, 
адамның басқа адамдармен өзара байланысының 
тұрмыстық тәсілі ретінде қарастырылады. Егер 
студенттерге білім беру және іскерлік пен дағды-
ны сіңдіру процесі педагогикалық қарым-қаты-
настың қандай ынталандырушы түрінде беріл-
гендігі және ұйымдастырушылығы ескерілмесе, 
онда сабақтың сәтті болуын мәтіндердің мазмұ-
ны да, тиімді жаттығуларды да, әдіс-тәмсіл-
дер мен құралдарды іріктеп алу да қамтамасыз 
ете алмайды. Сабақта қарым-қатынас кезінде 
сезімталдық пен тілектестік, табиғилық пен ер-
кіндік, адамгершілік жағдайын жасау студенттің 
тілдік қызметін және белсенділігін жандандыра-
ды. Әдеттегідей, оқытушы сабақтарда студент-
термен іскерлік қарым-қатынасты қалыптасты-
руға тырысады, онда шет тілінде сөйлеу қолдай-
тындығын, ынталандыратындығын, қуаттайтын-
дығын және тағы басқа танысу үшін қолданыла-
ды. Студент мәселені шешуге ынталанып, нақты, 
бірақ өзінің әлі жететін қиындықтарды қайткен-
мен де жеңуге құштарлана түседі. Сондықтан 
жалпы оқу процесін өзін ықтиярсыз мәжбүрлеу 
емес, еліктеу, сабақ білмеуден білуге жетелейтін 
жеңіс жолы ретінде басынан кешіреді.

Қорытындылай келгенде, еліміздің болашақ 
мамандары қоғам талабына сай жан-жақты қа-
рулануы үшін төмендегі міндеттерді әрбір оқы-
тушы орындауы қажет:

– Студенттің актуальды және іргелес даму 
деңгейін дәл анықтауға бағыт беріп, келешекпен 
байланысты сенімді қалыптастыру.

– Студенттің әрбір пәннің мамандыққа қаты-
сты мәселелерін ынтымақтастықпен шешу қа-
білеттерін дамыту.

– Студенттің кәсіби білікті, білімді шебер 
тұлға қасиеттерін санасына құйып дүниетаны-
мын кеңейту.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құра-
лы. – Алматы, 2002. – 384 б.
2. Әбиев, Ж. Ә. Педагогика: оқу құралы / Ж. Ә. Әбиев, С. Б. Бабаев, А. М. Құдиярова. – Алматы : 
Дарын. – 2004. – 448 б.
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Авторский указатель за 2018 год

№ Автор (Ф.И.О) Название статьи № журна-
ла

страницы

1 Сапаргалиев Г.С. Правосознание и этика политических государственных служащих 1 11-17с.
2 Нуртаев Р.Т. К вопросам виктимологической профилактики распространения 

наркотиков
1 18-22 c.

3 Аккасов Б.К. Отандық теориядағы құқықтық мемлекет концепциясы 1 22-27 с.
4 Максуров А.А. Конституционное законодательство Венгрии о координации 1 27-29 с.
5 Рустем Е.А. Правовые основы несения государственной службы и снижение 

коррупции на местах в государственных органах Республики Ка-
захстан

1 29-35 с.

6 БопабаевЕ.Ч. Қазіргі кездегі терроризмнің проблемалары 1 35-40 с.
7 Исмагулова К. Некоторые вопросы предупреждения киберпреступности 1 40-46 с.
8 Корганбекова C.М. Концепция борьбы с преступностью и концепция контроля над 

преступностью в контексте национального законодательства
1 46-52 с.

9 Нарымбетов Д.Ш. Уголовно-правовая характеристика терроризма (по законодатель-
ству Республики Казахстан)

1 52-56 с.

10 Орынбасар Б.С. Салықтық қылмыстылықтың алдын алу шаралары 1 56-61 с.
11 Сайлибаева Ж.Ю. Проблемы соотношения международного и национального уго-

ловного права
1 61-67 с.

12 Сайлибаева Ж.Ю. Виды рецидива преступлений по уголовному кодексу Республики 
Казахстан

1 67-71 с.

13 Серғазы Д.Ұ. Уголовно-правовая политика Республики Казахстан в сфере борь-
бы и предупреждения  наркопреступности

1 71-75 с.

14 Калкаева Н.Б., 
Хведелидзе М.Ж. 

Процессуалдық келісімдер бойынша дәлелдеуге жататын 
мән-жәйлар

1 75-79 с.

15 Карашаев   Ж.А. Қылмыстық іс жүргізудегі қорғаушы қызыметінің маңыздылығы 1 79-83 с.
16 Кенжибекова Э.П.    Қылмыстық процестегі ақиқат: түсінігі, мәні және орнатудың ке-

пілдіктері
1 83-89 с.

17 Толеубекова Б.Х., 
Османова Г.Ж.    

Қылмыстық істер бойынша  сотқа дейінгі іс жүргізудегі сарапта-
ма тағайындау және жүргізу

1 89-92 с.

18 Толеубекова Б.Х.  Методологические основы правового регулирования процес-
суального соглашения в контексте конституционной реформы         
2017 г.

1 92-100 с.

19 Кудайбергенов А. Институциональные признаки прокурорского надзора в Респу-
блике Казахстан 

1 100-109 с.

20 Кусаинов С.Ж. Кусаинов С.Ж.  Проблемы профессиональной подготовки кри-
миналистических кадров правоохранительных органов 

1 109-115 с.

21 Жетписбаев Б.А. Административная юстиция: проблемы теоретико-методологиче-
ского моделирования 

2 9-21 с.

22 Бопабаев Е.Ч. Қазақстан Республикасы Конституциясы халқықтың егеменді 
құқықтық қатынастары ретінде 

2 21-27 с.

23 Бопабаев Е.Ч. Сот органдары жеке тұлғаның құқықтарын қорғаудағы рөлі 2 27-32 с.
24 Бейсегул Е.С. Особенности гражданско-правовой защиты прав интеллектуаль-

ной собственности
2 32-36 с.

25 Оразов А. Правовое обеспечение работников образования по оплате труда 2 36-40 с.
26 Бектемесов М.А., 

Толеубекова Б.Х. 
Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий 
в сфере образовательной деятельности 

2 40-48 с.

27 Бижанова А.Р. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтың ұғымы жөнінде 2 48-55 с.

28 Буранбаева С.Р. Субъективные признаки уголовных право-нарушений в сфере ин-
форматизации и связи

2 55-61 с.

29 Буранбаева С.Р. Объективные признаки уголовных правонарушений в сфере ин-
форматизации и связи 

2 61-71 с.
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30 Сайлибаева Ж.Ю. Принципы осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти и их значение

2 71-76 с.

31 Кенжибекова Э.П. Жарыспалылық және тараптардың тең құқықтылығы – қылмы-
стық процестің негізгі қағидаларының бірі ретінде

2 76-81 с.

32 Кенжибекова Э.П. Қылмыстық процестегі жанама дәлелдемелерді жинау мен тек-
серу мәселелері

2 81-88 с.

33 Толеубекова Б.Х., 
Калкаева Н.Б., Хведе-
лидзе Т.Б. 

Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу мақсатындағы процес-суал-
дық келісімдердің әдістемелік аспектілері

2 88-94 с.

34 Абдахметов А.Т. Крупнокалиберные пулеметные патроны 2 94-99 с.
Абдахметов А.Т. Сбережение стрелкового оружия – залог успеха в бою 2 99-104 с.
Абдахметов А.Т. Стрельба по движущимся целям 2 104-109 с.

35 Кусаинов С.Ж. Естественно-научные основы развития криминалистики 2 109-114 с.
36 Османова Г.Ж. Тергеп-тексеру жүргізу барысында тергеу  болжауын құру 

және болжау құруда психологиялық қасиеттердің ролі
2 114-119 с.

37 Бурибаев Е.А., Хамзи-
на Ж.А.

О месте нормативных постановлений Верховного Суда в систе-
ме источников права

3 10-18 с.

38 Рахимова Г.Н., Қа-
сымбек А.О.

Қазақстан халқы – конституциялық-құқықтық қатынастардың 
субъектісі ретінде

3 18-25 с.

39 Бопабаев Е.Ч. Заманауи халықаралық құқық пен ұлттық құқық арақатынасы-
ның теориялық негiздерi

3 25-34 c.

40 Буранбаева С.Р. Гуманная направленность международно-правовых  актов 3 34-40 с.
41 Белхожаева Д.Ж.,  

Байсымакова Д.С., 
Молдахметова Ж.Е. 

Қызмет көрсету шартының азаматтық-құқықтық аспектісі 3 40-45с.

42 Мұратұлы Ә.,Сайли-
баева Ж.Ю. 

Алименттік міндеттемелерді орындау мәселелері 3 45-51 с.

43 Куттыгалиева А.Р., 
Ерболатов Е., Буриба-
ев Е.А., Хамзина Ж.А. 

Вопросы повышения качества правового регулирования соци-
альных и трудовых прав человека в Казахстане с учетом стан-
дартов Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (ОЭСР)

3 51-62

44 Шарипбеков Б., Сай-
либаева Ж.Ю. 

Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша  мүгедек-
терді әлеуметтік қорғау

3 62-67 с.

45 Кошкинбаева А.С., 
Бижанова А.Р.  

Су қорының тағдыры – адам тағдыры 3 67-73 с.

46 Сайлибаева Ж.Ю. Понятие жертвы преступления: виктимологическая характери-
стика

3 73-80 с.

47 Кенжибекова Э.П. Сотқа дейінгі іс жүргізуді тоқтатудың негіздері: тәжірибе және 
теория мәселелері

3 80-83 с.

48 Османова Г.Ж. Қылмыстық процестік құжаттардың іс жүргізу жүйесіндегі 
ролі

3 83-87 с.

49 Хведелидзе М.Ж. Анализ статистических данных по процессуальному соглаше-
нию в уголовном производстве Казахстана (с 01.01.2015 г. по 
31.05.2018 г.)

3 87-94с.

50 Хведелидзе М.Ж. Процессуальное соглашение: оценка института процессуаль-
ного соглашения судьями судов Республики Казахстан и Ре-
спублики Беларусь: сравнительный анализ данных интервью-
ирования

3 94-98 с.

51 Хведелидзе М.Ж. Проблемы институционализации процессуального соглашени-
я(по законодательству Республики Казахстан)

3 98-104с.

52 С е р и кб а й қ ы з ы М . , 
СайлибаеваЖ.Ю. 

Проблемы и перспективы оказания бесплатной юридической 
помощи в Республике Казахстан

3 104-109 с.

53 С е р и кб ол қ ы з ы М . , 
СайлибаеваЖ.Ю. 

Институт бесплатной юридической помощи в Республике Ка-
захстан

3 109-114 с.

54 Кусаинов С.Ж. Доказательственное значение материалов, полученных опера-
тивно-розыскным путем

3 114-118 с.

55 Қасымбек А.О., Рахи-
мова Г.Н.

Болашақ заңгерлердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру мәсе-
лелері

3 118-122 с.
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АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚазҰПУ ХАБАРШЫСЫ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» СЕРИЯСЫ

(nesibeli77@mail.ru)

Құрметті авторлар!
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Тарих және құқық институты «Ха-

баршы/Вестник», Юриспруденция Сериясына 2019 ж. №1 шығарылымына заң ғылымдары бойын-
ша ғылыми мақалаларды қарастырып, жариялауға қабылдайды.

Көлемі 10 беттен аспайтын мақаланы жариялау құны – 3500 теңге (пошта шығынынан бөлек). 
Мақаланың жарияланатындығы туралы шығарылған редколлегия алқасының шешімінен кейін 
сіздің электрондық поштаңызға реквизиттер бойынша қосымша мәліметтер жіберіледі.

Мақаланың қабылдану мерзімі – 2019 жылдың 1наурызына дейін.
Мақала жариялауға қатысты тапсырысты шығарылымның бас редакторының электрондық по-

штасына жіберіңіз:nesibeli77@mail.ru
Тапсырыс нысаны:

№ Автор туралы мәлімет 
1 Аты-жөні (толық) + фото: 70х95 
2 ИИН (төлем жасау үшін) 
3 Ғылыми дәрежесі 
4 Ғылыми атағы 
5 Жұмыс орны 
6 Қызметі 
7 Индексі көрсетілген поштаның мекен-жайы (журнал жіберуүшін) 
8 Электрондық пошта адресі, байланыс телефондары 

Мақала тапсырыс парағына қоса тіркеледі. Мақаланың жазылу тәртібі төмендегідей рәсімделеді:
- ӘӨЖ (индекс) Сол жақ бұрышқа бас әріптермен – ӘӨЖ, ҒТАМР*;
-Бір жолдан кейін мақала атауы ортада БАС ӘРІПТЕРМЕН (қою шрифтпен);
- Бір жолдан кейін ортада автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны;
- Бір жолдан кейін аңдатпа (от 80 до 100сөздерден) – үш тілде (қазақша, орысшажәне ағылшын);
- Бір жолдан кейін кілт сөздер (10-12 сөздерден немесе сөз тіркестерінен);
- Бір жолдан кейін мәтін;
- Бір жолдан кейін әдебиеттер тізімі (курсивтік шрифтпен);
-Мақала көлемі – 10 бет (минимальды көлем – 5 бет, ерекше жағдайда – 15-17 бет);
-Мәтін Word 97-2003 редакторы бойынша терілуі тиіс;
-Шрифт Times New Roman;
-Кегль – 14;
-Жоларалықинтервал 1,0;
-Парақ параметрі: жоғары және төменгі – 20 мм, сол – 30 мм, оң – 15 мм.

Сілтеме: дәйексөз тәртібі қатарымен – [1, с. 15] – 1 – дәйексөз қайнар көзі тәртібі, 15 б. – бетін 
және оның номерін көрсету.

_____________________________________________________________________________
*ҒТАМР – Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы.

Ескерту!
Мақала мәтіні былай құрылымдалған болуы керек: Кіріспе (өзектілігі, мақсатыжәне міндеттері, 

әдістемесі/ зерттеу әдісі); сондай-ақ, негізгі бөлім бірнеше құрылымдық құрамдас элементтерден 
құрылуы тиіс; негізгі тұжырымдар (қорытынды). Мақала мәтіні бетте екі бағанада орналасады.
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ВЕСТНИК КазНПУ ИМ. АБАЯ
СЕРИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Уважаемые авторы!
Институт истории и права Казахского национального педагогического университета имени Абая 

принимает к рассмотрению и опубликованию научные статьи по юридическим наукам в № 1, 2019 
г. издания «Хабаршы/Вестник», Серия «Юриспруденция».

Стоимость публикации объемом не более 10 страниц – 3500 тенге (без учета почтовых расходов). 
Реквизиты счета для производства оплаты сообщаются дополнительно на ваш электронный адрес 
после принятия редколлегией решения об опубликовании присланной статьи.

Крайний срок представления статей – до 1марта 2019 г.
Заявку на публикацию следует отправлять по электронной почте гл. редактору издания: 

nesibeli77@mail.ru

Форма заявки:

№ Сведения об авторе 
1 Ф.И.О. полностью +фото: 70х95 
2 ИИН (для оформления счета на оплату) 
3 Ученая степень 
4 Ученое звание 
5 Место работы 
6 Занимаемая должность 
7 Почтовый адрес с указанием индекса (для пересылки журнала) 
8 Адрес электронной почты, контактный телефон 

К заявке прилагается статья. Порядок оформления статьи см.ниже:
- В левом верхнем углу прописными буквами – УДК, МРНТИ*;
-Через строку название статьи по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (полужирным шрифтом);
-Через строку ФИО автора, ученая степень, ученое звание, место работы – выравнивание по ле-

вому краю с отступом в 6 символов;
-Через строку аннотация (от 80 до 100 слов) – на трех языках (казахском, русском и английском);
-Через строку ключевые слова (не более 10-12 слов или словосочетаний);
-Через строку текст;
-Через строку список литературы (шрифт - курсив);
-Объем статьи – до 10 страниц (минимальный объем – 5 страниц, в исключительных случаях – 

15-17 страниц);
-Текст должен быть набран в редакторе Word 97-2003;
-Шрифт Times New Roman;
-Кегль – 14;
-Междустрочный интервал 1,0;
-Параметры страницы: верхний и нижний – 20 мм, левый – 30 мм, правый – 15 мм.

Оформление ссылок: последовательно в порядке цитирования – [1, с. 15] – 1 – порядковый номер 
источника цитирования, с.15 – указание на страницу и ее номер.

_____________________________________________________________________________
*МРНТИ – Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации.

Внимание!
Текст статьи должен быть структурированным и состоять из: Введения (актуальность, цели и за-

дачи, методология, метод исследования); основная часть, которая также может содержать несколько 
структурных составляющих элементов; основные выводы (заключение). Текст статьи размещается 
на странице в две колонки.
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Кузнецов Е.А.1

1д.и.н., профессор, Института Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им. Абая,
г.Алматы, Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ

Аннотация
В нынешнее время в условиях высокого развития ИКТ террористические организации, а также 

различные объединения экстремистского толка, берущие за основу догмы и положения религии ис-
лам, получили своеобразный информационно-технологический «бонус» в виде различных социаль-
ных сетей и сообществ в Интернете. Данное обстоятельство позволяет им все более активно нести 
свою разрушительную идеологию и вербовать в свои ряды все больше и больше последователей в 
различных точках мира.

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы распространения не только открытого призы-
ва к террористическим действиям, но и предпосылок религиозного экстремизма, выражающихся в 
видео-проповедях сомнительного характера в таких широко используемых информационных ресур-
сах, как Youtubeи социальная сеть «В Контакте» на территории РК. В работе также проанализиро-
вана доступность подобных видео материалов и групп для казахстанского сегмента пользователей 
вышеуказанного видеохостинга и социальной сети. 

Ключевые слова: информационное пространство, Интернет, социальные сети, идеология, ин-
тернет-сообщества, угроза, радикализм, религиозный экстремизм, терроризм, салафизм, Казнет

Е.А. Кузнецов1

1т.ғ.д., Абай атындағы Каз ҰПУ, Сорбонна-Қазақстан институтының профессоры,
Алматы қ., Қазақстан

КИБЕРҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСУДІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Аңдатпа
Бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың кең етек жайып, әлдеқайда озық дамуының арқа-

сында кейбір террористік және экстремистік сипаттағы ұйымдардың қолына әлеуметтік желі мен 
видеохостингтер сияқтытүрлі Ғаламтор құралдары түсіп, олардың ислам дінінің негізгі қағидалары 
мен догмалары негізінде бұрмаланып жасалған деструктивті идеологиясының әлдеқайда кең тара-
лып, жаһанның түкпір-түкпіріне жетуіне өз үлесін қосып отыр. 

Бұл мақаладатеррористік актілерге бүгіндежеліде кеңінен таралған «ВКонтакте» атты әлеумет-
тік жүйесі арқылы ашық тікелей шақыру мәселесі ғана емес, сонымен қатар, терроризмнің анық 
баст-амаларының бірі ретінде саналатын діни экстремизм алғышарттарының желідегі Youtube ви-
деохостингі арқылы таралуы және де күмән тудыратын видео және аудио материалдардың, экстре-
мизм идеяларын алға тартатын түрлі ғаламтор қауымдастықтарының мәселесі де қарастырылады. 

Түйін сөздер: ақпараттық кеңістік, ғаламтор, әлеуметтік желілер, ғаламтордағы қауымдастық, 
идеология, радикализм және діни экстремизм, терроризм және салафизм, Казнет

Kuznetsov E.A.1

1d.p.s., professorof the Institute of Sorbonne-Kazakhstan at Abai KazNPU ,
Almaty, Kazakhstan

RELEVANCE AGAINST CYBERCRIME

Abstract
Nowadays, in a condition of high ICT-s developmentsome terrorist organizations, as well as 

various associations of an extremist nature, taking as a basis dogmas of Islamreligion, received a kind 
of information-technology "bonus" in the form of various social networks and communities on the 
Internet. This fact allows them to more actively carry their destructive ideology and recruit into its 
ranks more and more followers in different parts of the world.

This article describes some of the problems of the proliferation not only of open recruitment to 
terrorist actions, but also of religious extremism assumptions expressed in the video sermons of 
questionable   character in   such widely     used information resources as Youtube and social network 
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"VKontakte" in the territory of the Republic of Kazakhstan. There is also analyzed the availability of such 
materials and videos for groups of Kazakhstani segment of users.

Keywords: Information Space, Internet, social networks, the ideology, Internet communities, the threat 
of radicalism and religious extremism, terrorism, salafism, KazNET

Современная ситуация на мировой арене с ее 
активными военными действиями на Ближнем 
Востоке и широким распространением деструк-
тивной идеологии, построенной на исламском 
радикализме, не оставляет никаких сомнений в 
том, что терроризм имеющий под собой рели-ги-
озную основу представляет собой особую опас-
ность. Из конфликтов, некогда имеющих локаль-
ный характер терроризм перерос в глобальную 
проблему всего человечества, требующей от 
международного сообщества действовать, объе-
диняя всевозможные усилия как в правовой сфе-
ре, так и в финансовой. 

Исключением не являются и действия, на-
правленные на постоянную защиту и контроль

информационного пространства каждого го-
сударства и союза, как актора международных 
отношений. Представляя собой сложную мно-
го-компонентную систему информационное 
пространство государства подвергается частым 
кибератакам как со стороны других стран-кон-
курентов, так и со стороны террористических 
организаций. Но если данный вид угроз являет-
ся довольно динамичным и ярко выраженным, 
то наличие пропагандистских групп, страниц и 
сообществ радикального толка в интернет про-
странстве любой страны представляется как 
механизм замедленного действия, пусть менее 
выраженного, но имеющего не менее серьезные 
последствия. 
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163

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



164

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



165

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



166

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



167

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



168

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



169

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



170

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



171

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



172

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



173

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



174

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



175

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



176

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



177

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



178

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



179

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



180

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



181

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



182

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



183

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



184

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



185

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



186

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



187

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



188

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



189

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



190

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



191

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



192

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



193

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



194

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



195

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



196

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



197

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



198

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



199

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



200

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



201

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



202

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



203

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



204

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



205

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



206

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



207

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



208

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



209

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



210

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



211

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



212

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



213

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



214

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



215

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



216

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



217

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



218

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



219

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



220

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



221

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



222

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



223

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



224

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



225

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



226

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



227

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



228

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



229

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



230

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



231

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



232

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



233

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



234

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



235

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



236

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



237

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



238

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



239

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



240

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



241

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



242

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



243

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



244

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



245

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



246

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



247

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



248

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



249

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



250

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



251

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



252

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



253

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



254

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



255

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



256

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



257

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



258

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



259

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



260

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



261

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



262

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



263

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



264

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



265

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



266

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



267

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



268

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



269

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



270

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



271

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



272

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



273

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



274

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



275

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



276

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



277

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



278

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



279

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



280

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



281

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



282

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



283

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



284

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



285

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



286

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



287

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



288

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



289

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



290

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



291

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



292

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



293

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



294

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



295

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



296

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



297

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



298

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



299

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



300

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



301

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



302

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



303

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



304

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



305

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



306

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



307

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



308

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



309

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



310

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



311

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



312

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



313

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



314

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



315

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



316

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



317

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



318

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



319

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



320

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



321

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



322

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



323

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



324

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



325

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



326

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



327

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



328

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



329

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



330

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



331

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



332

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



333

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



334

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



335

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



336

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



337

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



338

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



339

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



340

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



341

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



342

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



343

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



344

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



345

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



346

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



347

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



348

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



349

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



350

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



351

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



352

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



353

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 



354

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №4(54), 2018 г. 



355

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Юриспруденция» сериясы, №4(54), 2018 ж. 


