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Бас редактордың колонкасы

Қазақстан Республикасы әлемдік құқықтың кеңістікке кіру жолдары бойынша батыл қадамдар басу-
да. Барлық салалық заңдар іс жүзінде кодификация негізінде бірыңғай жүйеге келтірілген. Құқықтың 
мынадай жаңа салалары қалыптасқан: кәсіпкерлік, қаржы, банк, кедендік және т.б. Нарық қарым-қаты-
насын сенімді әріптестермен қамтуға бағытталған Қазақстан Республикасының ұмтылысы посткеңестік 
елдер үшін «қарақшылық түрде капиталды жинақтау» дәуірін еңсерудің алғашқы кезең жағдайларында 
өмірдің жаңа салалары мен қызметтерін құқықтық реттеуді бұлтартпай талап етеді. Онымен өзара бай-
ланысу үшін салық заңнамасын әлемдік стандарттарға сәйкес келтіру үдерісі ерекше назарды талап 
етеді. Азаматтарға жүктелетін, салықтық құқықтық қатынасты күрделендіру және күшейту міндетті 
төлемдер мен аударымдар салмақты ауыртпалық екендігі сөзсіз, бұл ретте, тауарлар мен капиталдың 
айналымын, қызметтер нарығының және еңбек нарығының жағдайын мемлекеттік бақылау әдістерін 
бірыңғай жүйеге келтіру және реттеудің қатаң және құтылмас бағытын Қазақстан Республикасымен 
қабылдауды білдіреді. 

Қарым-қатынастардың өздігінен басқарылатын жүйесі ретінде нарықтың басымдық етуші белгісінің 
тиімділік фактісін классикалық түрде тану өмірдің және қоғам қызметінің кез-келген саласында хаосты, 
апаттылықты және анархияны білдірмейді. Табиғи ресурстар шексіз емес. Оларға ұқыпты қарау қатаң 
түрде бақыланатын салықтық саясатты орнатқан кезде табиғи ресурстарға ұқыпты қараған жағдайда 
нәтижелі қамтамасыз ету орын алады. Келешекте жаңа салық заңнамасының сансыз бұзушылықтарына 
қауіп деңгейін барынша төмендету үшін халық заң қоғамынан сауатты, объективті, түсіндірме жұмы-
старын күтуге құқылы. 

Жаңа салықтық саясат экономикалық мәселелерді тиімді шешуге бағытталған. Жалақыны, зейне-
тақыны, шәкіртақыны және жәрдемақыны көбейту – ойға салынған салықтық заңнаманың нәтижесінде 
шешілетін мәселелердің кешені болып табылады. Бұдан басқа, қолайлы инвестициялық орта салмақты 
мемлекеттік бюджетті талап етеді. 

Атап айтылған және басқа да құқықтық мәселелерді айқындату үшін біз өзіміздің автор-ғалымдар-
ды, практиктерді, магистрлерді және докторанттарды шақырамыз. Қазақстан Республикасының барша 
азаматтарына, адамның жоғары дәрежесіне лайықты, өмір сапасы мен амандықты тілейміз. 

                         Ізгі ниетпен, 
                       Бас редактор                Б.Х. Төлеубекова
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Колонка главного редактора

Республика Казахстан делает уверенные шаги по пути вхождения в мировое правовое простран-
ство. Практически все отраслевые законы приведены в единую систему на основе их кодификации. 
Сформировались новые отрасли права: предпринимательское, финансовое, банковское, таможенное и 
др. Стремление Казахстана к обеспечению рыночных отношений надежными партнерами настоятель-
но требует правового регулирования новых для постсоветских стран сфер жизни и деятельности в 
условиях начальной стадии преодоления эпохи «пиратского накопления капитала». Во взаимосвязи с 
этим особого внимания заслуживает процесс приведения налогового законодательства в соответствие с 
мировыми стандартами. Безусловно, усложнение и ужесточение налоговых правоотношений, возлага-
ющих на граждан достаточно весомое бремя обязательных платежей и отчислений, означает принятие 
Казахстаном жесткого, но неизбежного курса на упорядочение и приведение в единую систему спосо-
бов государственного контроля за обращением товаров и капитала, состоянием рынка услуг и рынка 
труда. 

Классическое признание факта эффективности главенствующего признака рынка как саморегулиру-
ющейся системы отношений вовсе не означает хаоса, стихийности и анархии в любой сфере жизни и 
деятельности общества. Природные ресурсы не бесконечны. Бережное к ним отношение может найти 
результативное обеспечение именно при установлении жестко контролирующей налоговой политики. 
От юридической общественности население вправе ожидать грамотной и объективной разъяснитель-
ной работы с тем, чтобы максимально снизить уровень риска получить в перспективе неисчислимые 
нарушения нового налогового законодательства.

Новая налоговая политика, как представляется, нацелена на эффективное решение экономических 
проблем. Повышение заработной платы, пенсий, стипендий и пособий – это комплекс вопросов, реша-
емых благодаря взвешенному налоговому законодательству. Кроме того, благоприятный инвестицион-
ный климат также требует наличия полновесного государственного бюджета.

К освещению названных и иных правовых проблем мы приглашаем наших авторов – ученых, прак-
тиков, магистрантов и докторантов. Желаем всем гражданам Казахстана благополучия и качества жиз-
ни, достойного высокого звания человека. 
  

                  С наилучшими пожеланиями,

Главный редактор                                Б.Х. Толеубекова
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Editor'sColumn

The Republic of Kazakhstan is taking confident steps towards the global legal space. In actual fact, all 
sectoral laws are collected into a single system based on their codification. New law branches have emerged: 
entrepreneurial, financial, banking, customs, etc. Kazakhstan’s striving to provide market relations with reliable 
partners urgently requires legal regulation of new spheres of life and activity for post-Soviet countries in the 
initial stage of overcoming the era of “piracy accumulation of capital”. In conjunction with this, the process of 
bringing tax legislation in line with world standards deserves special attention. Certainly, the complication and 
tightening of tax relations, imposing on the citizens a weighty burden of obligatory payments and deductions, 
means that Kazakhstan takes a hard but inevitable course to streamline and bring in a unified system of state 
control over the circulation of goods and capital, the state of the services market and the labor market.

The fact of the effectiveness classic recognition of the dominant feature of the market as a self-regulating 
system of relations does not at all mean chaos, spontaneity and anarchy in any sphere of life and activity of 
society. Natural resources are not infinite. A careful attitude towards them can be found effective when it 
establishes a strictly controlling tax policy. The public has the right to expect from the legal community literate 
and objective explanatory work in order to minimize the risk of receiving in the future incalculable violations 
of the new tax legislation.

The new tax policy seems to be targeted at effectively solving economic problems. Raising wages, pensions, 
scholarships and allowances is a complex of issues resolved through weighted tax legislation. In addition, a 
favorable investment climate also requires a full-fledged state budget.

To cover these and other legal problems, we invite our authors - scientists, practitioners, undergraduates and 
doctoral students. We wish all citizens of Kazakhstan well-being and quality of life worthy of the high rank of 
a person.

                            Best wishes,

Chief editor               B.Kh. Toleubekova
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ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  ЖӘНЕ  ШЕТЕЛДЕРДЕГІ 
 КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ҚАДАҒАЛАУ  НЫСАНДАРЫ

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасы және шетелдердегі конституциялық бақылауды жүзеге асыру нысандары-

на талдау жасалған. Конституциялық бақылаудың негізгі моделі, оның сан алуан қызметі, осы құқықтық инсти-
туттарды қалыптастыру жолдары мен олардың саралау ерекшеліктері қарастырылады. Конституциялық бақылау-
да Еуропалық Соттың және адам құқықтары туралы Еуропалық соттың артып отырған рөлі атап өтіледі. Осыған 
байланысты азаматтардың құқығын қорғау ісінде бірқатар еуропа елдерінің конституциялық бақылау органда-
рының рөлінің біртіндеп төмендеу үрдісі және олардың қызметінің дау-дамайларды шешу саласына белгілі бір 
араласуы мен мемлекеттік органдар арасында, атап айтқанда, орталық үкімет пен жергілікті билік органдары 
арасында уәкілеттіктерді бөлу баяндалады. 

Түйін сөздер: құқық, конституция, мемлекет, конституциялық бақылау органдары, конституциялық сот, кон-
ституциялық кеңес, адам құқықтары.

Нурсагатов  Е.Н.1

¹магистрант Института Истории и права КазНПУ им. Абая,
 Алматы, Казахстан,
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ФОРМЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  
КАЗАХСТАН  И  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ

Аннотация
В статье дан анализ конституционного контроля в РК и зарубежных стран. Рассмотрены основные модели 

конституционного контроля, его разнообразные функции, пути формирования и квалификационные особенности 
данных правовых институтов. Отмечена возрастающая роль в конституционном контроле Европейского Суда 
и Европейского суда по правам человека. В связи с этим констатируется юридическая тенденция постепенного 
снижения роли органов конституционного контроля некоторых европейских стран в деле защиты прав граждан 
и определенное смещение их деятельности в сферу разрешения конфликтов и распределения полномочий между 
государственными органами, в частности, между центральным правительством и местными органами власти. 

Ключевые слова: право, конституция, государство, органы конституционного контроля, конституционный 
суд, конституционный совет, права человека.
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FORMS  OF  THE CONSTITUTIONAL  CONTROL  IN  THE  REPUBLIC 
OF  KAZAKHSTAN AND  FOREIGN  COUNTRIES

Abstract
In article the analysis of the constitutional control in RK and foreign countries is given. The main models of the 

constitutional control, its various functions, ways of formation and qualification features of data of legal institutes are 
considered. The increasing role in the constitutional control of the European Court and European Court of Human 
Rights is noted. In this regard the legal tendency of gradual decrease in a role of bodies of the constitutional control 
of some European countries in protection of the rights of citizens and a certain shift of their activity to the sphere of 
a resolution of conflicts and distribution of powers between government bodies, in particular, between the central 
government and local authorities is stated. 

Keywords: right, constitution, state, bodies of the constitutional control, constitutional court, constitutional council, 
human rights.

Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі таңда әлем-
де белсенді түрде әртүрлі құқықтық жүйелердің 
жақындасуы басым болатын жалпы құқықтық 
бастау болып қалыптасатын, жалпыға бірдей 
құқық пен заңның үстемдігі, адамның құқықтары 
мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғау 
басымдығымен анықталған. 

Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республика-
сы және шетелдердегі конституциялық қадағалау 
нысандарын теориялық тұрғыдан кешенді түрде 
ашып көрсету болып табылады. 

Осы мақсаттарға қол жеткiзу үшiн төмендегi-
дей біздер төмендегідей мiндеті Қазақстан Респу-
бликасы және шетелдердегі конституциялық қа-
дағалау нысандарын қарастыру болды.

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

Бұндай жағдайда әр елдің конституциясын 
қорғау жүйесі белгілі бір жалпы критерийлерге 
сәйкес болуы қажет. Қазақстанда идеологиялық 
және саяси плюрализмге негізделген, нарықтық 
экономика, демократиялық саяси жүйе мен еркін 
азаматтық қоғам қалыптасуда. 

Бұл Конституцияның үстемдігін қамтамасыз 
ететін, әртүрлі жаңа құқықтық институттарына, 
конституциялық нормалардың дамуына өзінің тү-
зетулерін енгізеді. Қазақстан Республикасы Кон-
ституциясының [1] мәтінінде жаппай биліктің 
бөліну, негізгі заңның үстемдігі, құқықтық мем-
лекет, тұлғаның құқықтары мен бостандығының 
басымдылығы және т.б. қағидалары бекітілген.   

Қазіргі  кезде  конституцияны билік органдары

тарапынан құқықбұзушылықтардан қорғау мен 
сақтауды қамтамасыз ету мәселесі көтеріліп отыр. 

Нәтижесінде жаңадан құрылған мемлекет-
тік билікпен институттар арасында ерекше 
орын конституциялық бақылау органдарына ар-
налған, олардың басты мақсаты болып негізгі 
заңды қорғау болып табылды. Олардың қатары-
на Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесі [2] жатады. Осыған байланысты, өздігінен 
конституциялық әділеттілікті құруы мен қызмет 
етуіндегі польшалық тәжірибені зерттеу берілген 
аймақтағы мемлекеттің дамуының жалпы тен-
денциясын қарастыру ерекше назарға ие болады. 
Бөтен елдің позитивті және негативті тәжірибесін 
зерттеу біреудің кемшіліктерінде үйреніп және 
өзіңдікін алдын алып оны болдырмауына мүмкін-
дік береді. 

Демократиялық мемлекетті құру үрдісіндегі 
бастапқы кездегі тең дәрежедегі жағдайда тұрған 
басқа мемлекеттердің жетістіктері мен сәтсіздік-
терін білу, отандық конституциялық әділеттілік 
моделін жетілдіруге көмектесуі мүмкін. Қа-
зақстан Республикасы мен шетелдердегі жоғарғы 
оқу орындарында оқытудың теориялық деңгейін 
жоғарлату мақсатында, студенттерде конститу-
циялық-құқықтық институттардың мәнін терең 
түсінігінің қалыптасуында ерекше маңыздылыққа 
ие болады.

Конституциялық қадағалаудың жүйесі туралы 
айтсақ, қазіргі жағдайда Конституцияны қорғауды 
жүзеге асыратын органдардың үш үлгісін көрсе-
туге болады: біріншісі – конституциялық қадаға-
лауды  жалпы  юрисдикциялық  соттардың жүзеге 
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асыруы – соңғы инстанциясы Жоғарғы Сот бо-
лып табылады. Жалпы соттар жүзеге асыратын 
конституциялық қадағалау негізінен англосаксон-
дық құқық елдерінде 120 тараған – АҚШ, Дания, 
Австралия, Бразилия т.б. (Ұлыбританияның өзі 
бұған кірмейді деп есептеледі). екіншісі – еуропа-
лық үлгі – арнайы құрылған сот органдары жүзеге 
асырады(конституциялық соттар); Мұндай елдер-
ге Испания, Австрия, Германия, т.б. елдер жата-
ды. үшіншісі – сот жүйесіне жатпайтын арнайы 
құрылған органдар жүзеге асырады (мысалы, ҚР-
да Конституциялық Кеңес), бұл органдарды “ква-
зи сот” органдары деп те атайды. 

Конституциялық қадағалаудың үшінші үлгісі – 
бұл сот органдарына кірмейтін арнайы құрылған 
органдармен жүзеге асырылатын қадағалау. Жоға-
рыда оларды “квази сот” органдары (конститу-
циялық кеңес.) деп атадық. Мұндай органның 
классикалық үлгісі болып Франция табылады. 
Қазақстан Республикасында осындай үлгідегі 
елдердің қатарына жатады. Қазақстанда мұндай 
орган болып Конституциялық Кеңес табылады. 
Бұл үлгінің алдыңғы үлгімен ұқсастығы: Консти-
туциялық сотта “квази сот” органында қылмы-
стық, азаматтық сот істерін қарамайды. Екеуі де 
тек конституциялық қадағалау функциясын жүзе-
ге асырады. Ал, ерекшелігі, квази сот органдары 
істі конституциялық іс жүргізу тәртібімен қарай-
ды. Ал, конституциялық сот болса, істі сотта іс 
қарау тәртібімен жүргізеді. Ондай істі жүргізуге 
куәлар, тараптардың өкілдері, БАҚ, өзге мүдделі 
емес тұлғалар қатысуы мүмкін, сотта іс қараған-
дай хаттама жасалады, т.б. 1995 жылғы Конститу-
ция Конституциялық Соттың орнына Конституци-
ялық Кеңесті құрды. Ол бұрыңғыдай республика 
Конституциясын қорғау жөніндегі сот билігінің 
жоғары органы емес, ешбір билік тармағына кір-
мейтін, мүшелері тәуелсіз қызмет ететін консти-
туциялық қадағалау органы болып табылады [3, 
248-249 бб.]. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, жазба Конститу-
ция елдегі басқа барлық нормативтік құқықтық 
актілерге қарағанда жоғары заң күшіне ие бола-
ды. Сондықтан да жарияланатын кез келген нор-
мативтік құқықтық актілер конституцияға сәйкес 
келетін түрде ғана жүзеге аса алады.

Мұндай істі тәжірибеде нақтылап отыру мін-
деті конституциялық қадағалау (бақылау) ор-
ганына жүктеледі, яғни бұл орган нормативтік 
құқықтық актілердің конституцияға сәйкес екен-
дігін тексеруді жүзеге асырып отырады.

Осы қызметті алғаш рет АҚШ-тың Жоғарғы 
Соты 1803 жылғы сот құрылысы жайлы заңның 
13-бөлімін   АҚШ-тың  конституциясына  қарама-

қайшы деп тауып, оны қолдануға болмайты-
нын өз шешімінде бекітті. Осылайша, АҚШ-тың 
Жоғарғы Соты конституциялық қадағалау (бақы-
лау) органының қажеттілігін көрсетіп берді. Сай-
ып келгенде,АҚШ-тың Жоғарғы Соты осы күнге 
дейін конституциялық қадағалау (бақылау) орга-
ны қызметін де атқарып келеді.

Қазіргі кезде жазба конституциясы бар әлемнің 
барлық елдерінде конституциялық қадағалау 
(бақылау) органы енгізілген. Олар төмендегі екі 
түрде қолданылады:

1. Конституциялық қадағалау (бақылау) қыз-
метін жалпы сот юридикциясына жататын соттар-
дың бәрі атқарады (Аргентина, Дания, Норвегия, 
Канада, Жапония, т.б. елдерде). Мұндай консти-
туциялық қадағалау (бақылау) жүйесін американ-
дық (орталықтанбаған) деп атайды.

2. Жалпы сот юрисдикциясы жүйесіне ен-
бейтін арнайы квази-соттық органдар құрылып, 
олардың негізгі қызметіне конституциялық қа-
дағалау (бақылау) жатады (мысалы, Ресей, ФРГ, 
Франция, Италия). Конституциялық қадағалау 
(бақылаудың) мұндай түрін еуропалық (орта-
лықтанған) деп атайды.

Конституцияға жатпайтын нормативтік 
құқықтық актілерді тану (толық не жартылай) өзі-
не лайықты заң зардаптарына апарып соғады:

1. Конституция бойынша конституциялық 
қадағалау (бақылау) қарастырылған елдерде (Ре-
сей, Канада, Индия, Өзбекстан, т.б.) конституци-
ялық емес деп танылған заңдар жойылуға жатады.

2. Конституция бойынша тікелей консти-
туциялық қадағалау (бақылау) қарастырылмаған 
елдерде конституциялық емес заңдар автоматты 
түрде жойылуға жатпайды. Мұны тек парламент, 
не болмаса нормативтік актіні қабылдаған орган 
(әлбетте, тек нормативтік акт болса) жүзеге асыра-
ды. Алайда, әрдайым конституциялық қадағалау 
(бақылау) органы наразылық білдірген акт соттар 
тарапынан қабылданбайды [4, 65 б.].

Конституциялық қадағалау (бақылау) органда-
ры әртүрлі жолдармен құрылады.

Сөйтіп, Австрияның федеральдық конституци-
ялық сотының мүшелері үкіметтің ұсынысымен 
президент тарапынан тағайындалады.

Италияның конституциялық сотының мү-
шелері президент, парламент және магистрату-
ра тарапынан, ал Францияның конституциялық 
кеңесінің мүшелері президент, ұлттықжиналыс 
төрағасы және сенат төрағасы тарапынантеңдей 
үлеспен тағайындалады. Бұл елдің бұрынғы пре-
зиденті болған адам өмір бойы Францияның кон-
ституциялық кеңесінің мүшесі болып саналады.

Көптеген  елдерде  конституциялық   қадағалау 
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(бақылау) органы мен конституциялық сот ісін 
жүргізу үшін арнайы заңдар қабылданады.

Конституциялық сот – бірқатар елдердегі кон-
ституциялық бақылау бірден-бір немесе басты 
міндеті болып табылатын ерекше орган. Жоғарғы 
соттардан өзгеше түрде ол жалпы соттар жүй-
есіне кірмейді. Бір елдерде (мысалы, Ресейде) 
ол ерекше санаттағы сот деп саналып, тиісінше 
сот жүйесіне кіреді, екінші бір елдерде (мысалы, 
Германияда, Италияда, Румынияда, Болгария-
да, Моңғолияда) сот билігіне жатпайтын ерекше 
бақылау органы болып табылады. Конституци-
ялық соттың мүшелерін не парламент сайлайды 
(Германияда, Хорватияда), не мемлекет басшысы 
тағайындайды (Кипрде); кейде Конституциялық 
сот мүшелерін парламенттер, басқа да билік және 
әділет органдары тағайындайды (мысалы, Итали-
яда Конституциялық сотты президент, парламент 
және магистратура бірдей үлесте тағайындайды). 

Конституциялық қадағалауға сәйкес әр мемле-
кеттің өзіне тән ерекшеліктері бар. Мысалы, Да-
нияда алдын ала конституциялық қадағалауды бір 
палаталы Парламенттің Төрағасы жүзеге асырады 
(егер, ол заң жобасын Конституцияға қайшы деп 
тапса, оны талқылауға жол бермеуі мүмкін).

Қазіргі кезде тоталитарлық социализм ел-
дерінде конституциялық қадағалаудың арнайы 
органдары жоқ. Олар болмауы тиіс деп саналады, 
себебі мұндай органдардың болуы Парламенттің 
үстемдігін бұзады деп есептелінеді. Ал, социа-
листік елдерде конституциялық қадағалау функ-
циялары парламентке және оның тұрақты түрде 
әрекет ететін органына жүктелген. Конституци-
ялық бақылаудың арнайы органдары Парламент-
тің үстемдігі тұжырымдамасы алғаш рет қалып-
тасқан Ұлыбританияда да, Нидерландыда да жоқ. 
Бельгияда 1994 жылы Конституцияның кейбір 
ережелерінің сақталуын тексеретін Төрелік сот 
құрылды, ол тексеретін ережелер тек ұлттық тең 
құқылық саласына қатысты.

Конституциялық қадағалау органдарының үн-
деулері, қаулылары әдетте нақты актілерге, нор-
маларға немесе фактілерге жатады және жалпы, 
нормативтік сипатты иеленбейді.

Конституциялық бақылау жалпы, нормативтік 
сипатқа ие міндеттеуші шешімдерді тікелей қа-
былдауды көздейді. Конституциялық бақылауды 
мамандандырылған органдар жүзеге асырады 
(мысалы, конституциялық соттар). Дегенмен, кон-
ституциялық қадағалаудың және конституциялық 
бақылаудың функцияларын әрқашанда айқын 
ажыратыла бермейді (мысалы, социалистік елдер-
де). Конституциялық қадағалау ең алдымен кон-
ституциялық   нормалардың   бұзылуының  нақты 

фактісін анықтауды көздейді, ал мұндай актілерді 
жою туралы шешімді осындай бұзушылықтарға 
жол берген органдар немесе олардан жоғары 
тұрған мемлекеттік органдар қабылдайды.

Ал, Швецияда қадағалауды жоғары инстанция 
соттарынан тұратын заң шығарушылық кеңес жү-
зеге асырады, алайда оның қорытындысы алдын 
ала сипатқа ие және заң жобасын одан әрі Парла-
ментке жіберуге кедергі жасамайды.

Конституциялық бақылау тәжірибесінде олар 
тек өздері қабылдаған шешімдерде конституция-
лар ережелерінің дұрыс түсіндірілмеу жағдайла-
ры кездеседі. Конституциялық сот мүшелерінің 
ерекше пікірлері шешімдері қабылау кезінде да-
уыстардың шамалы ғана басым болуы жанама 
түрде оған дәлел болып табылады. 

Конституциялық бақылау бұл құқықты сот-
тардың иеленуінің негізінде (АҚШ) немесе 
әдет-ғұрыптың негізінде (Норвегия) пайда болды 
және бұл жағдайда ол азаматтар мен заңды тұлға-
лардың жеке талап-арыздары бойынша жүзеге 
асырылады. 1920 жылдардан бастап конституци-
ялық бақылау институты конституцияларда көз-
деле бастады және арнайы конституциялық сот-
тар құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан соң 
конституциялық бақылау кеңінен тарала баста-
ды. Конституциялық бақылау органдары заңның 
күшін жоймайды, олардың бұлайша әрекет етуге 
құқығы жоқ. Олар тек оның конституцияға сәй-
кестігі туралы шешім қабылдайды, Егер заң, өзге 
де акт, оның ережелері, баптары конституцияға 
сәйкес емес деп танылса, бұл оларды ресми түр-
де қолданылмайды деп тануды білдіреді, соттар 
мен мемлекеттің өзге де органдары, қоғамдық 
бірлестіктер, азаматтар оларды қолдануға құқылы 
емес [5, 34 б].

Конституциялық бақылау жасаумен қатар 
Конституциялық соттың конституцияны түсін-
діруге, саяси партиялар қызметінің конституци-
яға сәйкестігі мәселесін шешуге, құзырет туралы 
дауларды қарауға, т.б. құқығы бар. Қазақстан Ре-
спубликасында Конституциялық сот 1995 жылға 
дейін елімізде нормативтік актілердің Конститу-
цияға сай келуін қадағалайтын орган болып келді. 
Ол 1992 ж. 6 маусымда қабылданған “Қазақстан 
Республикасының Конституциялық соты тура-
лы” Қазақстан Республикасының Заңы негізінде 
құрылды. 

“Қазақстан Республикасының Конституциялық 
соты туралы” заңда анықталғанындай, бұл орган-
ның құзыретіне актілердің конституциялылығын 
қараумен қатар, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің, Министрлер Кабинетінің мүшелерінің, 
Жоғарғы  сот пен  Жоғарғы  Төрелік сот төрағала-
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рының, Бас прокурордың, Қазақстан Республика-
сы дипломатиялық, өзге де өкілдіктерінің өкілет-
тігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе 
қозғалған ретте олардың Республика Конститу-
циясы мен заңдарын сақтауы туралы қорытынды 
беру, азаматтардың конституциялық құқығына 
қатысты құқық қолдану тәжірибесінің Конститу-
цияға сай келуі туралы істерді қарау, тиісті заңда 
көрсетілген нақты мәселелер бойынша іс қозғау, 
т.б жатты. 1995 жылғы Конституцияға сәйкес 
Конституциялық соттың орнына сот жүйесіне 
кірмейтін Конституциялық Кеңес құрылды. Кон-
ституциялық Кеңес Қазақстан Республикасының 
Президентінің, Сенат Төрағасының, Мәжіліс 
Төрағасының, Премьер-Министрдің, Парламент 
депутаттарының жалпы санының кемiнде бе-
стен бiр бөлігінің өтініштері бойынша: дау туған 
жағдайда Республика Президентiнің сайлауын, 
Парламент депутаттарының сайлауын өткізудің 
және республикалық референдум дұрыстығы ту-
ралы мәселенi шешедi; Парламент қабылдаған 
заңдарға Президент қол қойғанға дейiн олардың 
Конституцияға сәйкестiгiн қарайды; Республика-
ның халықаралық шарттары бекiтiлгенге дейiн 
олардың Конституцияға сәйкестiгiн қарайды; Кон-
ституция нормаларына ресми түсiндiрме береді; 
Конституцияның 47 бабының 1 және 2 тармақта-
рымен  қарастырылған  жағдайларда  қорытынды-

лар береді; Парламент және оның палаталары қа-
былдаған қаулылардың Республика Конституция-
сына сәйкестігін қарайды. 

Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық Кеңесі мемлекеттiк орган 
ретiнде Республиканың бүкiл аумағында Қа-
зақстан Республикасы Конституциясының жоға-
ры тұруын қамтамасыз етедi. Конституциялық 
Кеңес жетi мүшеден тұрады, олардың өкілеттігі 
алты жылға созылады. Республиканың экс-Пре-
зиденттерi құқығы бойынша ғұмыр бойы Консти-
туциялық Кеңестің мүшелері болып табылады. 
Конституциялық Кеңестің Төрағасын Республи-
ка Президенті тағайындайды, және дауыстар тең 
бөлінген жағдайда, оның даусы шешуші болып 
табылады. Конституциялық Кеңестiң екi мү-
шесiн Республиканың Президентi, екi мүшесiн 
Парламент Сенаты және екi мүшесiн Парламент 
Мәжiлiсi қызметке тағайындайды. Конституци-
ялық Кеңес мүшелерiнiң жартысы әрбiр үш жыл 
сайын жаңартылып отырады.

Конституциялық бақылау институтымен қатар 
мемлекетте заңдылық режимі үшін биліктің жа-
уапкершілігі ретінде конституциялық-құқықтық 
жауапкершілік институты мағынасында Консти-
туцияны құқықтық қорғау механизмін анықтай-
тын, негізгісі болып табылады.
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Актуальность. Право на образование – одно из 
наиболее существенных конституционных прав 
человека, создающее предпосылки для развития 
личности и общества в целом. Законодательное 
закрепление права на образование – важнейшая 
предпосылка политического, экономического, 
социального и духовного развития общества. 
Главной задачей любого государства является 
обеспечение права на получение высшего обра-
зования путем предоставления равных стартовых 
возможностей гражданам и создания организаци-
онно-правовых, социальных и финансово-эконо-
мических условий для развития системы образо-
вания.

Новизна – определение потенциальных вну-
тренних возможностей вузов и трудоустройства 
их выпускников с целью создания и развития на-
циональных особенностей системы образования.

Методология – изучение зарубежного опыта 
совершенствования профессионального образова-
ния, анализ показателей развития вузов в Казах-
стане.

Цели и задачи – выявление проблем совершен-
ствования развития высшей школы в Казахстане и 
предложение мер по их решению.

Задачи:
– показать основные проблемы высшего обра-

зования в Республике Казахстан;

– расширить институт дополнительного обра-
зования для высокой квалификации;

– повышение грамотности и возможность по-
стоянного обновления знаний как фактор устой-
чивого развития;

– необходимость привлечения работодателей 
для организации производственных практик для 
студентов.

Введение 
Право на высшее образование может быть ре-

ализовано в настоящее время в условиях Болон-
ского процесса, направленного на сближение и 
гармонизацию систем высшего образования стран 
Европы с целью создания единого европейского 
пространства высшего образования. Болонский 
процесс берет свое начало в середине 1970-х гг., 
когда Советом министров Европейского союза 
была принята резолюция о первой программе со-
трудничества в сфере образования. В 1998 г. ми-
нистры образования четырех европейских стран 
(Германии, Франции, Италии и Великобритании), 
принимавшие участие в праздновании 800-летия 
Парижского университета, пришли к выводу, что 
сегментация европейского высшего образования 
препятствует развитию образования в Европе. 
Ими в 1998 г. была подписана Сорбонская декла-
рация,  целью  которой  являлось  создание общих 
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положений  по формированию  и  стандартизации 
европейского пространства высшего образова-
ния. Например, поощрение мобильности как для 
студентов и выпускников, так и для профессор-
ско-преподавательского состава, обеспечение со-
ответствия квалификаций современным требова-
ниям на рынке труда и др. 
Цели Сорбонской декларации позднее были под-
тверждены при подписании Болонской декла-
рации, в которой 29 стран приняли на себя обя-
зательство повысить конкурентоспособность 
европейского образовательного пространства, 
подчеркивая необходимость сохранения незави-
симости и самостоятельности всех высших учеб-
ных заведений. В настоящее время Болонская де-
кларация является ключевым актом, создающим 
правовую основу для построения единого евро-
пейского пространства высшего образования. Эта 
цель – построение европейского образовательного 
пространства – должна быть реализована путем 
создания легко сопоставимых степеней, перехода 
на двухуровневое образование, введения системы 
кредитных баллов, разработки единого европей-
ского приложения к диплому, развития академи-
ческой мобильности и т. д.
Образование является одним из главных социаль-
но-экономических приоритетов, влияющих на все 
сферы общественной жиз-ни, во многом опреде-
ляющих эффективность экономики страны, воз-
можности для интеграционных процессов и др.
Позитивные перемены в социальной, экономиче-
ской и политической жизни общества в преддве-
рии третьей индустриальной революции создают 
растущую потребность в высококвалифици-ро-
ванных кадрах. В своем послании Президент 
Казахстана Н. Назарбаев «Стратегия «Казах-
стан-2050» отмечал «ключевое условие успеха 
новой экономической политики должно быть под-
креплено кадрами» [1].
Отечественное высшее профессиональное об-
разование, так же как и экономика, длительное 
время развивались, ориентируясь на потребно-
сти внутреннего рынка. Процессы глобализации 
ускорили тенденцию вхождения Казахстана в 
международную образовательную сферу и выя-
вили несоответствия качественных характеристик 
результатов образования новым требованиям к 
подготовке кадров. Казахстанская высшая школа 
с целью вхождения в международный образова-
тельный блок, поддержала интегрирование в Бо-
лонский процесс (страна-участник с 2010 г.), ос-
новными целями которого являются содействие в 
мобильности обучения и трудоустройства граж-
дан, повышение международной конкурентоспоб-

ности высшего образования. Вместе с тем имеют-
ся структурные проблемы, указывающие на необ-
ходимость организационно-экономических изме-
нений в системе образования.

В сложившихся условиях представляется це-
лесообразным использовать возможности Бо-
лонского протокола по выбору индивидуального 
образовательного проектирования и получения 
дополнительных карьерных преимуществ на вну-
треннем и международном рынке труда, повысив 
тем самым его доступность и качество.

Основная часть исследования
В мировом сообществе роль и значение образо-

вания в последнее время рассматриваются в каче-
стве главного фактора социально-экономического 
прогресса. Как отмечают специалисты Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), «темпы базового долгосрочного роста 
экономики в странах ОЭСР зависят от поддержа-
ния и расширения базы знаний... Сравнительные 
преимущества стран все меньше и меньше опре-
деляются богатством природных ресурсов или 
дешевой рабочей силой и все больше – техниче-
скими инновациями и конкурентным применени-
ем знаний. Экономический рост сегодня является 
в такой же мере процессом накопления знаний, 
как и процессом накопления капитала» [2]. Об 
этом же ведет речь Н. Назарбаев в своем послании 
народу Казахстана, называя десять глобальных 
вызовов ХХІ века: ускорение исторического вре-
мени; глобальный демографический дисбаланс; 
угроза глобальной продовольственной безопас-
ности; острый дефицит воды; глобальная энерге-
тическая безопасность исчерпаемость природных 
ресурсов; Третья индустриальная революция; на-
растающая социальная нестабильность; кризис 
ценностей нашей цивилизации; угроза новой ми-
ровой дестабилизации [1, с. 8].

Мировое пространство соединяет националь-
ные образовательные системы разного типа и 
уровня и позволяет выделить современные тен-
денции:

– стремление к демократической системе об-
разования, доступности образования для всего 
населения, преемственности уровней, предостав-
лению большей самостоятельности учебным заве-
дениям;

– увеличения учебно-организационных меро-
приятий, направленных на удовлетворение раз-
носторонних интересов и способностей учащих-
ся;

– рост рынка образовательных услуг;
– сочетание централизации и автономии в 

управлении;
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– постоянное обновление образовательных и 
исследовательских программ;

– ориентир на воспитание «одаренной» моло-
дежи посредством раскрытия и развития ее спо-
собностей.

Для стран с активно развивающейся экономи-
кой инвестиции в человеческий капитал стано-
вятся приоритетом конкурентоспособности госу-
дарства, сохранения и воспроизводства ресурсов, 
формирования общества знаний. Идеи устойчиво-
го развития открывают массу возможностей для 
всех сфер народного хозяйства, бизнеса, трансна-
циональных компаний и др.

Показатели мирового развития экономики 
свидетельствуют о сложных процессах, когда ди-
намично развивающееся государство сохраняет 
уровень страны с низким размером произведён-
ной валовой продукции на 1 человека, а страны 
с меньшим населением перешагнули 6-ой и даже 
7-ой технологический уклад, демонстрируют вы-
сокие технологии.

Зарубежными аналитическими центрами в 
2009 г. в число 10 наиболее динамично развива-
ющихся экономик мира были включены: Россия, 
Бразилия, Китай, Индия, Польша, Мексика, Ар-
гентина, Турция, ЮАР, Индонезия [3]. Казахстан 
также добился высоких темпов развития наци-
ональной экономики. Средние темпы развития 
экономики за последнее 10-летие составили 6,7%, 
а максимальное значение – 10,7% – достигнуто в 
2006 г. Эти достижения позволяют говорить о воз-
можности перехода экономики страны в разряд с 
динамичным развитием.

Ключевым фактором успешной реализации 
программ развития является человек, уровень 
его грамотности и возможность постоянного об-
новления знаний. Исследования международных 
организаций в области грамотности населения 
различных стран, доступности образования и си-
стеме подготовки специалистов демонстрируют 
современное состояние и потенциал к их развитию.

Казахстан присоединился к процессу форми-
рования общеевропейского пространства высшего 
образования в первом десятилетии нового тысяче-
летия, когда в Европе был накоплен полувековой 
опыт сотрудничества в сфере образования. В на-
стоящее время систему образования в Казахстане 
можно оценить как реформирующуюся. Суще-
ствующая политика в образовании под влиянием 
внутренних и внешних факторов в течение по-
следних 10 лет претерпевает ряд изменений.

В настоящее время в республике отмечается 
перенасыщение рынка высшими учебными заве-
дениями и качества предоставляемых в них услуг. 

На почти 16 миллион населения приходится 150 
вузов или 1 вуз на чуть более 100 тысяч человек. 
В то время как страны-лидеры в области образо-
вания имеют значительные показатели по соотно-
шению числа учебных заведений и населения 650-
700 тысяч человек (Великобритания: 89 вузов на 
60,4 млн. населения; соответственно, Финляндия: 
20 и 5,2 млн.; Чехия: 60 и 10,2 млн.[4]).

В этих целях проводится политика по сокра-
щению числа вузов путем оценки соответствия 
материально-технической базы, квалификации 
профессорско-преподавательского состава требо-
ваниям Министерства образования и науки РК к 
качеству образовательных услуг. 

Еще одна проблема – снижение контингента 
абитуриентов в вузах, обусловленное низкой рож-
даемостью детей в 90-е гг. прошлого столетия, 
имеющее тенденцию к углублению, а сокращение 
числа молодежи старшего школьного и студенче-
ского возраста будет продолжаться по прогнозам 
демографов до 2017-2018 гг. Так, число выпуск-
ников школ, сократилось в 2006 г. со 191 тыс. до 
138 тыс. в 2010 г.

Сокращение количества вузов на фоне услож-
нения демографической ситуации способно при-
вести к росту качества обучения, но и побуждает 
вузы к снижению требований к абитуриентам и 
недобросовестной конкуренции или могут быть 
продиктованы лишь корпоративными или полити-
ческими интересами.

Доступность образования выступает еще од-
ним сдерживающим фактором качественных из-
менений в образовательной политике. Массовость 
высшего образования привела к потере стандарта 
высокой теоретической и практической подготов-
ки выпускника и была сведена к выдаче образова-
тельного документа. Тем самым, у населения про-
пало доверие к системе образования и качеству 
предоставляемых знаний. Вместе с тем экономи-
ческие реалии требуют постоянного обновления 
знаний в связи с научно-техническим прогрессом 
и высокой конкуренцией трудовых ресурсов в ус-
ловиях глобализации.

Переход на Болонскую систему содействует 
встраиванию отечественных вузов в глобальное 
университетское сообщество, в котором бакалав-
ры могут получать магистерские степени в других 
странах. Объем мирового рынка образовательных 
услуг составляет порядка 100 млрд. долл., при 
этом если только США ежегодно получают в сред-
нем 14-15 млрд. долл. от обучения иностранных 
студентов, то доля Казахстана на мировом рынке 
образовательных услуг не превышает одного про-
цента, что заметно меньше нашей доли в населе-
нии или в экономике мира.
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Неудовлетворенность качеством и стоимостью 
предоставляемых образовательных услуг в вузах 
подтолкнуло к поиску альтернативы отечествен-
ному обучению и оттоку казахстанской молодежи 
за рубеж. Так, к 2012 г. за рубежом обучались око-
ло 30 тысяч казахстанских студентов по програм-
ме «Болашак» и другим международным образо-
вательным проектам [5].

В настоящее время растет потребность в по-
ливалентных специалистах, быстро адаптиру-
ющихся к колебаниям рынка и готовых решать 
разнообразные задачи в рамках деятельности 
предприятия, в отличие от узкоспециализирован-
ных профессионалов, работающих в условиях га-
рантированной занятости. Опыт западных стран 
показывает, что для их подготовки не нужно полу-
чать несколько высших образований, достаточно, 
ввести дополнительные курсы на других факуль-
тетах или сертифицированные курсы. Это позво-
лит создать ключевую компетенцию, которую дру-
гие будут дополнять.

Массовость высшего образования связана не 
столько с тягой молодежи к знаниям, сколько со 
сложившимся представлением о том, что высшее 
образование является необходимым условием для 
принадлежности к среднему классу. При этом 
отношение работодателей к выпускникам двой-
ственное: необходим диплом бакалавра или ма-
гистра с набором общекультурных компетенций. 
В связи с этим, работодатели смогли бы помочь 
вузам с организацией производственных практик, 
сформировав четкие запросы к набору и уровню 
навыков, которыми должны обладать по выходе из 
вуза специалисты, т.к. отрасль ставит личностные 
компетенции выше профессиональных. То есть 
необходимо пересмотреть перераспределение ре-
сурсов высшего образования в пользу подготовки 
специалистов, способных работать в смежных от-
раслях.

Фундаментальное образование должно оста-
ваться  прерогативой  государства, где необходимо 

делать отбор из небольших групп интеллектуалов, 
которые должны получать «штучное» образова-
ние мирового уровня. Причем доступ в эти груп-
пы необходимо осуществлять на строгой основе 
меритократических начал.
Также следует обратить внимание на возможно-
сти института дополнительного образования, слу-
жащего повышению общей культуры – фактора, 
необходимого для современного работника вы-
сокой квалификации. Этот сегмент образования 
способствуют развитию гражданского сознания, 
что важно для формирующегося общества. Кро-
ме того,  необходимо  пересмотреть  размещения  
на-циональных и государственных вузов с учетом 
индустриально-инновационных кластеров стра-
ны; определить ежегодные потребности региона 
в квалифицированных кадрах и специалистов с 
высшим образованием в зависимости от концеп-
ции его развития; решить социально-финансовые 
проблемы студентов, преподавателей и научных 
работников.

Полученные результаты (выводы)
Таким образом, система управления казахстан-

скими высшими учебными заведениями не позво-
ляет реализовать потенциальные возможности в 
обеспечении опережающего развития экономики 
страны в силу множества объективных и субъ-
ективных причин. И для решения сложившихся 
проблем при выпуске специалистов необходима 
направленная работа по повышению компетент-
ности и мотивации труда педагогов, совершен-
ствованию материально-технической базы уч-
реждений образования, широкому использованию 
международного опыта, современных образова-
тельных технологий и информационных ресурсов, 
совершенствованию образовательных программ, 
внедрении механизмов управления, стимулирую-
щих работу учреждений, в т.ч. по формированию 
духовно-нравственных ценностей, навыков здоро-
вого образа жизни, гражданственности и патрио-
тизма, ответственности и трудолюбия молодежи.
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ДОСТУП  К  ОБРАЗОВАНИЮ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ  (XVII -XIX ВВ.)

Аннотация
Мировая социально-правовая практика свидетельствует о том, что человечество на протяжении последних 

трех столетий вопросам образования в целом обращает пристальное внимание. Острота проблем в этой части 
наиболее ярко проявляется в таких нормативных правовых актах, которые принимались в периоды острых со-
циально-политических катаклизм. Такая «привязка» может быть объяснена, во-первых, тем, что решение про-
блем в сфере образования требует применения политических мер воздействия; во-вторых, в структуре общего-
сударственной политики образование занимает самостоятельное место и имеет свое собственное наименование 
– «государственная политика в сфере образования»; в-третьих, образование, как неотъемлемый элемент культу-
ры, способно влиять на процессы формирования мировоззрения, в том числе в таком качестве, когда оно может 
играть определяющую роль в восприятии и поддержании доминирующей идеологии политической элиты. С 
учетом особенностей исторического момента, в рамках которого обеспечение доступа к образованию обладало 
высокой степенью актуальности, в одних случаях речь шла вообще об образовании, в других – об образовании 
сообразно тем его уровням, которые просматривались в условиях уже развитой системы образования.

Актуализация высшего образования – своеобразный результат цивилизационных процессов. Истоки вос-
требованности доступа к образованию вообще относятся к начальным этапам формирования потребности в 
высшем образовании, а отсюда – и проблем доступа к этому уровню образования.

В статье проанализирован определенный объем исторически значимых документов (нормативных право-
вых актов), охватывающих XVIII-XIX вв., имеющих значение в процессе формирования мировой политиче-
ский мысли о месте, роли, значении в развитии общественных отношений образования вообще, высшего обра-
зования – в частности.

Ключевые слова: образование, высшее образование, политика в сфере образования
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Институтының Заңтану кафедрасының профессоры,
Алматы қ., Қазақстан

БІЛІМГЕ  ҚОЛ  ЖЕТКІЗУ:
ТАРИХИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  АСПЕКТ  (XVII -XIX Ғ.)

Аңдатпа
Әлемдік әлеуметтік-құқықтық тәжірибе адамзаттың соңғы үш жүзжылдықтағы білім беру мәселелеріне 

тұтастай назар аударатынын куәландырады. Бұл бөліктегі проблемалардың өткірлігі өткір әлеуметтік-саяси 
катаклизм кезеңінде қабылданған нормативтік құқықтық актілерде айқын көрінеді. Мұндай» байлау « бірінші-
ден, білім беру саласындағы проблемаларды шешу Ықпал етудің саяси шараларын қолдануды талап ететіндігі 
түсіндірілуі мүмкін.; екіншіден, жалпы мемлекеттік саясат құрылымында білім беру дербес орын алады және 
өзінің «білім беру саласындағы мемлекеттік саясат» деген атауына ие; үшіншіден, мәдениеттің ажырамас эле-
менті ретінде білім беру дүниетанымның қалыптасу процестеріне, оның ішінде саяси элитаның басым идеоло-
гиясын қабылдау мен қолдауда айқындаушы рөл атқара алатындай сапада ықпал етуге қабілетті. Тарихи сәттің 
ерекшеліктерін ескере отырып, білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз ету өзектіліктің жоғары деңгейіне ие 
болған, бір жағдайда жалпы білім туралы, ал басқаларында – білім беру жүйесінің дамыған жағдайында көрін-
ген деңгейіне сай білім туралы сөз болды.

Жоғары білім берудің өзектілігі-өркениеттік процестердің өзіндік нәтижесі. Білім алуға қолжетімділіктің 
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талап етуінің қайнар көздері жалпы жоғары білім беруге қажеттілікті қалыптастырудың бастапқы кезеңдеріне, ал 
осыдан – білім берудің осы деңгейіне қол жеткізу проблемаларына жатады.

Мақалада білім берудің қоғамдық қарым-қатынастарын дамытудағы орны, рөлі, маңызы туралы әлемдік саяси 
ой қалыптастыру процесінде жалпы, жоғары білім беру – атап айтқанда тарихи маңызы бар құжаттардың (норма-
тивтік құқықтық актілердің) белгілі бір көлемі талданды.

Түйін сөздер: білім, жоғары білім, білім беру саясаты

B.Kh. Toleubekova¹
¹doctor of law, Professor of the Department of law Of the Institute of history and law of Abai KazNPU, 

Almaty, Kazakhstan

ACCESS  TO  EDUCATION:
HISTORICAL-LEGAL  ASPECT  (XVII -XIX V.)

Abstract
The world social and legal practice shows that the mankind during the last three centuries pays close attention to the 

issues of education as a whole. The acuteness of the problems in this part is most clearly manifested in such normative 
legal acts, which were adopted during periods of acute social and political cataclysms. This» binding « can be explained, 
firstly, by the fact that the solution of problems in the field of education requires the use of political measures of influence; 
secondly, in the structure of national policy, education occupies an independent place and has its own name – «state policy 
in the field of education»; thirdly, education, as an integral element of culture, can influence the processes of formation 
of worldview, including in such a way as it can play a decisive role in the perception and maintenance of the dominant 
ideology of the political elite. Taking into account the peculiarities of the historical moment in which access to education 
had a high degree of relevance, in some cases, it was all about education, others about education according to those levels, 
which were examined in the conditions of the already developed system of education.

Actualization of higher education is a peculiar result of civilizational processes. The sources of demand for access to 
education in General relate to the initial stages of the formation of the need for higher education, and hence the problems 
of access to this level of education.

The article analyzes a certain amount of historically significant documents (normative legal acts) coveringvv XVIII 
- XIX centuries, which are important in the process of formation of the world political thought about the place, role, 
importance in the development of social relations of education in General, higher education – in particular.

Keywords: education, higher education, education policy

Введение
Прогрессивная политическая мысль находи-

ла свое объективное отражение в доктринах, ко-
торые в современных условиях воспринимаются 
как историко-правовые акты постольку, поскольку 
они затрагивали общечеловеческие ценности и 
оказали свое влияние на исторический ход раз-
вития общественных отношений стран Европы, 
Азии и обеих Америк.

Можно было бы подвергнуть анализу Вели-
кую Хартию Вольностей 1215 года, положившей 
начало формированию сословно-представитель-
ной монархии Англии. Именно с этого документа 
принято вести отсчет времени, когда было поло-
жено начало политико-правовому понятию «су-
веренитет». Однако, предмет настоящего иссле-
дования ограничен тем историческим периодом, 
когда образование в широком смысле приобрело 
политико-правовое значение. Постепенно, уже в 
XVIII веке, образование приобрело статус поли-
тико-правового института и уже стало выступать 
в качестве одного из инструментов достижения 
политических целей.

Цель настоящей работы состоит в установле-
нии истоков политико-правового характера, в ко-
торых образование приобрело значение цивили-
зационного фактора и из привилегии отдельных 
личностей стало всеобщей потребностью.

Для достижения указанной цели в работе осу-
ществлена попытка решения следующих задач:

1) проследить зарождение идей просвещения 
и образования в трудах известных философов, пу-
блицистов, политиков мира начиная с XVIII века и 
до первой четверти XIX в. включительно;

2) выявить характер правового закрепления 
политики в сфере образования в отдельных исто-
рических документах XVIII в. и до первой четвер-
ти XIX в. включительно.

Методология исследования построена на ди-
алектическом подходе к оценке исторически важ-
ных событий, нашедших отражение в важнейших 
документах разных стран, историзме, анализе и 
логике. 

1. Зарождение идей просвещения и образо-
вания в трудах известных философов, публи-
цистов,  политиков  мира начиная с XVIII века 
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и до первой четверти XIX века включительно.
Отдельные мыслители более раннего периода 

умели ценить роль образования в развитии го-
сударства. Так, французский гуманист XVI века 
Э.Ла Боэсси, критикуя тиранию и деспотию, в 
своем политическом памфлете «Рассуждение о до-
бровольном рабстве» в 1548 году писал: «… Всег-
да находится известное число людей, более ода-
ренных от природы, которые, чувствуя бремя ига, 
желают свергнуть его и никогда не смогут свы-
кнуться с порабощением… Имея от природы хо-
рошо устроенные головы, они еще отшлифовали 
свой ум образованием и наукой» [1, с.21]. Другой 
французский просветитель Ж.Мелье в 1729 году 
в своем труде «Завещание» писал: «Разнородное 
воспитание, образование и образ жизни вызывают 
в людях чувство отчуждения … Но если все вос-
питаны и наставлены с юности в одних и тех же 
принципах морали и усвоили себе к руководству 
одни и те же правила жизни, тогда они все безза-
ветно стремятся к благу, все единодушно и мирно 
стремятся к общему благу» [2].

Интерес к документальным источникам начи-
ная с XVII века продиктован тем обстоятельством, 
что на этот век приходится начало эпохи француз-
ского Просвещения. Такие, представители конца 
XVII – начала XVIII вв., как Ш.Л. Монтескье,        
Д.Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ф.М. Вольтер, К.А. Гельве-
ций вписали в историю правовой и политической 
мысли наиболее яркие страницы, не теряющие 
своей значимости и сегодня.

В своем известном трактате «Об уме», вышед-
шем в свет в 1758 году, К.А. Гельвеций доказы-
вал, что одним из следствий деспотизма является 
стремление правителя держать народы в презрен-
ном и унизительном состоянии, чему способству-
ет поддерживание «невежества визирей» [3].

Политический деятель, просвещенец и фило-
соф XVIII века П.А. Гольбах полагал, что развитие 
общества и государства предопределены воспита-
нием, образованием и просвещением. В своем из-
вестном труде «Естественная политика, или бесе-
ды об истинных принципах управления» (1770г.) 
П.А. Гольбах писал: «Воспитание и образование 
являются в руках политических деятелей самым 
верным средством для внушения народам чувств 
и взглядов, необходимых для развития их способ-
ностей и добродетелей» [4]. 

Итальянский просветитель XVIII века Ч.Бекка-
риа в своей известной работе «О преступлениях и 
наказаниях» (1764г.) писал: «Хотите предупредить 
преступления? Сделайте так, чтобы просвещение 
шло рука об руку со свободой» [5, с.401-402].

Социалист,  философ-просветитель  известный

Социалист, философ-просветитель известный 
политический деятель Франции Ж.А.Кондорсе в 
своем сочинении «Эскиз исторический картины 
прогресса человеческого разума» (1794г.) отстаи-
вал идею о том, что прогресс исторический и по-
литический невозможен без прогресса научного. 
Его борьба против невежества отражена в идее 
достижения единства народов, наций, рас на ос-
нове равноправия индивидов, доступности обра-
зования, всеобщем просвещении. Во взаимосвязи 
с изложенным особым смыслом наполняется его 
тезис о том, что «всегда возрастающий прогресс 
элементарного образования, связанный с неиз-
бежным прогрессом … наук, служит нам порукой 
в улучшении участи человеческого рода, которое 
может быть рассматриваемо как безграничное, 
ибо пределами его могут быть только границы 
этого двойного прогресса» [6, с.251]. Видимо, под 
элементарным образованием можно понимать тот 
нижний уровень образования, который должен 
быть доступен всем и каждому. 

Интерес представляют идеи немецкого фило-
софа середины XVIII в. и начала XIX в. И.Г.Герде-
ра. Он разделял идеи Великой французской рево-
люции конца XVIII в., подвергал жесткой критике 
враждебную политику Пруссии. В своей работе 
«Идеи философии истории человечества», раз-
мышляя о причинах падения Рима, И.Г.Гердер от-
мечал, что «… течение истории показывает, что по 
мере роста подменной гуманности демонов разру-
шения на самом деле стало меньше среди людей и 
что свершилось это по внутренним законам разума 
и государственного искусства, приобщающихся к 
просвещению …И даже короткая история людей 
уже ясно доказывает, что с ростом просвещения, к 
счастью, гораздо реже сделались бессмысленные 
разрушительные войны, продиктованные челове-
коненавистническим духом» [7, с.435].

Давая оценку Великой французской револю-
ции в 1791 году Г.Бабеф в своем «Манифесте пле-
беев» писал: «Да, цель этой революции – достаток 
для всех, образование для всех, равенство, свобо-
да, счастье для всех. Такова наша цель» [8, с.586]. 
Примечательно, что равенство, свобода, счастье 
как великие цели революции, стоят в одном ряду с 
целью образования для всех. 

Английский мыслитель конца XVIII в. и сере-
дины XIX в. Р.Оуэн в одном из своих трудов осу-
ществил попытку сформулировать условия, при 
которых можно достичь людьми счастья. В числе 
таких условий он показывает обладание «соответ-
ствующими знаниями», обладание «склонностью 
и возможностью постоянно увеличивать запах 
своих знаний» [9, с.669]. 
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Таким образом, для мыслителей XVIII века 
вплоть до 30-х годов XIX века характерно обраще-
ние к просвещению как к одному из естественных 
потребностей свободной личности. Это пока еще 
начальные представления о месте, роли и значе-
нии образования в обществе, претендующем на 
его признание просвещенным. Просвещение при-
знается необходимым элементом в общей струк-
туре политики прогрессивного государства.

Публицист, политический мыслитель конца 
XIX в. середины XX в. К.Ясперс в своем труде 
«Истоки истории и ее цель» (1949г.) полагал, что 
единственным действенным средством для дости-
жения целей демократического общества необ-
ходимо: «… приобщать всех людей к знанию … 
В процессе постоянного роста образования надо 
поднять все население на более высокий уровень, 
вести его от частичного знания к полному, чтобы 
каждый человек поднялся над догмой и вознесся к 
свободе» [10, с.280].

Для конца XX века характерен процесс фор-
мирования представлений об интеллектуальной 
нации, когда образованный человек – стал вос-
приниматься как обязательный атрибут нацио-
нальный идеи. В преддверии формирования соот-
ветствующих этому явлению понятий была целая 
эпоха блестящих мыслителей России X-XIX вв., 
оставивших фундаментальные труды в области 
политики в целом и составляющих ее частей – в 
частности. Вместе с тем, это тема иного, самосто-
ятельного исследования.

2. Характер правового закрепления политики в 
сфере образования в отдельных исторических до-
кументах XVIII-XIX вв.

Одним из важнейших документов, имеющих 
отношение к образовательной политике государ-
ства, является Декларация прав человека и граж-
данина (1789г.), которая была результатом разви-
тия идей Великой Французской революции конца 
XVIII в. В п. 2 Декларации указывалось: «Цель 
всякого политического союза – сохранение есте-
ственных и неотчуждаемых прав человека». Да-
лее, в п.6 этого документа утверждалось: «Все 
граждане, будучи равными перед лицом закона, 
одинаково допустимы по всем знаниям, … сооб-
разно своим способностям, и могут быть отличае-

мы только в силу своих добродетелей и талантов» 
[11]. Необходимо отметить, что названная Декла-
рация является составной частью действующей 
Конституции Франции. В преамбуле Конституции 
Франции (1946 г.) утверждалось: «Нация гаран-
тирует равный доступ детям и взрослым к обра-
зованию, приобретению профессии и к культуре. 
Организация общественного бесплатного и свет-
ского образования всех ступеней является дол-
гом государства» [12]. Вне зависимости от того, 
что 04.X.1958 г. была принята новая Конститу-
ция Франции (так называемая Конституция Ш. де 
Голля), преамбула Конституции 1946 г. сохранена 
в неизмененном виде до сегодняшних дней. Яко-
бинская диктатура в 1793 г. приняла свою Декла-
рацию прав человека и гражданина. В результате 
французской буржуазной революции XVIII в. в 
Декларацию было вписано положение за п. 22: 
«Образование составляет общую потребность. 
Общество должно всеми своими средствами спо-
собствовать успехам народного просвещения и де-
лать образование достоянием всех граждан» [13]. 

В Российской империи впервые Министерство 
Народного просвещения было учреждено Мани-
фестом Александра I 25.06.1811г. Согласно этому 
Манифесту Министерству Народного просвеще-
ния был определен его основной предмет веде-
ния: «все учебные общества, Академии, Универ-
ситеты, все общие учебные заведения, исключая 
Духовные, Военные и те Училища, кои особенно 
учреждены для образования юношества …» [14, 
с.101].

Согласно Указу Александра II «О даровании 
некоторых облегчений и удобств отечественной 
печати» от 06.04.1865г. были выведены из-под го-
сударственной цензуры «все издания Академий, 
Университетов и ученых обществ и установле-
ний» [15, с.128].

Идеи просветителей в той или иной мере на-
шли свое отражение в политических документах. 
Данное обстоятельство является свидетельством 
того, что образование, просвещение уже XVII веке 
стало приобретать особую значимость в арсенале 
политических инструментов, применяемых для 
надлежащего управления государством.
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Аннотация
Вместе с огромным потоком информации, который хлынул на общество из СМИ и Интернета, мы столкнулись 
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ЖАСТАРДЫҢ  ҚҰҚЫҚТЫҚ  САНАСЫНА  БАҚ  ЫҚПАЛЫ 

Аңдатпа
Қоғамға БАҚ-тан және интернеттен үлкен ағыммен қаптаған ақпаратпен бірге, біз мынадай келесі мәселеге 

тап болып отырмыз. Қазіргі қоғам түскен ақпараттарды сын көзбен бағалауды қойған және оның нәтижесі деп – 
түскен ақпараттың ағынын шындық ретінде қабылдату үшін насихаттау, біздің қабылдау және ойлау қабілетімізге 
қатты әсер етеді. БАҚ баланың дүниетаным туралы көзқарасының қалыптасуына психологиялық тұрғыдан бел-
сенді  әсер етеді  және мұндай жағымсыз  сипаттағы  әсер етушіліктің  нәтижесі,  баланың әлі де  болса  тұрақты 
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қалыптаспаған психикасының деформацияға ұшырауына әкеп соғады және де оның қоршаған орта туралы көзқа-
расы да бұзылады. 
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INFLUENCE  OF  MEDIA  ON  SENSE  OF  JUSTICE  OF  YOUTH

Abstract
Along with a huge flow of information, which is poured on the society of the media and the Internet, we are faced with 

the following problem. Modern society has ceased to critically evaluate the incoming information and as a consequence 
- taken as the truth stream of propaganda strongly influences our perceptions and thoughts. The media have an active 
psychological impact on the formation of the child’s world, and this effect, bearing negative, subsequently leads to 
deformation of the fragile psyche and distort the child’s ideas about the world.

Keywords: decline of moral values, media violence, the wrong idea about the society, the negative impact, social 
ideals and stereotypes.

Сегодня сеть Интернет является самым боль-
шим хранилищем информации на нашей планете. 
Если какие-то данные были переведены в цифро-
вой формат, то вероятнее всего их можно найти в 
Интернете. Эти массивные объёмы данных с од-
ной стороны открывают невероятные перспекти-
вы для изучения, анализа, обработки и использо-
вания. Но с другой стороны, эта же информация 
может быть опасной, для человека, который захо-
чет с ней ознакомиться. 

Интернет сочетает в себе все основные харак-
теристики остальных СМИ. Другими словами, 
если проанализировать как те или иные СМИ вли-
яют на общество, то можно приблизительно пред-
сказать и то, как будет влиять на них Интернет с 
его невероятной массой информации. В качестве 
основного предмета анализа будет использовано 
телевидение, так как его аудитория наиболее об-
ширна по сравнению с другими средствами мас-
совой информации и коммуникации.

В XX-XXI вв. одной из главных проблем об-
щества является насилие и снижение моральных 
ценностей. В конце 80-х – начале 90-х годов в по-
стсоветском обществе произошло много социаль-
ных, экономических, политических и культурных 
трансформаций. Для постсоветских регионов на-
ступило время рыночных реформ, политической 
модернизации, государственной независимости.  
С выбором суверенного пути развития, ориента-
цией на рыночное хозяйствование и Казахстан 
встал  перед  проблемой  трансформации общест-

венного знания. Изменились ценности жизни 
(например, коллективизм стал заменяться кор-
поративностью и индивидуализмом, ценности 
личного плана стали важнее ценностей обще-
ственных, групповых), появился новый рыноч-
ный общественный уклад. Эти обстоятельства 
привели к поиску ценностей, которые могли бы 
способствовать становлению между нашими со-
гражданами отношений добра, справедливости, 
взаимопомощи, терпимости, а также ценностей, 
которые бы способствовали раскрытию и реали-
зации творческих возможностей каждой лично-
сти. В этих условиях из менились общественные 
идеалы и стереотипы поведения людей, поэтому 
потребовалось коренное преобразование содер-
жания знаний, обновление методов и совершен-
ствование технологий обучения и воспитания 
молодежи. Именно поэтому в последнее десяти-
летие перед казахстанским обществом в целом и 
конкретно перед учителями, воспитателями, ро-
дителями со всей очевидностью встала проблема 
духовно-нравственного воспитания новых поко-
лений.

Дети, пришедшие сегодня за парты уже не те, что 
были 30 и даже 10 лет назад. Они более активны и 
осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех 
областях жизни, они смелее и самоувереннее. Не-
редко у многих детей мы встречаем переоценку 
своей поверхностной информированности, прене-
брежение к авторитету и мнению других, замечаем 
неумение чувствовать и нежелание задумываться. 
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Характерными причинами данной ситуации 
явилось: отсутствие четких положительных жиз-
ненных ориентиров для молодого поколения, рез-
кое снижение морально-нравственной обстановки 
в обществе, спад культурно-досуговой работы 
с детьми и молодежью; резкое снижение физи-
ческой подготовки молодежи, недостаточность 
патриотического воспитания резкие, не проду-
манные изменения в образовательной системе, 
вымывающие многолетний положительный опыт 
отечественной педагогики, ориентированной на 
формирование нравственной, всесторонне разви-
той личности. Все это происходит на фоне бес-
прецедентной для Казахстана, направленной на 
детей пропаганды жестокости, агрессивной ре-
кламы. Это приводит к формированию вредных 
привычек у детей. В представлениях детей о глав-
ных человеческих ценностях духовные ценности 
вытесняются материальными, и, соответственно, 
среди ценностей детей преобладают узколичные, 
«статусно-вещевые» [1]. 

И это можно назвать закономерным, ведь со-
гласно официальным рейтингам самые популяр-
ные телепрограммы это ток-шоу, в которых об-
суждают сомнительные, с точки зрения морали и 
этики, темы. Согласно статистике агентства «TV 
Media», около трети всех телезрителей составля-
ют дети и подростки, а также в возрасте до 24-х 
лет. Телевизионная информация впитывается мо-
лодым детским сознанием и, в отсутствии других 
источников, которые были бы более авторитетны-
ми или просто могли бы поставить информацию 
из ТВ под сомнение, именно она становится фун-
даментом их мировоззрения.

Уже длительное время учёные (К. Хенниган, Б. 
Сентеруолл, Б. Гантер, Донцов А.И., Беркович Л.) ис-
следуют воздействие медианасилия на человека, и их 
исследования подтверждают мнение о том, что на-
силие на экране действительно может побуждать 
к насилию в реальной жизни. Средства массовой 
информации периодически информируют нас о 
преступлениях, совершаемых несовершеннолет-
ними и обычно, общественность реагирует на них 
крайне остро. Популярные ток-шоу обсуждают 
причины таких преступлений, в газетах журнали-
сты изобличают производителей компьютерных 
игр, которые, якобы, прививают детям жестокость 
и расположенность к насилию. С учетом того, что 
насилие подсознательно притягивает и заворажи-
вает человека – оно является одним из наиболее 
выигрышных и оправданных, с точки зрения фи-
нансовой мотивации данного вида деятельности, 
элементом кино и телепродукции. [2].

Преступления, совершённые по аналогии с их 
кинематографическими примерами или повто-
ряющие эпизоды видеоигр, вызывают ещё боль-
ший общественный резонанс, ведь они обычно 
отличаются необоснованной, на первый взгляд, 
жестокостью, а некоторые поражают своим циниз-
мом. Такие преступления обычно называют «пре-
ступления-копии» и они составляют небольшую 
часть от всей остальной массы уголовных дел. 

В то же время, миллионы людей, которые 
играют в те же игры, смотрят те же фильмы, не 
чувствуют желания кого-то убить, покалечить 
или изнасиловать [3]. Логичным представляется 
предположение о том, что существуют какие-то 
другие факторы, которые влияют на человека и 
его личность. Это предположение становится бо-
лее вероятным, если учесть то, что большинство 
несовершеннолетних преступников считало, что 
совершаемые ими действия единственно верные. 
Они не видели никаких моральных преград при 
совершении преступных деяний. В своём созна-
нии совершаемые ими действия были логичны-
ми и правильными. Исследователи (Рубенштейн 
И.А., Комсток Г.А., Бейкер Р., Глюксманн А.) 
влияния медианасилия на детей считают, что тут 
есть серьёзная связь. 

Что мы характеризуем термином «медианаси-
лие»? Американские исследователи Джордж Г. И., 
Ларри Г. в своей статье дают следующую харак-
теристику медианасилию: «открытое применение 
физической силы против себя или другие прину-
дительные действия, осуществляющиеся против 
чьей-либо воли под страхом нанесения телесных 
повреждений или убийства, либо при фактическом 
осуществлении последних» [4]. Российские учё-
ные, впрочем, как и американские, всё ещё не при-
шли к единодушному мнению, но на наш взгляд, 
внимания заслуживает мнение доцента кафедры 
социологии МГИМО, доктора культурологии и 
кандидата социологических наук, К.Тарасова. Ме-
дианасилием К.Тарасов называет: «Разновидность 
социального взаимодействия, в котором одно дей-
ствующее лицо (или группа лиц) осуществляет не-
гативное принуждение по отношению к другому 
действующему лицу (или группе лиц) посредством 
угрозы или реального применения физической 
силы, имеющее своим последствием телесные по-
вреждения, моральный и имущественный ущерб» 
[5, c.69]

Наше государство, на законодательном уровне, 
конечно же, защищает детей от подобного рода 
информации, закон запрещает пропаганду инфор-
мации, которая может повлиять на нравственное 
развитие  детей  [6], но  объективная реальность и
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простые наблюдения за телеэфиром говорят 
о недостаточном ведении практических работ в 
данном направлении. Исследования, проводимые 
в США, показали, что если родители нормально 
относятся к жестоким передачам или шоу, то и 
ребёнок будет относиться к ним как обычно. Это, 
опять же, связано с обучающимся мозгом ребёнка, 
когда он повторяет то, что видит вокруг, тем более, 
если его главные учителя говорят ему, что насилие 
это нормально. Было также выявлено, что люди, 
которые смотрят на проявления насилия и жесто-
кости на экранах, более восприимчивы к ней, то 
есть не отторгают её и принимают как должное, 
если действие на экране обладает рядом факторов. 
К этим факторам относятся:

1. Преступник представляет собой привлека-
тельную ролевую модель;

2. Насилие выглядит оправданным;
3. За насилием не следует возмездия (преступ-

ные действия не вызывают раскаяния, не осужда-
ются, не наказываются);

4. Жертва насилия несет минимальный ущерб;
5. Сцена насилия воспринимается зрителем как 

реалистичная[7, c. 33].
Другими словами если в фильме/сериале/муль-

тфильме или шоу сюжет будет построен на том, 
что жену/девушку/ребёнка главного героя похи-
тили и главный герой идёт её спасать, попутно 
избивая, калеча или даже убивая врагов при этом, 
не нанося вреда посторонним, то эта сцена будет 
рассмотрена зрителем как вполне нормальная и 
приемлемая для них. И действительно, такое по-
ведение на экране встречается почти в каждом бо-
евике или блокбастере. 

Такое отношение постепенно может приве-
сти к десенсебилизации, то есть к постепенному 
привыканию к жестокости на телеэкране и изме-
нению внутреннего виденья мира под действием 
этого влияния. Ребёнок постоянно смотрящий 
боевики и криминальные сериалы в итоге не 
только научится заряжать патроны в дробовик, 
но и привыкнет ко всей экранной жестокости и 
в следующий раз, когда другие дети испугаются 
он не почувствует сильного страха или же стра-
ха вовсе. Неким подтверждением этого феномена 
могут служить исследования, проведённые амери-
канскими учёными, в ходе которых двум группам 
детей показывались сцены насилия. После этого 
учёные наблюдали, какая из них покажет больше 
агрессии и признаков враждебности и, конечно 
же, эта была группа подвергавшаяся воздействию 
телевизионного насилия. Такие дети, впослед-
ствии, меньше обращались к взрослым, становясь 
свидетелями драк между сверстниками, они также 

испытывали меньше возбуждения при просмотре 
программ с элементами насилия [8, c. 418-421].

Помимо фактора десенсебилизации, у детей 
были выявлены ещё несколько последствий про-
смотра телепередач с элементами насилия. К ним 
относятся;

– Дизингибиция – состояние при котором про-
смотры сцен насилия постепенно ослабляют в 
сознании ребёнка социальные санкции которые 
направлены на предотвращение такого поведения;

– Возбуждения – зрители, при просмотре те-
лепередач, испытывают лёгкое возбуждения, ко-
торое, однако практически незаметно, но свиде-
тельствует об их реакции на просматриваемый 
контент; 

– Катарсис – механизм позволяющий ребён-
ку высвобождать накопленный гнев посредством 
просмотра телепередач. Катарсис часто ставят 
в пример того, что СМИ с их программами со-
держащими насилие, положительно влияют на 
людей, позволяя им держать агрессию в себе и 
давать ей выход посредством телепередач. Иссле-
дованием катарсиса занимался ещё Аристотель, 
который считал, что трагедия, вызывая сострада-
ние и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем 
самым очищая его душу, возвышая и воспитывая 
его. В настоящее время данный феномен получил 
несколько иное звучание – катарсисом считается 
переживание негативных эмоций человеком и из-
живание этих эмоций. Например, при созерцании 
сцены убийства на экране, человек высвобождает 
собственные негативные эмоции и снимает напря-
жение. В противном случае, предполагается, что 
человек мог бы совершить какое-либо насилие в 
реальной жизни.

– Имитация – из названия очевидно, что в ходе 
имитации ребёнок видит на телеэкране главного 
героя который бьёт злодеев и потом в реальной 
жизни может либо повторить эти насильственные 
действия в виде драки на улице или задирания 
других детей, либо начать подрожать ему без при-
чинения вреда себе и другим. 

Описанные выше последствия важны не толь-
ко с точки зрения исследования влияния медиа-
насилия, но и с точки зрения криминологии. Дет-
ское сознание, которое каждую неделю в течении 
нескольких (и более) лет будет подвергаться воз-
действию насилия со стороны массмедиа, будет 
постепенно деформироваться и привыкать к нему. 
Ребёнок начнёт думать, что поведение на экране 
телевизора и есть то, как себя ведут обычно люди. 
Это, впоследствии, вероятнее всего станет одним 
из основных детерминантов отклонения от норм 
поведения (девиантном поведении). 
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Говоря об усыновлении (удочерении) необ-
ходимо также затронуть тему детей находящих-
ся в детских домах. Если исходить из теории                      
Э.Х. Эриксона, то такие дети ещё в раннем воз-
расте получили серьёзную психологическую 
травму и тот факт, что их никто не усыновил (удо-
черил), лишь усугубляет ситуацию. По состоянию 
на 2015 год из, трёхсот тысяч, сиротами являются 
более тридцати тысяч детей, то есть одна десятая 
от общего количества детей в Республике Казах-
стан. Такие дети, с силу сложившихся жизненных 
обстоятельств, не имеют авторитетного родителя, 
для них единственным человеком которому можно 
доверять являются они сами. Ведь человек не мо-
жет предать сам себя, следовательно, ребёнок уже 
лучше, чем родители, которые его бросили. Эти 
дети, доверяют только себе и заботятся, обычно, 
только о себе, ведь больше некому этого делать. 
Привязанность как отношение ребенка к родите-
лю, обеспечивает ребенку безопасность и эмоци-
ональную поддержку, отсутствие этой поддержки 
ведёт к тому, что ему приходится защищать себя 
самому. 

Что же мы получаем в итоге небольшого про-
ведённого анализа? Дети действительно подда-
ются влиянию СМИ на их сознание, в силу своей 
молодости, они не могут нормально фильтровать 
получаемую информацию и, если им никто не 
будет помогать, у них может сложиться непра-
вильное представление об обществе, его законах 
и нормах поведения. Однако медианасилие это не 
единственное что сегодня беспокоит не только ис-
следователей детской психологии, но и родителей. 
Речь идёт об откровенных, пошлых, содержащих 
сексуальные сцены материалах, которые трансли-
рует телевидение и предоставляет сеть Интернет.

Тут мы сталкиваемся с несколько иной пробле-
мой, нежели медианасилие. Речь идёт о том, что 
постоянный просмотр разнообразных сериалов 
и развлекательных передач, негативно влияет на 
представление о мире, и в частности об отноше-
ниях между мужчиной и женщиной, в сознании 
подростков и молодёжи. 

Популярным в СМИ темой также является тема 
принуждение мужчиной женщины к сексуальным 
отношениям. Обычно это представляется следую-
щим образом: мужчина без насилия, но в крайне 
напористой и активной форме склоняет девушку 
(женщину) к занятию с ним сексом, но девушка 
не желает этого и пытается вырываться; мужчина 
видит сопротивление партнёрши, но не отступает 
и проявляет ещё больший напор, в итоге всё пред-
ставляется так, будто девушка под напором доми-
нантного  мужчины  сдаётся обуревающим её чув-

ствам и руки которые ещё минуту назад отталкива-
ли, теперь обнимают. И такие сцены сексуального 
характера распространены не только на телеэкра-
нах, но и в сети Интернет. Это может способство-
вать тому, что у растущего поколения мужчин 
сложиться неправильное представление не только 
об отношениях с противоположным полом, но и 
о таинстве сексуальной близости. Они будут счи-
тать, что если девушка против близкого контакта с 
ними, то нужно лишь действовать агрессивно, на-
пористо, игнорировать её слова и тогда она сдаст-
ся ему на милость, а возможно и сама будет актив-
но принимать участие в половом акте. 

И весь этот контент смотрят дети и молодёжь, 
неудивительно, почему современные девушки по-
требительски ведут себя с представителями про-
тивоположного пола, а молодые люди смеются над 
словом «джентльмен», ни во что не ставят права 
женщин и считают, что все они «доступны» для 
них. Такой взгляд на жизнь, по нашему мнению, 
может не только подтолкнуть человека к соверше-
нию преступления, но и в длительной перспективе 
сказаться на том, каким идеалам будет следовать 
человек.

На сегодняшний день в нашей стране выстроена 
целостная система воспитания, ориентированная 
на современные потребности общества и государ-
ства. Требования, предъявляемые к воспитанию 
поколения, отражены в Послании Президента 
страны народу Казахстана 1997 года «Процвета-
ние, безопасность и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев», в Законе Республики Казах-
стан «Об образовании» от 2007 года, в Законе Ре-
спублики Казахстан «О правах ребенка», в Законе 
Республики Казахстан «О государственной моло-
дежной политике». Были приняты «Концепция 
воспитания в системе непрерывного образования 
в Республике Казахстан», Закон Республики Ка-
захстан «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской 
безнадзорности и беспризорности», Указ Прези-
дента РК «Об утверждении Стратегии гендерного 
равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
годы» и т.д. К сожалению, в средствах массовой 
информации, мы не наблюдаем отражения тех 
принципов, нравственного воспитания, которые 
изложены в вышеперечисленных документах

Довольно парадоксально, что на сегодняшний 
день, иностранное телевидение, в частности аме-
риканское, выглядит намного добрее и приятнее 
для просмотра, нежели российское или казахстан-
ское. Если в США герои сериала показывают как 
испытывают друг к другу глубокие чувства, лю-
бовь, сострадание, доверие и другие человеческие
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и душевные качества, то в российских сериала 
показана «жизнь как она есть». В них парень, мо-
жет ухватить девушку за попу в коридоре универ-
ситета во время перемены, а разговоры и шутки 
на тему секса совершенно не редкость, а обыден-
ность. Эксплуатирование сильными людьми сла-
бых также подпадает под стандарты современного 
сериала, а если сюжет построен на том, что сла-
бый становится сильным, то он впоследствии рас-
правляется со своими прошлыми обидчиками. 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод 
о том, что СМИ оказывают активное психологи-
ческое влияние на формирование мировоззрения 
ребёнка и это влияние, носящее негативный ха-
рактер, впоследствии приводит к деформации не

окрепшей психики и искажению представлений  
ребёнка и это влияние, носящее негативный ха-
рактер, впоследствии приводит к деформации не-
окрепшей психики и искажению представлений 
ребёнка об окружающем мире. По нашему мне-
нию, данный феномен следует причислить к де-
терминантам преступности. 

Конечно же, современный уровень развития 
психологии пока ещё не даёт нам права делать ка-
ких-либо безапелляционных заявлений. Это свя-
зано как с недостаточной исследованностью, так 
и с невозможностью точного измерения челове-
ческих чувств. Но на наш взгляд, игнорирование 
фактов и результатов исследований также недопу-
стимо в деле изучения причин преступления. 
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Аннотация
В данной статье проанализированы характерные особенности обязательства, обеспечиваемые залогом в бан-

ковской сфере. На сегодняшний день основным способом обеспечения исполнения обязательств, наряду с га-
рантиями и поручительствами, является особый институт вещного права – залог. Именно в области банковского 
кредитования залог наиболее широко распространен как обеспечительный механизм исполнения основного обя-
зательства. Большое значение для реального обеспечения возвратности банковского займа имеет надлежащее 
регулирование прав и обязанностей участников залоговых отношений посредством договора. 
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Аңдатпа
Бұл мақалада банк саласында кепілмен қамтамасыз етілетін міндеттеменің тән ерекшеліктері талданды. Бү-

гінгі таңда міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің негізгі тәсілі, кепілдіктермен және кепілгерліктер-
мен қатар, ерекше заттық құқық институты – кепіл болып табылады. Банкілік несие беру саласында кепіл негізгі 
міндеттемені орындаудың қамтамасыз ету тетігі ретінде кеңінен таралған. Банктік заемның қайтарымдылығын 
нақты қамтамасыз ету үшін шарт арқылы кепілдік қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін 
тиісінше реттеудің маңызы зор.
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LIABILITIES  SECURED  BY  COLLATERAL  IN  THE  BANKING  SECTOR

Abstract
 This article analyzes the characteristics of the obligations secured by collateral in the banking sector. To date, the main 

way to ensure the fulfillment of obligations, along with guarantees and sureties, is a special Institute of property law – 
pledge. It is in the field of Bank lending that collateral is most widely used as a security mechanism for the performance 
of the principal obligation.  The proper regulation  of the rights and  obligations of the participants of pledge relations by 
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means of a contract is of great importance for ensuring the real repayment of a Bank loan.
Keyword: pledge, obligations, agreement, Bank, credit, Bank loan, loan, Bank agreement, microfinance organization, 

mortgage lending.

Обязательства в банковской сфере разнообраз-
ны. Само понятие банковской сферы определяет 
обязательства не только с участием банков, но и 
иных организаций, имеющих право на выполне-
ние отдельных видов банковской деятельности.

Современные банки, являясь одной из древ-
нейших и наиболее распространенных групп кре-
дитных учреждений, выполняют большинство 
кредитно-финансовых услуг, и, по существу, яв-
ляются институтами универсального профиля, 
выполняющих такие банковские операции как: 
привлечение средств на расчетные (текущие) сче-
та и в срочные вклады, предоставление аккумули-
рованных средств в ссуды на условиях платности, 
срочности, возвратности, а также осуществление 
расчетов [1].

Основные функции банков в любом государ-
стве сводятся к следующему: 

1) мобилизация временно свободных денеж-
ных средств и размещение их от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, срочности 
и платности в форме кредитования государства, 
юридических и физических лиц; 

2)финансовые расчеты и формирование пла-
тежной системы государства; 

3) денежная эмиссия в банкнотной и депозит-
ной формах; 

4)осуществление функций профессионального 
участника рынка ценных бумаг путем выпуска и 
размещения фондовых ценностей; 

5)консультационные услуги по финансовым и 
экономическим вопросам путем сбора, анализа и 
распространения соответствующей информации.

Е.Б. Осипов полагает, что вне зависимости от 
сферы предпринимательства, будь-то торговля или 
услуги по перевозке, юридические, охранные или 
кредитно-расчетные услуги, в соответствии с при-
сутствием в отношениях по предпринимательству 
делового начала по достижению прибыли и рав-
ноправия предпринимателя и его контрагента, по-
требителя предоставляемых услуг, эти отношения 
объективно подпадают под регулирование граж-
данским правом и относятся к разновидностям 
гражданского правоотношения [2].

Договор с участием банка (банковский договор) 
является разновидностью договора, классифици-
рующим признаком которого является субъектный 
состав и экономическая сфера применения. Осо-
бенности субъектного состава заключаются в том, 
что одним из участников такого договора является 
банк. 

Отношения банковского займа именуются так-
же кредитными отношениями, поэтому, на наш 
взгляд, необходимо разобраться с соотношением 
понятий «заем», «кредит», «банковский заем». 
Понятие кредита является многозначным поняти-
ем, так как экономические и правовые категории 
кредита охватывают разнообразный спектр отно-
шений. Преобладающая часть имущественных 
отношений прямо или опосредованно содержит в 
себе кредитные элементы.

Общеизвестный термин «кредит» происходит 
от латинского слова creditum – ссуда, долг в широ-
ком смысле означает «ссуду, предоставление цен-
ностей (денег, товаров) в долг» [3]. При этом поня-
тия «кредит», «заем», «долг» и «ссуда» зачастую 
используются как синонимы, хотя в экономиче-
ской литературе, как правило, встречается термин 
«кредит», а в юридической – «заем» или «долг». 
Ввиду того обстоятельства, что ГК Республики 
Казахстан не содержит понятия кредита, или кре-
дитного договора, а оперирует понятиями заем, 
банковский заем, рассматривая правовую природу 
данной группы отношений, будем употреблять по-
нятия «банковский заем», «заемные отношения в 
банковской сфере».

Что касается соотношения между понятиями 
займа и кредита, то следует отметить, что поня-
тие кредита более широкое понятие, чем понятия 
займа или банковского займа, вклада, так заем 
является лишь отдельной правовой формой орга-
низации кредита. Кредит же может иметь и дру-
гие правовые формы, например, в виде условий 
оплаты любого возмездного договора либо быть 
оформлен векселем или иными долговыми цен-
ными бумагами. Кроме того, кредит может иметь 
денежную или товарную форму, трансформиро-
ваться в различные формы в зависимости от сфе-
ры обращения, например, может трансформиро-
ваться из банковского кредита в коммерческий, и 
наоборот [1].

Таким образом, экономисты рассматривают 
кредит как «передачу ценностей (обычно денег) 
из одного хозяйства в другое, при котором полу-
чение эквивалента (равноценности) отделено не-
которым промежутком времени» [4]. 

В частности, в экономической литературе кре-
дит определяется как возвратное движение стои-
мости, движение платежных средств на началах 
возвратности, движение ссуженной стоимости, 
движение  ссудного  капитала,  размещение  и  ис-
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пользование ресурсов на началах возвратности, 
предоставление настоящих денег взамен буду-
щих[5]. 

В практике банковской деятельности применя-
ются самые разнообразные названия договоров, 
оформляющих предоставление банками кредитов 
(договор банковской ссуды, договор банковского 
займа, договор банковского кредита, кредитный 
договор и т.д.). ГК Республики Казахстан, следо-
вательно, унифицирует наименование данного до-
говора. Договор банковского займа обслуживает 
одну из важнейших финансовых сфер – банков-
ское кредитование, что определяет особенности 
данного договора. Прежде всего, это выражается 
в субъектном составе договора – в качестве зай-
модателя выступает банк или иное юридическое 
лицо, имеющее лицензию Национального банка 
РК на предоставление займов в денежной форме. 

Во-вторых, рассматриваемый договор может 
быть консенсуальным, то есть, он вступает в силу 
с момента достижения сторонами соглашения по 
всем существенным его условиям. Поскольку этот 
договор должен иметь письменную форму (что 
составляет его еще одну особенность), практиче-
ски он считается заключенным, порождая обязан-
ность банка предоставить заем, с момента своего 
подписания. 

Такой характер договора банковского займа 
дает заемщику возможность в случае непредстав-
ления суммы займа добиваться в установленном 
порядке, во-первых, принудительного исполнения 
договора, во-вторых, взыскания с банка в каче-
стве штрафной санкции предусмотренную ст.353 
ГК Республики Казахстан неустойку и убытки, 
причиненные неисполнением договора. Все это 
обеспечивает необходимую для заемщика ста-
бильность кредитных отношений, так как под 
ожидаемый заем может выстраиваться вся его бу-
дущая производственная программа, заключаться 
разнообразные договоры с различными контра-
гентами, планироваться получение дохода и т.д. 
Кстати ГК Республики Казахстан не содержит 
правила, известного законодательству некоторых 
стран, согласно которому займодатель вправе от-
казать в предоставлении займа при наличии об-
стоятельств, очевидно, свидетельствующих о том, 
что предоставленная заемщику сумма не будет 
возвращена в срок. Следовательно, по нашему за-
конодательству обязанность займодателя выдать 
заемщику деньги, предусмотренные договором 
банковского займа, носит безусловный характер. 
В то же время сам заемщик не связан столь жестко 
заключенным им договором – в соответствии с п.2 
ст.719  ГК  Республики Казахстан, которая распро-

страняется и на отношения банковского кредито-
вания, заемщик вправе отказаться от получения 
займа полностью или частично, уведомив об этом 
банк до установленного договором срока его пре-
доставления, если иное не установлено законода-
тельным актом или договором. Таким образом, в 
данном случае ГК Республики Казахстан наделяет 
заемщика правом на одностороннее расторжение 
заключенного договора. Законом Республики Ка-
захстан «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан» предусмотрено обеспече-
ние возвратности кредитов. 

1. Возвратность кредитов может обеспечивать-
ся неустойкой, залогом, гарантией, поручитель-
ством и другими способами, предусмотренными 
законодательством или договором. 

2. При условии высокой кредитоспособности 
и надежности клиента банк вправе принять ре-
шение о предоставлении кредита без обеспечения 
(бланкового кредита). 

Банк не вправе выдавать одному заемщику 
бланковый кредит или принимать необеспечен-
ное условное обязательство на общую сумму, пре-
вышающую среднегодовую стоимость активов 
данного заемщика за минусом объема заемных 
средств, подученных данным заемщиком от бан-
ков и организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций. Среднегодовая сто-
имость активов заемщика рассчитывается за пе-
риод с начала отчетного года до даты получения 
данного кредита. 

3. В случаях, предусмотренных договором о 
залоге, а также законодательными актами, банк 
вправе самостоятельно реализовать находящееся 
в залоге имущество в принудительном внесудеб-
ном порядке путем проведения торгов (аукциона).

Ипотечное кредитование является довольно 
распространенным явлением. 

Созданы помимо банков организации, имею-
щие право осуществлять ипотечное кредитование.

Микрофинансовая организация вправе: 
предоставлять микрокредиты с обеспечением 

либо без обеспечения, в том числе принимать в 
залог под предоставленный микрокредит имуще-
ство, в порядке и на условиях, установленных за-
конодательством Республики Казахстан [6].

Другой организацией, осуществляющей от-
дельные виды банковских операций является кре-
дитное товарищество. Кредиты участникам кре-
дитного товарищества могут быть предоставлены 
как с обеспечением, так и без обеспечения, если 
иное не предусмотрено правилами о внутренней 
кредитной политике. Обеспечением возврата кре-
дита  могут  быть залог, гарантия, поручительство 
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и другие способы, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан, договором или 
внутренними документами кредитного товарище-
ства.

Ипотечная организация является коммерче-
ской организацией, осуществляющей отдельные 
виды банковских операций, на основании лицен-
зии, выдаваемой уполномоченным органом. Ос-
новным видом деятельности ипотечной организа-
ции является предоставление ипотечного займа на 
основании лицензии уполномоченного органа на 
осуществление банковских заемных операций.

Ипотечное кредитование – залог недвижимого 
имущества при получении займа в банке, дающее 
право кредитору преимущественного удовлетво-
рения претензий к должнику на сумму заложенно-
го имущества, ипотечный кредит – долгосрочный 
кредит, выдаваемый банками под заклад недвижи-
мого имущества, право собственности, на которое 
переходит на время кредитования к кредитору, 
хотя само имущество находится в пользовании за-
емщика [7].

Законом «О жилищных строительных сбере-
жениях в Республике Казахстан» в ст.9 предусмо-
трено обеспечение жилищного и промежуточного 
жилищного займов. 

1.Жилищный и промежуточный жилищный 
займы обеспечиваются залогом недвижимого 
имущества, в том числе приобретаемого жилья, 
или другими способами обеспечения исполнения 
обязательства, определенными жилищным строи-
тельным сберегательным банком в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и вну-
тренней кредитной политикой жилищного строи-
тельного сберегательного банка. 

2.В случае если минимально необходимый раз-
мер накопленных денег составляет менее пятиде-
сяти процентов от договорной суммы, обеспече-
нием по жилищному займу может являться только 
недвижимость или вклад (депозит) в банке[8].

Особое значение кредитование имеет для сфе-
ры приобретения жилья. Государственной про-
граммой развития жилищного строительства в 
Республике Казахстан предусмотрено, что разви-
тие системы ипотечного кредитования будет осу-
ществляться в 2 этапа и идти параллельно с мера-
ми, принимаемыми в целях снижения стоимости 
жилья, избежания создания преждевременного 
повышенного платежеспособного спроса, а также 
ценового и временного дисбаланса на рынке жи-
лья. 

Основными задачами развития системы 
ипотечного кредитования будут являться: приня-
тие   мер  по снижению уровня инфляции, что поз-

зволит снизить ставки по ипотечным кредитам; 
выпуск долгосрочных государственных ценных 
бумаг для поддержания «бенч-марка»; развитие 
системы гарантирования ипотечных кредитов. В 
этих целях возможна дальнейшая капитализация .

В настоящее время некоторые банки предлага-
ют на рынке ипотечные кредиты только с одним 
из указанных целевых показателей. В комплексе 
кредиты со всеми тремя показателями пока ни-
кто не предлагает. Задача государства состоит в 
ориентировании рынка на достижение указанных 
показателей. Эту задачу, возможно, осуществить 
с использованием имеющихся финансовых инсти-
тутов развития, таких, как Казахстанская ипотеч-
ная компания.

В рамках реализации Государственной про-
граммы развития жилищного строительства в 
Республике Казахстан разработаны соответствую-
щие Правила. В соответствии, с которыми заимо-
датель и собственник жилья заключают договоры 
банковского займа и ипотеки. Собственник жилья 
предоставляет заимодателю в залог приобретен-
ное жилье в качестве обеспечения исполнения 
обязательства по договору. 

При этом договор банковского займа должен 
содержать условие об отсутствии у гражданина 
Республики Казахстан права досрочного погаше-
ния в течение трех лет. 

В течение трех рабочих дней со дня получения 
свидетельства о государственной регистрации 
залога заимодатель перечисляет сумму займа на 
счет, указанный Уполномоченным органом.

При этом источником финансирования могут 
выступать ипотечные займы со следующими па-
раметрами: 

ставка вознаграждения до 10 (десяти) процен-
тов годовых на весь срок займа; срок займа до 20 
(двадцати) лет; первоначальный взнос не менее 10 
(десяти) процентов.

Далее, банковские кредиты также использу-
ются для развития сферы малого предпринима-
тельства. В частности используются кредиты под 
залог объектов коммунальной собственности. 
Залоговое обеспечение объектами коммунальной 
собственности при кредитовании субъектов ма-
лого предпринимательства осуществляется путем 
создания залоговых фондов при существующих 
коммунальных государственных предприятиях на 
праве хозяйственного ведения. Решение о переда-
че объектов коммунальной собственности в зало-
говый фонд принимается акимами соответствую-
щей административно-территориальной единицы.

Основанием для принятия решения государ-
ственным  предприятием  о заключении  договора
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о предоставлении объектов коммунальной соб-
ственности в качестве залогового обеспечения 
при кредитовании субъектов малого предприни-
мательства является протокольное решение Ко-
миссии. 

Залогодателем при получении кредита субъек-
тами малого предпринимательства выступает го-
сударственное предприятие. 

Государственное предприятие в случае поло-
жительного решения о финансировании проекта, 
заключает ипотечный договор с кредитной орга-
низацией и субъектом малого предприниматель-
ства в соответствии с Законом «Об ипотеке недви-
жимого имущества». 

В ипотечном договоре должны быть указаны 
предмет, оценочная стоимость залогового иму-
щества, существо основного обязательства, его 
размер и сроки исполнения, права и обязанно-
сти сторон, в том числе право государственного 
предприятия осуществлять контроль за целевым 
использованием выданных субъектам малого 
предпринимательства кредитов, а также иные ус-
ловия, относительно которых по заявлению лю-
бой из сторон в ипотечном договоре должно быть 
достигнуто соглашение и которые не запрещены 
законодательством. 

За использование объектов под залоговое обе-
спечение государственным предприятием уста-
навливается ставка вознаграждения (интереса), 
оплачиваемая субъектами малого предпринима-
тельства в размере 0,1 процента от суммы полу-
ченного кредита.

Ю.Г. Басин, М.К. Сулейменов отмечают, что 
во многих государствах, включая республики 
СНГ, страны Европы и Америки, денежный заем в 
ходе предпринимательской деятельности является 
обычной и весьма распространенной граждан-
ско-правовой сделкой [9].

Наиболее часто используемая форма банков-
ского кредитования (банковского кредита) осу-
ществляется в форме заключения и исполнения 
договоров банковской ссуды, известных более в 
банковской практике под названием кредитных 
договоров. 

Помимо кредитных договоров в качестве наи-
более часто применяемых форм банковского кре-
дитования можно назвать лизинг, финансирование 
под уступку права требования (факторинг, фор-
фейтинг), а также учет векселей и иных долговых 
обязательств.
Отношения Национального Банка и заемщиков 
регулируются Постановлением Правления Наци-
онального Банка «Об утверждении Правил пре-
доставления банковских займов Национальным 
Бан-ком Республики Казахстан». Национальный 
Банк предоставляет следующие виды банковских 
займов:

1)займы рефинансирования банкам и/или орга-
низациям, осуществляющим отдельные виды бан-
ковских операций;

2) займы специального назначения банкам и/
или юридическим лицам, в том числе займы, пре-
доставляемые в качестве заимодателя последней 
инстанции.

В отношении обеспечения таких займов особо 
предусмотрено, что залогодателем при предостав-
лении банковских займов является заемщик, при-
нятие залога от третьих лиц, равно как и перезалог 
не допускаются.

Таким образом, мы выяснили, что залог как 
способ обеспечения операций в банковской сфере 
используется в основном в обеспечение договоров 
кредитования как банками второго уровня, Нацио-
нального Банка РК, кредитными товариществами, 
микрофинансовыми организациями, ипотечными 
организациями.
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Abstract
This article is devoted to the peculiarities of copyright. In modern conditions of life, the intellectual sphere of human 

activity   is  becoming increasingly important. Being one of the main resources of the state, this activity and the relations 
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arising in it should be most fully regulated by the legislation, first of all, by the legal norms, which together constitute 
the Institute of copyright. The Institute of copyright has special and peculiar features that distinguish it from all other 
institutions of civil law. It protects not only the property interests of the authors, but also their personal rights and interests. 

Keywords: copyright, intellectual property, creative activity, related rights, property rights.

Развитие технологий, глобальная компьютери-
зация, международная торговля привели к широ-
кому использованию результатов интеллектуаль-
ной, творческой деятельности, ставших одними 
из основных и значимых объектов рынка и граж-
данского оборота. Вместе с тем данные объекты 
нуждаются в серьезном подходе к обеспечению их 
охраны и защите прав их правообладателей.

Важное значение отводится авторскому праву, 
поскольку оно самым тесным образом связано с 
творчеством и мыслительной деятельностью.

Как подчеркивает А.П. Сергеев, материальные 
носители произведений могут быть уникальными, 
но авторское право охраняет произведение как си-
стему идей, мыслей и образов именно в связи с 
возможностью его воспроизведения. Поэтому ав-
торское право на произведение сохраняется даже 
в случае гибели того материального носителя, в 
котором оно было воплощено [1].

ЗоАП определяет авторское право как личные 
неимущественные и имущественные права авто-
ра. Мы видим, что ЗОАП определяет авторское 
право в субъективном смысле. И потому нашей 
задачей является выработка понятия авторского 
права не только в субъективном смысле, но и в 
объективном, поскольку оно определяет место ав-
торского права в системе гражданского права.

Авторское право распространяется на произве-
дения науки, литературы и искусства, являющие-
ся результатом творческой деятельности, незави-
симоот их значения, содержания и достоинства, а 
также способа и формы их выражения. Авторское 
право распространяется как на обнародованные 
(опубликованные, выпущенные в свет, изданные, 
публично исполненные, публично показанные), 
так и на необнародованные произведения, суще-
ствующие в какой-либо объективной форме:

1) письменной (рукопись, машинопись, нот-
ная запись и т.п.);

2) устной (публичное произнесение, публич-
ное исполнение и т.п.);

3) звуко и видеозаписи (механической, циф-
ровой, магнитной, оптической и т.п.);

4) изображения (рисунок, эскиз, картина, 
план, чертеж, кино, теле, видео или фотокадр и 
т.п.);

5) объемно-пространственной (скульптура, 
модель, макет, сооружение и т.п.);

6) других формах [2].
Таким  образом,  автор   определяет   авторское 

право с точки зрения его объектов, то есть пози-
ция автора аналогична положениям действующе-
го законодательства РК.

По мнению В.А. Хохлова, авторское право по 
общему правилу охраняет и защищает не суще-
ство (содержание) соответствующих решений, 
мыслей, а их внешний вид – «форму» [3]

Мы полагаем, что как таковое понятие автор-
ского права не разработано в теории гражданского 
права. Как мы уже отмечали, в самой подотрасли 
права интеллектуальной собственности есть спец-
ифика, которая, к сожалению, многими исследова-
телями данной темы не учитывается.

Одним из авторов, который тщательно иссле-
довал институт авторского

права, является Е.В. Кулагина, по мнению ко-
торой авторское право в объективном смысле – со-
вокупность норм гражданского права, регулиру-
ющих исключительное и независимое от других 
лиц господство над объективно неповторимым 
результатом творческой деятельности и введение
этого результата в экономический (имуществен-
ный) оборот. В свою очередь ученый пишет, что 
авторское право в субъективном смысле – исклю-
чительное право, содержанием которого является 
возможность совершения управления управомо-
ченным лицом (автором, правообладателем) дей-
ствий по исключительному и независимому от 
посторонних лиц использованию произведений и 
распоряжению ими, а также возможность требова-
ния от любых лиц воздержаться от использования 
данного произведения и создания препятствий к 
его использованию управомоченным лицом, если 
иное не установлено законом [4].

Мы согласны с автором, что авторское право 
необходимо рассматривать как в субъективном 
смысле, так и в объективном, такова специфика 
права интеллектуальной собственности как подо-
трасли гражданского права. По нашему мнению, 
указанная специфика также отражается и на ее 
институтах. Хотя есть и иные точки зрения. Неко-
торые авторы не разделяют институты авторского 
права и смежных прав, как правило, рассматрива-
ют их комплексно.

К примеру, по мнению Э.П. Гаврилова и                 
КБ. Леонтьева, авторское право и смежные права 
образуют сложную систему правовых норм, уста-
навливающих определенные виды прав, исклю-
чения из исключений, а также дополнительные 
права в отношении отдельных видов объектов или
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определенных способов их использования [5]. По 
нашему мнению, нельзя назвать данное определе-
ние удачным, поскольку оно не отражает специ-
фики ни авторского права, ни института смежных 
прав. 

Существуют позиции, в соответствии с кото-
рыми авторское право рассматривают исключи-
тельно в субъективном смысле. С.С. Лосев пишет, 
что исключительное авторское право является 
самостоятельной категорией гражданских прав 
имущественного характера. Исключительное ав-
торское право дает его обладателю возможность 
осуществлять использование охраняемого ав-
торским правом произведения в любой форме 
и любым способом с одновременным запретом, 
действующим в отношении всех остальных лиц, 
осуществлять аналогичные действия. При этом 
автор считает, что автору в отношении его произ-
ведения принадлежит не совокупность имеющих 
исключительный характер прав по использованию 
произведения перечисленными в законе способа-
ми, а единое исключительное право использовать 
произведение в любой форме и любым способом .

Среди казахстанских авторов, которые так-
же придерживаются данной точки зрения, мож-
но выделить Е.У. Ихсанова, по мнению которого 
субъективное авторское право – это юридически 
обеспеченная возможность лица, создавшего про-
изведение своим творческим трудом (автора), при-
знаваться автором этого произведения, избирать 
способ обозначения своего авторства, охранять 
воплощенную в произведении творческую инди-
видуальность, а также использовать произведение 
указанными в законе способами [6].

Данное понимание авторского права основа-
но лишь на однобокой позиции существования 
исключительных прав, но ведь нормы авторского 
права регулируют также и личные неимуществен-
ные права.

К.Н. Наменгенов, размышляя об авторском 
праве, рассматривал данный институт с точки зре-
ния субъективного права.

Аналогичной позиции придерживается            
С.Б. Масалина, проводя исследование исклю-
чительных авторских прав, и пишет, что данная 
категория прав, таких как права использования, 
предназначена приносить имущественную поль-
зу автору, а принести пользу автору она сможет 
лишь в том случае, если произведение находится в 
гражданском обороте. Авторские правомочия при-
званы расширить аудиторию автора с помощью 
различных способов доведения произведения до 
аудитории, поэтому исключительное авторское 
право не предназначено контролировать доступ к 
произведению.

В соответствии со ст. 15 ЗоАП РК автору в от-
ношении его произведения принадлежат следую-
щие личные неимущественные права:

1) право признаваться автором произведения 
и требовать такого признания, в том числе путем 
указания имени автора надлежащим образом на 
экземплярах произведения и при любом его пу-
бличном использовании, если это практически 
возможно (право авторства);

2) право указывать и требовать указание на 
экземплярах произведения и при любом его пу-
бличном использовании вместо подлинного име-
ни автора его вымышленное имя (псевдоним) или 
отказаться от указания имени, то есть анонимно 
(право на имя);

3) право на неприкосновенность произведе-
ния, включая его название, противодействовать 
любому извращению, искажению или иному из-
менению произведения, а также любому другому 
посягательству, способному нанести ущерб чести 
и репутации автора (право автора на защиту авто-
ра);

4) право на открытие доступа к произведению 
неопределенному

кругу лиц (право на обнародование) .
Таким образом, не только имущественные 

права принадлежат авторам или же правооблада-
телям, но и личные неимущественные. На наш 
взгляд, авторское право следует рассматривать как 
в объективном смысле, так и в субъективном.

В объективном смысле авторское право – это 
институт права интеллектуальной собственности, 
представляющий собой систему правовых норм, 
регулирующих личные неимущественные и ис-
ключительные права на результаты творческой де-
ятельности, а именно: произведения литературы, 
науки и искусства.

В субъективном смысле авторское право – это 
принадлежащая субъекту и гарантированная за-
коном система личных неимущественных и ис-
ключительных прав, возникающих в связи с соз-
данием и использованием произведений науки, 
литературы и искусства.

А. П. Сергеев выделяет основополагающие на-
чала института авторского права:

1. Принцип свободы творчества. Обеспечи-
вая свободу творчества, авторское право охраняет 
все произведения науки, литературы и искусства-
независимо от их назначения, достоинства спосо-
ба выражения.

2. Сочетание личных интересов автора с ин-
тересами общества.

3. Неотчуждаемость личных неимуществен-
ных прав автора.
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4. Свобода авторского договора [1].
Специфика подотрасли права интеллектуаль-

ной собственности накладывает свой отпечаток 
на ее институты, то есть то, что право интеллек-
туальной собственности мы рассматриваем как в 
объективном смысле, так и субъективном, распро-
страняется также и на ее институты.

В казахстанской доктрине все исследования в 
области права интеллектуальной собственности в 
основном сводились в изучению институтов пра-
ва интеллектуальной собственности с позиции 
субъективного смысла, то есть все исследования 
об авторском праве, смежных правах, средствах 
индивидуализации раскрывали эти понятия как 
субъективное гражданское право, а вот в объек-
тивном смысле, то есть с точки зрения их места 
в системе гражданского права и права вообще, их 
никто не изучал.

Последнее позволило нам высказать мнение, 
что авторское право в объективном смысле – это 
институт права интеллектуальной собственности, 
который представляет собой систему правовых 
норм, предусматривающих личные неимуще-
ственные и имущественные исключительные пра-

ва на произведения науки, литературы и искус-
ства.

В субъективном смысле – это принадлежащая 
субъекту и гарантированная законом система лич-
ных неимущественных и имущественных прав, 
возникающих в связи с созданием и использовани-
ем произведений литературы, науки и искусства.

Более того, считаем несправедливым рассма-
тривать авторское право и смежные права в еди-
ной конструкции, распространение и широкое ис-
пользование объектов смежных прав, несмотря на 
их тесную связь с авторским правом, вполне по-
зволяют рассматривать смежные права в качестве 
отдельного самостоятельного института права ин-
теллектуальной собственности.

В целом, можно сделать вывод, что система 
способов защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, предусмотренная казахстанским зако-
нодательством, вполне позволяет при их грамот-
ном и своевременном использовании обеспечить 
действенную защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, и большинство проблем заключается 
в практике правоприменения.
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Abstract
The article is devoted to the disclosure of the essence of Writ proceedings in civil procedure, consideration of some 
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In this article, along with the writ proceedings analyzed the concept of a court order, its essence, the state of regulation, 
the experience of implementation. Having analyzed the scope of the writ proceedings, the Author considered some issues 
of improving its historical aspects.

Keywords: civil procedure, writ proceedings, court order, application, complaint, claimant, debtor, enforcement 
proceedings.

Азаматтық процестік құқығында Талап өн-
дірісі, Ерекше талап өндірісі және Ерекше өндірі-
стермен қатар Бұйрық арқылы іс жүргізу, яғни 
бұйрық өндірісі де ерекше орын алады.

Азаматтық процестік кодексінің 12-тарау 134-
бабы бойынша сот бұйрығы өндіріп алушының 
ақшалай сомаларды өндіріп алу немесе мүлікті 
борышкерді немесе өндіріп алушыны олардың 
түсіндірмелерін тыңдау үшін шақырмай-ақ және 
сотта іс қарамай-ақ, даусыз талаптар бойынша 
борышкерден талап ету туралы арызы бойынша 
шығарылған судьяның актісі болып табылады [1].

Сот бұйрығының атқарушылық күші болады, 
сондықтан ол атқару үшін белгіленген тәртіптер-
мен жүзеге асырылады.

Сот бұйрығын судья шығару үшін мынандай 
талаптар міндетті түрде болу керек. 

1) егер талап нотариатта куәландырылған 
мәмілелерге негізделсе;

2) егер талап жазбаша мәмілеге негізделсе 
және оны жауапкер таныса;

3) егер талап төленбеген векселге, акцептің 
болмауына, және нотариус жасаған акцептің күні 
белгіленбеуіне білдірілген наразылыққа негіздел-
се;

4) егер әкеліктің белгілеуіне немесе үшінші 
тұлғалардың тартылуына қатысы жоқ, кәмелетке 
толмаған балалар үшін алименттерді өндіріп алу 
туралы талапқа мәлімделген болса;

5) егер азаматтардан және заңды тұлғалардан 
салықтар мен басқа да міндетті төлемдер бойын-
ша бересіні өндіріп алу туралы талап мәлімделген 
болса;

6) егер қызметкерге аударылған, бірақ төленбе-
ген жалақы мен өзге төлемдерді өндіріп алу тура-
лы талап мәлімделген болса;

7) егер жауапкерді немесе борышкерді іздестір-
ген шығындарды өндіріп алу туралы талаптар-
ды ішкі істер органдары мен қаржы полициясы 
мәлімдеген болса шығарылады. 

 Сот бұйрығының тарихы өте әрiден баста-
лады, ол революцияға дейiн Ресей үдерiсiнде, 
бұрынғы КСРО-да, сол сияқты ежелгi Рим, Ан-
глия, Батыс Германия, Австрия, Швеция, Венгрия 
мен Чехославакиядағы шетелдiк сот iсiн жүргiзу 
жүйелерiнде ертеден белгiлi.

Рим құқығында сот бұйрығы преторлық қорғау 
үлгiсiнде болған, претор (судья) арызданушының 
өз мүддесiне нұқсан келгенi жөнiндегi өтiнiшi бо-

йынша қандай да болсын iс-әрекеттi дереу тоқта-
ту туралы өкiм еткен. Мұндай өкiм интердиктер 
деп аталып, үзiлдi-кесiлдi және шүбәсiз санатқа 
ие болған. Претор ақиқат презумпциясына шарт-
ты түрде сүйене отырып, деректердi тексерместен 
осындай шешiмге баратын.

Батыс Германияда да сот бұйрығы болды. Им-
ператор соты тәжiрибесiнде шартты және шар-
тсыз бұйрықтар қолданылды. Соңғысында бо-
рышкердiң iстiң мәнiсiмен келiспейтiнi туралы 
мәлiмдеуiне мүмкiндiк жасалып, бұйрық беру 
немесе сотқа тыйым салу жүзеге асырылатын. 
Мұнымен бiрге соттың қатар жарылғымен қа-
тар бұйрықта айып салынуы себептi қарсылығы 
жоқ болса, қығырлығы үшiн айып салу мүмкiн-
дiгi көрсетiлетiн. Осыған орай қарыз алушы сот 
бұйрығын сөзсiз орындауға мiндеттi болды және 
бұйрыққа қарсы қорғау құқығы шектелдi. Мұн-
дай бұйрықтарды соттар құжат бойынша берешек 
мiндеттемесiн атқарумен байланысты беретiн, бо-
рышкер болса, несие иесiнiң сот және сотсыз та-
лап ету құқығына қарсылық көрсетпейтiн. 

Азаматтық iс жүргiзудiң құқықтық жүйесiн-
де қолданылатын сот бұйрығы жөнiнде алуан 
пiкiр айтылуда. Батыс Германияда, Австрияда, 
басқа да батыс европалық мемлекеттерде пайда-
ланылып келген шарты бұйрық жауапкердi сотқа 
шақырмай-ақ, арызбен талап етудi, сондай-ақ 
оның несиелерге қатысты мiндеттемесiн орындау 
қажеттiлiгiн есiне салатын қағаз секiлдi. Бұлар-
дың айырмашылығы сол, түрлi мақсаттарға жету-
ге бағытталған және әр түрлi құқықтық салдарға 
апарып соқтырады [2, 83 б].

Револяциядан бұрынғы Ресейдегi сот бұйрығы 
тәжiрибесiне қарағанда олар талассыз iстердi ше-
шуде аса қолайлы және арзан жол ретiнде қолда-
нылған және егер жауапкер өз мiндеттемесiн еркiн 
түрде орындамаған жағдайда несиегердiң қолына 
талап етер соманы немесе iстi орындату жөнiндегi 
құжаттарды беретiн.

Кеңестiк заңнама көбiнесе революцияға дей-
iнгi құқықтық идеяға табан тiреп, азаматтық сот 
жүргiзудегi сот бұйрығын жоққа шығармады. 
1923 жылғы Азаматтық процестік кодексi бойын-
ша судья сот бұйрығын беруден бас тартуға және 
сұраушыға әкелген құжаттарын қайтарып беруге 
құқылы болды, тараптардың сотқа қатысуы көз-
делмедi, жауапкер сот бұйрығы болғаны жөнiнде 
сот орындаушысының хабар-қағазынан ғана бiлдi. 
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Ол iстi қарауға шақырылмайды, өз келiспе-
ушiлiгiн бiлдiру мүмкiншiлiгiнен айрылды, тiптi 
сот бұйрығын беру туралы шешiмнен де бейхабар 
болды. Онда сот бұйрығын кассациялау тәртiбiне 
шағым келтiруге тиiстi.

Сот бұйрығы институты негiзiнен нарықтық 
экономика жағдайында ғана болғандықтан, ол ХХ 
ғасырдық 30-50 жылдарындағы кеңестiк кезеңiн-
дегi азаматтық реттеудiң барлық саласында қолда-
нылмай келдi. Осыған орай 1964 жылғы Азамат-
тық iс жүргiзу кодексiнде де оған лайықты орын 
берiлмедi, отандық (кеңестiк) заңнамада ұзақ 
жылдар бойы негiзсiз ұмытылды. Алайда, бiрне-
ше ондаған жылдардан кейiн, яғни 1995 жылғы  
27 қазанда РСФСР-дiң азаматтық iс жүргiзу ко-
дексiнде «сот бұйрығы» деген жаңа 11-тарау ен-
гiзiлдi. 

Сонымен қатар бұрынғы бiрқатар социалистiк 
елдердiң заңнамаларында азаматтық iстер бойын-
ша сот бұйрығын шығару көзделедi, бұл тәжiрибе 
ерекше назар аударуға тұрарлық өзiндiк құқықтық 
жаңалық болды. 

Мәселен, Венгрия сот бұйрығы «iстi адал ни-
етпен жүргiзу ұстынын жақсы жүзеге асыру, та-
раптардың сотқа көмектесу сезiмiн ойдағыдай 
ояту және азаматтық iс жүргiзу тиiмдiлiгiн көтеру 
үшiн» 1972 жылы енгiзiлдi.

Венгер ғалымы Я. Неметтiң пiкiрi бойын-
ша «сот бұйрығының тиiмдiлiгi оны жиi қолда-
ну арқылы емес, жауапкердiң белсендiлiгi мен 
тәртiбiн жақсартумен сипатталады». Сот бұй-
рығының профилактикалық әсерi анағұрлым еле-
улi болып табылады [3, 67 б].

Венгрияның азаматтық iс жүргiзуiне сот бұй-
рығы енгiзiлгенге дейiн борышкер соттың бiрiншi 
мәжiлiсiне қатыспайтын, мұның өзi iстi оралым-
ды шешуге көлеңкесiн түсiретiн. Жауап берушiнiң 
келмеуiне және көзқарасына қарамастан азамат-
тық iстi бiрiншi мәжiлiстiң өзiнде шешу жөнiнде 
сотқа құқық берiлгеннен кейiн жауапкердiң сот 
талқылауына қатыспауының аяғы неге апарып 
соғатынына сергек қарап, шақыруға құлақ қоюы-
на мәжбүр еттi.

Кейiнректе Венгриядағы сот бұйрығы жауап-
кердiң сотқа қатыспағаны үшiн келiсiмi (санкция) 
ретiнде саналатын болды. Мiне, венгр ғалымдары 
осыны дәйектi түрде қолдауда, сондықтан да ол 
бұл елдiң азаматтық iс жүргiзу заңнамасында қол-
данылуда.

Сот қаулысының осыған ұқсас түрi бұрынғы 
ЧССР-дiң азаматтық iс жүргiзуiнде болып, ол 
«төлем бұйрығы» деген атпен азаматтық iс жүр-
гiзудiң белгiлi санаты бойынша қолданылды. Сот 
жауапкер  сөзiн тыңдамай-ақ,  мүдделi жақтың та-

лап етуi бойынша төлем бұйрығын шығарды. Сот 
төлем бұйрғын шығару үшiн талапкердiң несиенi 
төлеу жөнiнде алдын ала жауапкерден талап етуi 
қажет болды, ал оның көшiрмесi талап арызына 
тiркелдi. Чехославакияда төлем бұйрығынан басқа 
вексельдiк (чектiк) сот бұйрығы болғаны белгiлi, 
сот оны арызданушы сотқа вексельдiң түпнұсқа-
сын әкелгенде шығаратын. Мұндай бұйрықтарға 
үш күн iшiнде қарсылық мәлiмдемесi вексель 
бұйрығын бұзуды емес тек iс қарауды тағайындау 
үшiн әрекетiн тоқтата тұруды мегзеген. Бұдан кей-
iн сот тарапынан вексель бұйрығын күшiнде қал-
дыру немесе бұзу жөнiнде шешiм қабылданатын.

Азаматтық сот iсiн жүргiзуде сот бұйрығы-
ның тарихи сипатын есепке ала отырып және 
сот билiгiн реформалау мақсатымен 1999 жылғы                           
13 шiлдеде елiмiздiң заң шығарушылары Қа-
зақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу 
кодексiне 13-тарау «Бұйрық арқылы iс жүргiзу» 
деген жаңа тарау енгізген болатын. Азаматтық iс 
жүргiзу кодексiнiң сол кездегі жаңа нормаларына 
сәйкес сот бұйрығы өндiрiп алушының ақшалай 
сомаларды өндiрiп алу немесе жылжымайтын 
мүлiктi борышкердi немесе өндiрiп алушыны 
олардың түсiндiрмелерiн тыңдау үшiн шақыр-
май-ақ, даусыз талаптар бойынша борышкерден 
талап ету туралы арызы бойынша шығарылған су-
дьяның актiсi болып табылады [4].

2015 жылы 30 қазанда қабылданып, 2016 жыл-
дан қолданысқа енгізілген Қазақстан Республика-
сының Азаматтық Процестік Кодексiнде көздел-
ген талаптар бойынша судья сотқа түскен арыз 
бойынша сот бұйрығын шығару үшiн арыздың 
мазмұнымен жеке-дара танысады, егер талап қою 
арқылы жүгiнген жағдайда, дауға салынатын со-
мадан аударымдарды негiзге ала отырып 50 пайыз 
ставка мөлшерiнде мемлекеттiк баж төленедi [1].

Сот бұйрығын беру туралы арыз талапқа сай 
болуы қажет, яғни өндiрiп алушы сотқа борыш-
кердiң мiндеттемесiн нақты растайтын мiндет-
темесiнiң түпнұсқасын және басқа да құжаттар 
тапсыруы тиiс. Мәмiленiң жазбаша мәтiнi сотқа 
түсiнiктi болғаны жөн, оның шарттары заңмен 
бекiтiлген талаптарды куәландыратындай болуы 
керек.

Судья сотқа арыз түскен күннен бастап үш 
күн iшiнде борышкердi, өндiрiп алушыны 
олардың түсiндiрмелерiн тыңдау үшiн шақы-
рмай-ақ мына жағдайларда: егер талап нота-
риатта куәландырылған мәмiлеге негiзделсе; 
егер талап жазбаша мәмiлеге негiзделсе және 
оны жауапкер таныса; егер талап төленбеген 
вексельге, акцептiң болмауына және нотариус
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жасаған акцептiң күнi белгiленуiне бiлдiрiлген на-
разылыққа негiзделсе; егер әкелiктiң белгiленуiне 
немесе үшiншi тұлғаларды тарту қажеттiлiгiне 
қатысы жоқ, кәмелетке толмаған балалар үшiн 
алименттердi өндiрiп алу туралы талап мәлiм-
делген болса; егер қызметкерге есептелген, бiрақ 
төленбеген жалақы мен өзге де төлемдердi өндiрiп 
алу туралы талаптарды iшкi iстер органдары не-
месе салық полициясы мәлiмдеген болса; егер 
елу айлық мөлшердегi сомаға тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауға талап мәлiмдеген болса, 
егер лизинг туралы заңнама кесiмiне сәйкес талап 
мәлiмдеген болса, сот бұйрығын шығарады [5, 38 с.].

Iс жүргiзу әрекетiне тиiсiнше хаттама жасал-
майды. Сот бұйрығына соттың кәдуiлгi шешiмi 
сияқты талап қойылады, бұлар: заңдылық пен 
дәлелдiк.

Сот бұйрық шығарғаннан кейiн судья тапсыру 
туралы хабарлай отырып, оның көшiрмесiн дереу 
борышкерге жiбердi.

Егер борышкерден белгiленген мерзiмде сотқа 
қарсылық келiп түспесе, судья өндiрiп алушыға 
оны орындауға көрсету үшiн соттың мөрiмен 
куәландырылған сот бұйрығын бередi.

Сотқа жүгiнгенде жоғарыдағы талаптарға сәй-
кес келмеген жағдайда, судья өтiнiш берушiнiң 
арызын қабылдамайды, не талапқа сәйкес келме-
гендiктен өзiне қайтарады.

Судья арызды қабылдаудан бас тарту туралы 
дәлелдi сот бұйрығы шығарады, онда егер iс аза-
маттық сот iсiн жүргiзу тәртiбiмен қарауға және 
шешуге жатпаса, талап қоюшының қандай сотқа 
жүгiнуi жөн екендiгiн көрсетедi. Арызды қабыл-
даудан бас тартылған жағдайда өндiрiп алушы ен-
гiзген мемлекеттiк баж қайтарылады [6, 52 с.].

Жоғарыда аталған тармақтар бойынша талап 
қоюшы жол берiлген бұзушылықты жоятын болса, 
онда арызды қайтару талап қоюшының сол жауап-
керге, сол нысана туралы және сол негiздер бой-
ынша талап қоюшы жол берiлген бұзушылықты 
жоятын болса, онда арызды қайтару талап қоюш-
ының сол жауапкерге, сол нысана туралы және 
сол негiздер бойынша талап қоюмен сотқа қайта-
дан жүгiнуiне кедергi келтiрмейдi.

Қорыта айтқанда, бұйрық өндірісі бойынша 
қаралатын істер тез арада бұйрық арқылы орын-
далуға кететіндіктен, азаматтардың бұзылған 
құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына кел-
тіруде маңызы да, мәні де зор өндіріс деп есепте-
уге болады.
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Аңдатпа
Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеудегі қиындықтар кәмелетке толмағандар арасындағы қылмы-

стылықтың өсуіне жиі алып келеді. Осыған орай, кәмелетке толмағандар қылмыстық-құқықтық қорғауды қажет 
етеді. Мемлекет кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамағаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікті қарастыра отырып, кәмелетке толмағандардың психологиялық және физикалық тұрғыдан дұрыс 
қалыптасуы мен дамуына қолсұғатын қоғамға қауіпті іс-әрекеттермен күресе алады.

Автор кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамаудың (ҚР ҚК-нің 140-бабы) қыл-
мыстық-құқықтық белгілерін қарастыра келе, оны ұқсас қылмыстық құқық бұзушылықтардан ажыратады, қыл-
мыстық норманы жетілдіруге байланысты ұсыныс жасайды.

Түйін сөздер: қатыгездік таныту, кәмелетке толмағандар, ата-аналар, қылмыстық құқық бұзушылық, саралау, 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Аннотация
Трудности в воспитании детей и подростков часто вызывают рост преступности среди несовершеннолетних. 

В связи с чем несовершеннолетние нуждаются в уголовно-правовой защите. Предусматривая уголовную ответ-
ственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, государство ведет борьбу с об-
щественно опасными деяниями, посягающими на правильное формирование и развитие физической и психоло-
гической стороны.
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Автор в статье рассматривает уголовно-правовые признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего (ст. 140 УК РК), его разграничения со смежными уголовными правонарушениями, дает реко-
мендации по усовершенствованию данной нормы.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NONPERFORMANCE THE UNPROPER 
EXECUTION OF DUTIES ON EDUCATION MINOR

Abstract
In education of children and teenagers often causes the height of criminality difficulty among minor. In this connection 

the minor need criminal and legal defence. Envisaging criminal responsibility after nonperformance of duties on education 
of minor, the state can conduct a fight against publicly dangerous acts trenching upon the correct forming and development 
of physical and psychological side.

An author in the article examines the уголовно-правовые signs of nonperformance of duties on education of minor 
(item 140 the Criminal code of Republic of Kazakhstan), his differentiation’s with contiguous criminal offences, gives to 
recommendation on the improvement of this norm.

Keywords: cruelty, minor, parents, criminal offence, qualification, education, nonperformance of

Әрбір кәмелетке толмаған адам кешенді 
құқықтар мен міндеттерге ие, сонымен қатар, 
ата-аналары және басқа да уәкілетті адамдардың 
тарапынан тәрбие алуға да құқылы. «Неке мен от-
басы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорға-
уында болады. Балаларына қамқорлық жасау және 
оларды тәрбиелеу – ата-ананың етене құқығы әрі 
міндеті. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті ба-
лалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық 
жасауға міндетті», деп бекітілген ҚР-ның Консти-
туциясында (ҚР Конституциясының 27-бабы) [1]. 

Бала үшін отбасы маңызды институт, сол от-
басында адамның рухани және физакалық тұрғы-
дан дамуының алғышарттары қалыптасады, ба-
ланың құқықтық, физикалық және психикалық 
қасиеттері қалыптасады. Кәмелетке толмағандар 
өздерінің аталған қасиеттерінің ерекшеліктеріне 
орай түрлі жағымсыз әсерлерге жиі шалдығады, 
ал бұл өз кезегінде олардың девиантты қасиет-
терінің дамуының негізі бола алады. Өмірде өз 
балаларына жеткілікті дәрежеде қорғаныш бола 
алмайтын ата-аналар да кездеседі.

Бала құқықтарының қорғалуына көптеген ха-
лықаралық актілер кепілдік береді. Атап айтсақ, 
1924 жылғы Бала құқықтарының Женева деклара-
циясы, 1959 жылғы 20 қарашадағы Бас Ассамблея 
қабылдаған Бала құқықтары декларациясы, оның 
Жалпыға бірдей адам құқықтарының декларациясы, 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықа-
ралық пакт (атап айтқанда, 23 және 24-баптарда), 
Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар  
туралы  халықаралық пакт (атап айтқанда, 10-бап-

та), Біріккен Ұлттар Ұйымының жасы кәмелетке 
толмағандарға қатысты әділ сот жүргізу жөнінде-
гі («Пекин ережелері») Минимальды қалыптық 
ережелері және Төтенше жағдайлар мен қарулы 
жанжалдар кезінде әйелдер мен балаларды қорғау 
туралы декларация ережелері. 

Кәмелетке толмағандардың жеке бастарының 
қалыптасу үрдісіне қолсұғудың қоғамға қауіптілі-
гі көптеген елдердің қылмыстық заңнамаларында 
кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды жеке тарау ретінде қарастырудың 
қажеттігі адамды қадағалауды жүзеге асыруға мiн-
деттi өзге мекеменiң басқа да жұмыскерiнiң тәр-
биелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамағаны үшін 
жауаптылық көзделген. Көп жағдайда, ҚР ҚК-нің 
140-бабын қолданудағы қиындықтарды аталған 
қылмыстық-құқықтық норманың диспозициясын-
да бағалаушы ұғымдардың кездесуімен, бланкетті 
норма болуымен байланыстырылады.

Отандық қылмыстық заңнаманың 140-бабы 
бланкетті норма болғандықтан да «тәрбиелеу 
жөнiндегi мiндеттердi орындамауы немесе тиiсін-
ше орындамауы» ұғымына тоқталмаған, дегенмен 
де азаматтық нормативтік құқықтық актілер бұл 
ұғымды айқындайды. 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы тура-
лы» ҚР Кодексінің 70-бабында (Ата-аналардың 
баланы тәрбиелеу және оған білім беру жөніндегі 
құқықтары мен міндеттері) өз баласын тәрбиелеу 
ата-аналардың тек міндеті ғана емес, сонымен қа-
тар ата-аналардың барлық өзге адамдар алдында 
баласын  тәрбиелеуге  басым  құқығы бар екендігі 
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айтылады. Бала тәрбиелеушi ата-аналар оның дене 
бітімі, психикалық, адамгершілік жағынан және 
рухани дамуына қажеттi өмiр сүру жағдайларын 
қамтамасыз ету үшін жауаптылықта болады [3]. 

Қылмыстық доктриналарда тәрбиелеу жұмы-
старынан толығымен шеттелуі немесе, не толық 
емес көлемде қатысуы, сондай-ақ өз міндеттерін 
жартылай орындауын «міндеттерді орындамау» 
деп, қарастырылған. 

А.Г. Мусеибова, мiндеттердi орындамау немесе 
тиiсінше орындамауды аз не ұзақтау уақыт ара-
лығында жүйелі түрде кәмелетке толмағандарды 
нормативті-құқықтық актілермен қарастырылған 
тәрбиелеуге байланысты міндеттердің барлығын 
не көпшілігін мойындамау, бұл міндеттерді орын-
даудан жалтару, сондай-ақ кәмелетке толмаған-
дардың физикалық, психикалық және рухани 
дамуына, балалардың қажеттіліктеріне, мүдде-
леріне, денсаулығына, қауіпсіздігіне, оқуына, бос 
уақытына, айналысатын істеріне немқұрайдылық 
таныту түріндегі әрекетсіздіктер, деп түсіндірген 
[4]. Бұл анықтаманы мiндеттердi орындамау не-
месе тиiсінше орындамауға берілген жалпылама 
түсінік деуге болады.

А.Н. Ағыбаевтың, өздеріне жүктелген міндет-
терді толық орындауға мүмкіндігі бола тұра оны 
орындамау немесе әрекетсіздік жасау міндетте-
мені орындамау, ал өзіне жүктелінген міндеттерге 
салдыр-салақ, үстірт қарау міндеттемелерді тиісті 
дәрежеде орындамау деп тануымен толық келісуге 
болады [5, 85 б.]. 

Халықаралық және отандық нормативтік ак-
тілерде де кәмелетке толмағаннның ата-анасының 
немесе өзiне осы мiндеттер жүктелген өзге адам-
ның, сол сияқты педагогтың немесе оқу, тәрбие-
леу, емдеу мекемесінің немесе кәмелетке толмаған 
адамды қадағалауды жүзеге асыратын өзге меке-
менiң басқа да жұмыскерiнiң заңмен белгіленген 
тәрбиелеу жөніндегі міндеттерінің тізімі көрсетіл-
мейді. Бірақ та балаларды тәрбиелеу барысында 
қатыгездік, дөрекілік, адамның қадір-қасиетін 
түсіру, балаларды қорлау немесе қанау сынды 
іс-әрекеттерге баруларына жол берілмейді. «Қа-
зақстан Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы» Заңның 24-бабына орай, ата-анасы неме-
се басқа да заңды өкілдері өздерiнің қабiлетi мен 
қаржы мүмкіндiктерi шегiнде баланың жан-жақты 
дамуы үшiн қажеттi жағдай жасауға мiндеттi са-
налады. Сондай-ақ, кәмелетке толмағанның ата- 
анасы баланы тәрбиелеуге, оны күтiп-бағуды жү-
зеге асыруға, материалдық жағынан қолдап, оның 
әл-ауқатына қамқорлық жасауға, тұрғын үймен 
қамтамасыз етуге міндеттi болады [6]. 

«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұ-

зушылықтардың профилактикасы мен балалар-
дың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын 
алу туралы» Заңы болса, ата-анасының немесе 
олардың заңды өкілдерінің, сондай-ақ кәмелетке 
толмағандарды қадағалауды жүзеге асыруға мін-
детті оқыту, тәрбиелеу және өзге де мекеме педа-
гогтарының, тәрбиешілерінің және басқа да қыз-
меткерлерінің тарапынан оны тәрбиелеу, оқыту 
және (немесе) бағып-күту жөніндегі міндеттерді 
орындамауы немесе тиісінше орындамауы салда-
рынан не оның үйден немесе баланың құқықта-
рын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асы-
ратын ұйымдардан өз бетімен кетуі салдарынан 
мінез-құлқына бақылау болмаған кәмелетке 
толмаған баланы қадағалаусыз қалған бала, деп 
көрсетеді. Демек, жауапты тұлғалардың өздері-
не жүктелінген міндеттерді орындамауы немесе 
тиісінше орындамауы салдарынан бала қадағала-
усыз қалады, ал бұл кәмелетке толмаған адамның 
криминалды топқа қосылуына оңай мүмкіндік ту-
дырары анық. Алайда, заң «қадағалаусыз қалған 
баланы» «панасыз қалған бала» ұғымынан ажы-
ратады. Панасыз қалған бала – тұрғылықты жері 
жоқ қадағалаусыз қалған бала танылады. Кейбір 
еңбектерде бұл ұғымдарды шатастырып жатады. 
Құқық ғылымында қадағалаусыз қалған бала мен 
панасыз қалған бала ұғымдары бір үрдіс сатысы, 
«әлеуметтік аурудың» бірі ретінде қарап жатады. 
Ал Л.Д. Вишнепольская өз еңбегінде тәрбиелеу 
жөнiндегi мiндеттердi орындамау немесе тиiсін-
ше орындамау жүйелі түрде жасалады, сонымен 
қатар, іс-тәжірбиеде қандай жағдайда мiндеттердi 
орындамау, қай кезде тиiсінше орындамау орын 
алатындығын ажырата алу қажет, деп есептейді 
[4]. 

Кәмелетке толмаған адамның алкогольдік 
ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, сол 
тектестерді тұтынуына не қаңғыбастықпен немесе 
қайыршылықпен айналысуына не оның қылмыс, 
қасақана қылмыстық теріс қылық немесе қасақана 
әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар іс-әре-
кеттер жасауына ықпал ету ата-ананың моральға 
жат, заңға қайшы тәрбиелеу жұмыстарын жүйелі 
түрде жүргізуді қажет етуі мүмкін, тіпті кейде бір 
реттік болуы да ғажап емес. Заң шығарушы ҚР 
ҚК-нің 140-бабы нормасында қылмыстық іс-әре-
кеттің жүйелігін басты белгі ретінде танымайды. 
Тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау не-
месе тиiсінше орындамаудың жүйелі түрде, не 
онсыз жасалуы (бір реттік болуы) кәмелетке тол-
маған адамның санасына, мәдениетіне, отбасы 
болған жағдайда қалған отбасы мүшелеріне де 
тәуелді. Тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орында-
мау  немесе  тиiсінше  орындамаудың себебі түрлі
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жағдаймен түсіндіруге болады. Мысалы, кәмелет-
ке толмағандардың тұлғасын ересектердің өзінің 
квазипедагогикалық көзқарастарына сәйкестен-
діріп «тәрбиелеуі»; кәмелетке толмағандардың 
алдында өзінің күштілігін дәлелдеу, емін-еркін 
жүріп-тұра алуына кедергі болып тұрған кәмелет-
ке толмағаннан арылу, өз-өзіне деген сүйіспен-
шілікті қанағаттандыру үшін; отбасында өзінің 
билігін орнату үшін және т.б. ниетте жасауы мүм-
кін. 

ҚР ҚК-нің 140-бабының 1-тармағында қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың нәтижесін арнайы 
қарастыруды заң шығарушы жөн санаған. Мұнда 
тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау неме-
се тиiсінше орындамаудың салдары материалдық 
зардап түрінде емес, құқыққа қайшы іс-әрекет 
түрінде көрінеді. Кәмелетке толмаған адамның 
алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық 
заттарды, сол тектестерді тұтынуына не қаңғыба-
стықпен немесе қайыршылықпен айналысуына не 
оның қылмыс, қасақана қылмыстық теріс қылық 
немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылық 
белгілері бар іс-әрекеттер жасауына әкеп соққан 
тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау не-
месе тиiсінше орындамау ҚР ҚК-нің 140-бабының 
1-тармағымен сараланады. 

ҚР ҚК-нің 140-бабының 2-тармағында тәр-
биелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау немесе 
тиiсінше орындамаудың салдары қаралмаған, ол 
қылмыстық іс-әрекетті жасау әдісімен жасалына-
ды. Яғни, кәмелетке толмаған адамның алкоголь-
дік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, 
сол тектестерді тұтынуына не қаңғыбастықпен 
немесе қайыршылықпен айналысуына не оның 
қылмыс, қасақана қылмыстық теріс қылық неме-
се қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері 
бар іс-әрекеттер жасауына әкеп соғуы онда қарал-
маған.

Заңнамамен арнайылап тәрбиелеу жөніндегі 
міндет жүктелінген тұлғалардың кәмелетке тол-
маған адамға қатыгездік танытуымен ұласқан 
орындамауы немесе тиісінше орындамауы ҚР ҚК-
нің 140-бабының 2-тармағымен сараланады. 

Қатал қарауға – жасы толмаған баланы үнемі 
ұрып-соғу, сабау, қорқыту, аштықта, ыстықта 
ұстау, үрейін алу, нерв жүйелерін бұзу т.с.с. жата-
ды [5]. 

Тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау 
немесе тиiсінше орындамаудың субъектісі ҚР 
ҚК-нің 140-бабында көрсетілгендей, ата-анасы-
ның немесе өзiне тәрбиелеу жөніндегі мiндеттер 
жүктелген өзге адамның, сол сияқты педагогтiң 
немесе оқу, тәрбиелеу, емдеу мекемесінің немесе 
кәмелетке  толмаған  адамды  қадағалауды жүзеге

асыруға мiндеттi өзге мекеменiң басқа да жұмыскерi 
(мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қыз-
меткерлері, орта мектептердің, кәсіптік-техника-
лық оқу орындарының, мектеп-интернаттардың 
және қиын балаларды тәрбиелейтін тәрбие меке-
мелерінің педагогтары, аурухана қызметкерлері 
және т.б.) танылады [5]. 

Іс-тәжірбиеде, бала тәрбиешісіне жас баланың 
өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамта-
масыз етумен қатар, кәмелетке толмаған адамды 
тәрбиелеу міндеттері де жүктелінеді. 

2018 жылдың ақпан айында Ақтөбе облысында 
ақыл-есі кем балаларға арналған мектеп-интернат-
тың тәрбиеленушісі 15 жастағы баланы тәрбиеші 
– Мәртөк ауданы Жайсан селосының 27 жастағы 
тұрғыны, ішкі тәртіпті бұзғаны үшін ұрған. Бұған 
дейін жәбірленуші Жайсаңдағы арнаулы мек-
теп-интернаттың өзге тәрбиеленушісімен шекісіп 
қалған екен. «Балаға қатігездік танытты» делінген 
тәрбиеші жұмыстан шығарылып, оның үстінен 
қылмыстық іс қозғалып, облыстық кәмелетке тол-
мағандар ісі бойынша мамандандырылған аудана-
ралық сотына жолданады. Кейін Мәртөк аудандық 
сотында қаралды. Сот үкімімен тәрбиеші Қыл-
мыстық Кодекстің 140-бабының 2-бөлігі бойын-
ша (кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу бойын-
ша міндеттерін орындамау) кінәлі танылып, 120 
сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылып, үш жылға 
педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан 
айрылады [7]. Тәрбиелеу міндетін орындамау не-
месе тиісінше орындамау барысында қатыгездік 
танытудың салдарынан кәмелетке толмағанның 
денсаулығына зиян және де өзге де зиян келтіріл-
се, қылмыстық іс-әрекет жиынтық бойынша сара-
ланады.

Кәмелетке толмағанға қатыгездік таныту ба-
лалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгi-
не қолсұғатын іс-әрекеттермен де ұштасуы мүм-
кін. Көп жағдайда іс-тәжірбиеде, балаға берілген 
жәрдемақыны ата-аналар мақсатқа сай емес, яғни 
оның тамағына, киіміне емес, спирттік ішімдікке 
жұмсайды. Немесе, ата-аналар жас нәрестені жүй-
елі түрде үйде қараусыз, тамақсыз, сусыз және 
жылусыз қалдырып жатады. Ата-аналар мұндай 
қылмыстық іс-әрекеттер үшін ҚР ҚК-нің 141-ба-
бымен (Балалардың өмiрi мен денсаулығының қа-
уiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi 
тиісінше орындамау) қылмыстық жауаптылыққа 
тартылады. Мұнда жас баланың өмiрi мен денса-
улығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi 
мiндеттердi қызметi бойынша осындай мiндеттер 
жүктелген адамның не осы мiндеттердi арнайы 
тапсырма бойынша орындайтын немесе мұндай 
мiндеттердi өзiне ерiктi түрде алған  адамның тиі-
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сінше орындамағаны үшін жауаптылық қарасты-
рылады. Субъективті жағынан қылмыс абайсызда 
жасалады.

Ата-анасы, педагог не кәмелетке толмаған 
адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттер Қазақстан 
Республикасының заңымен жүктелген өзге адам-
ның кәмелетке толмаған адамды қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жасауға тартуын (ҚР ҚК-
нің 132-бабының 2-тармағы. Кәмелетке толмаған 
адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жаса-
уға тарту) кәмелетке толмаған адамды тәрбие-
леу жөнiндегi мiндеттердi орындамауынан (ҚР 
ҚК-нің 140-бабы) ажырата алған жөн. Кәмелетке 
толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндет-
тердi ата-анасының немесе өзiне осы мiндеттер 
жүктелген өзге адамның, сол сияқты педагогтiң 
немесе оқу, тәрбиелеу, емдеу мекемесінің немесе 
кәмелетке толмаған адамды қадағалауды жүзеге 
асыруға мiндеттi өзге мекеменiң басқа да жұмы-
скерiнің дәлелсіз себептермен орындамауы неме-
се тиiсінше орындамауының салдарынан кәмелет-
ке толмаған қылмыс, қасақана қылмыстық теріс 
қылық жасайды. Қылмыстық құқық бұзушылық 
субъектісі (ҚР ҚК-нің 140-бабының) қасақана 
тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамайды 
немесе тиiсінше орындамайды, яғни міндеттерін 
біледі, оны бұзады, бірақ та олардың санасында 
балалардың қылмыстық құқық бұзушылыққа ба-
руына тарту орын алмайды. Ал кәмелетке тол-
маған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауға тартуда ата-анасы, педагог не кәмелетке 
толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттер 
Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген 
өзге  адам  кәмелетке  толмаған адамның қылмыс-

тық құқық бұзушылықтарға баруын тілейді, оған 
саналы түрде жол береді. 
Қылмыстық норманың диспозициясында кәме-
летке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiн-
деттердi орындамауы кәмелетке толмағанның 
қылмыс белгілері бар іс-әрекеттер жасауына әкеп 
соғу жағдайы қарастырылады. Мұндағы «қылмыс 
белгілері бар іс-әрекеттер» ұғымы қылмыстың 
онша ауыр емес, орташа, ауыр және аса ауыр са-
наттарын қамтиды. Тәрбиелеу жөнiндегi мiндет-
тердi орындамаудың кәмелетке толмаған адамды 
оның ауыр, аса ауыр қылмыстарды жасауына әкеп 
соғуы фактісі ҚР ҚК-нің 140-бабының 1-тар-
мағымен қамтылған «кәмелетке толмаған адамның 
алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық 
заттарды, сол тектестерді тұтынуына не қаңғы-
бастықпен немесе қайыршылықпен айналысуына 
не оның қасақана қылмыстық теріс қылық немесе 
қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері 
бар іс-әрекеттер жасауына әкеп соғу фактілерімен 
қатар қаралады. Яғни қылмыстық іс-әрекеттің 
салдары қауіптілік деңгейінің әркелкі болғанына 
қарамастан бір деңгейді құрайды. 

Сондықтан да, тәрбиелеу жөнiндегi мiндет-
тердi орындамау салдарының ауырлығын ескере 
отырып, ауыр және аса ауыр қылмыс белгілері бар 
іс-әрекеттер жасауына әкеп соққан, дәлелсіз се-
бептермен тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орын-
дамау немесе тиiсінше орындамауды дара сара-
лаушы белгі ретінде танып, сәйкесінше жазаның 
деңгейі ҚР ҚК-нің 140-бабының 1-тармағындағы 
жазадан ауырлау, ал 2-тармағындағы жазадан сәй-
кесінше жеңіл болып, ҚР ҚК-нің 140-бабының 
1-1-тармағымен саралануы қажет деп есептейміз.
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ШЕТЕЛ  ҚЫЛМЫСТЫҚ  ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ  ЗАҢДЫ  ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 
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Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасында заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын белгілеу мәселелерін 

зерттеуде, қылмыстық құқық ғылымы мен заңды қоғамдастықтардың арасында заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауаптылығы туралы мәселелер өзектіге айналып отырғандығы айтылады. Бұл мәселенің өзектілігі сол, заңды 
тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын енгізудің жақтаушылары да, қарсыластары да бар. Оның ішінде Ре-
спублика көлеміндегі ғалымдардың арасында қылмыстық жауаптылықты енгізуге қарсылық білдірушілер асып 
түседі. Біздің ойымызша, экономикалық өрлеудің арқасында түрлі меншіктегі занды тұлғалардың көбеюі және 
олардың қоғамдық өмірдегі беделінің өсуі олардың қызметтерін қатаң реттеу мен бақылау қажеттілігі пайда бол-
ды. Шындығыңда Қазақстанда қалыптасқан жағдайлар – заңды тұлғалардың экологиялық қылмыстық құқық 
бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылығын белгілеудің орынды екендігін айғақтайды.

Заңды тұлғалардың қасақана немесе абайсыздықта істеген экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтары, 
егер ол халықтың денсаулығына ауыр зардап әкелетін болса, елеулі түрде экономикалық немесе экологиялық 
зиян келтіретін болса, сондай-ақ олар қоршаған ортаның ластануы немесе табиғат қорларын пайдалану жөніндегі 
мәліметтік есепті бұрмалайтын болса қылмыстық жауаптылық белгілеуді мақаладағы көтеріліп отырған өзекті 
мәселе. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін занды тұлғалардың қылмыстық жауаптылық шара-
ларының бірі ретінде, экологияға зияны бар өндіріс жұмысын тоқтата тұру немесе оларды толығымен жабу және 
жоғары мөлшердегі ақшалай айыппұл салу керектігі көтеріліп, тереңінен зерттелген.

Түйін сөздер: заңды тұлға, қылмыстық жауаптылық, акционерлік қоғам, корпорация, кәсіпорын, ұйым, реор-
ганизация, ликвидация, қылмыстық құқық бұзушылық, шарушылық қызмет. 
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УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ  
В  УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

Аннотация
В статье уделяется внимание на то, что основным побудительным мотивом для признания уголовной ответ-

ственности юридических лиц в Казахстане стала необходимость борьбы с экологическими и хозяйственными 
преступлениями, поскольку, как выяснилось, индивидуальная ответственность служащих корпораций не может 
даже в малой степени возместить причиняемый ущерб и предупредить совершение новых аналогичных право-
нарушений. В частности, рост экономической преступности выделил проблему привлечения к ответственности 
лиц, причастных к совершению правонарушений, связанных с хозяйственной деятельностью. Большое число 
таких правонарушений совершается в ходе ведения хозяйственной деятельности предприятием. Сложная струк-
тура управления предприятиями зачастую делает сложной, а то и невозможной идентификацию лиц, которые 
действительно причастны к совершению правонарушений. 

Даже в тех случаях, когда оказывается возможным определить служащего предприятия, ответственного за со-
вершение правонарушения, прямое доказательство причастности высшего руководства к правонарушению может 
оказаться сложным. Более того, говорится в данной статье, каждое отдельное правонарушение может являться 
результатом отдельных решений, действий или бездействия различных лиц, хотя они и соответствуют общей 
атмосфере, создаваемой руководством предприятия. В таких случаях применение санкций к отдельному лицу 
может оказаться недостаточно эффективной мерой для предотвращения совершения предприятием правонаруше-
ний и не заставит правление предприятия или его членов реорганизовать систему контроля. Не последнюю роль 
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играют принципы принятия коллективного решения, в частности, общее собрание акционерного общества, что не 
всегда позволяет привлечь к ответственности физических лиц

Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная ответственность, акционерное общество, корпорация, пред-
приятие, организация, реорганизация, ликвидация, контроль, уголовное правонарушение, хозяйственная деятель-
ность.
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CRIMINAL  LIABILITY  OF  LEGAL  ENTITIES  IN  CRIMINAL  
LAW  OF  FOREIGN  COUNTRIES

Abstract
In article the attention that need of fight against ecological and economic crimes as as it became clear, the individual 

responsibility of the serving corporations can't even indemnify the caused loss in small degree became the main incentive 
motive for recognition of criminal liability of legal entities in Kazakhstan is paid and prevent making of new similar 
offenses. In particular, growth of economic crime allocated a problem of accountability of the persons involved in making 
of the offenses connected with economic activity. The large number of such offenses is made during conducting economic 
activity by the entity. The difficult management structure often does by the entities difficult, and even impossible 
identification of persons which are really involved in making of offenses.

Even when it is possible to determine the serving entity responsible for making of an offense, the conclusive proof of 
participation of the top management in an offense can be difficult. Moreover, it is told in this article, each separate offense 
can be result of separate solutions, actions or failure to act of various persons though they also correspond to the general 
atmosphere created by a management of the entity. In such cases application of sanctions against the individual can be 
insufficiently effective measure for prevention of making of offenses by the entity and won’t force board of the entity or 
its members to reorganize the control system. Not the last role is played by the principles of adoption of the collective 
decision, in particular, general meeting of joint-stock company that not always allows to make responsible physical 
persons

Keywords: legal entity, criminal liability, joint-stock company, corporation, entity, organization, reorganization, 
liquidation, control, criminal offense, economic activity.

Бүгінгі күні әлемдегі ірі дамыған елдердің 
құқықтық жүйесінде заңды тұлғалардың қылмы-
стық жауаптылығы институты кездеседі. Заңды 
тұлға сияқты қылмыстың жаңа субъектісі ол ел-
дердің қылмыстық құқығында жайдан-жай пайда 
болмай, бірнеше жылдар, тіпті ғасырлар бойы қа-
лыптасып, әртүрлі кезеңдерден өтіп, сол елдердің 
қылмыстық құқығынан орын алған.

Жалпы құқықтық елдерде заңды тұлғалар-
дың қылмыстық жауаптылық институты 200 жыл 
бойы өмір сүріп келеді. Бұл елдердің қылмыстық 
құқығында жоғарыда айтылған институтқа бай-
ланысты даулы мәселе қолдау тауып, біртұтас 
шешімге келуі керек. Бірақ, іс жүзінде олай емес. 
Корпорацияның жеке тұлғалар, яғни директор, 
басқару кеңесі, қызметкерлер және тағы басқалар 
арқылы әрекет етуі даудың қайнар көзі ретінде та-
былып отыр. Яғни, қылмыс субъектісінің қылмы-
стық құқықтық мәртебесі, себепті байланыс пен 
кінә мәселесі[1].

1989 жылы компаниялар туралы заңда корпо-
рация қылмыстық жауаптылыққа толық тартыла-
ды деп регламенттелген. Онда корпорация дирек-

торының, басқарушысы, хатшысы, яғни корпора-
ция атынан әрекет ететін адамның қылмысқа жол 
берушілігі арқылы жасалған корпорация әрекеті 
дәлелденген болса, онда ол әрекет корпорация 
әрекетіне теңдестіріліп сотқа беріледі және жа-
заланушылыққа жатады. Бұл норма корпорация 
оның мүшелерімен басқарылатын кезде және 
олардың қызметі басқару функцияларымен байла-
нысты болса ғана оның мүшелерінің әрекеті мен 
әрекетсіздігіне де қолданылады[2].

Сонымен, ағылшын қылмыстық құқығында 
корпорация жеке әрекет ететін немесе әрекетсіздік 
арқылы мүшелерінен өзгешеленетін тұлға.
Ағылшын сот практикасында корпорация мүше-
лері, яғни қызметкерлер корпорация арқасында 
жауаптылықтан жасырынған кезі болмады. Олар-
ды өздері жасаған қылмыстық әрекеті үшін жау-
аптылыққа тартуға болады. Соттар корпорацияны 
заңмен белгіленген міндеттерін орындамағаны 
үшін, яғни, фабрика басшысының станоктарды 
қоршау, жалдаушы міндеттерін анықтау мәселе-
сін, денсаулық сақтау немесе корпорация қа қа-
уіпсіздігін  қамтамасыз  ету міндетін орындамаға-
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ны үшін жауаптылыққа тартады.
XIX ғасырдың ортасында заңмен корпорация 

иесіне немесе жалға алушысына белгіленген мін-
деттерін орындамағаны үшін корпорация қылмы-
стың басқа субъектілері сияқты жауаптылыққа 
тартылатын болды. 

1996 жылғы Лордтар палатасының Associated 
Octеl Ltd [3] ici бойынша шешімі 1974 жылғы 
“Өндірісте денсаулық және қоғамдық қауіпсіздік-
ті сақтау туралы” (Health and Safety etc7 Act) 
заңының 73-бабына сәйкес барлық кәсіпорынды 
жалдаушыларға кәсіпорынды басқарумен қатар, 
өндірістік қызметтің нәтижесінде кәсіпорында 
жұмыс жасамайтын адамдардың да денсаулығы 
мен қауіпсіздігін тәуекел етпеу міндеті жүктел-
генін таныды. 1974 жылғы заңның 33-бабының 
1-бөліміне сәйкес аталған міндетті орындамау 
қылмыс болып табылады. Лордтар палатасы осы 
бапқа сәйкес корпорация бұл қылмысты жасағаны 
үшін субститутивтік емес, тікелей жауаптылықта 
болады деп таныды. Өйткені, сот отырысының 
пәні ретінде танылып отырған өндірістік қызмет 
кәсіпорын жалдаушының қызметінің бір бөлігі 
және жалдаушының өзіне жүктелген міндеттерін 
орындамауына байланысты болып отыр.

Мұндай заңды жағдай мердігердің өндірістік 
қызметімен байланысты болса осындай болар еді. 
Басқа жағдайлардан айырмашылығын айтатын 
болсақ, корпорацияның жауаптылығын шешкен 
кезде корпорация қызметкерінің әрекет неме-
се әрекетсіздік жасау фактісін анықтаудың бұл 
жағдайда ешбір қажеті жоқ.

Сот тәжірибесінде корпорацияның өзінің қыз-
меткерлері үшін субститутивтік жауаптылығына 
байланысты қиыншылықтар көп кездеседі. Яғни, 
жеке тұлғаның ғана жасайтын әрекетін қоспаған-
да. Бұл жағдайда корпорация емес, жеке тұлға ғана 
субститутивтік жауаптылыққа тартылады. Егер 
салыстырмалы түрде қарастыратын болсақ, онда 
заң қатаң жауаптылықты көздейтін қылмыстар 
үшін бұл жағдай корпорацияны жауаптылыққа 
тартуға негіз болып табылады.

1944 жылдан бастап заңды тұлғаны заңды 
маңызы бар mens rea, яғни кінәсіздердің болуы-
на тәуелсіз қандай да бір қылмыс үшін қылмы-
стың орындаушысы немесе қатысушысы ретінде 
жауаптылыққа тартуға мүмкіндік туды. Бұл қыл-
мыстық құқық туралы заңның жобасының 30-ба-
бында тұжырымдалған “теңдестіру принципінің” 
негізінде мүмкін болды[4].

Заңды тұлғаларға қарағанда коммерциялық 
емес ұйымдар, яғни, мекеме, қоғамдық бірлестік-
тер, қоғамдық қор өз мүшелерімен дербес заңды 
тұлға болып табылмайды. Мысалы, мекеме жалпы

құқық нормасына сай қылмыстық жауаптылыққа 
тартылмайды. Ал оның мүшелері қылмыстың 
орындаушысы немесе айдап салушысы ретінде 
жалпы норма бойынша жауаптылыққа тартылады. 
Коммерциялық емес ұйым оның мүшелерінің жа-
саған қылмысы үшін қылмыстық жауаптылыққа 
тартылмайтындығы даусыз. Коммерциялық және 
коммерциялық емес ұйымдардың қылмыстық жа-
уаптылығын реттейтін құқық нормаларының ұқса-
стығына қарай мынадай үш жағдайда қылмыстық 
жауаптылыққа тартылады:

1)субститутивтік жауаптылықтың жалпы прин-
циптерін қанағаттандыратын жағдайдың болуы;

2)мүшелерінің әрекеттері үшін коммерциялық 
емес ұйымды тікелей жауаптылыққа тартудың 
мүмкіншілігінің болуы;

3)alter ego, яғни мекеменің белгілі бір істері 
бойынша басқарушылық функцияны мекеме өз 
мүшесіне тапсырған болса. Сонымен, коммерци-
ялық емес ұйымның жеке мүшесінің әрекеті мен 
есінің болу жағдайы коммерциялық емес ұйымды 
тікелей қылмыстық жауаптылыққа тартуға не-
гіз бола алады. Басқа жағдай “жай қызметкерге” 
байланысты оның әрекеті мен есінің дұрыстық 
жағдайы оның қызмет етіп жүрген коммерциялық 
емес ұйымын қылмыстық жауаптылыққа тартуға 
негіз болмайды.

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы 
институты жан-жақты зерттеліп, әртүрлі даму ке-
зеңдерінен өткен мемлекет ол - Франция. Бұл ел-
дің 1992 жылы қабылданған Қылмыстық кодексі-
не сәйкес заңды тұлғалар кейбір жағдайларда жеке 
тұлғалармен қатар қылмыстық жауаптылыққа тар-
тылуы мүмкін. 

Революцияға дейінгі француз құқығына кейбір 
бірлестіктердің қылмыстық жауаптылығы таныс 
еді. Оларға әртүрлі ассоциациялар, корпорациялар 
және тіпті белгілі бір аумақта тұратын адамдардың 
ерекше бірлестігі ретінде қалалар да жатқызыла-
ды. 

ХVІІІ ғ. аяғында Ұлы Француз буржуазиялық 
революциясы өзінің мақсаты ретінде жеке бостан-
дық пен жауаптылықтың жеке даралығы прин-
ципін қамтамасыз етуді алға ұстады. Сөйтіп бір-
лестіктердің қылмыстық жауаптылығын Француз 
қылмыстық құқығынан алып тастады. Сондықтан 
1810 жылғы Франция Қылмыстық кодексінде 
заңды тұлғалардың жауаптылық мәселесі туралы 
айтылмаған. Сонымен қатар Францияда әртүрлі 
қоғамдардың қылмыстық жауаптылығы жанама 
түрде басқа қылмыстық-құқықтық актілермен қа-
растырылды. Бүгінгі күні олардың барлығы күшін 
жойған, бірақ олардың бұрын болғаны туралы 
фактінің өзі көрсеткіш болып табылады. Франция
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тарихында 1810 жылдан кейін әртүрлі бірлестік-
терге тек қана жанама емес, сонымен қатар тіке-
лей қылмыстық жауаптылық көздейтін жағдай-
лар болды. 1957 жылы күшін жойған 1810 жылғы 
Франция Қылмыстық кодексінің 428-бабына сәй-
кес әдеби шығармаларға байланысты құқықтар-
ды бұзғаны үшін өз театрларында әдеби шығар-
маларды заңсыз түрде қойғаны үшін кез келген 
әртістер ассоциациясы қылмыстық жауаптылыққа 
тартылуға тиіс[5]. 

ХХ ғасырдың ІІ жартысында Француз заң-
герлері заңды тұлғалардың қылмыстық жауап-
тылығы мәселесіне қайта оралды. Бірақ бұл жолы 
заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығын 
қолдаушылар өздерінің қарсыластары тарапынан 
өте үлкен қарсылыққа тап болды. Атап айтсақ, 
қарсыластарының көлденең қойған аргументі – 
ол қылмыстық жауаптылықтың жеке-даралығы 
принципі. Заңды тұлғалардың жауаптылығын қол-
даушылар өздерінің қарсыластарының бұл аргу-
ментін өте орынды деп бағалады. 

1980 жылдардың аяғында Францияның жаңа 
Қылмыстық кодексін талқылау барысында туын-
даған бұл пікірталас өз жемісін берді және заңды 
тұлғалардың қылмыстық жауаптылығының туын-
дауының негізгі алғышарттарын жасап шығумен 
аяқталды. 

1992 жылғы Францияның Қылмыстық кодексі-
не сәйкес қылмыстық жауаптылыққа мемлекеттен 
басқа кез келген заңды тұлға тартылуы мүмкін. 
Бұл жерде қылмыстық жауаптылыққа тартылуы 
мүмкін заңды тұлғаларды біз шартты түрде екі 
топқа бөліп қарастыруымызға болады. Бірінші ке-
зекте бұл жеке құқықтағы заңды тұлғалар. Мыса-
лы, коммерциялық қоғамдар, ассоциациялар, қор-
лар және т.б. азаматтық-құқықтық бірлестіктер. 
Сонымен қатар жауаптылыққа жасалған әрекетке 
Франция соттарының юрисдикциясы тарайтын 
кез келген шетелдік жеке құқық заңды тұлғалар да 
тартылуы мүмкін. Бұл заңды тұлғалардың бірінші 
тобы. Ал екінші топ жария құқықтың заңды тұлға-
ларынан тұрады. Франция Қылмыстық кодексінің 
алғашқы жобаларына заңды тұлғалардың бұл түрі 
енбей қалған болатын. Бірақ аталған мәселені 
заң шығарушы органдарда талқылау нәтижесінде 
қылмыстық жауаптылық жария құқықтағы заңды 
тұлғаларға да қолданылатын болды. 

Франция Қылмыстық кодексі бойынша заң-
ды тұлғаның қылмыстық жауаптылығы міндетті 
мына шарттарға байланысты туындайды:

1) қылмыстық іс-әрекет (әрекетсіздік) заңды 
тұлғаның пайдасына жасалуы тиіс;

2) заңды тұлғаның басшысы немесе өкілі 
арқылы жасалуы тиіс.

Жасалған қылмыстық әрекеттің заңды тұлға-
ның “пайдасына” жасалуы заңды тұлға қылмы-
стық әрекеттен ірі мөлшерде пайда табады. Бұл 
жерде мүліктік пайда туралы айтылып отыр. Бірақ 
Франция Қылмыстық кодексі бойынша заңды 
тұлға басқа да мақсаттар үшін жауапқа тартылуы 
мүмкін. Мысалы, заңды тұлға террористердің сая-
си және діни мақсатындағы террорлық әрекеттері 
үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін. 

Заңды тұлғаның қылмыстық жауаптылығының 
басты шарты – қылмыстық әрекетті заңды тұлға-
ның басшысы немесе өкілімен жасалуы керек. 
Нормативтік актілерге және құрылтай құжаттары-
на сәйкес заңды тұлғаның өкілі болып табылмай-
тын қатардағы қызметкерлер, техникалық қызмет-
керлер сияқты тұлғалардың қылмыстық әрекеті 
заңды тұлғаның пайдасына жасауы, заңды тұлға-
ның қылмыстық жауаптылығына әкеп соқпайды. 

Францияда заңды тұлғалардың қылмыстық жа-
уаптылығы кез келген қылмыстық әрекетке емес, 
тек нормативтік актіде көрсетілген қылмыстарға 
ғана туындайды. Франция Қылмыстық кодексіне 
сәйкес заңды тұлға келесідей қылмыстары үшін 
ғана жауаптылыққа тартылады: адамзатқа қарсы 
қылмыстар үшін, есірткі заттарын заңсыз тарату, 
адамдарға тәжірибе жүргізу, жеке өмірге қол сұғу, 
жалған ақпарат тарату, компьютерлік қылмыстар, 
терроризм, жалған ақша шығару, дискриминация, 
жеңгетайлық, ұрлаудың барлық түрі, қылмыстық 
топтарды құру, сенімге қиянат жасау. Заңды тұлға-
ның басшысы немесе өкілімен заңды тұлғаның 
пайдасына жасалған жоғарыда аталған кез келген 
қылмыс үшін жауаптылық туындайды. 

Қылмыстық және түзеу санкцияларына мына-
лар жатады:

1) айыппұл;
2) 131-39 бапта көрсетілген жағдайларда қол-

данылатын санкциялар. Заңды тұлғаларға салына-
тын айыппұлдың максимал сомасы заңмен жеке 
тұлғаларға дәл сол қылмыстық әрекетті жасағаны 
үшін салынатын айыппұлдың 5 есе сомасынан 
кем болмауы керек 131-39 бабына сәйкес заң 
шығарушы өз қалауы бойынша заңды тұлғаның 
жасаған қылмысы үшін төмендегі көрсетілген жа-
заның біреуін немесе бірнешеуін қолданады:

1) Тарату (Ликвидация) – егер заңды тұлға 
өзінің қызметінің алдына қойған мақсатынан қыл-
мыс жасау үшін бас тартты деп айып тағылса не-
месе заңды тұлға қылмыс немесе құқыққа қайшы 
әрекет жасағандығы үшін, егер ол қылмысты жеке 
тұлға жасаса да 5 жылдан жоғары түрмеге қамауға 
алатындай жазаланатын болса қолданылады.

2) Тыйым салу – өмір бойы немесе 5 жыл 
мерзімге тікелей немесе
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жанама бір немесе бірнеше кәсіпкерліктің түр-
лерімен айналысуға салынады.

3) 5 жыл мерзімге сот қадағалауына беріледі.
4) Жабылу – қылмыс жасады деп айып тағылған 

кәсіпорынды өмір бойға не 5 жыл немесе одан да 
көп мерзімге жабу.

5) Айыру — мемлекеттік ұйымдармен шарт 
жасасу құқығынан 5 жыл немесе одан да көп 
мерзімге айыру.

6) Тыйым салу — халықтан қандай да бір қор 
жинауға 5 жыл

немесе одан да көп мерзімге тыйым салу.
7) Тыйым салу — 5 жыл немесе одан да көп 

мерзімге чекті көрсеткен адамға шоттан ақша со-

масын алуға құқық беретін чектен басқа чектер
шығаруға тыйым салынады.

8) Қылмыстық әрекетті жасауға арналған неме-
се қылмыстық әрекеттен алынған затты тәркілеу.

9) Соттың қаулысын бұқаралық ақпарат құрал-
дарында, баспа құралдарында жариялау.

Осылайша заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауаптылық институты ұзақ уақыт қалыптасып, 
әртүрлі тәжірибелерден өтуінің нәтижесінде 
осындай жауаптылықтың туындауының шарттары 
жасалып және қылмыстық құқықтың жаңа субъек-
тілерінің арнайы жазаларының жүйесі құрылды. 

Бүгінгі күні Францияның сот тәжірибесі заңды 
тұлғалардың жеке тұлғалармен бірге емес, өзінің 
жеке жауаптылыққа тартылуын қалайды.
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НEГЛACНЫE  CЛEДCТВEННЫE  ДEЙCТВИЯ 
В УГOЛOВНOМ  ПРOИЗВOДCТВE

Aннoтaция
В cтaтьe представлено тoлкoвaниe нoвoгo угoлoвнo-прoцeccуaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa Рecпублики Кaзaхcтaн 

o нeглacных cлeдcтвeнных дeйcтвиях. В чacтнocти, в нoвoм Угoлoвнo-прoцeccуaльнoм кoдeкce содержатся нормы 
об уcлoвиях и ocнoвaниях для прoвeдeния нeглacных cлeдcтвeнных дeйcтвий. Для дocтижeния цeли иcпoльзoвa-
лиcь такие мeтoды кaк aнaлиз, cинтeз, cрaвнитeльный и иcтoрикo-прaвoвыe мeтoды.

Ключeвыe cлoвa: угoлoвнoe прoизвoдcтвo, нeглacныe cлeдcтвeнныe дeйcтвия, дocудeбный прoцecc, 
cлeдcтвeнный cудья.
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INFORMAL INVESTIGATIVE ACTIONS AS A PROCESS FOR 
PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS 

Abstract
The article provides for the interpretation of the new criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan on 

secret investigative actions. I In particular, the new Criminal Procedure Code sets forth amendments to the conditions and 
grounds for conducting covert investigative actions, namely, what is its past condition and its current status. When the 
goal was achieved, methods were used as analysis, synthesis, legal and comparative, and historical and legal methods.n 
particular, the concepts of Kazakh judges, lawyers or authors working in this field were described.

Keywords: criminal case, informal investigative actions, pre-trial process, investigative judge

Кiрiспe
Мaқaлaның өзeктiлiгi. Жacырын тeргeу әрeкeтi 

өзiнiң aты aйтып тұрғaйдaй тeргeу әрeкeтi жacы-
рын, құпия түрдe өтeдi. Coндықтaндa aзaмaттaр-
дың құқықтaрын қoрғaу мәceлeciнe кeлгeн кeздe 
бiрaз қaрaмa-қaйшылықтaрдың aлдын aлудың 
мaңыздылығын ecкeргeн жөн. Бұл мәceлe қыл-
мыcтық прoцecтeгi жacырын тeргeу әрeкeтiн 
жaн-жaқты зeрттeу қaжeттiлiгiн көрceтiп тұр. 
2014 жылы Қaзaқcтaн Рecпубликacындa жaңa 
қылмыcтық-прoцecтiк кoдeкc қaбылдaнып,                 
2015 жылдың 1 қaнтaрынaн қaнa бacтaп қoлдa-
ныcқa eнгiзiлгeн бoлaтын. Бұл кoдeкcкe кiргeн 
жaңa ұғымдaрдың бiрi – жacырын тeргeу әрeкeтi. 
Ұғымның жaңaшылдығы oның тoлыққaнды зeрт-
тeлуiн қaжeт eтeдi. 

 ҚР ҚПК 7 бaбының 12 тaрмaқшacынa 
cәйкec жacырын тeргeу әрeкeтi дeгeнiмiз – 
қылмыcтық-прoцecтiк кoдeкcтe көздeлгeн 
тәртiппeн жәнe жaғдaйлaрдa coтқa дeйiнгi ic жүр-
гiзу бaрыcындa өздeрiнiң мүддeлeрiнe қaтыcы 
бaр қылмыcтық прoцecкe тaртылғaн тұлғaлaрғa 
хaбaрлaмaй жүргiзiлeтiн әрeкeт [1]. Бac әcкeри 
прoкурoрдың көмeкшici әдiлeт пoлкoвнигi Тимур 
Құндықбaeвтың aйтуыншa жacырын тeргeу әрeкeт-
тeрi oйдa жoқтa пaйдa бoлғaн жoқ, oл 1994 жылдың 
15 қыркүйeгiндe қaбылдaнып, қoлдaныcтa жүргeн 
«Жeдeл iздecтiру қызмeтi турaлы» Зaңынaн aлы-
нып oтыр, яғни қылмыcтық icтeр бoйыншa өт-
кiзiлeтiн жeдeл-iздecтiру шaрaлaры прoцeccуaль-
ды рәciмдeлгeн жaңa тaрaумeн тoлықтырылып, 
«жacырын тeргeу әрeкeттeрi» caнaтынa aуыcып 
oтыр [2]. Coндa жacырын тeргeу әрeкeтiн ecкi 
зaңнaн aлынып, жaңaртылғaн нe жeтiлгeн ұғым 
дeп aйтcaқ бoлaды.

Мaқaлaның мaқcaты.   Зeрттeу   жұмыcының

мaқcaты жaңa қылмыcтық прoцecтiк зaңнaмaғa 
aнaлиз жacaй oтырып, жacырын тeргeу әрeкeтiнiң 
бoлмыcын aшу. Мaқcaтқa жeту үшiн зeрттeу жұ-
мыcы кeлeci мiндeттeрдi aйқындaйды. 

a) Жacырын тeргeу әрeкeтi ұғымының мәнi 
мeн oның түрлeрi;

b) Жacырын тeргeу әрeкeттeрiн жүргiзу 
шaрттaры мeн нeгiздeрiндeгi өзгeрicтeр;

c) Жacырын тeргeу әрeкeттeрiн жүргiзу 
кeзiндeгi aзaмaттaрдың құқықтaры.

Әдicтeмeлiк нeгiзi. Жұмыcты жaзу бaрыcындa 
мынaндaй әдicтeр қoлдaнылды: aнaлиз, cинтeз, 
құқықтық-caлыcтырмaлы әдic, тaрихи-құқтық 
әдіс. 

Нeгiзгi бөлiмi. 
1. Жacырын тeргeу әрeкeттeрi қaзiргi қoлдa-

ныcтaғы ҚР ҚПК 30 тaрaуды, 231-251 бaптaр-
ды құрaйды. Жaңa Қылмыcтық прoцeccуaлдық 
кoдeкcтe жacырын тeргeу әрeкeттeрiнiң түрлeрi 
көрceтiлгeн, бiрiншi, aдaмды нeмece oрынды 
жacырын aудиo жәнe бeйнe бaқылaу, eкiншi, элeктр 
(тeлeкoммуникaция) бaйлaныc жeлiлeрi aрқылы 
бeрiлeтiн aқпaрaтты жacырын бaқылaу, ұcтaп 
қaлу жәнe түciрiп aлу, үшiншi, aбoнeнттeр нeмece 
aбoнeнттiк құрылғылaр aрacындaғы қocылулaр 
турaлы aқпaрaтты жacырын aлу, төртiншi, кoм-
пьютeрлeрдeн, ceрвeрлeрдeн жәнe aқпaрaтты 
жинaуғa, өндeугe, жинaқтaуғa жәнe caқтaуғa aр-
нaлғaн бacқa дa құрылғылaрдaн aқпaрaтты жacы-
рын түciрiп aлу, бeciншi, пoштa жөнeлтiлiмдeрiн 
жәнe өзгe дe жөнeлтiлiмдeрдi жacырын бaқылaу, 
aлтыншы, oрынғa жacырын кiру нeмece oны 
тeкceру, жeтiншi, aдaмды нeмece oрынды жacы-
рын бaйқaуғa aлу, ceгiзiншi, ҚР 3.07.2017 ж. №84-
VI Зaңымeн aлынып тacтaлды, тoғызыншы, жacы-
рын  бaқылaнaтын  caтып  aлу,  оныншы, жacырын 
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eндiру нeмece қылмыcтық әрeкeттi имитaциялaу 
жүзeгe acырылaды. 

Тeргeушi нe aнықтaушы жacырын тeргeу 
әрeкeтiн жүргiзiлуi қaжeт дeп тaуып, aнықтaу 
oргaнынa тиicтi тaпcырмa бeрeдi. Жacырын 
тeргeу әрeкeттeрi coтқa дeйiнгi тeргeп-тeкceру-
дi жүзeгe acырaтын aдaмның нe ocы Кoдeкcтe 
тиicтi қaулы шығaруғa уәкiлeттiк бeрiлгeн өзгe 
лaуaзымды aдaмдaрдың уәждi қaулыcы нeгiзiн-
дe тeргeу cудьяcының, coттың caнкцияcымeн 
жүргiзiлeдi. Жacырын тeргeу әрeкeтiн жүргiзу 
турaлы қaулы шығaрылғaнынaн кeйiн жиырмa 
төрт caғaт iшiн көрceтiлгeн тeргeу әрeкeтiн жүр-
гiзудiң нeгiздiлiгiн рacтaйтын мaтeриaлдaрмeн 
бiргe тeргeу cудьяcынa ұcынылaды. Қocымшa 
мaтeриaлдaрды тaлaп eтiп aлдыру қaжeт бoлғaн 
жaғдaйлaрдa, қaулыны бeлгiлeнгeн мeрзiмнeн 
acырып, бiрaқ жиырмa төрт caғaттaн acпaйтын 
мeрзiмдe қaрaуғa жoл бeрiлeдi. Жacырын тeргeу 
әрeкeтiн caнкциялaу бaрыcындa бeрiлгeн aқпaрaт-
тың aнықтығынa күмән бoлғaн кeздe, тeргeу cу-
дьяcы қaулыны caнкциялaп, жиырмa төрт caғaт 
iшiндe oның зaңдылығын прoцecтiк прoкурoрдың 
тeкceруiнe бacтaмa жacaуғa құқылы. Прoцecтiк 
прoкурoр бec тәулiк iшiндe тиicтi тeкceру жүр-
гiзiп, oның нәтижeлeрi турaлы тeргeу cудьяcын 
хaбaрдaр eтугe мiндeттi. Caнкциялaнуғa жaтaтын 
жacырын тeргeу әрeкeтi oтыз тәулiктeн acпaйтын 
мeрзiмдe жүргiзiлeдi. A.Н. Aхпaнoв пeн A.Л. Хaн-
ның зeрттeулeрi бoйыншa қaрaлып жaтқaн зaңдa 
coтқa дeйiнгi тeргeу бaрыcындa уәкiлeттi oргaн 
прoкурoрдың құзырeтiнe тeргeу cудьяcының құ-
зырынa тoлығымeн бeрiлeтiнiн aтaп өткeн жөн. 
«Прoкурaтурa турaлы» Қaзaқcтaн Рecпубликacы 
Зaңының 12-бaбының 2) тaрмaқшacының 1) тaр-
мaқшacы жәнe «жeдeл-тeргeу қызмeтi турaлы» 
Қaзaқcтaн Рecпубликacы Зaңының 1-тaрмaғының 
2) тaрмaқшacы бoйыншa прoкурoрғa тeк caнк-
ция бeру құқығын ғaнa қaлдырaды. 4. 12-бaп, oл 
көбiнece aлдын aлa тeргeу шeңбeрiндe қaмтыл-
мaйды. Қaзaқcтaн Рecпубликacының Қылмыcтық 
ic жүргiзу кoдeкciнiң қaзiргi рeдaкцияcындa прo-
курoр зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрдa тeк aлдын 
aлa тeргeудi жүзeгe acырaтын тұлғaның (Қыл-
мыcтық ic жүргiзу кoдeкciнiң 193-бaбының 6, 
16-бөлiмдeрi) әрeкeттeрiн жәнe (нeмece) шeшiмiн 
бeкiтeдi.[3] Шынымeн дe, жaңa ҚР ҚПК тeргeу 
cудьяcы мeн прoкурoрдың уәкiлeттiлiктeрiнe бiр-
шaмa өзгeрicтeр әкeлдi. Coнымeн қaтaр, қaулы 
кeлiп түcкeннeн кeйiнгi caнкциялaу мeрзiмi oн eкi 
caғaтқa, aл қocымшa мaтeриaлдaрды қaрaу мeрзiмi 
жиырмa төрт caғaтқa өзгeртiлгeн. 2. Бұрын coтқa 
дeйiнгi тeргeп-тeкceру oргaнының қaулыcы бoй-
ыншa жacырын тeргeу әрeкeттeрiн жүргiзугe caнк-

цияны Қaзaқcтaн Рecпубликacының Бac Прo-
курoры жәнe oның oрынбacaрлaры, oблыcтaрдың 
прoкурoрлaры жәнe oғaн тeңicтiрiлгeн прoкурoр-
лaр бeрeтiн eдi, aл 2018 жылдың 1 нaурызынaн 
бacтaп жacырын тeргeу әрeкeттeрi coтқa дeйiн-
гi тeргeп-тeкceрудi жүзeгe acырaтын aдaмның 
нe ҚР ҚПК тиicтi қaулы шығaруғa уәкiлeттiк 
бeрiлгeн өзгe лaуaзымды aдaмдaрдың уәждi қaу-
лыcы нeгiзiндe тeргeу cудьяcының, coттың caнк-
цияcымeн жүргiзiлeдi. Мaңғыcтaу oблыcтық 
coтының төрaғacы Жaқcылық Aлaнoвтың зeрт-
тeуiншe бiздiң бұрынғы oдaқтac көршiлeрiмiздiң 
көбi жacырын тeргeу әрeкeттeрiн caнкциялaуды 
coт бaқылaуынa әлдeқaшaнaқ бeрiп үлгeргeн. 
Мәceлeн, Лaтвиядa ocы тeктec әрeкeттeр (oлaр-
дың caны 11) тeк қaнa coт шeшiмi нeгiзiндe жүр-
гiзiлeдi, Укрaинaдa 12 әрeкeттiң 9-ы бoйыншa 
coт caнкция бeрeдi. Coндaйaқ, Мoлдoвa, Литвa, 
Эcтoния, т.б. мeмлeкeттeрдe дe ocындaй тәртiп 
қaлыптacқaн. Шын мәнiндe, жacырын тeргeу 
әрeкeттeрiн coт aрқылы caнкциялaу oл aдaмдaр-
дың кoнcтитуциялық құқықтaры мeн бocтaн-
дықтaрын тиiмдi қoрғaуғa мүмкiндiк бeрeтiн 
бacты тeтiк[4]. Көрiп oтырғaнымыздaй жacырын 
тeргeу әрeкeтiн caнкциялaуды тeргeу cудьяcының 
жүргiзуi тeк бiздiң мeмлeкeттe ғaнa eмec өзгe дe 
көршiлec eлдeрiмiздeдe қoлдaну кeңiнeн тaрaғaн, 
бұл oның тиiмдiлiгiн көрceтeдi. 

Жacырын тeргeу әрeкeтiн жүргiзу фaктici 
турaлы мәлiмeттeр жәнe oның жүргiзу нәтижeciн-
дe aлынғaн aқпaрaт жacырын тeргeу әрeкeттeрi 
aяқтaлғaнғa дeйiн құпия бoлып тaбылaды, oлaрды 
жaрия eткeнi үшiн лaуaзымды aдaмдaр нeмece oны 
жүргiзугe тaртылғaн aдaмдaр зaңдa бeлгiлeнгeн 
жaуaптылықтa бoлaды. Жacырын тeргeу әрeкeт-
тeрiн жүргiзу әдicтeрi, oлaрды жүргiзeтiн aдaмдaр, 
oның iшiндe қызмeтiн құпия нeмece кoнcпирaци-
ялық ныcaндa жүзeгe acырaтын aдaмдaр турaлы 
мәлiмeттeр мeмлeкeттiк құпияны құрaйды жәнe 
жaрия eтiлугe жaтпaйды.

3. Жacырын тeргeу әрeкeттeрiн жүргiзу бaрыcы-
ныдa aдaмның өмiрi, тұрмыc-тiршiлiгi бaқылaуғa 
aлынaды, coндa aдaмдaрдың құқықтaрының шeк-
тeлуiнe әкeп coғaды. ҚР Кoнcтитуцияcының 18 
бaбының 2 тaрмaқшacы бoйыншa әркiмнiң өзiнiң 
жeкe caлымдaры мeн жинaғaн қaрaжaтының, жa-
зыcқaн хaттaрының, тeлeфoн aрқылы cөйлecкeн 
cөздeрiнiң, пoчтa, тeлeгрaф aрқылы жәнe бacқa дa 
жoлдaрмeн aлыcқaн хaбaрлaрының құпиялылығы 
caқтaлуынa құқығы бaр. Бұл құқықты шeктeугe 
зaңдa тiкeлeй бeлгiлeнгeн рeттeр мeн тәртiп бoй-
ыншa ғaнa жoл бeрiлeдi [5]. Кoнcтитуцияғa cүй-
eнceк зaңдa жaзылғaн бeлгiлi бiр eрeжeлeрмeн 
ғaнa aдaмның құқығы шeктeлуi мүмкiн. Coндa жa-
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cырын тeргeу әрeкeттeрi кiмгe қaтыcты жәнe 
қaшaн қoлдaнылaды? ҚР ҚПК 232 бaбының 4 тaр-
мaқшacындa жacырын тeргeу әрeкeттeрi мынa нe-
гiздeрдiң бiрi бoлғaн кeздe: 1) жacaғaны үшiн caнк-
цияcы бiр жылдaн бacтaп жәнe oдaн дa жoғaры 
мeрзiмгe бac бocтaндығынaн aйыру жaзacын 
көздeйтiн қылмыcтaр турaлы icтeр бoйыншa;            
2) қылмыcтық тoп дaйындaйтын жәнe жacaйтын 
қылмыcтaр бoйыншa жүргiзiлeдi. Жәнe дe жeкeлe-
гeн aдaмдaрдың өмiрiнe, дeнcaулығынa, мeншiгiнe 
қaтeр төнгeн жaғдaйдa, oлaрдың aрызы бoйыншa 
нeмece жaзбaшa кeлicуiмeн, coтқa дeйiнгi тeр-
гeп-тeкceру oргaнының қaулыcы нeгiзiндe, қaулы 
шығaрылғaн кeздeн бacтaп жиырмa төрт caғaттың 
iшiндe прoкурoрды мiндeттi түрдe хaбaрдaр eтe 
oтырып, жacырын тeргeу әрeкeттeрiн жүргiзугe 
рұқcaт eтiлeдi. Cудья A.Ecимoвaның aйтуыншa 
aдaмның кoнcтитуциялық құқықтaрын қoрғaу-
дaғы мaңызды критeрилeрiнiң бiрi aзaмaттaрдың 
өздeрiнe жacырын тeргeу әрeкeттeрiнiң жүргiзiл-
гeндiгiн хaбaрлaу, бiрaқ  oлaрдың  нәтижeлeрiмeн 

тaныcтырмaй-aқ хaбaрдaр eтуi бoлып тaбылaды. 
Бұл шaрaлaрды қoлдaнaтын aдaмдaрды хaбaрдaр 
eту мiндeтi қылмыcтық ic бoйыншa түпкiлiктi 
шeшiм қaбылдaнғaн күннeн бacтaп aлты aйдaн 
кeшiктiрмeй aлдын aлa тeргeу oргaнынa, aл coтқa 
дeйiнгi тeргeу oргaнының дәлeлдi өтiнiшi бoй-
ыншa хaбaрлaу мeрзiмi coттың рұқcaтымeн бiр 
жылғa ұзaртылуы мүмкiн [6]. 

Қoрытa кeлгeндe, жacырын тeргeу әрeкeтi icтiң 
дeрeу aшылуынa, дәлeлдeмeлeрдi жинaқтaуғa 
coнымeн қaтaр icтiң жaн-жaқты қaрaлуынa көп 
ceптiгiн тигiзeдi. Coт oргaндaрынa жacырын тeр-
гeу ic-әрeкeттeрiн жaлпы caнкциялaуғa бeру aдaм 
құқықтaрын қoрғaуды күшeйту мeн қылмыcтық 
прoцecтi жaңғыртудaғы прoгрeccивтi қaдaм бoлып 
тaбылaды. Coттaр жacырын тeргeу ic-әрeкeт-
тeрiн caнкциялaуды қaрaғaн кeздe қoлдaныcтaғы 
зaңнaмaны дұрыc қoлдaну мaқcaтындa құқық 
қoрғaу oргaндaрының прoцeccуaлдық нeгiздeрiн 
жeтiлдiру жaлғacaды.
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Аңдатпа
Дәлелдемелерді жинау ол фактілі деректерді табу мен бекітудің біртұтастығы болып табылады. Тергеу әрекет-

тері жөнінде айтатын болсақ, онда заңнама ҚР ҚПК және қылмыстық сот ісін жүргізу негіздері бойынша фактілі 
деректерді алудың және оны қылмыстық іске пайдаланудың талаптарын анықтаған. Ал дәлелдемелерді жинаудың 
өзге де әдістері жөнінде әңгіме басқаша.

Оларды процесуалдық заңнамамен көзделген және көзделмеген деп екі топқа бөлуге болады. ҚПК көзделген-
дерге жатады: түсініктемелер алу, құжаттар мен заттарды талап ету, ревизия және өзге де тексеру жүргізу жөнінде 
талап ету, бухгалтерлік есепті өз қаражаты бойынша қайта қалпына келтіру, заттар мен құжаттарды ұсыну қара-
стырылған.

Түйін сөздер: дәледемелер, қайнар көздер, дәлелдеу, тергеу әрекеттері, процесуалды әрекеттер, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру, құжаттарды талп ету, түсініктемелер, дәлелдемелерді жинау, фактілі деректер. 
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ИНЫЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  СПОСОБЫ  СОБИРАНИЯ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация
Ст. 122 УПК РК предусматривает возможность истребования предметов и документов следователем и судом, 

представления доказательств участниками процесса, должностными лицами и гражданами, но не определяет 
процедуры применения данных приемов.

В процессуальной литературе неоднократно отмечалась необходимость устранения этого недостатка. Такая 
мера была бы полезной с разных точек зрения. Более широкое использование приема истребования докательств 
в ряде случаев сделает ненужным проведение выемки – действия, затрагивающие неприкосновенность жилища 
и сопряженного с немалыми затратами труда. В материалах дела получат более точное отражение сведений о 
том, откуда и по чьему волеизъявлению появилось доказательство: было ли оно истребовано следователем или 
представлено по инициативе владельца. Это обстоятельство имеет важное значение для оценки допустимости до-
казательства, ибо случаи, когда невозможно прояснить происхождение субъекта, не столь уж редки на практике.

Ключевые слова: доказательства, источники доказательств, доказывание, следственные действия, процес-
суальные действия, досудебное производство, истребование документов, объяснительные, собирание доказа-
тельств, фактические данные
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OTHER  PROCEDURAL  WAYS  OF  COLLECTING  EVIDENCE

Abstract
St. 122 the code of criminal procedure provides for the possibility of reclamation of objects and documents by the 

investigator and the court, presentation of evidence by participants in the process, officials and citizens, but does not 
determine the procedure for applying these techniques.

The procedural literature has repeatedly noted the need to address this shortcoming. Such a measure would be useful 
from different points of view. Greater use of admission the taking of evidence in some cases will make it unnecessary 
to conduct dredging activities that affect the privacy of the home, and the attended with considerable labor costs. In the 
case file will be more accurately reflected information about where and by whose will there was evidence: whether it was 
requested by the investigator or presented at the initiative of the owner. This is important for assessing the admissibility of 
the evidence, since cases where it is not possible to clarify the origin of the subject are not so rare in practice.

Keywords: evidence, sources of evidence, proof, investigative actions, procedural actions, pretrial proceedings, 
discovery of documents, explanatory notes, collection of evidence, evidence

Кіріспе. Қазіргі таңдағы заң күші бар қыл-
мыстық процесуалдық заңның, яғни ҚР ҚПК-
сі дәлелдемелерге қатаң талап қояды. Олай 
дейтініміз заңмен тиым салыған әрбір болған 
құқықбұзушылық бойынша дәлелдемелерді жи-
наудың әдістері мен кезеңдері процестік заңмен 
айқындалады. Осы айтылғандардың негізінде 
ҚПК-сі дәлелдемелерді мынадай жағдайда қа-
растырады: 1) фактілер жөнінде мәліметтер; 2) 
фактілер жөніндегі мәліметтердің қайнар көздері; 
3) фактілер жөніндегі мәліметтер мен олардың қайнар 
көздерін жинау, бекіту және тексеру тәртіптері 
мен құралдары.

Сонымен  қатар,   қылмыстық     процесуалдық  

заңнамада айтылған: «қылмыстық заңмен тиым 
салынған іс-әрекеттiң бар екенін немесе жоқ 
екенін, күдіктінің, айыпталушының немесе сот-
талушының бұл әрекеттi жасағанын немесе жа-
самағанын, оның кiнәлiлiгiн не кiнәсіздігін, сон-
дай-ақ iстi дұрыс шешу үшiн маңызы бар өзге де 
мән-жайларды анықтайтын нақты деректер қыл-
мыстық iс бойынша дәлелдемелер болып табыла-
ды» делінген [1]. 

Дәлелдемелердің анық дәлелдемелерге жатқы-
зылуы олардың шынайы мағлұматтарға ие 
екендігін білдіреді. Дәлелдеу процесінде объ-
ективті ақиқатқа тек анық дәлелдемелер не-
гізінде  қол жеткізілуі мүмкін.  Анық емес дә-
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лелдемелер, олардың мән-жайларды айқындауда 
қолданылуы заңсыз, әділетсіз үкімнің шығарылуы 
секілді теріс салдардың туындауына әкеліп соқты-
руы мүмкін [2, 138 б.].

Процестік (соттық) дәлелдемелер мәнісінің за-
манауи түсінігі жөнінде В.В. Коряковцев былай 
жазады: «… Қылмыстық процесте қылмыс оқиға-
сын тану және анықтау ретроспективті жолмен 
жүзеге асады. Дәлелдемелер және олардың кез 
келген материалдық заттың немесе құбылыстың 
басқа зат немесе құбылыстың әсерінен өзгеру не-
месе осындай әсердің іздерін (белгілерін) сақтау 
қабілетіне негізделген болған оқиға турасындағы 
мағлұматтар ретінде қалыптасуы осындай тану-
дың ұғымы бұлып табылады. Ақпаратты қабыл-
дау, алу және өңдеуді қоса алғанда, негізінде білім 
пайда болатын адамның ойлау қызметі қоршаған 
шынайылықтың көрініс табуының ең жоғары ны-
саны болып табылады» [3, 193 - 199 бб.]. 

Дәлелдеу – тергеуші мен соттың нақтылықпен 
толық сәйкестендіре отырып істің заңды мәні бар 
барлық мән-жайларды анықтауы тиіс процесс. 
Дәлелдеу дегеніміз қылмыстық процесс субъ-
ектілерінің істі дұрыс шешу үшін маңызы бар 
мән-жайларды анықтау мақсатымен заңмен бел-
гіленген тәртіпті сақтай отырып атқаратын дәлел-
демелерді жинау, зерттеу және бағалап қолдану 
қызметі болып табылады [4, 97 б.].

Сондай-ақ, аталған заңда қылмыстық іс бой-
ынша қолданылатын дәледемелердің түрлері мен 
қайнар көздері де айтылады. Оның дәлелі болып 
ҚПК-нің 211 бабының 2 бөлігі табылады. Жалпы, 
сол дәлелдемелер түрлерінің арасында құжаттар 
маңызды орынға ие. Онда былай делінген: «Құ-
жаттар жазбаша да, өзге нысанда да тіркелген 
мәлiметтердi қамтуы мүмкiн. Құжаттарға, про-
цестік Кодекстiң 122-бабында көзделген тәртiп-
пен алынған, талап етiп алдырылған немесе 
ұсынылған түсiнiктемелер, түгендеулердің, реви-
зиялардың актiлерi, анықтамалар, салықтық тек-
серулер актілері, салық қызметі органдарының 
қорытындылары, сондай-ақ компьютерлiк ақпа-
ратты қамтитын материалдар, фото және кино 
түсірілімдер, дыбыс және бейне жазбалар да жа-
тады» делінген. 

Іс жүргізу әдебиетінде осы кемшілікті жою 
қажеттігі бірнеше рет атап өтілді. Мұндай шара 
әртүрлі көзқараспен пайдалы болар еді. Бірқатар 
жағдайларда дәлелдемелерді талап етуді неғұр-
лым кеңінен пайдалану тұрғын үйге қол сұғыл-
маушылықты қозғайтын және аз еңбек шығын-
дарымен ұштасқан іс-әрекеттер алуды жүргізуді 
қажетсіз етеді.

Іс материалдарында  дәлелдеме  қайдан және кім-

ерік білдіруі бойынша пайда болғаны туралы 
мәліметтер неғұрлым дәл бейнеленеді: ол терге-
уші талап еткен-болмағаны немесе иесінің баста-
масы бойынша ұсынылғаны. Бұл мән-жай дәлел-
демелердің рұқсат етілуін бағалау үшін маңызды 
мәнге ие, өйткені субъектінің шығу тегін анықтау 
мүмкін емес жағдайлар практикада сирек емес. 
Бұдан басқа, «кез келген жағдайға», яғни жет-
кілікті негіздер болмаған кезде заттар мен құжат-
тарды бекітпей алу мүмкіндігін болдырмау үшін 
жағдайлар жасалады.

Негізгі бөлім. Дәлелдемелерді талап ету – бұл 
іс бойынша іс жүргізудің кез келген кезеңінде 
танымдық жағдайға сәйкес келетін дәлелдеу-
дің тәсілі, сондықтан процестің әрбір сатысында 
қолдануға болады. Осыдан дәлелдерді талап ету 
рәсімін барлық кезеңдер үшін әмбебап ретін-
де құрастыру керек. Бұған ҚПК-нің 122-бабын 
дәлелдемелерді талап ету тәртібін регламенттей-
тін Ережелермен толықтырумен, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру сатысындағы кез келген ережелер-
мен немесе ҚПК-нің 122-бабында ұқсас рәсімдік 
ережелерді енгізумен қол жеткізуге болады.

Әмбебаптылық туралы пайымдаулар дәлелде-
мелерді ұсынуға да жатады. Заң процеске қаты-
сушыларды, сондай-ақ лауазымды адамдар мен 
азаматтарды тек тергеу сатысында және сот саты-
ларында дәлелдемелер беру құқығын берсе де, іс 
жүзінде дәлелдемелер бар құжаттар мен матери-
алдық объектілерді уәкілетті мемлекеттік органға 
жеткізулері тиіс. Осыған ұқсас объектілерді және 
олардың жеке белгілерін ұсыну фактісін куәлан-
дыру, менің ойымша, қылмыс туралы ауызша ары-
здарды заңмен талап еткендей, осындай маңызды 
дәлелдеме мәнге ие.

Дәлелдеудің ерекше тәсілдері азаматтар мен 
ұйымдар ұсынған дәлелдемелерді қабылдау бо-
лып табылады. Бұл жағдайда зат немесе құжат 
тергеушінің көз алдында оған ие адамдардың баста-
масы бойынша пайда болады.

Айыптау қорғаушысы, жәбірленуші, азамат-
тық талапкер және азаматтық жауапкер дәлелде-
мелерді қосу туралы өтінішхаттарды мәлімдей 
отырып, дәлелдеуге қатысуға құқықтардың бірін 
іске асырады; кәсіпорындардың, мекемелердің, 
ұйымдардың басшылары дәлелдемелерді талап 
ету мен табыс ету арасындағы айырмашылықты 
тергеу органдарына еұ-ға жібере отырып, бірін-
ші жағдайда дәлелдеме материалын толықтыру 
бастамасы тергеушіден (соттан), ал екіншісінде 
– дәлелдеме материалын толтыру бастамасы тер-
геушіден (соттан), ал екіншісінде – дәлелдеме бар 
адамнан алынады.

Бұл жағдайлар үшін дәлелдемелер уәкілетті мем-
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лекеттік органға берілетіні ортақ болып табыла-
ды. Бұл тәсілдерді жүзеге асырудың құрылымы 
мен неғұрлым орынды нысаны іс жүргізу әдеби-
етінде кеңінен талқылауға ұшырады. Бұл ретте ай-
тылған пікірлерді жинақтап, дәлелдемелерді опе-
рациялар жиынтығы түрінде талап ету жөніндегі 
іс жүргізу қызметін, ал басқалары – дәлелдемелік 
материалға ие адамды сипаттауға болады. 

Дәлелдемелерді талап ету:
1) адамға немесе ұйымға талапты жіберу; 
2) талап етілетін объектіні жеткізу, объектінің 

осы фактісі мен жеке белгілерін материалдық істе 
көрсету; 

3) дәлелдемелерді іске қосу. 
Дәлелдемелерді ұсыну: 
1)процеске қатысушының, кәсіпорынның, ме-

кеменің, ұйымның лауазымды адамының, сон-
дай-ақ кез келген азаматтың объектіні іске қосу 
туралы қолдаухатпен немесе өтінішпен затты не-
месе құжатты тергеушіге (сотқа) жеткізуін; 

2) ұсыну фактісін, объектінің табылу мән-жай-
ларын және жеке белгілерін іс материалдарында 
көрсетуді қамтиды; 

3) өтінішті қарау және дәлелдемені қоса тіркеу 
туралы не объектіні оны ұсынған адамға қайтару 
туралы шешім қабылдау.

Осы жағдайлардың әрқайсысында тергеушінің 
объектіні зерттеу туралы құқықтық мәні бар 
өтінішті тіркеу және қарау, ұсынылған объектіні 
зерделеу, оны іске қосу туралы не қарау туралы 
қайтару туралы негізделген шешім қабылдау мін-
деті туындайды.Заттар мен құжаттарды беру тала-
бы жазбаша нысанда қапталуы тиіс деп есептей-
тін авторлардың да пікірлерімен келіскен жөн.

Осымен тиісті емес объектіні алуға жол бер-
меу ғана емес, сонымен қатар кәсіпорындар мен 
ұйымдардың мүдделері қамтамасыз етіледі, өйт-
кені ауызша сұрау бойынша затты немесе құжат-
ты ұсыну тиісті құжаттың қайда бөлінетіні туралы 
мәселеде түсініксіз бола отырып, кәсіпорынның іс 
жүргізуді ұйымдастыруда із қалдырмас еді. Мы-
салы жазбаша сұрау салуды жасау қажеттілігі 
жөнінде кейбір авторлар былай дейді: «заттар мен 
құжаттарды заңсыз талап ету үшін де, оның ішін-
де іс жүзінде жүргізілген алу «ерікті беру» деп 
аталатын бүркемеленген жағдайларда да кедергі 
болады. Ақырында, істе жазбаша сұрау салудың 
болуы істе дәлелдемелердің пайда болу жолдарын 
түсіндіреді» [5, 87 б.].

Дәлелдемелерді алудың екеуі де дәлелдеме-
лерді талап етудің немесе ұсынудың міндетті эле-
менті тиісті объектіні ұсыну фактісін куәландыру 
және оның ерекшеліктерін көрсету болуы тиіс. 
Бұл үшін ең жақсы нысан болып хаттама, яғни заң

талаптарына сәйкес іс жүргізу әрекетінің жүр-
гізілетін орны мен күнін, оның мазмұнын, басталу 
және аяқталу уақытын, оны жүргізуге қатысатын 
тұлғалардың шеңберін, осы дәлелдеуді қабылдау-
ды қолдануды тіркейтін акт қызмет етеді.

Тексеру органдарының қызметін басқаруды, 
өзіндік әкімшілік-шаруашылық тексеруді қамта-
масыз ететін шаруашылық бақылау нысаны бо-
лып табылатыны белгілі. 

Бұл – әкімшілік құқық институты:бақылау-тек-
серу органдарының құрылымы, олардың қыз-
метінің нысандары, тексерушілердің құқықтары, 
тексерушілердің міндеттері және т.б., мемлекет-
тік басқару саласындағы заңға тәуелді актілермен 
белгіленеді.

Тергеуші мен тексерушінің арасында тікелей 
құқықтық қатынастар жоқ: ҚПК-нің 122-ші бабы 
2 бөлігіне сай тергеушіге кәсіпорынның, меке-
менің, ұйымның шаруашылық қызметіне бақы-
лауды жүзеге асыратын басшыға тексеру жүргізу 
туралы талаппен жүгінуге құқық береді. Терге-
ушінің ревизорлармен кейінгі іскерлік байланы-
стары олардың арасындағы құқықтық қатынастар 
болып табылмайды.

Осыдан, тергеушінің тексеру жүргізу туралы 
талабы дәлелдемелерді жинау тәсілдерінің бірі 
болып табылатыны келіп шығады.

Алайда кейбір ғалымдар тексеру барысында 
тексеру тағайындалудан бас тартып, қажет болған 
жағдайда сараптамаға жүгінуді ұйғарады. Мұндай 
ұсыныс қарсылық тудырады.

Тергеушінің тексеру жүргізуді талап ету 
құқығы тергеу практикасының маңызды қажет-
тіліктерін көрсетеді деп кейбір зерттеушілер атап 
көрсетеді. Осыған орай, П.К. Пошюнастың ой-
ынша, әңгіме осы институттан бас тарту туралы 
емес, оның дамуы, ревизия жүргізу туралы талап-
тарды салаларға айналдыру туралы болуы тиіс. 
Заттарды талап ету және дәлелдеуді өз бетінше 
қабылдау, дәлелдемелерді жинау тәсілдерінің қа-
лыптасқан жүйесінің тиімділігін арттыруға қа-
білетті [6, 97 – 99 бб.].

Құжаттық тексерумен кәсіпорындардың, 
мекемелер мен ұйымдардың өндірістік және 
қаржы-шаруашылық қызметін тексерудің басқа 
(тексерулерден басқа) нысандарын, атап айтқанда, 
әкімшілік іс-әрекетінің экономикалық негізділігін, 
технологиялық тәртіптің сақталуын тексеруді, ша-
руашылық қылмыстарды тергеу кезінде туындай-
тын басқа да мәселелерді анықтауды, қауіпсіздік 
техникасы ережелерін бұзуды және т. б. қамтиды. 
Шаруашылық, қаржылық және өндірістік қызмет-
тің қандай да бір учаскелерін іріктеп тексеру қа-
жеттілігі  тергеуші  теріс пайдаланудың жекелеген 
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фактілерін анықтай отырып, олардың жаппай си-
паты бар деп болжауға негіз болатынына жиі бай-
ланысты болады.

Олардың нақты көлемін сараптау арқылы 
анықтауға болады. Бұл міндетті шешу тексе-
рушіден сарапшы қолдануға құқығы жоқ опера-
цияларды орындауды талап етеді, атап айтқанда: 
материалдық құндылықтарды түгендеу, тексеру 
ұйымынан қажетті құжаттар мен материалдарды 
алу. Зерттеу объектілері да толық сәйкес келмейді: 
сарапшы оған тергеуші ұсынған және іс материал-
дарында көрсетілген құжаттар мен материалдық 
объектілерді зерделейді, тексеруші немесе тексе-
руші өзі материалдарды іздестіруді жүргізеді және 
оларды тексеру актісіне тіркейді.

Сондықтан ревизия мен құжаттық тексеру кей-
де сараптама алдында болады: соңғысы ревизия 
немесе тексеру кезінде анықталған ревизия жүр-
гізу туралы талап құжаттарды талап ете отырып, 
бір қатарда қаралатын жағдайларда тағайындала-
ды. Тексеру қызметін тергеушіге талап етілетін 
анықтамаларды, сипаттамаларды немесе өзге де 
жалпылама құжатты жасау екіталай; тексеру ту-
ралы талап пен актіні ұсыну арасында жеткілікті 
күрделі ережелер бойынша жүзеге асырылатын 
белсенді танымдық қызмет жатыр. Қылмыстық 
іс жүргізу заңымен реттелмегеніне қарамастан, 
күрделі танымдық кешен пайда болады: тергеуші 
іздерді жанама түрде – тексеруші арқылы көрсе-
теді. Тексерушінің нақты деректерді іздеуі терге-
ушінің ининциативі бойынша жүзеге асырылады 
және белгілі бір шектерде оларға жіберіледі. Осы 
себепті тексеру жүргізу туралы талаптың іс жүргі-
зу нысаны құжаттарды талап еткеннен гөрі неғұр-
лым күрделі болып табылады.

Тексеру мен құжаттық тексерулердің мәні және 
тергеуші мен ревизор (тексеруші) арасындағы 
өзара қарым-қатынастардың сипаты туралы баян-
далған ұсынымдарды ескере отырып, ревизияны 
неғұрлым әмбебап сипат беру туралы, сондай-ақ 
оның барысына және тергеуші (сот) тарапынан 
бағыттауға ықпал ету мүмкіндігін күшейту тура-
лы мәселені қоюға болады.

Мұндай көзқарас бұрышында: 
1) өкілетті мемлекеттік органдардың тексеру 

жүргізуді талап ету құқығын тарату фактілер одан 
әрі зерттеуді және арнайы таным негізінде түсін-
діруді талап етеді;

 2) анықтау жүргізуші адамның, тергеушінің, 
прокурордың және соттың ревизия жүргізу тура-
лы талаптары лауазымды адамдар үшін міндетті 
екенін көрсетумен толықтыру;

3) заңда тергеушінің тек ревизиялар ғана емес, 
сондай-ақ  кәсіпорындардың,   ұйымдардың, меке-

мелердің қызметіне өзге де зерттеулер жүргізуді 
талап ету құқығын бекіту;

4) тексеру (тексеру) тағайындау туралы қаулы-
ны (ұйғарымды) онда жұмыс учаскелерін тиісті 
тексеру және тексерушілер жауап беруі тиіс нақты 
мәселелерді көрсете отырып, шығару қажеттілігін 
көздеу; 

5) тексерістерді және тексерістерді тағайындау 
кезінде тергеушіге белгілі бір бейіндегі мамандар-
ды бөлуді талап етуге, сондай-ақ тексеру мен тек-
серулерге қатысудан істің нәтижесіне жеткілікті 
құзыретті және мүдделі адамдарды жоюға құқық 
беруге құқылы.

Заңда көзделген дәлелдемелерді алу тәсілдері: 
заттарды немесе құжаттарды талап ету, процеске 
қатысушылар, азаматтар мен лауазымды адамдар 
ұсынған дәлелдемелерді қабылдау, сондай-ақ тек-
серу және құжаттамалық тексеру жүргізу туралы 
талап қарау, тінту, алу немесе басқа да тергеу әре-
кеттерінің бір түрі болып табылмайды. Осы тәсіл-
дердің әрқайсысы-дәлелдемелерді алудың дербес 
тәсілі.

Қорытынды. Барлық осы тәсілдер жеткілікті 
құқықтық регламенттеу алуға тиіс. Осыған орай 
баяндалғандардың нәтижесінде мынадай қоры-
тынды жасауға болады: 

1) дәлелдемелерді жинау – бұл уәкілетті Субъ-
ектінің дәлелдемелерді қалыптастырумен аяқтала-
тын нақты нақты деректерді іріктеп қабылдау мен 
қайта құрудың белсенді танымдық процесі. Мұн-
дай ұсыныс тергеушінің, прокурордың, соттың 
алғашқы дәлелдеу кезеңіндегі қызметінің шығар-
машылық сипатын ашады, бұл қызметті «дай-
ын дәлелдемелерді» іздеу және «иелену»ретінде 
түсіндіру мүмкіндігін жоққа шығарады;

2) дәлелдемелерді жинау жөніндегі қызметтің 
құрылымы іздестіру және танымдық ғана емес, 
сондай-ақ куәландыру және құқықтық қамтамасыз 
ету операцияларын де қамтиды. Дәлелдемелерді 
тіркеу іс жүргізу ғылымында таралған ұғымдарға 
қарамастан, дәлелдеудің дербес элементі емес, 
дәлелдемелерді жинаудың органикалық, ажыра-
тылмайтын элементі; оның мәні тек қана сақтау 
ғана емес, сондай-ақ алынған нақты деректерді 
түрлендіру болып табылады;

3) дәлелдемелерді жинау қылмыстық про-
цестің барлық сатыларында жүзеге асырылады 
және тиісті рәсімді сақтай отырып, әрбір сатыда 
алынған нақты деректер өз сапасын сақтай оты-
рып және процестің кейінгі сатыларында дәлелде-
мелерге айналады;

4) тергеуші (сот) жүзеге асыратын, белгілі бір 
түрдегі іздердің ерекшеліктеріне сәйкес келетін 
және ондағы дәлелдемелік ақпаратты тиімді табу-
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ға, қабылдауға және бекітуге, яғни дәлелдемелерді 
қалыптастыруға бейімделген іздестіру, таным-
дық және куәландыру операцияларының кешені 
ретінде тергеу әрекетін заңды түрде айқындауға 
құқылы;

5) өз қаражаты есебінен бухгалтерлік есепті 
қалпына келтіруді талап ету, заттар мен құжаттар-

тарды талап ету, үкімдерді кассациялық және қа-
дағалау тәртібімен қайта қарауға дейін қабылдау, 
дәлелдемелерді жинау тәсілдері ретінде заңда 
көзделген дәлелдемелер алу тәсілдері, әдет-
те, дәлелдемелерді қабылдау және талап ету 
тәсілдері бола алады.
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СОГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  И  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЯ  ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  КАЗАХСТАНА

Аннотация
Согласительные процедуры включены в уголовное судопроизводство Казахстана вместе с принятием нового 

УПК (2014г.), введенного в действие с 01.01.2015г. В качестве форм такого производства выступают сделка о при-
знании вины и соглашение о сотрудничестве. Вместе с тем, первоосновой процессуального соглашения являются 
положения вновь принятого Уголовного кодекса РК (2014г.), который также введен в действие с 01.01.2015г.

Система и структура национального права таковы, что между предписаниями материального и процессуаль-
ного права должны сохраняться взаимосвязь и согласованность, предопределенные принципом единства материи 
и формы. Анализ соответствующих положений УК РК и УПК РК свидетельствует об определенных проблемах, 
препятствующих полноценной и эффективной реализации в судебной практике сделок о признании вины и согла-
шения о сотрудничестве.

Анализ отдельных положений УК РК и УПК РК свидетельствует о том, что законодателем допускается сме-
шение понятий «деятельное раскаяние» и «соглашение о сотрудничестве», которые обладают разной правовой 
природой. Изучение этих аспектов автором положено в основу предложений по усовершенствованию отраслевого 
законодательства Казахстана. 

Ключевые слова: сделка о признании, соглашение о сотрудничестве, согласительное производство, уголов-
ный закон, уголовно-процессуальный закон, соотношение материи (содержания) и формы (процесса). 

М.Ж.  Хведелидзе¹
¹Абай атындағы ҚазҰПУ дың ғылым департаментінің маманы, магистрі 

КЕЛІСІМ  ӨНДІРІСІ: ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ
ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС  ЖҮРГІЗУ  ҚАЗАҚСТАННЫҢ  ЗАҢНАМАСЫ 

БОЙЫНША  НЕГІЗДЕР

Аңдатпа
Келісім рәсімдері жаңа ҚІЖК-нің қабылдануымен бірге Қазақстанның қылмыстық сот ісін жүргізуге енгізілді 

(2014 ж.),  осындай іс жүргізудің  нысандары ретінде кінәні тану туралы мәміле және ынтымақтастық туралы Ке-
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лісім әрекет етеді. Сонымен қатар, жаңадан қабылданған ҚР Қылмыстық кодексінің (2014 ж.), 2015 жылдың           
1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген

Ұлттық құқықтың жүйесі мен құрылымы материалдық және іс жүргізу құқығының ұйғарымдары арасында 
материя мен форманың бірлігі қағидаты алдын ала анықталған өзара байланыс пен келісушілік сақталуы тиіс. 
ҚР ҚК және ҚР ҚПК тиісті ережелерін талдау кінәні мойындау туралы мәмілелерді және ынтымақтастық туралы 
келісімді сот практикасында толыққанды және тиімді іске асыруға кедергі келтіретін белгілі бір проблемалар 
туралы куәландырады.

ҚР ҚК және ҚР ҚІЖК жекелеген ережелерін талдау заң шығарушының «іс жүзінде өкіну» және «ынтымақта-
стық туралы келісім» ұғымдарын әртүрлі құқықтық табиғатқа ие араластыруға жол берілетінін куәландырады. 
Автордың бұл аспектілерді зерттеуі Қазақстанның салалық заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстардың не-
гізіне алынған. 

Түйін сөздер: тану туралы мәміле, ынтымақтастық туралы келісім, келісім өндірісі, қылмыстық заң, қылмы-
стық іс жүргізу заңы, материяның (мазмұнның) және нысанның (процестің) арақатынасы.

                                                                  M.Zh. Khvedelidze¹ 
¹Master, specialist of the Departament of Science of KazNPU named after Abai

CONCILIATION  PROCEEDINGS:  CRIMINAL  LAW AND CRIMINAL 
PROCEDURE  GROUNDS  UNDER  THE  LEGISLATION  OF  KAZAKHSTAN

Abstract
Conciliation included in the criminal proceedings of Kazakhstan together with the adoption of the new Criminal 

Procedure Code (2014), entered into force on 01.01.2015 as a form of this production are the plea bargain and 
cooperation agreement. At the same time, a fundamental principle of the procedural provisions of the agreement are the 
newly adopted Criminal Code of RK (2014), Which also entered into force on 01.01.2015.

The system and structure of the national law are such that between the requirements of substantive and procedural 
law should be preserved interplay and consistency, pre-defined principle of the unity of matter and form. An analysis of 
the relevant provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code indicates the specific problems that hinder 
the full and effective implementation in judicial practice deals plea and cooperation agreement.

The analysis of certain provisions of the criminal code and the code of criminal procedure shows that the legislator 
may mix the concepts of» active repentance «and» cooperation agreement», which have different legal nature. The 
study of these aspects by the author is the basis of proposals to improve the sectoral legislation of Kazakhstan.

Keywords: deal of recognition, an agreement on cooperation, conciliation proceedings, criminal law, criminal 
procedure law, the ratio of matter (content) and form (the process).

Сделка о признании вины и соглашение о со-
трудничестве – это две формы согласительного 
производства. Для их объединения в один инсти-
тут потребовалось довольно длительное изучение 
зарубежного опыта сделки о признании вины. 
Дискуссионными были материально-правовые 
основания. Вместе с признанием этой сделки при-
шло понимание целесообразности включения в 
ее сферу соглашения о сотрудничестве. Соотно-
шение их уголовно-правовой природы свидетель-
ствует об определенных законодательных пробе-
лах. 

Казахстанский правовед У.С. Джекебаев ука-
зывал: «Сущность сделки о признании вины – не-
формальные переговоры между защитником об-
виняемого и обвинителем, в результате которых 
обвиняемый соглашается признать себя в суде ви-
новным, если ему будет инкриминировано менее 
тяжкое преступление, чем указано в обвинитель-
ном приговоре, или вынесен более мягкий приго-
вор, либо и то и другое одновременно. Теоретически

это обосновывается тем, что заявление обвиняе-
мого о своей виновности в совершении инкри-
минируемого ему преступления практически 
устраняет необходимость исследования дока-
зательств по делу: если нет спора в отношении 
иска (adversary proceeding), а следовательно, и в 
отношении фактических обстоятельств дела, то 
нет необходимости в вердикте присяжных». Пер-
воосновой для согласительных процедур высту-
пают материально-правовые нормы, без которых 
предпосылки для предусмотрения специфических 
правил (процедур) в УПК РК появиться не могут.

С процессуальной точки зрения преимуще-
ством является достижение компромисса в вопро-
се о возмещении вреда. С уголовно-правовой точ-
ки зрения – лицу вменяется менее тяжкое деяние, 
чем смягчается его ответственность. Таким обра-
зом, сделка о признании вины является эффектив-
ным способом защиты интересов сторон, отраже-
нием «меновой концепции права». Соглашение о 
сотрудничестве отличается от сделки о признании
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вины тем, что от лица, изъявившего желание со-
трудничать, не требуется признания в совершении 
им преступления. Это отличие предопределено 
различиями в целях форм согласительства. Целью 
сотрудничества выступает стимулирование по-
ложительных посткриминальных поступков. Как 
утверждает А.В. Шидловский, «внедрение в уго-
ловное судопроизводство досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве направлено на реализацию 
целей уголовной ответственности и ее неотвра-
тимости, заглаживание вреда, причиненного пре-
ступлением, возмещение вреда потерпевшему, и, 
главное – поощрение и стимулирование позитив-
ного посткриминального поведения виновного». 
Какого-либо акцента о наличии или отсутствии 
спора в отношении иска в законе не содержится. 
Эти и иные отличия, не учтены в нормах УК РК, 
составляющих материальную основу согласитель-
ного производства.

В п.11 ч.1 ст.53 УК РК обстоятельством, смяг-
чающим уголовную ответственность и наказание, 
предусматривается «активное способствование 
раскрытию уголовного правонарушения, изоб-
личению других соучастников уголовного пра-
вонарушения и розыску имущества, добытого в 
результате уголовного правонарушения»; уста-
навливается основание для назначения более мяг-
кого наказания в случаях выполнения лицом всех 
условий процессуального соглашения (ч.3 ст.55 
УК РК). Лицо, впервые совершившее преступле-
ние, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, под 
которым понимается целый комплекс признаков: 
явка с повинной, способствование раскрытию, 
расследованию уголовного правонарушения, за-
глаживание вреда (ч.1 ст.65 УК РК). Статья 67 УК 

 РК устанавливает основание для освобождения 
от уголовной ответственности, в виде выполнения 
лицом всех условий процессуального соглашения. 
Ограничений для его применения в УК не содер-
жится. Основания для освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием 
и в связи с выполнением условий процессуаль-
ного соглашения регулируются в разных статьях 
УК РК (ст.65 и ст.67 соответственно). Деятельное 
раскаяние и соглашение о сотрудничестве – суть 
разные уголовно-правовые явления.
В соответствии с п.2 ч.1 ст.612 УПК РК соглаше-
ние о сотрудничестве может иметь место «по всем 
категориям преступлений при способствовании 
раскрытию и расследованию преступлений, со-
вершенных преступной группой, особо тяжких 
преступлений, совершенных иными лицами, а так-
же   экстремистских   и   террористических   преступлений». 
Прямое толкование этого положения может быть 
следующим: субъект соглашения о сотрудниче-
стве должен способствовать раскрытию и рас-
следованию: а) преступлений, совершенных пре-
ступной группой; б) особо тяжких преступлений, 
совершенных иными лицами; в) экстремистских 
и г) террористических преступлений. В случаях: 
п. а) – субъект является участником преступной 
группы; п.б) – субъект не имеет отношения к со-
вершению кем-либо иным особо тяжкого престу-
пления; п.п. в) и г) – субъект является участником 
совершения этих преступлений, либо субъект не 
имеет отношения к совершению этих преступле-
ний.

Сравнительный анализ признаков деятельного 
раскаяния и соглашения о сотрудничестве говорит 
о различиях, препятствующих их пониманию как 
имеющих равное содержание, что видно из таблицы 1: 

Таблица 1.
Признаки, отличающие деятельное раскаяние от соглашения о сотрудничестве

№ 
п/п

Характер и содержание признаков Деятельное раскаяние Соглашение о сотрудничестве

1 2 3 4
1. Обязательное заглаживание вреда, нанесенного 

преступлением 
ч.1 ст.65 УК РК не предусмотрено 

2. Применение в отношении лиц, совершивших 
уголовный проступок

ч.1 ст.65 УК РК не применяется 

3. Совершение лицом преступления впервые ч.1 ст.65 УК РК не предусмотрено 
4. Явка с повинной обязательное условие – ч.1 ст.65 

УК РК 
не предусмотрено 

5. Участие защитника в общем порядке – ст. ст.66, 68-70 
УПК РК

обязательно -п.11) ч.1 ст.67 
УПК РК

6. Отношение лица к своей виновности в совер-
шении преступления (проступка)

обязательное добровольное об-
ращение лица в уполномоченный 
орган или суд о совершенном им 
деянии в порядке явки с повинной 

– ст.182 УПК РК

признания вины не требуется 
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1 2 3 4

7 Применение по делам о терро-
ристических и экстремистских 
преступлениях, преступлениях, 
совершенных в составе преступ-
ной группы, преступлениях про-
тив половой неприкосновенности 
малолетних, о тяжких и особо 
тяжких преступлениях против 

личности

не применяется – ч.2 ст.65 УК РК применяется по всем категориям престу-
плений – п.2) ч.1 ст.612 УПК РК

8 Оказание способствования рас-
крытию и расследованию особо 
тяжких преступлений, совершен-

ных иными лицами

не применяется применяется – п. 2) ч.1 ст.612 УПК РК

9. Процессуальный момент реали-
зации лицом своего права

с момента регистрации заявления лица, 
явившегося с повинной, в Едином рее-
стре досудебных расследований и до 
окончания досудебного расследования 

– ст.179 и ст.294 УПК РК

с начала досудебного расследования и до 
стадии исполнения приговора включи-

тельно – ч.3 ст.618 УПК РК

Требующим своего восполнения, на наш взгляд, 
является отсутствие в УК РК положений, связан-
ных с более четким размежеванием деятельного 
раскаяния от соглашения о сотрудничестве. Тому 
подтверждением является полное отсутствие в УК 
РК каких-либо установлений по поводу соглаше-
ния о сотрудничестве в части, отражающей содер-
жание такого сотрудничества. При этом положе-
ние ст.67 УК РК об освобождении от уголовной 
ответственности носит общий характер и имеет 
отношение к любой форме процессуального согла-
шения, что порождает неверное толкование этих 
норм. Например, М.Сисенова пишет, что предме-
том сотрудничества обвиняемого с государствен-
ными органами досудебного расследования явля-
ется «явка с повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления, изо-
бличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления». Это являет-
ся спорным потому, что, во-первых, соглашение о 
сотрудничестве может иметь место как в досудеб-
ном, так и судебном производствах, а явка с по-
винной – только на этапе регистрации заявления; 
во-вторых, соглашение о сотрудничестве предпо-
лагает соблюдение особого порядка его заключе-
ния и рассмотрения уголовного дела в суде, тог-
да как деятельное раскаяние не находит никакой 
специальной регламентации в УПК РК.

Так, Р.Р. Саркисянц пишет: «Общий смысл 
соглашения о сотрудничестве состоит в том, что 
обвиняемый активно содействует следствию, 
вследствие чего может рассчитывать на смягчение 
уголовной ответственности». Деятельное раская-
ние понимается как «моральное осуждение вино-
вным совершенного им преступления. Оно прояв-
ляется в активных действиях. Перечень действий, 
подпадающих под деятельное раскаяние и могу-
щих послужить основанием освобождения от уго-

ловной ответственности, содержится в статье 
65 УК». Под формами деятельного раскаяния 
законодатель подразумевает: явку с повинной; 
способствование раскрытию преступления; за-
глаживание иным образом вреда, нанесенного 
преступлением. Характеризуя деятельное рас-
каяние, Е.В. Новикова пишет: «Идея достаточна 
проста. Поведение человека после совершения 
им преступления выражает его отношение к про-
исшедшему и может проявляться по-разному. Для 
стимулирования позитивного посткриминального 
поведения предусматривается возможность осво-
бождения от уголовной ответственности, в том 
числе и в связи с деятельным раскаянием».

Деятельное раскаяние не всегда связано с явкой 
с повинной. Это оправдано в условиях действия 
УК РК 1997 г., в котором еще не было процессу-
ального соглашения о сотрудничестве. В новом 
УК РК деятельное раскаяние связано с явкой с 
повинной и в этом случае оно может иметь место 
только в досудебном производстве. Как указывает 
В.Н. Бибило, «изолированное же их существова-
ние не имеет смысла, поскольку явка с повинной 
как само по себе событие не будет иметь значения 
присущего ее природе». Соглашение о сотрудни-
честве не связано напрямую с явкой с повинной, 
однако деятельное раскаяние вполне может быть 
трансформировано в процессуальное соглашение, 
заключаемое на любой стадии производства по 
делу.

А.Н. Нажимов указывает, что в новом УК РК 
редакция ч.2 ст.65 «дает ясное представление о 
том, что институты деятельного раскаяния и про-
цессуального соглашения о сотрудничестве не 
совпадают и преследуют разные цели. В ч.2 ст.65 
УК прежней редакции имелась норма, в которой 
содержались элементы соглашения о сотрудниче-
стве… Исключение данной нормы из новой редак-
ции УК РК является новизной деятельного раская-
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ния и направлено на снятие противоречий в пра-
воприменительной практике». 

Ни в УПК РК, ни в УК РК не раскрывается 
сущность предмета соглашения о сотрудничестве 
за исключением упоминания в п.2) ч.1ст.612 УПК 
РК о том, что оно имеет место «при способство-
вании раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных преступной группой, особо тяжких 
преступлений, совершенных иными лицами, а 
также экстремистских и террористических пре-
ступлений». По смыслу ст.616 и ст.619 УПК РК в 
самом процессуальном соглашении о сотрудниче-
стве каких-либо предписаний о предмете сотруд-
ничества в соглашении нет. Мы солидарны с В.И.
Самариным во мнении о том, что «соглашение (о

(о сотрудничестве) должно содержать только ука-
зание на действия, которые обязуется совершить 
подозреваемый, обвиняемый) (за исключением 
признания вины в совершенном преступлении)».

Противоречие состоит в том, что в ст. 65 УК 
РК достаточно полно раскрывается сущность дея-
тельного раскаяния как одного из оснований осво-
бождения от уголовной ответственности, а в ст.67 
только констатируется, что выполнение условий 
процессуального соглашения может влечь освобо-
ждение от уголовной ответственности. При этом 
материальное содержание соглашения о сотруд-
ничестве закрепляется в процессуальном законе 
(п.2) ч.1 ст.612 УПК РК), что требует внесения в 
УК РК корректировок. 
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Аңдатпа
Адвокатура жеке әлеуметтік институт ретінде бірден пайда болмайды. Оның ұйымдық құрылымы мемлекет-
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катураның жұмыс істеуінің отандық тәжірибесі монографиялық зерттеулер деңгейінде ғылыми талдауға ұшыраса 
да, онда отандық және тиісті шетелдік тәжірибе толық көлемде ескерілмеген. Адвокаттық қызметтің ұйымдық 
негіздерін қарау және мемлекеттердің дамуының әртүрлі кезеңдерінде оның ұйымдық құрылымын трансформа-
циялау тәсілдерін талдау адам құқықтарының халықаралық стандарттарын сақтауды ескере отырып, адвокатура 
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Аннотация
Адвокатура как частный социальный институт появляется не сразу. Его организационная структура опреде-

ляется развитием государственности и развитием правовой системы, присущей конкретной форме государства. 
Хотя отечественный опыт адвокатской работы подвергался научному анализу на уровне монографий, он не имеет 
полного отечественного и зарубежного опыта. Рассмотрены организационные основы адвокатской деятельности 
и анализ ее организационной структуры на разных этапах развития государств, определение закономерностей 
возможных путей внесения положительных изменений в организационные основы адвоката с учетом соблюдения 
международных стандартов в области прав человека.

Ключевые слова: Адвокатура, адвокатская деятельность,обязанности адвокатуры, статус адвокатуры,сущ-
ность адвокатуры.
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Abstract
The advocacy does not appear immediately as a private social institution. Its organizational structure is shaped by 

the development of statehood and the development of a legal system inherent in that particular form of state. While the 
domestic experience of the advocacy work has been subject to a scientific analysis at the level of monographs, it does not 
have full domestic and foreign experience. Reviewing the organizational foundations of the lawyer activity and analyzing 
its organizational structure at different stages of the development of the states, determining the patterns of possible ways 
in which positive changes can be made to the organizational bases of the lawyer, taking into account the observance of 
international human rights standards.
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Кіріспе
«Адвокатура» ұғымының анықтамасы беріл-

меген Адвокатура туралы ережеге қарағанда, ол 
«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында толықтай 
мағынасын ашады. Адвокатура – кәсіби адвокат-
тар қауымдастығы. Өз кезегінде, адвокат, заңда 
белгіленген тәртіппен адвокат мәртебесін және 
адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығын алған 
тұлға ретінде құқықтық мәселелер жөніндегі тәу-
елсіз кәсіби кеңесші ретінде айқындалады. Осы-
лайша, адвокатура ұғымы тікелей түрде Адво-
каттық қызмет ұғымымен және одан туындайтын 
ұғымдармен байланысты. Революцияға дейінгі 
әдебиеттерде «адвокатура» термині екі мағынада 
қолданылды: сотта бөтен мүдделерді жүргізу бой-
ынша кәсіби қызмет ретінде және адвокаттардың 
т.б. өзін осы мамандыққа арнаған тұлғалардың 
класы санатында ажыратылды. 

«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сай адвокат-
тық қызмет – адвокат мәртебесін алған адамдар, 
жеке және заңды тұлғаларға олардың құқықта-
рын, бостандықтары мен мүдделерін қорғау, сон-
дай-ақ сот төрелігіне қол жеткізуді қамтамасыз 
ету мақсатында кәсіби негізде көрсететін білікті 
заң көмегі [1].

Негізгі бөлім
Адвокаттың қызметі мынадай құрамдас бөл-

шектерден тұрады:
– білікті заң көмегінің болуы;
– білікті заң көмегі кәсіби негізде көрсетілуі тиіс;
– білікті  заң көмегін  «Адвокаттық  қызмет  және 

заң  көмегі  туралы» Қазақстан Республикасының-
Заңында белгіленген тәртіппен адвокат мәрте-
бесін алған адамдар ғана көрсетеді;

– білікті заң көмегі азаматтардың құқықта-
рын, бостандықтары мен мүдделерін қорғау мақ-
сатында ұсынылады;

– адвокаттық қызмет сот әділдігіне қол жет-
кізуді қамтамасыз етуге бағытталған.

Адвокатура туралы ережеде «Адвокаттық қыз-
мет» және «адвокатура» ұғымдары тікелей беріл-
ген жоқ. Олардың мәнін заң шығарушы адвока-
тураның міндеттерін белгілеу арқылы анықтауға 
тырысты. Сонымен қатар, адвокатура ұғымы ад-
вокаттық қызметпен айналысатын адамдардың 
ерікті бірлестіктері ретінде «адвокаттар алқалары-
ның» анықтамасынан шығарылды [2]. Адвокатура 
ұғымы және оның мазмұны туралы айта келе, Ад-
вокатура туралы заңдағы адвокатура ұғымының 
тұжырымдамалық ерекшелігі және адвокатура 
туралы ереже көрсетілген актілер адвокатураның 
орнын әртүрлі деңгейде анықтайды.

Адвокатура туралы ереже адвокаттық қызмет-
ті құқық қорғау қызметінің кейбір нысаны немесе 
тіпті қосалқысы ретінде қарастырады. Бұл, атап 
айтқанда, кеңес адвокатурасының міндеттерін 
тұжырымдауда анық байқалады. Адвокатураның 
рөлі құқық қорғау жүйесіндегі еңбекті бөлуге не-
гізделген және күдіктіге, айыпталушыға немесе 
сотталушыға сотта қорғау құқығын қамтамасыз 
етуге, консультациялық көмек көрсетуге және аза-
маттық сот ісін жүргізуде өкілдік етуге негіздел-
ген.«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 
Заңында алғаш рет заң шығарушы адвокатураға 
анықтама берді. Адвокатура туралы ережеде ад-
вокатура ұғымы осы институттың міндеттерінен 
жанама  түрде,   сондай-ақ   адвокаттар  бірлестік-



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №1(55), 2019 г. 

65

терін – «адвокаттар алқаларын» анықтау арқылы 
шығарылған болатын. Осы заң адвокатура ұғы-
мының негізгі ұғымын адвокаттық қызмет деп 
санайды. Адвокаттық қызмет субъектісі тек қана 
адвокат, яғни заңда белгіленген тәртіппен ад-
вокаттық мәртебе алған құқықтық мәселелер 
жөніндегі кәсіби кеңесші болып табылады. Ад-
вокаттық мәртебені алудың шарттары мен тәртібі 
адвокаттың кәсіпқойлығының кепілі болып табы-
лады. Кәсіпқойлық сонымен қатар адвокат үшін 
құқықтық көмек көрсету қызметінің негізгі түрі, 
сондай-ақ оларға көрсетілетін көмек сапасының 
белгілі бір кепілдігі бар екенін білдіреді. Бұл өзге 
субъектілер (нотариустар, прокуратура, заң фир-
малары және т.б.) көрсететін құқықтық көмектен 
ерекшеленетін адвокаттық қызметтің басты бел-
гілерінің бірі болып табылады. Осыған «Адвокат-
тық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы ерекше назар аударады, 
ол адвокаттық қызметті құқықтық көмектің өзге 
нысандарынан ажыратуға мән береді. «Адвокат-
тық қызмет және заң көмегі туралы» Заң Адвока-
тура туралы Ережемен салыстырғанда адвокату-
раның кәсібилігін арттыруға бағытталған бірқатар 
қадам жасады. Осылайша, қазір адвокаттық мәр-
тебеге үміткерлерді аттестаттаудан өткізу арқылы 
адвокаттық қызметке рұқсат беру критерийлерін 
анықтаудың формалды тәсілі алынып тасталды. 
Бұдан басқа, жоғарыдағы Заңға сәйкес қасақана 
қылмыс жасағаны үшін сотталған адам адвокат-
тық мәртебеге үміткер адамдардың арасынан тіке-
лей алып тасталғаны маңызды. Қаралып отырған 
адвокатура туралы екі актінің айырмашылығы ше-
телдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарды 
қазақстандық адвокатураға жіберу туралы мәселе 
бойынша да көрінеді. Егер Адвокатура туралы 
ереже үміткерлерден Қазақстан азаматтығының 
болуы адвокаттық статус алу үшін қатаң талап 
етсе, онда қазіргі уақытта қолданылып жүрген 
Заңға сай белгіленген шарттарға сәйкес келетін 
кез келген шетелдікке қазақстандық адвокат мәр-
тебесін алуға жол бере отырып, мұндай шектеулер 
алынып тасталынған.Адвокаттар көрсететін заң 
көмегі түрлерінің тізбесі толық емес екенін тағы 
да атап өткен жөн, бұл заң техникасы тұрғысынан 
дұрыс, өйткені нақты тізім азаматтардың заң 
көмегін алуға құқықтарын шектей алады. «Адво-
каттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 15-бабында аталмаған 
заң көмегінің кейбір түрлері тікелей арнайы заң 
актілерінде көрсетіледі. Қазақстан Республикасы-
ның «Қылмыстық-процестік кодексiне» сай адво-
кат куәдан жауап алу кезінде іске қатыса алады, ал 
басқалары – заңмен тыйым салынбаған негіздерде 

адвокаттық қызметті көрсете алады [3]. Заң көме-
гі – Қазақстан Республикасы Конституциясының 
13-бабының 3-тармағында бекітілген әркімнің 
білікті заң көмегін алу құқығын іске асыруды 
қамтамасыз етуге, оның ішінде «Адвокаттық қыз-
мет және заң көмегі туралы» Заңда және Қазақстан 
Республикасының өзге де заңдарында белгілен-
ген тәртіппен арнайы заң білімі мен дағдыларын 
пайдалана отырып қамтамасыз етуге бағытталған 
қызмет. Жалпы, «білікті» ұғымы – арнайы білім-
дерді талап етеді, ол «біліктілік» сөзінен шыққан 
– еңбек түріне жарамдылық дәрежесі, дайындық 
деңгейін білдіреді. Осыған байланысты білік-
ті заң көмегін өздерінің білімі мен іскерліктері 
ерекше түрде расталған субъектілер көрсететін 
көмек ретінде түсінуге болады. Екінші жағынан, 
«білікті» ұғымында «сапалы» сөзінің синонимі 
болып табылады [4]. «Адвокаттық қызмет және 
заң көмегі туралы»Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес адвокатура коммерциялық емес 
ұйым болып табылады. Ол адвокаттық қызметпен 
айналысатын адамдардың жеке мүшелігіне негіз-
делген коммерциялық емес, өзін-өзі басқаратын 
кәсіптік бірлестік ретінде айқындалған. Азамат-
тық қоғамдастық институты ретінде адвокатура 
мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының жүйесіне кірмейді [5].

Ең алдымен, адвокатураның қызметі ретін-
де және ұйым ретінде – әлеуметтік-шартты қа-
жеттілік ретінде екі нысан түрінде жұмыс істе-
уі даусыз факті екендігін атап өту керек. Бұл 
құбылыстың функционалдық (іс әрекеттік) тарапы 
тарихи тұрғыдан ұйымдастырушылық (құрылым-
дық) тараптың пайда болуына жол ашты және көп 
жағдайда қазірдің өзінде де осы жұмыспен кәсі-
би айналысатын тұлғаларды біріктіру сипаты мен 
тетіктерін анықтап отырады. Ұйым Қазақстан 
адвокатурасын қалыптастыру кезінде әрдайым 
ескерілмеген міндеттер мен қызмет түрлеріне сәй-
кес келуі тиіс. Бұл жолда елеулі ізденістер, өткір 
жиектер, елеулі қиындықтар мен үлкен қателіктер 
болды. Билік органдарының ұстанымы адвокатура 
үшін екі мәнді болды. Бір жағынан, заңдар шыға-
ра отырып, мемлекет белгілі бір дәрежеде адвока-
тураның дамуына қамқорлық жасады, ал екінші 
жағынан адвокаттардың алдына ең алдымен ад-
вокатураның әлеуметтік мәртебесіне, оның тәуел-
сіздігіне қатысты жаңа қиындықтар мен пробле-
малар қойды.

Нәтижесінде, адвокатураны маңызды міндет-
термен бөле отырып, мемлекет адвокаттар мен 
оның өзін-өзі басқару органдарына қойылған мін-
деттерді орындау үшін қажетті құқықтарды берме-
гені көрсетілген. Осыдан адвокатурадағы көптеген
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теріс құбылыстар, оның қоғамдағы жағдайы төмен. Та-
рихымызда осылай болды, қандай да бір дәрежеде бү-
гін де солай қалады. Мемлекет адвокатура жеке тұлға-
лардың субъективті мүдделерін ғана емес, ең алдымен, 
қоғамның мүдделерін білдіретінін жиі ұмытқан және 
ұымытып жүр. Қоғамда, мемлекеттің өзіде адвокатура-
сыз қалыпты жұмыс істей алмайды. Адвокатура әрқа-
шан қоғамдық дамудың заңдылықтарына негізделген 
өзінің ішкі нормалары бойынша өмір сүретін өзін-өзі 
дамытатын жүйе болды және болып қала береді. Мұны 
елемеу, мұнда қолданылып жүрген заңдылықтарды 
мемлекетке де, адвокатураға да байқамау мүмкін емес. 
Екі тараптың да міндеті – оларды тану, мемлекет пен 
қоғамның мұқтаждығын тану. Мұнда бар мүмкіндік-
терді барынша пайдалану және адвокатураның қалып-
ты одан әрі жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Францияда 
да, Ресейде де адвокатура белгілі бір соттарға бекітіліп, 
осыған байланысты, белгілі бір дәрежеде, алқалар кеңе-
стері тарапынан және сот палаталары тарапынан қос 
тарапты бақылауға ұшырады, алайда бұл адвокаттық 
корпустың тәуелсіздігіне әсер етпеген еді. Бұл кезеңде 
Ресейде адвокатураның ішкі өзін-өзі басқаруы Фран-
цуз үлгісі бойынша ұйымдастырылды. Франция мен 
Ресейдің адвокаттары арасындағы айырмашылық ре-
сейлік адвокатура дәстүрлі түрде екі негізгі функцияны  
– сот өкілдігін біріктіру және заңгерлік консультаци-
ялық көмек көрсету принципінде құрылды. Бастапқы-
да Францияда да, Ресейде де ерекше сүйіспеншілікке 
ие болмаған адвокатура одан әрі ұйымдық даму про-
цесінде қосымша функцияларға ие болады (мысалы, 
халықтың кедей топтарына тегін заң көмегін көрсету 
сияқты), бұл уақыт өте келе адвокатураның қоғамдық 
мәртебесін арттырды. Адвокатура бір жағынан кәсіби 
қоғамдастық, екінші жағынан-қоғамдық, әлеуметтік 
институт болып табылады. Тек осы екі құрамдас бөлік-
тердің жиынтығында ғана оның қазіргі түсінігінде адво-
катураның бар екендігі туралы айтуға болады. Адвока-
тураның әлеуметтік институты ретінде Ежелгі Греция 
мен Рим дәуірінен бері өмір сүрген. Адвокатура Кәсіби 
қоғамдастық ретінде 1327 жылы Францияда болған 
оның ұйымдық оқшаулану сәтінен бастап пайда болады. 
Ресей империясындағы неғұрлым немесе аз ұйымда-
стырылған адвокатура XVIII ғасырдың екінші жарты-
сында ғана пайда болды, бұл кезде Батыс өлкеге кірген 
9 губернияда ол поляк және литва заңдарының негізінде 
губерниялық және төмен тұрған соттарда жұмыс істеді. 
Жоғарыда көрсетілгендей, адвокатураның даму деңгейі  
– бұл қоғамдағы демократия жағдайының индикаторы 
және адам құқықтарының нақты қорғалу белгілерінің 
бірі. Осыған байланысты адвокатура институтын рефор-

малау Ресейдегі сот-құқықтық реформаның басымбағы-
ты деп танылды. Адвокатура туралы жаңа заң адвокату-
раны ұйымдастыру және жұмыс істеу негіздерін елеулі 
түрде  қайта қарап,  осы қоғамдық институтты да мыту-
дағы жаңа кезеңнің басталуын атап өтті.

Ұйымдастырушылық жоспары бойынша адвокату-
ра 1917 жылға дейінгі патшалық Ресейде болған соттық 
жүйеде емес, қазіргі уақытта аумақтық қағидат бойын-
ша қалыптасады, яғни бір өңірде тек бір ғана адвокат 
алқасы жұмыс істейді, өйткені соттар жанындағы адво-
катураның тұйықталуы азаматтардың қорғалу құқығын 
белгілі бір шектеуге және адвокатураның сот билігінен 
белгілі бір тәуелділігіне әкеп соқты.

Заңда тікелей көрсетілгеннен басқа білікті заң көме-
гін көрсету арқылы адвокаттардың жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін тиімді 
қорғауы адвокатура институтын ұйымдастыру мен қы-
зметінің көптеген демократиялық құқықтық принцип-
терімен қамтамасыз етіледі, олар: гуманизм, заңдылық, 
адвокатураға кіру еріктілігі және оған мүшелігі, адвока-
тураның өзін-өзі басқаруы және оның ісіне мемлекеттік 
және өзге де араласудан тәуелсіздігі, адвокатқа клиент-
тер сенім білдірген мәліметтердің құпиясы және т. б. 
Осы қағидаттардың жүйесі адвокатураның мәнін және 
оның қоғамның құқық қорғау жүйесінің басқа элемент-
терінен — Қазақстанның мемлекеттік органдарынан, 
құқық қорғау органдарынан айырмашылықтарын 
анықтайды.

Қорытынды
Адвокатура жеке және заңды тұлғаларға олардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатын-
да заң көмегін көрсету үшін құрылған адвокат мәрте-
бесіне ие білікті заңгерлердің мемлекеттік емес және 
коммерциялық емес ерікті кәсіби бірлестігі болып та-
былады. Бұндай анықтаманың мәні – адвокатура мем-
лекеттің мүддесін қорғамайды немесе сот төрелігі қыз-
метін атқармайды, қайта мемлекеттік емес жеке мүддені 
білдіріп қорғайтындығында жатқандығын ашады. 
Профессор Тыныбеков С.Т. өз еңбегінде «адвокатура 
– бұл азаматтар мен ұйымдарға кәсіби заң көмегін көр-
сететін тұлғалардың қызметінің негізін айқындайтын 
қоғамдық-құқықтық институт» деп атап көрсетеді [6, 
246 б]. Сонымен, Қазақстан Республикасы адвокатура-
сы әлемдік қауымдастықтың тәжірибесі және өзіміздің 
ұлттық дамуымыздың жетістіктері негізінде өркениетті 
құқықтық институтқа айналды.

Алдағы мақсат – міндеттерін лайық орындай, адам 
құқықтарын қорғау бағытында елеулі үлес қосып, қоғам 
мен мемлекеттің басқа да институттарына қарағанда, 
қызметін деңгейінде әрі, сапалы атқару.
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Аңдатпа

Жедел-іздестіру шаралары – нақты тактикалық міндеттерді шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимыл-
дар жүйесінен тұратын жедел-іздестіру қызметінің құрамдас құрылымдық элементі. Жедел-іздестіру іс-шара-
лары барлау-іздеу сипаттта болады және ланкестік актілерін ойлайтын, әзірлейтін, жасайтын тұлғалар туралы 
ақпаратты алуға бағытталған.

Террористік құрылымдарға қарсы күрестің қазақстандық тәжірибесі осы көріністерге қарсы іс-қимылдың 
перспективалық бағыттарының бірі қылмыстық құрылымдарға жедел енгізу болып табылатынын куәландырады.

Түйін сөздер: Құқық қорғау органдары, жедел-іздестіру қызметі, жедел-іздестіру іс-шаралары, жедел енгізу, 
терроризм, ҚР ЖІҚ туралы Заң.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ  МЕРЫ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
 ТЕРРОРИЗМА  В  РК

 
 Аннотация

Оперативно-розыскные мероприятия – составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, 
состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач. 
Оперативно-розыскные мероприятия носят разведывательно-поисковый характер и направлены на получение ин-
формации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих террористические акты. Казахстанский 
опыт борьбы с террористическими формированиями свидетельствует о том, что одним из перспективных направ-
лений противодействия этим проявлениям является оперативное внедрение в преступные структуры.

Ключевые слова: правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, оперативное внедрение, терроризм, Закон об ОРД РК.
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OPERATIONAL  SEARCH  MEASURES  FOR  PREVENTION  OF
 TERRORISM  IN  RK

Abstract
Operatively-search events are a component structural element of operatively-search activity, consisting of the system 

of the associate actions sent to the decision of certain tactical tasks. Operatively-search events carry reconnaissance-
searching character and directed to on a receipt information about persons, planning, preparing and assassinating. 
Kazakhstan experience of fight against the terrorist forming testifies that one of perspective directions of counteraction to 
these displays is operative introduction in criminal structures.

Keywords: law enforcement authorities, operatively-search activity, operatively-search events, operative introduction, 
terrorism, Law on Operatively-search activity of RК.

Қазіргі уақытта әлемдік қауымдастық терро-
ризм сияқты күрделі әлеуметтік-құқықтық құ-
былыспен бетпе-бет келді. Белгілі ғалым профес-
сор Ю.П. Лисовский былай дейді:" Терроризм 
– жаңа құбылыс емес: адамзаттың барлық тарихы 
түрлі формалар мен көріністерде зорлық-зом-
былық пен террормен сүйемелденгені белгілі " [1]. 

Терроризм-қоғамдық қауіпсіздікке нұқсан кел-
тіру, халықты үрейлендіру, Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік органдарының, шет мемлекет-
тердің және халықаралық ұйымдардың шешімдер 
қабылдауына ықпал ету мақсатында не мемлекет-
тік не қоғам қайраткерлерінің қызметін тоқтату 
немесе осындай қызмет үшін кек алу мақсатын-
да жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты 
құқыққа қарсы қылмыстық жазаланатын әрекет 
немесе оны жасау қатері. [2]

Терроризмнің зияны соншалық, лаңкестікке 
қарсы жұмыс барлық мемлекеттік органдар қы-
зметінің негізгі бағыттарының біріне айналды. 
Өйткені, террорлық сипаттағы қылмыстармен 
келтірілген зияндарды қалпына келтіру және жою 
мүмкін емес, террористердің қолынан қаза та-
пқандарды қайтару мүмкін емес. Терроризмнің 
алдын алудың әдеттегі әдістерін қолдану тиісті 
нәтиже бермейді. Сондықтан, терроризмнің ал-
дын алуда жедел-іздестіру күштерін, жедел-ізде-
стіру қызметінің құралдары мен әдістерін кешенді 
пайдалану қажет. Жедел-іздестіру қызметі про-
цесінде қолдануға жол берілетін жедел-іздестіру 
іс-шараларының барлық кешені Қазақстан Респу-
бликасының ЖІҚ туралы Заңының 11-бабында 
көрсетілген. [3]

Жедел-іздестіру іс-шаралары – нақты такти-
калық міндеттерді шешуге бағытталған өзара 
байланысты іс-әрекеттер жүйесінен тұратын же-
дел-іздестіру қызметінің құрамдас құрылымдық 
элементі.  Жедел-іздестіру іс-шаралары барлау-із-

дестіру сипатында болады және террористік ак-
тілерді ойлайтын, дайындайтын және жасай-
тын адамдар туралы, құқыққа қарсы іс-әрекет 
іздерінің болуы, тергеуден және соттан жасы-
рынған адамдардың, сондай-ақ ұрланған және ха-
бар-ошарсыз жоғалған азаматтардың орналасқан 
жері туралы ақпарат алуға бағытталған. Жедел 
бөлімшелерге жедел ақпарат алудың тиісті арна-
ларын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін кейбір 
іс-шараларға тоқталайық. Құқық қорғау органда-
рының міндеті террористердің іс-әрекеттері және 
оларды жою бойынша алдын алу соққылары тура-
лы нақты ақпарат алу бойынша тиімді жедел-ізде-
стіру жұмыстарын жүргізу. Бұл, өз кезегінде, же-
дел ақпаратты іздеу, соның ішінде азаматтардың 
көмегі бойынша терең ойластырылған жұмысты 
талап етеді.

Қазіргі уақытта жедел-іздестіру қызметін жү-
зеге асыратын органдарға азаматтарға жәрдемде-
су мәселелері Қазақстан Республикасында көп-
теген заңдармен реттеледі, олардың негізгілері 
жедел-іздестіру қызметі туралы Қазақстан Респу-
бликасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі № 154-
XIII Заңы болып табылады.

ЖІҚ туралы Заңның 13-бабының 2-тармағына, 
3-тармағына сәйкес, жекелеген азаматтар олар-
дың келісімімен жедел-іздестіру қызметін жүзеге 
асыратын органдармен ынтымақтастықтың құпи-
ялылығын сақтай отырып, жедел-іздестіру іс-ша-
раларын (оның ішінде келісім-шарт бойынша) 
дайындауға және жүргізуге тартылуы мүмкін. 

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын 
органдар азаматтығына, ұлтына, жынысына, әле-
уметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
біліміне, қоғамдық бірлестіктерге қатыстылығы-
на, саяси және діни наным-сеніміне қарамастан, 
кәмелетке толған іс-әрекетке қабілетті адамдармен 
ынтымақтастық  туралы   келісім-шарттар  жасай алады. 
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Келісім-шарттың нысаны, оның қолданылу шарт-
тары мен мерзімдері ведомстволық нормативтік 
актілермен айқындалады.

Заң әдебиетінде азаматтардың осындай іс-ша-
раларға қатысуының белгілі бір әсері олардың 
іс-әрекеттері жедел қызығушылық танытатын 
адамдардан шифрланған жағдайларда ғана болуы 
мүмкін екендігі әділ аталып өтіледі. Сондықтан 
жедел-іздестіру іс-шараларына қатысу үшін осын-
дай іс-шараларды дайындау және өткізу фактісін 
мерзімінен бұрын жарияламаған сенімді көмек-
шілер іріктеледі. Оларға олардың қатысуымен ше-
шуді талап ететін міндеттер, алдағы іс-шаралар-
дың мазмұны, оларды өткізу уақыты мен орны, 
іс-әрекеттерді дәл үйлестіру және жедел қыз-
меткерлермен байланыс туралы қажетті ақпарат 
хабарланады; әрбір қатысушының қауіпсіздігін 
қамтамасыз еткен жағдайда нақты іс-әрекеттерді 
орындауы жөнінде Мұқият нұсқама жүргізіледі. 
Ақпараттандырудың толықтығы мен шектері 
қылмыс ерекшелігіне, оған қатысы бар адамдарға 
және азаматтардан күтілетін нақты көмекке бай-
ланысты [4]. Жедел қызметкер азаматтарды тиісті 
жедел-іздестіру іс-шараларына тартудың не-
гізділігі мен орындылығы үшін жауапты болады. 
Ол нақты жағдайларда барлық қатысушылардың 
алдағы іс-қимылдарын заңдылық талаптарымен 
қатаң өлшеуге тиіс. Бұл ретте, азаматтарды қыл-
мыстардың алдын алу және ашу жөніндегі іс-ша-
раларға қатысуға тартуға үзілді-кесілді тыйым 
салынады, оларды өткізу барысында олардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. 
Жекелеген адамдардың ішкі істер органдарының 
жедел бөлімшелеріне жәрдемдесу түрлерінің бірі 
келісім-шарттық негізде де, келісім-шартсыз не-
гізде де көрсетілуі мүмкін құпия (жасырын) жәр-
демдесу болып табылады. Азаматтардың ішкі 
істер органдарының жедел бөлімшелерімен құпия 
ынтымақтастығының ажырамас шарты олардың 
жедел-іздестіру іс-шараларын дайындау және 
жүргізу барысында алынған мәліметтерді құпия 
сақтау міндеті болып табылатынын ескеру қажет. 
Терроризмге қарсы тұру барысында шетелдік ар-
найы қызметтердің тәжірибесін пайдалануға бола-
ды. Үкімет арнайы әзірлеген американдық «өмірді 
құтқару» бағдарламасы терроризм туралы ақпарат 
берген азаматтарға сыйақы береді. АҚШ азамат-
тары қауіп төніп тұрған басқа елдермен осындай 
ақпаратпен бөліседі.

1984 жылы Конгреспен бекітілген бағдарлама 
Елеулі сыйақы ұсынады (2 млн. немесе меншікке 
қарсы халықаралық терроризм актілерін болдыр-
мауға мүмкіндік беретін ақпарат үшін. Егер мұн-
дай  қылмыстар  АҚШ  азаматтық   авиациясымен 

байланысты болса, сыйақы 4 млн. 1990 жылы Мем-
департамент Америка әуе көлігі қауымдастығымен 
және халықаралық ұшқыштар қауымдастығымен 
серіктестік құрды; осы ұйымдардың әрқайсысы 
1 млн. АҚШ үкіметі Америкалық азаматтық ави-
ацияға қарсы террористік актінің алдын алуға 
мүмкіндік беретін ақпарат үшін төлейтін сомаға 
қоса. Ядролық материалдардың терроршылардың 
қолына түсуінің ықтимал қауіптілігін ескере оты-
рып, АҚШ конгресі халықаралық терроризмнің 
айқындамасын кеңейтіп, кез келген ақпаратты 
«қауіпсіз сақтау қамтамасыз етілмеген арнайы 
ядролық материалдарды сатып алуға айтарлықтай 
дәрежеде ықпал ететін кез келген акт туралы» ха-
барлағаны үшін сыйақыны санкциялады... немесе 
кез келген ядролық жарылғыш құрылғылар... жеке 
тұлға, топ немесе ядролық емес мемлекет»деген 
сөздермен ауыстырылсын.

Террористік құрылымдарға қарсы күрестің 
қазақстандық тәжірибесі осы көріністерге қарсы 
іс-қимылдың перспективалық бағыттарының бірі 
қылмыстық құрылымдарға жедел енгізу болып 
табылатынын куәландырады. Жедел енгізу – бұл 
жедел бөлімшенің штаттық қызметкерінің немесе 
конфиденттің криминалдық-криминалдық ортаға 
немесе тиісті объектілерге конструктивті енгізілуі-
не, жедел қызығушылық тудыратын адамдар, фак-
тілер және жағдайлар туралы мәліметтерді табуға, 
тұлғаларға әсер етуге және басқа да астыртын қа-
тысуға бағытталған жедел-іздестіру іс-шарасы [5].

Қылмыстық ортаға құқық қорғау органдарына 
қызметкерлерді енгізу террористік топтың мүше-
лері, оларда қару-жарақ пен жарылғыш заттардың 
(атауы, шыққан жері, Саны, сақтау орны), қыл-
мыстық байланыстар (оның ішінде құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерінен), лаңкестікті 
жасаудың уақыты мен тәсілдері (оларды таңбалау) 
туралы қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік береді. 
Бұл ретте жедел енгізудің екі бағыты болуы мүм-
кін:

– бірінші нұсқада енгізу тікелей террорлық то-
пқа жүзеге асырылуы тиіс;

– енгізудің екінші нұсқасы конфидент-
терді террористік топпен бірлескен қылмыстық 
іс-әрекетті жүзеге асыратын жалпы қылмыстық 
құрылымдарға енгізу бойынша көп кезеңді жұ-
мысты және кейіннен террористік топ мүшелерін 
анықтауға бағытталған кешенді іздестіруді көз-
дейді.

Осыған байланысты Америка Құрама Штат-
тарының құқық қорғау құрылымдарының есірткі 
құрылымдары мен террористік ұйымдардың заң-
сыз әрекеттерінен ақша қаражатын «жылыстату» 
фактілерін анықтауға бағытталған қызметінің 
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оң тәжірибесін пайдаланған жөн.
Кез келген жедел-іздестіру іс-шараларын жүр-

гізу кезінде хабаршілерді пайдалану 1976 жылғы 
15 желтоқсандағы «АҚШ Бас Прокурорының 
нұсқамалық хатымен» регламенттелді. Нұсқама-
лық хаттың кіріспе бөлімінде хабарлаушыларды 
пайдалануға ФБР (Федералдық тергеу бюросы) 
ресми түрде тергеу жүргізуге уәкілетті және мұн-
дай пайдалану заңды және азаматтардың кон-
ституциялық құқықтарын бұзуға әкеп соқпаған 
жағдайларда ғана жол берілетіні көрсетіледі.; ха-
барлаушылар заңға немесе ведомстволық нұсқа-
улықтарға сәйкес орындалуы ФБР-ның жедел 
қызметкерлерінің өзіне жүктелуі мүмкін емес 
іс-әрекеттерге уәкілеттік бере алмайды.

 Хабардар етушіні тарту шарттары. Хабарла-
нушыны нақты тергеуде пайдалану туралы мәсе-
лені шешу кезінде ФТБ (Федералдық тергеу бю-
росы) келесі факторларды зерделеуге міндетті:

а) хабар таратушыны пайдалану азаматтардың 
конституциялық құқықтары (пікір білдіру еркінді-
гі, саяси одақтар еркіндігі және т. б.), хат жазысу 
құпиясы және азаматтардың қарым-қатынасының 
басқа да нысандары бұзылатынына немесе өзге 
де түрде заңсыздыққа ұшырайтынына (заңдылық 
тұрғысынан) қауіп төндіреді.;

б) зерттелетін эпизодтың сипаты қандай дәре-
жеде ақпарат алудың өзге де жедел формаларын 
емес, дәл хабар таратушыны пайдалануды ақтай-
ды;

в) нақты хабарлаушының объективтілік пен 
шындық тұрғысынан сенімділігі; оның ақпараты-
ның сенімділігін тексеру құралдарының болуы; 
хабарлаушының сипаты мен оны ынтымақта-
стыққа итермелеген дәлелдер; оны зерттелетін 
эпизодқа тарту шаралары;

г) тексерілетін эпизодқа байланысты ФТБ 
тапсырмасы бойынша жүзеге асырылатын хабар-
лаушының қызметін тікелей бақылау және жіберу 
мүмкіндігі;

д) хабаршы көмегімен алынған ақпараттың 
құндылығы қандай дәрежеде хабардар етуші күт-
кен ынтымақтастық үшін сыйақыға ФБР(Феде-
ралдық тергеу бюросы) шығындарын ақтайды.

 Заңға қайшы әрекеттерге қатысуға жол беріл-
мейтіндігіне қатысты хабардар етушінің нұсқа-
масы. Тапсырманы орындау барысында оған 
зорлық-зомбылық актілеріне қатысуға, ақпарат-
ты алудың заңсыз әдістеріне (мысалы, үй-жайға 
жасырын кіру, электрондық құралдардың көме-
гімен тыңдау, хаттарды перлюстрациялау сияқты) 
жүгінуге, қылмысты жоспарлауда бастамашылық 
көрсетуге, тергеу жүргізіліп жатқан тұлғалар-
дың заңға  қарсы іс-әрекеттеріне  қатысуға  мін-
детті.,осы адамдарды қылмыстық жауаптылыққа 
тарту үшін талап етілетін мән-жайлар.

Хабарлаушының қылмыс жасау фактісі 
анықталған кездегі ФБР іс-әрекеті. Нұсқаулық 
хатта ФБР қандай да бір жағдайда өзінің қандай 
да бір хабарлаушысының заңды бұзу фактісін жа-
сыруға құқығы жоқ екендігі атап көрсетіледі.

Жалпы нұсқаулық хат ФБР-ны (Федералдық 
тергеу бюросы) адал хабаршыларды тартуға және 
жедел тапсырманы орындау процесінде олардың 
заңға қарсы қызметке қатысуына жол бермеуге 
бағыттайды, дегенмен, енгізу кезеңінде конфи-
денттің құқыққа қарсы қызметке қатысу мүмкін-
дігі мәселесі бойынша заң шығарушының ұстаны-
мы неғұрлым прагматикалық және икемді [6].

Жедел-іздестіру қызметкерлері ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы күрес жөніндегі бөлімшелердің 
қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, 
қылмыстық топтар мен террористік актілер жаса-
уға бейім адамдар, сондай-ақ оларды жаппай қа-
уіпті тәсілмен жою ықтималдығы барынша жоға-
ры деңгейдегі объектілер туралы жедел және өзге 
де ақпаратты жинауды, талдауды және есепке алу-
ды жүзеге асырады [7].

Қылмыскерлер террористік актіге дайындалу 
кезінде қару, жарылғыш заттар мен жарылғыш 
құрылғылар мен террористік акт жасау үшін қа-
жетті өзге де заттарды сатып алатыны жалпыға 
мәлім; қылмыс жасау үшін неғұрлым қолайлы сәт-
ті таңдау үшін оқталу объектісін қорғауға бақылау 
жасайды. Осыған байланысты террористік актіге 
дайындаудың осы кезеңінде қажетті жедел-ізде-
стіру іс-шараларының кешені қабылдануы өте 
маңызды.

Терроризммен күресте оның жедел қызмет-
керлерін ақпараттық қамтамасыз ету маңызды. 
Осыған байланысты ҰҚК-де бар терроризм ту-
ралы істер бойынша жедел қызығушылық туды-
ратын адамдар туралы деректер базасына ішкі 
істер органдарының жедел құрамының қол жеткі-
зу мүмкіндігін беру туралы мәселені шешу қажет 
болып отыр.

Қазіргі уақытта ұйымдасқан қылмыстық топ-
тардың, оның ішінде этникалық белгілері бойын-
ша құрылған мүшелер; ұйымдасқан қылмыстық 
қауымдастықтар құруға, террористік актілер жа-
сауға бейім адамдар (атап айтқанда, жарылғыш 
құрылғыларды дайындау, сондай-ақ оларға қол 
жеткізу, оның ішінде жарылғыш құрылғыларды 
қолдану арқылы қылмыс жасауға бейім) туралы 
ведомствоаралық бірыңғай деректер банкін құру 
туралы заңнамалық шешім қабылдау үшін объ-
ективті алғышарттар жасалды. Бұл деректерді 
қаралып отырған құқық  бұзушылықтардың жо-
лын ке-су, ашу, тергеу және алдын алу жөніндегі 
бірлескен жедел-профилактикалық және іздестіру 
іс-шараларын жүзеге асыру үшін пайдаланған жөн.
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Аңдатпа
Әрбір нақты жария сөз сөйлеуді дайындау кезі, шешеннің сөз сөйлеу тұжырымдамасын әзірлеу бөлігінде 
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рымдамасын сауатты құруға үйрететіндігі баяндалады. Мұндай шеберлік – шешендік іс-әрекеттің, коммуника-
тивтік табыстың кепілі және іргетасы екендігі мақалада баса айтылады.
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Аннотация
Этап подготовки каждой конкретной публичной речи находит отражение в части подготовки концепции речи 

оратора. В этой связи в процессе формирования ораторского искусства предлагаются системы видов речи. Ав-
тором описывается, что концептуальные законы риторики способствуют совершенствованию знаний, система-
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Abstract
The stage of preparation of each specific public speech is reflected in the part of the preparation of the speech concept 

of the speaker. In this regard, in the process of formation of oratory, systems of speech types are proposed. The author 
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Кіріспе. Көне жіктеме бойынша шешендік 
өнердің тектері сот шешендігінен басқа әдеби ше-
шендік, академиялық шешендік, әлеуметтік-саяси 
шешендік, ым-ишарат шешендігі болып бөлінеді. 
Өмірде алыс-беріс, қарым-қатынассыз өсу, даму 
болмайтыны айқын нәрсе. Сондықтан сот тілмар-
лары үшін білуге қажетті шешендіктің басқа да 
тек – түрлерінің арналарының неден тұратынын 
біліп, шешендік шеберлік атауларының ішкі тыл-
сым қабаттарына үңілген дұрыс.

Жұмыстың негізгі мақсаты болып, шешендік-
тің тұжырымдамалық заңының білімді жетілдіру, 
материалдарды жүйелеу, тақырыпты жан-жақты 
талдау, белгілі бір проблеманы қою және шешу 
барысында тұжырымдаманы кезегімен құрастыру 
тетіктерін қарастыру.

Негізгі бөлім. А.Байтұрсынов шешендік 
өнердің тектері мен түрлерін де алғашқы жіктеуші 
ретінде танылады. Ол шешендік сөзді бес түрге 
бөліп қарастырады:

 а) шешендер жиынды аузына қаратып, нанды-
рып, сендіріп, мемлекет ісіне қарар шығару мақса-
тымен сөйлегені, саясат шешен сөзі деп аталады:

 ә) шешендер сотта айыпкер адамдарды ақтау, 
ия қаралау мақсатымен сөйлегені билік шешен 
сөзі деп аталады:

 б) біреудің халық алдында еткен еңбегін, өт-
кізген қызметін айтып, қошеметтеп сөйлеген сөзі 
қошемет шешен сөзі деп аталады;

 в) білімдердің, ғалымдардың пән мазмұнды 
сөйлегені білгір шешен сөзі деп аталады;

 г) дін жайында сөйлеген ғұламалар сөзі, мол-
далар сөзі уағыз деп аталады;

 Шешендіктің тектері мен түрлерін клас-
сикалық түрдегі қазіргі кездегі жіктеу де осы                        
А.Байтұрсынов жіктеуінен алшақтамайды. 

 

Сөз төрт топқа бөлінеді. Біріншісі – білуге де, 
айтуға да қажеті жоқ сөздер, екіншісі – білуге де 
айтуға да қажетті сөздер, үшіншісі – білуге қа-
жеті жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер, төртіншісі 
– білу керек, бірақ айтуға қажетсіз сөздер. Төрт 
түрлі сөздің ең абзалы білуге де, айтуға да қажетті 
сөздер. Бұл төрт түрлі сөздің екі жағы бар: бірін-
шісі, сұлулығы мен мәнділігі, екіншісі, өңсіздігі 
мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген 
сөздің сұлу болып, оны жұрт ықыласымен тыңда-
сын. Сөз өнерін меңгеріп, биік дәрежеге көтеріл-
геніңді жұрт сөйлеген сөзінең білсін. Халық адам-
ның қандай дәрежеде екенін сөйлеген сөзі арқылы 
біледі. Өйткені, әр адамның шама-шарқысы өзінің 
сөйлеген сөзінің астарлы мәніңде жасырылып жа-
тады. Әрбір нақты жария сөз сөйлеуді дайындау 
кезінде ол шешеннің өз сөйлеу тұжырымдамасын 
әзірлеу біліктілігінде көрінеді [1, 161-162 б.б.].

Тұжырымдама – (латынның conception – түсіну 
– жүйе), яғни кез-келген қандай да бір құбылысты 
түсінудің, белгілі бір құбылыстарды түсіндірудің, 
оларды жүзеге асырудың негізгі идеясының алғы-
шарты, жетекші ниеті, түрлі іс-әрекеттердің сын-
дарлы принципі [2].

«Тұжырымдама» термині ғылыми сөйлеудің 
әртүрлі салаларында және жалпы әдеби тілде 
кеңінен танымал. Онымен бірнеше мәндер байла-
нысты:

1) негізгі ой, шығарма идеясы, оқу және т. б.;
2) бір-бірімен байланысты және қандай да бір 

құбылысқа басқа көзқарастың біреуінен туындай-
тын жүйе;

3) бір нәрсені қарау немесе түсіну тәсілі;
4) жалпы ой (суретші, ақын, ғалым және т. б.);
5) әрекет бағдарламасы [3].
Риторикада  бұл терминнің мәні  сөздің барлық 
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белгіленген лексика-семантикалық нұсқаларын 
ескере отырып қалыптасады, бірақ сонымен қатар 
белгілі бір мазмұнды ала отырып, нақтыланады.

Бүгінгі жүріп жатар сот процесі – шешендік 
өнер қағидасына сай сөз жарыстыру кеңістігін 
құрайды. Сотқа қатысар қарсы тараптар айтыс-тар-
тысқа барып, түйінді сөз айтуы тиіс. Осындайда 
судьяларға, айыптаушылар мен қорғаушыларға 
шешендік өте-мөте қажет болады. «Қабуснама» 
мұндай шеберлік жайында барынша төгілдіріп 
айтады. Оны мына жолдардан айқын байқауға бо-
латындай: «Өз көзқарасыңды қорғауға мықты бол. 
Екі түрлі түсінігі бар сөзге қанағаттанушы болма, 
сенімді адамдардың хаты болмайынша, естіген 
жел сөздерді басшылыққа алма. Жан күйдіріп сөй-
леме. Егер біреумен сөз жарыстырғың келсе, қар-
сыласыңды байқа, егер онымен тартысуға күшің 
жетсе, айтқан сөзіңді бірнеше нақты мысалдар-
мен дәлелдеп сөйле, немесе сөзіңді қысқартып, 
бір мысалмен ғана шекте, әр сөзіңді бір-біріне 
қарсы қойма. Алғашқы айтқаныңды соңғы сөзің 
жоққа шығармасын. Сөз жарысында себептілік 
пен себепсіздік, мүмкіндік пен мүмкінсіздік қо-
сылып кетсе айыбы жоқ. Сөзіңнің түпкі мақсатын 
айқындай баяндап, көркем сөйлеуге тырысқын. 
Тым ұзақ немесе тым қысқа және мағынасыз сөз 
сөйлеме.

Мінбеге шығып алып, көңілің қалаған, аузыңа 
түскен сөзді айта бермей, мақсатыңды қысқа әрі 
сұлу сөзбен сөйлегін. Киген киімің өзіңе қоным-
ды әрі таза болсын. Мінбеде томсырайған тоң 
мінез, салғырт салқын сөзді болма. Әрдайым қи-
мыл-әрекет үстінде көптің көңілін аудара сөйле. 
Сөйлеген кезде тыңдаушылардың ықыласына қа-
рай, көпшілік сөзіңді тыңдағысы келсе сөйлегін» 
[1, 143-144 б.б.]. 

Осы тұрғыда сөздерді бір жүйеге келтіріп алу-
да тұжырымдама жасаудың ролінің айқындығы 
байқалады. Тұжырымдама-қысқаша, айқын, дәй-
екті түрде өрістетілген сөйлеу пәні туралы білім 
жиынтығы. Тұжырымдаманы әзірлеу ‒ бір жолғы 
акт емес, дәйекті зияткерлік іс-әрекеттер жүйесі 
талап етіледі. Бұл ретте тақырыпты меңгеру ло-
гикасы, проблеманы шешу кезеңділікті – тұжы-
рымдаманы құрудағы қадамдардың қатаң рет-
тілігін болжайды. Тіпті, ол шын мәнінде сапалы, 
тиімді болуы үшін, тұжырымдаманы әзірлеуді та-
лап етеді. Бұл іс-әрекет мақсаттарды, міндеттерді 
ұғыну және қалыптастыру, тақырыптың дамуын-
дағы әртүрлі аспектілерді ажырату, басты және 
екінші дәрежелі бөліктерді бөлу, сөйлеу пәнінің 
басқа да құрамдас бөліктері мен ұғымдары ара-
сында жүйелі байланыстарды орнату сияқты ой 
операцияларымен  байланысты. Бірақ, әрине, сөй-

леу пәнін, тақырыпты, негізгі проблеманы анықта-
удан бастау керек. Бұл санаттардың мазмұнын те-
реңірек түсіндіру үшін пайдалы.

Сөйлеу пәні адам, кітап, оқиға, қандай да бір 
процесс, табиғи құбылыс, тұлғалар тобы, бір нәрсе 
қасиеттері, идея, афоризм және т.б. болуы мүмкін. 
Сөйлеу пәні әртүрлі мүмкін болатын «қоршаған 
ортаның бөліктерін» санамағанда, материалдық 
немесе мінсіз болуы мүмкін.

Тақырып – бұл белгілі бір деңгейде көрсетіл-
ген, сөйлеу мазмұнына айналған пән. Тақырыпты 
дамыту пәнді белгілі бір көру бұрышында – сөй-
леуші қоятын мақсаттар мен міндеттерге сәйкес 
көрсетеді. Тақырып ‒ бұл ең бастысы, коммуника-
тивтік ұстаным мен шешендік әрекет шарттарын 
ескере отырып іріктелген және ұйымдастырылған 
материал.

Тақырыптың анық және қолжетімді баянда-
луы, мәселелер, шешендік сөйлеуде оларды дұрыс 
жариялау тұжырымдаманы сауатты әзірлеумен ті-
келей байланысты: ол атап өткендей, оратордың 
ой-сөзінің негізі бар.

Қадамдардың дәйектілігі, тұжырымдаманы 
әзірлеудегі кезеңділік былайша ұсынылуы мүм-
кін:

 1. Сөйлеу пәні мен тақырыптың өз көрінісін 
іздеу.

2. Тақырыпты талдау, яғни тақырыпты зерттеу 
үшін проблеманы таңдау.

3. Осы мәселеге байланысты әдебиетте жи-
нақталған білімді «беру», оны зерттеу.

4. Басқаның тәжірибесін сын тұрғысынан 
түсіну, оны өз түсінігінің призмасы арқылы және 
керісінше өткізу; «бөтен» және «өз» талдау және 
синтезі – позицияны қалыптастыру [4].

Тақырыпты қарастырғанда, шешен өз көзқара-
сын іздеу қажет, себебі адамға тек оның жеткілік-
ті, құзыретті екенін айту керек. Сөйлеу пәніне 
«өзінің» көзқарасы, мұндай көзқарастың өзі-ше-
шеннің құзыреттілігінің маңызды дәлелдерінің 
бірі. Тақырыптың түсінігін анықтай отырып, оны 
кеңірек елестету, оның барлық аспектілерін, бар-
лық құрамдас бөліктерін көру керек. Осы мәселе-
ге қатысты, мысалы, оның басты қиындықтары, 
нақты фактілер, оқиғалар, есімдер, онымен байла-
нысты сұрақтар қою қажет. Кейбір тақырыптарды 
дайындау кезінде-кеңес береді. Сөйлеуде, негізгі 
ойды жеткізуде, тым үлкен сұрақтарды қарасты-
руда екінші кезең қажет. Талқылау үшін белгілі 
бір мәселені (сирек – бірнеше мәселе) белгілеп, 
сөз сөйлеу шеңберін шектеу керек. Осы кезең-
де тұжырымдамалық бағдарлар көрініс табады. 
Оларға сәйкес тақырып бойынша бар білімдер 
мен материалдар: фактілер,  дәлелдер, статистика-
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лық деректер арқылы жүйеленеді. Осы ақыл-ой 
операцияларының нәтижесінде болашақ сөйле-
удің жеке тармақтары, тезистері мен пайымда-
улары қалыптасады. «Тағайындау» сұрағының 
әдебиеттерін зерттеу ‒ бұл тұжырымдаманы әзір-
леудің үшінші кезеңі, тақырыпты талдау артта 
қалып, зерттеу мәселесі таңдалғанда кезде өзекті 
болады. Тек осы жағдайда ғана идеяларды, дәлел-
дерді және фактілерді іздеу бір қатаң белгіленген 
бағытта жүргізіледі. Ол «материалды табу», сол 
дерек көздері мен арнайы әдебиет шеңберін ойға 
қонымды етіп құрастырады, олар арқылы шешен 
тақырыпты меңгереді. Осылайша уақыт үнем-
деледі, ақыл-ой еңбегін ұтымды ұйымдастыру 
қамтамасыз етіледі.

Соңғы кезең тек қана тақырыпқа қатысты 
білімді толықтыруды ғана емес, сонымен қатар 
бүкіл айтылғанды ұғыну арқылы оларды кеңей-
туді және тереңдетуді көздейді. Бұл, өз кезегін-
де, түзетуді, жаңа бөлшектерді енгізуді, бастапқы 
тұжырымдамалық ойларда қандай да бір компо-
ненттерді жоюды талап етеді. Әрине, бастапқы ой 
әрқашан іске асырылмайды: ол қатты өзгеруі не-
месе мазмұны, оның элементтері арасында жүйелі 
қатынаста басқа екпін алуы мүмкін. Бұл кезеңде 
сөздің барлық құрамдас бөліктерін композици-
ялық бүтін мәтінге біріктіретін басты идея нақты 
рәсімделеді.

Тұжырымдаманы нақты және қысқартылған 
тұжырымдау үшін тезистік форма орынды. Тезис-

тер – сөйлеу жанры, оның аясында мәтіндер қысқа-
ша тұжырымдалған негізгі ережелер жүйесі ретін-
де құрылады. Бұл жанрға: проблемалық-ақпарат-
тық мазмұны, оның компрессиясы, жүйелілігі, 
қысқалығы тән. Сонымен қатар, тезистер нысаны 
нормативтік емес, ойлар жеке сөздер немесе сөз 
тіркестерімен емес, алдын ала құрастырылып 
әзірленген толық, құрылымдық ресімделген сөй-
лемдермен білдірілуі тиіс. Тұжырымдаманы әзір-
леу, сондай-ақ сөйлеу нысаны және құрылысымен 
одан әрі жұмыс істеу міндетті түрде сөйлеу стра-
тегиясымен, және тактикасымен ұштастырылуы 
тиіс. Тұжырымдаманы жасай отырып, шешен өз 
сөзінің негізгі бағытын үнемі назарда ұстайды.

Жоғарыда қарастырылған тұжырымдаманың 
дамуы объективті түрде қалыптасқан және әдісте-
мелік-педагогикалық теорияларда анықталған 
білім, білік және дағдыларды қалыптастыру ке-
зеңдеріне сәйкес келеді. Осы құрастырылған 
тұжырымдаманы таныстыру, стандарттау, түрлен-
діру, шығармашылық атты төрт дәйекті кезең деп 
атап өтсек те болады. 

Қорытынды. Осылайша, риториканың тұжы-
рымдамалық заңы білімді, материалдарды жүйе-
леуге, тақырыпты жан-жақты талдауға, белгілі бір 
проблеманы қоюға және шешуге, өз ұстанымын 
қалыптастыруға және барлық сөйлеу тұжырымда-
масын сауатты құруға үйретеді. Мұндай шеберлік 
– шешендік іс-әрекеттің, коммуникативтік табыстың 
кепілі және іргетасы.
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сотта сөйлеу өнерін дамыту тетіктері қамтылады. Соттағы шешендіктің өзіндік ерекшеліктеріне тоқталып, қажет-
ті тұстары айтылып, қорытынды келтіріледі.

 Түйін сөздер: шешен, шешендік өнер, сот шешендігі, сот процесі, сотта сөйлеу шеберлігі, сөйлеу мәдениеті.
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Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін
де, болашақтың дидарын көзге елестету

үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек.
Н.Ә. Назарбаев

Кіріспе. Кешегі өткенде, бүгінгі өтетініміз-
де тарих болып қалмақ. Ғасырлар бойы шешен-
деріміз бен билеріміздің даралап, саралап, зерттеп 
‒ сот шешендік өнердің жолдарын бізге айқын да, 
анық айтып, мұра етіп қалдырып кеткен болатын. 
Қазіргі таңда сотта сөйлеу шеберлігін шыңдау, ке-

лелі мәселелердің бірі болып отыр. Мақалада 
сот шешендігінің басталу тарихы жөнінде кең 
ауқымда баяндалып, оның қазіргі жағдайына 
тоқталып, сараланып, өзектілік тұстары қарасты-
рылады. 

Жұмыстың негізгі мақсаты болып, сотта сөй-
леу шеберлігін шыңдауды жүйелеуді қарастыру.

Зерттеу әдістерінің негізін шешендік өнер, сот 
шешендік ұғымдары, сот процесі барысына қаты-
сты пайда болатын сөз шеберлігі мен оны қолдана 
білу заңдылығы мен жүйелік әдістер құрайды.
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Шешендік сөз немесе шешендік өнер – ежелгі 
сот шешендік өнердің тарихы мен бастауы сонау 
Грециядан етек жайған болатын. Грекия мен Рим 
заманынан бермен қарай көптеген халықтардың 
мәдени, рухани, өмір тіршілігіндегі өнердің бір 
түрі. Грек шешендiк өнерiнiң игi әсерi арқасын-
да көне Римде де бұл өнер дами бастады. Бiздiң 
дәуiрiмiзге дейiнгi III ғасыр Рим мен Грек елдерiн-
де эллиндiк дәуiр деп аталып, әдеби-мәдени құн-
дылықтардың алмасуымен сипатталады. Ежелгі 
Грециядағы құлдық құрылыс қойнауында дүниеге 
келген сөзшең жандар өздерін көпке танытудың 
бірден бір жолы халық алдына шығып, оларға өз 
ойларын ұғындырып, мемлекет жұмысына ықпал 
жасаудың ең өткір де өтімді құралы барынша ай-
шықты да айбарлы сөйлеу деп білген.

Біз теориялық риториканың негіздерін оқи оты-
рып, өзіміздің ораторлық қасиеттерімізді дамыта-
мыз, ал бұл Цицеронның "Оратор болып қалыпта-
сады" деген әлемге әйгілі формуласын дәлелдейді.

Антикалық Греция теоретик-риторлар мен 
риториканың баға жеткісіз бай тәжірибесін жи-
нақтады. Олардың қатарына біздің эрамызға дей-
інгі 5-ғасырда өмір сүрген көне грециялық фи-
лософ-софист Протагор, Горгий, Исократ, Исай, 
Эсхин, Сократ және кейінгі дәуірлердегі Аристо-
тель, Демосфен, Платон іспетті риторлар мен діл-
марларды жатқызуымызға болады. Ораторлардың 
ерекше қасиеттері жөнінде айтқанда, антикалық 
риторикада Демосфеннің есімі бірінші аталады. 
Ол біздің эрамызға дейінгі 384-322 жылдарда ғұ-
мыр кешкен. Есімінің бірінші аталатын себебі, 
оны замандастары, әріптестері, оны өз кезеңінің 
ең ағып тұрған сөзшеңі, қызыл сөздің майын та-
мызған майталманы ретінде мойындаған әрі 
халқы да жақсы көрген [1, 26 б.].

Осылайша шешендік өнер бастау алды. Әрине, 
қазақ жерінде дауларды шешу ауызша нысанда 
жүзеге асырылды. Халқымыздың даналығының 
үлгісі шешендік сөздер – ғасырлар бойы халық 
сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл 
қазына. Шешендік өнеріне ерте замандардан-ақ, 
үлкен мән берілген. Ежелгі грек, рим елдерінде 
шешендік өнерді «риторика» деген атпен жеке пән 
ретінде оқыған. Қазақтың шешендік сөз тарихы 
Майқы би мен Аяз билерден басталып (XII-XIII 
ғғ.), Жиренше шешен, Асан қайғы (XIV-XV ғғ.) 
есімдерімен қатысты калыптасып, өркендей түсті. 
Шалгез, Бұхар (XV-XVIII ғғ.), Шортанбай, Дулат, 
Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтекелерге 
жалғасты. Шешендік өнерінің кеңінен дамып биіктеген 
кезеңі – XV-XVIII ғғ. Бұл кез қазақ халқының жоңғар, 
қалмақ, қытай басқыншыларына қарсы тұрып, өз тәуел-
сіздігін қорғау жолындағы күрес жылдары еді [2].

Шешендік сөздердің алғашқы үлгілерін ха-
лық ауыз әдебиеті туындыларынан, ертегі, аңыз 
әңгімелерден, өлең-жыр, дастандардан ұшырата-
мыз. Осы сөз өнерінің кең қанат жайып, орнығып 
дамуында тапқырлық пен шешендіктің тамаша 
нұсқалары – жыраулар толғаулары, айтыстар мен 
мақал-мәтелдердің орны ерекше. Міне,осылай 
шешендік өнер қалыптасып қазіргі таңда бізге 
жетіп отыр.

Шешендік – ұшқыр ойдың қас қағымда тіл-
ге оралымдылығы, байламы; дер кезінде дәл 
мағынасын дөп басар бейнелілігі; мәнді, ойлы 
сөздердің мәйекті мақал мен мәтелге айналуы; 
дау-дамайда қазылық, мәмілегерлік; ара қаты-
ста елшілік, жаугершілікте бітімгерлік; ұрпаққа, 
қалың қауымға өсиет. Шешендіктің байырғы са-
лалары: бейнелі сөз, шешендік сын, шешендік 
өсиет, шешендік нақыл, шешендік дау, шешендік 
толғау. Әрқайсының әсерлі өңі, сұлулығы, та-
тымдығы, дуалылығы, зерделігі адам ой жүйесі-
не, жан-дүниесіне, сезіміне мықты қозғау сала-
ды, жүрек тебірентеді. Тыңдаушының еркі мен 
сезімін билейді, толғандырады. Шешендік сөздер 
ағып тұрған поэзия, тұнып тұрған философия. Ақ 
өлеңмен өрілген сөз тұнығы: сырлы теңеу, астар-
лы сын, жинақы ой, жұмбақты меңзеу, қисынды 
толғам, тылсымды талай. Бәрі тіл құдіретінің, 
пікір түйінділігінің, таңғажайып ой толғағының 
әмбебап туындысы. Шешендік өнер – адамзат 
өркениеті тудырған рухани-мәдени құндылықтар-
дың бірегейі. Оның өсіп өркендеуіне халықтық, 
демократикалық дәстүрлер негіз болады. Ол әрбір 
ұлттық, тарихи саяси, экономикалық қажеттілік-
тен туады. Сондықтан шешендік өнер мен тарихы 
адамзат тарихың бір бөлігі.

Сот сөзі сотқа мақсатты және тиімді әсер ету 
үшін, судьялар мен сот залында тұрған азаматтар 
үшін сотта сөйленген сөздерді қалыптастыру, сен-
діре білуге арналған. Әдетте, прокурорлық (неме-
се айыптаушы) және адвокаттық (адвокаттың сөзі) 
сөз деп бөлу қалыптасқан. Талантты заңгерлердің 
соттағы сөздері терең психологиялық бағытта-
лумен өтеді, өйткені заңгерлер алқабилер мен 
тыңдаушылардың сезімдеріне әсер етуге тыры-
сты. Қазіргі таңда сот процесінде психологиялық 
талдаудан көрі, дәлелдеу жағының маңызы зор. 
Түсіндіру, дәлелдеу, сендіру ‒ сот сөзінің мазмұны 
мен формасын айқындайтын, өзара байланысқан 
қызмет болып отыр [3]. 

 Классикалық тұрғыдан жіктегенде шешендік 
өнердің негізгі тектеріне жататын – сот шешендігі 
біздің қазіргі қоғамымыздың сот жүйесінің ажы-
рамас бөлігі. Сот шешендігі – шешендік тарихын-
дағы көне де болса жаңа бағыт. Өзінің бастау күнін



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №1(55), 2019 г. 

77

сонау антикалық дүниеден алатын сот шешендігі 
көне жіктеме бойынша, айыптаушылық (немесе 
прокурорлық), қорғаушылық (немесе адвокат-
тық), айыпталушының өзін өзі қорғайтын сөзі бо-
лып үлкен үш түрге бөлінеді. Айыпталушыға да, 
қорғаушыға да керегі – қылмыстық сот жүргізу 
ісінде қажетті деңгейде ұтымды сөйлей алу. 

Қазіргі таңда сот шешендік өнері жаһандық 
мәселеде талқыланып жатыр. Біздің Қазақстанда 
осы тұрғыда үлкен конференциялар мен дөңгелек 
үстелде бас қосу шаралары ұйымдастырылып жа-
тыр. Қазақстанда тек қылмыстық істер бойынша 
әрбір үшінші үкімге жоғары сатыға шағым жаса-
лады. Ал, азаматтық істер бойынша әрбір бесінші 
шешім әділетсіз болып танылады. Бұл жөнінде 
Елбасының мемлекеттік қызметкерлер қоғаммен 
диалог жүргізуді үйренуі, ел тұрғындарымен 
түсінікті тілде сөйлесуді, жүргізіліп жатқан рефор-
малардың мән-маңызы мен нәтижесін түсіндіруді 
үйренуі тиіс деген тапсырмасына сай Жоғарғы 
Сотта алғаш рет Қазақстандағы Ф.Эберт атын-
дағы Қормен бірлесіп ұйымдастырылған Жоғарғы 
және жергілікті соттардың судьялары, Парламент 
Мәжілісінің депутаттары, Сот төрелігі академи-
ясының басшылығы, «Атамекен» ҰКП, жоғары 
оқу орындарының, адвокатураның, жазушылар 
қауымдастығының өкілдері, халықаралық са-
рапшылар, филолог-ғалымдар, қоғам және мем-
лекет қайраткерлері қатысуымен өткен «Сот ри-
торикасы: оқыту және тәжірибе мәселелері» атты 
халықаралық конференциясы ұйымдастырылып 
өткізілді [4]. 

 Жалпы, отандық сот жүйесінде діттеген дең-
гейде сөйлей білу шеберлігін керек ететін қызмет 
саласының бірі – сот процесі. Ол дауласқан екі 
жақтың жарқылдаған пікір- таластарынан, қисын-
ды дәлелдерден, нақ та дәл, көрікті де көркем сөй-
леуден тұратын кеңістікті құрайды.

 Мұндағы төрелік айтар тілмарлықтың 
мазмұны мен түрлерінің негізгі өзегі болған 
қылмыстық жағдайды анықтау, екі ұдай пікір 
туғызбайтын дәлелдер келтіру, ойды бейнелеп 
жеткізер амал-тәсілдерді қолдану арқылы белілі 
бір ақиқатқа көз жеткізіп, көпшілікті иландыра 
алу сияқты қисындардан тұрады.

 Сот мінбесі – тарихтың өзі көрсеткендей, та-
лай ғасырдан бері әрі қазірдің өзінде де идеоло-
гиялық, адами, құқықтық әсер ету құралы болып 
келеді. Сондықтан қазіргі кезде ойлау үрдісін, сөз 
қадірін білер сот шешендеріне үлкен талаптар 
қойылып отыр. Сот шешендігі – прокурорлық, 
адвокаттық қызметтің алтын діңгегі. Олай дей-
тініміз сот төрелігін жүзеге асыруда сот пен бірге 
прокуратура,  адвокатура  органдарының маңызды

орын алатыны айқын. Олар сот қарастыратын 
қылмыстық және азаматтық істерге тікелей арала-
суға құқылы.

 Сөзімізді жүйелеп айтсақ, олардың жарыссөз-
ге шығып сөйлеуі сот тергеуінен кейін бастала-
ды. Жарыссөз прокурор мен адвокат айыптаушы, 
қорғаушы тұрғысынан сот тергеуінің қорытынды-
сын шығарады. Сот барысында істің мән жайлары 
қарастырылғаннан кейін, өз дәйектемелерін кел-
тіріп, сот мәжілісінде зерттелген іс материалда-
рын тереңірек, кеңінен түсінуге ұйытқы болады.

 Осылайша екі жақтың пікір таластары ақиқат-
ты ашуға, заңды тұрғыда әділ үкім шығаруға негіз 
береді. Сотта, сөйлеудің маңызды ісі қылмыстық 
істі қарау барысында айыпталушы мен қорғаушы 
оның сипатымен орындалу амал тәсілдеріне, мақ-
саты мен ниетіне терең талдау жасап, жасалған 
қылмыстың сурет сүлбесін, яғни болған жағдай-
ды, оқиғаны толық қайта қалпына келтіреді. Олар-
дың жасалған жеке бөліктеріне тиісті баға беріп, 
көпшілік алдына сарапқа салуы сотқа қатысушы 
тұлғалардың талқыланып отырған істің мазмұнын 
терең түсінуге, көңіл зердесінен өткізуге түрткі 
болып, шығарылған үкімнің қаншалықты әділді-
гіне көз жеткізуіне мүмкіндік алады. 

 Сотта сәтті сөйлеу үшін процесске тұрғылықты 
дайындықты қажет етеді. Ол коммуникативтік фа-
заны қалыптастыруға дейінгі бірнеше кезең са-
тылардан тұрады. Бұл іс материалдарды зерттеу; 
іс бойынша процессуалдық позицияны анықтау; 
сөйленер сөздің компазициялық құрылымын ой-
ластырып, жоспар жасау; оны әдеби қалыпқа 
түсіру болып табылады.

Нақтылап қарасақ, сот процесіне анық сөздер 
керек. Тыңдаушылар істің барысына жете еріп 
отыруы қажет. Сот сөзінде сарабдал сыншының, 
сазды шешеннің, үміт пен үмітсіздік араласқан 
үкімнің үні емес, нақты дәлелдерге сүйеніп сара-
ланған үкімнің қажеттілігі болып отыр. Сот сөй-
леп тұрған заты жайында жан-жақты, анық-қа-
нық білмесе болмайды. Сол мәселенің жағымды, 
жағымсыз тұстарын да жақсы білуге мүдделі. Бұ-
ның бәрінен тек тіл байлығы ғана алып шығады. 

А.Ф. Кони «Үздік, үлгілі сөздер қарапайым, 
анық түсінікті және ойға тұнып тұруы тиіс»,– деп 
көрсеткен. Егер шешендік сөз «жанды тербететін 
дарын» болса, ондай қасиет барлығына бірдей тән 
болуы қажет. Әртүрлі процестің тілі түрлі-түр-
лі болып келуі мүмкін. Сотта жақсы сөйлеу де-
геніміз – істің түбегейлі түбірін тереңдеу танып 
білу, көзді көңілді жеткізіп сөйлеу құқық нормала-
рына сүйену [5]. Сонымен қатарласа әдеби тілмен 
сөйлеу деген сөз, соттағы шешеннің сөзі қазыны 
да, қараушыны да, халықты да  өзіне қаратып сен-
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діре алса, құба құп, нұр үстіне нұр демекпіз. 
Біз өмір сүріп отырған уақыт ‒ ғылым мен тех-

никаның, алуан түрлі технологияның және бұрын 
естіп-білмеген соны жаңалықтардың шапшаң, 
қауырт өсіп жатқан уақыты. Қазіргі оқырман да, 
тыңдарман да интеллектілігі жағынан қай кез-
гіден де жоғары, шетінен білімді, білгендері бір 
бастарына жететіндей деңгейде. Немесе, өздері 
солай ойлайды. Ойлайтын себебі қолдарында, 
қалталарында, отырған үйлерінде, жүрген-тұрған 
жерлерінде ақпарат құралдарының керемет жетіл-
дірілген, заман талабына сай түрлері бар. 

Ал, аудиторияны меңгеру сөздің жетуіне, жете-
леуіне байланысты екені хақ. Қылмыстың ашылуы 
егжей-тегжейлі талқыға түсуі қылмыскер әрекеті-
не баға берілуі, қылмыстың туу себебі және оның 
салдары ортаға түскенде сот мәжілісіне айтыла-
тын сөздер дәл тиіп жатуы тиіс, өйтпейінше про-
цестің бүге-шегесі ашылмай, анықталмай қалуы 
ғажап емес. Шешендіктің барлық түрі сотқа келе 
бермейді, соттағы шешендіктің өзіндік ерекшелік-
тері бары даусыз нәрсе. Айталық, мұғалімдер 
алдында сөйлеу мен сотта сөйлеу бірдей көрініс 
емес. Қай жерде қай кезде де біліп, тіліп сөйлеген 

абзал. Дәл, шын, тура айтып жеткізу, білікті ма-
манның, жүйрік заңгердің тұрғысынан сөйлеу 
нағыз шебердің үлесі екені айғақ. Бұның үсті-
не білікті білімділік қосылады. Жұрт алдында 
сөйлеудің мәдениеті жайында аз айтылып келе 
жатқан жоқ. Әсіресе, соттағы сөз оймен, мөлшер-
мен, нақты айтылуы ләзім. Прокурордың немесе 
қорғаушының сөзі дәлелсіз, дәмсіз, құрғақ боп 
келсе сот процесінің ұтары шамалы болмақ. Сот 
шешіміне әртүрлі дәйектемелер, дәлелдемелердің 
әсер етуі мүмкіндігін есте ұстап, ол үшін іс мате-
риалдарын еркін меңгеріп, сот процессіне белсене 
араласқандары ұтымды болмақ. Айыптаушылық 
сөздің мазмұны белгілі бір іс бойынша сөйлейтін 
прокурордың азаматтық позициясымен, төрелік 
айтар сөздің мәнемен өрнектеледі. Ендеше бұдан 
қорғаушы сөзі де алдын ала белгіленген үкім жо-
басының негізінен шығады, деген ұғым туындауы 
әбден мүмкін. 

Ендеше, сотта сөйлеу де өнердің бір түрі деп 
білуіміз заңды. Айыпталушының, ақтаушының да, 
соттың да тілі таза, түсінікті әрі заңға сүйеніп тұр-
са, әділет салтанат құрады. 
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СООТНОШЕНИЕ  НЕГЛАСНЫХ  СЛЕДСТВЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ  И 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

Аннотация
Введение в силу с 01.01.2015г. нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК 

РК) [1] открыло новые перспективы в вопросах понимания, классификации и порядка производства следствен-
ных действий, отягощенных необходимостью их дифференциации от негласных следственных действий. Неглас-
ные следственные действия являются по своей природе оперативно-розыскными мероприятиями (далее ОРМ), 
регламентируемыми Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ЗРК «Об 
ОРД») [2], принятым в 1994г. Установление соотношения понятий «следственные действия» и «негласные след-
ственные действия» позволит определить их процессуально-правовую сущность и провести классификацию по 
различным основаниям. 

Ключевые слова: уголовный процесс, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность, опера-
тивно-розыскные мероприятия, процессуально-правовой институт. 
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01.01.2015ж. бастап қолданысқа кіріспе Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық процессуалдық ко-

дексі (бұдан әрі – ҚР ҚПК) [1] жасырын тергеу оларды ажырата қажеттілігі ауыртпалық, мәселелерін түсінуде 
тергеу iс жіктелуін мен тәртібін, жаңа перспективаларын ашты [2]. 1994 жылы қабылданған – ( «ОСА туралы» 
ҚРЗ бұдан әрі) тергеу әрекеттерін шымылдығы не жасырады? Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі 
(ЖІӘ) «Жедел-іздестіру қызметі туралы» олардың сипаты, жедел-іздестіру іс-шараларын, оның бар ұғымдарды 
«тергеу» және «жасырын тергеу» арасындағы қарым-қатынастарды орната олардың процессуалдық заңды тұлға 
анықтауға болады және әр түрлі себептер бойынша жіктеуге.
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RATIO  OF  SECRET  INVESTIGATIVE  ACTIONS  AND  INVESTIGATION
 AND  SEARCH  OPERATIONS 

(BY  THE  LEGISLATION  OF  THE  REPUBLIC  OF KAZAKHSTAN)

Abstract
Introduction to the force from 01.01.2015g. the new Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter 

- the Code of Criminal Procedure) [1] has opened up new perspectives in understanding the issues, classification and 
order of investigative actions, burdened by the need to differentiate them from the undercover investigation. Behind the 
Scenes of the investigative actions are by their nature operative-search activities «On operative-investigative activities» 
(the OPM), regulated by the Law of the Republic of Kazakhstan (hereinafter - SAM «On the OSA») [2] adopted in 1994. 
Establishing a relationship between the concepts «investigations» and «unspoken investigations» will determine their 
procedural legal entity and to classify for various reasons.

Keywords: criminal proceedings, investigations, operatively-search activity, operational-search measures, procedural 
legal institution

Введение в новый УПК РК негласных след-
ственных действий явилось основанием для появ-
ления новых аспектов в научно-исследовательской 
деятельности в рамках теории уголовно-процес-
суального права. В основе нового УПК РК лежат 
приоритеты, обозначенные в Концепции право-
вой политики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года [3]. Сообразно п.2.9. названной 
Концепции приоритетом развития уголовно-про-
цессуального права признается дальнейшая по-
следовательная реализация основополагающих 
принципов уголовного судопроизводства, направ-
ленных на защиту прав и свобод человека. Для ре-
ализации  этого приоритета  Концепция выдвигает 

выдвигает определенные задачи, заключающиеся 
в следующем: а) разработка оптимальных пра-
вовых механизмов, предусматривающих эффек-
тивное применение уголовно-процессуального 
законодательства и законодательства об оператив-
но-розыскной деятельности, в целях быстрого и 
полного раскрытия преступлений, изобличения и 
привлечения к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших, справедливого судебного разбира-
тельства и надлежащего применения уголовного 
закона, б) усиление системы гарантий прав и сво-
бод граждан, обеспечение неприкосновенности 
частной жизни, предусмотрение ответственности 
за незаконное использование средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности. 
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оперативно-розыскной деятельности. 
Решение этих задач отразилось в новом УПК 

РК в виде главы 30 «Негласные следственные дей-
ствия», включающей в себя статьи с 231 по 251. 
Надо признать, что регламентация этих действий 
характеризуется достаточной объемностью, кото-
рая, как нам представляется, не является свиде-
тельством достаточной содержательной полноты 
необходимой (востребованной) регламентации. 
Одновременно с принятием нового УПК РК были 
внесены изменения в ЗРК «Об ОРД». В частности, 
в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты» №233-V от 04.07.2017

04.07.2017 [4] в ст.11 ЗРК «Об ОРД» включен п.4, 
которым устанавливается, что «оперативно-ро-
зыскные мероприятия, перечисленные в подпун-
ктах 1), 2), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) 
и 17) пункта 2 настоящей статьи, могут осущест-
вляться в качестве розыскных мер согласно поло-
жениям уголовно-процессуального законодатель-
ства Республики Казахстан. Однако сравнение 
видов ОРМ, закрепленных в указанных подпун-
ктах п.2 ст. 11 ЗРК «Об ОРД», с видами негласных 
следственных действий, разрешенных к производ-
ству на основании ст.231 УПК РК, говорит о том, что они 
не совпадают. Соотношение рассматриваемых положений 
можно проследить по нижеприведенной таблице:

Таблица 1
Соотношение видов ОРМ и видов негласных 

следственных действий по ЗРК «Об ОРД» и УПК РК

№
п/п

ЗРК «Об 
ОРД» (ст.11)

Виды ОРМ, разрешенные для реализации в каче-
стве розыскных мер в уголовном процессе

Эквивалентные (ана-
логичные) виды не-
гласных следственных 

действий 

УПК 
РК 
(ст.231) 

1 2 3 4 5
1. п.2, п.п.1) Опрос лиц отсутствует
2. п.2, п.п.2) Установление гласных и негласных отношений с 

гражданами, использование их в оперативно-ро-
зыскной деятельности

отсутствует

3. п.2, п.п.5) Создание конспиративных предприятий и органи-
заций

отсутствует

4. п.2, п.п.7) Применение технических средств для получения 
сведений, не затрагивающих охраняемые законом 
неприкосновенность частной жизни, жилища, лич-
ной и семейной тайны, а также тайну личных вкла-
дов и сбережений, переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

отсутствует

5. п.2, п.п.8) Наведение справок отсутствует
6 п.2, п.п.9) Получение образцов отсутствует
7. п.2, п.п.11) Применение служебно-розыскных собак отсутствует
8. п.2, п.п.12) Поиск и отождествление личности по приметам отсутствует
9. п.2, п.п.13) Поиск устройств незаконного снятия информации отсутствует
10. п.2, п.п.14) Обнаружение, негласная фиксация и изъятие сле-

дов противоправных деяний, их предварительное 
исследование

отсутствует

11. п.2, п.п.15) Преследование лица, готовящего, совершающего 
или совершившего преступление, и его задержание

отсутствует

12. п.2, п.п.16) Осуществление с участием понятых личного до-
смотра задержанных лиц, изъятия находящихся 
при них вещей и документов, могущих относиться 
к преступной деятельности, а также досмотра жи-
лых помещений, рабочих и иных мест, досмотра 
транспортных средств. В ходе  осуществления ан-
титеррористической операции досмотр и досмотр 
вещей, находящихся при физическом лице, до-
смотр транспортных средств, могут производиться 

без участия понятых.

отсутствует

13. п.2, п.п.17) Проведение операций по захвату вооруженных 
преступников 

отсутствует



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Юриспруденция», №1(55), 2019 г. 

81

Как вытекает из приведенной таблицы, ни один 
из видов ОРМ, разрешенных для применения в 
уголовном процессе, не показан ни в качестве не-
гласного следственного действия, ни в качестве 
видов ОРМ, которыми они являются изначально. 
В данном случае нами усматриваются следующие 
правовые противоречия:

1) согласно ч.1 ст.1 УПК РК, положения иных 
законов, регулирующих порядок уголовного судо-
производства, подлежат включению в УПК. Пун-
кты 2 и 4 ст.11 ЗРК «Об ОРД» напрямую устанав-
ливают виды ОРМ, разрешенные к применению в 
уголовном процессе. К негласным следственным 
действиям эти ОРМ не имеют отношения, а в УПК 
нет ни одной нормы, отражающей основания и по-
рядок применения интересующих нас видов ОРМ 
в уголовном процессе. Данное обстоятельство яв-
ляется правовым препятствием для применения 
положений п.2 и п.4 ст. 11 ЗРК «Об ОРД»;

2)  в соответствии с ч.2 ст.232 УПК РК, не-
гласные следственные действия, за исключением

негласного контроля почтовых и иных отправле-
ний, производятся по поручению органа досудеб-
ного расследования уполномоченным подразде-
лением правоохранительного или специального 
государственного органа с использованием форм 
и методов оперативно-розыскной работы. Ана-
лиз соответствующих положений ЗРК «Об ОРД», 
их сравнение с видами негласных следственных 
действий говорит о том, что последние по своей 
сущности с той или иной оговоркой могут быть 
отнесены к ОРМ. Вместе с тем, ЗРК «Об ОРД» 
каких-либо предписаний об этом не содержит. 
Во всяком случае, при полном совпадении видов 
ОРМ с видами негласных следственных действий 
в ЗРК «Об ОРД» должны содержаться предписа-
ния, узаконивающие эти виды ОРМ в качестве 
негласных следственных действий. В ЗРК «Об 
ОРД» искомых положений не имеется. Характер 
соотношения видов ОРМ и видов негласных след-
ственных действий представлены в следующей 
таблице. 

Таблица 2
 Сравнительная таблица видов негласных следственных действий и соответствующих им видов 

оперативно-розыскных мероприятий 

№№
п/п

УПК РК 
(ст.231)

Виды негласных следственных дей-
ствий

Виды ОРМ, соответствующих неглас-
ным следственным действиям

ЗРК 
«Об ОРД» 

(ст.11)
1. п.1) Негласные аудио-и(или) видеокон-

троль лица или места
Негласное прослушивание и запись 
разговоров с использованием видео-, 

аудиотехники

п.3, п.п.3)

2. п.2) Негласный контроль, перехват и 
снятие информации, передающейся 
по сетям электрической (телекомму-

никационной) связи

Снятие информации с технических ка-
налов связи, компьютерных систем и 

иных технических средств

п.3, п.п. 4)

3. п.3) Негласное получение информации 
о соединениях между абонентами 
и(или) абонентскими устройствами

Негласное … … получение сведений 
о произведенных телефонных перего-

ворах

п.3 п.п. 3)

4. п.4) Негласное снятие информации с 
компьютеров, серверов и других 
устройств, предназначенных для 
сбора, обработки, накопления и хра-

нения информации

Снятие информации с технических ка-
налов связи, компьютерных систем и 

иных технических средств

п.3 п.п.4)

5. п.5) Негласный контроль почтовых и 
иных отправлений

Контроль почтово-телеграфных от-
правлений

п.3, п.п.1)

6. п.6) Негласные проникновение и(или) 
обследование места 

Оперативное проникновение п.3, п.п. 5)

7. п.7) Негласное наблюдение за лицом или 
местом

Наблюдение п.2, п.п. 18)

8. п.8) Негласная контролируемая поставка Контролируемая поставка п.2, п.п.6)
9. п.9) Негласный контрольный закуп Оперативный закуп п.2, п.п.10)
10. п.10) Негласное внедрение и(или) имита-

ция преступной деятельности
Внедрение 

Применение модели поведения, ими-
тирующей преступную деятельность

п.2, п.п.3)
п.2, п.п.4)
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Из приведенной таблицы вытекает, что форму-
лирование названий видов негласных следствен-
ных действий по УПК РК (ст.231) представляет 
из себя процессуальную интерпретацию названий 
видов ОРМ по ЗРК «Об ОРД» (ст.11).

Предпринятый законодателем подход пред-
ставляется спорным по следующим основаниям:

1) признание негласных следственных дей-
ствий в качестве ОРМ, предусмотренных в ЗРК 
«Об ОРД», в соответствующих положениях УПК 
РК. При этом в УПК РК должно содержаться пря-
мое указание на применение в уголовном процес-
се конкретных видов ОРМ, в результате которых 
могут быть получены доказательства, соответ-
ствующие требованиям, установленным в УПК 
РК; 

2) признание негласных следственных дей-
ствий в качестве исключительной уголовно-про-
цессуальной новеллы требует четкой дифферен-
циации этих действий от ОРМ, в том числе путем 
полного исключения какого бы то ни было воль-
ного обращения с формулировками официально 
установленных в ЗРК «Об ОРД» названий видов 
ОРМ. Это означает, что виды негласных след-
ственных действий ни в своих названиях, ни по 
своему содержанию не должны претендовать на 
их отнесение к ОРМ. В противном случае, обо-
стряется угроза риска в виде подмены понятий, 
относящихся к разным правовым институтам, 
сформировавшимся в рамках разных сфер право-
отношений;

3) сочетание понятий «следственные дей-
ствия» и «негласные действия» носит взаимо-
исключающий характер. Иными словами, след-
ственное действие по определению не может быть 
негласным. Если действие носит негласный ха-
рактер, то оно относится к специальной (сыскной) 
сфере деятельности.

Определения и признаки понятия «следствен-
ные действия», сформулированные представите-
лями разных научных уголовно-процессуальных 
школ, сводятся к следующим:

– «следственные действия» – это такие спосо-
бы собирания и проверки доказательств, которые 
детально регламентированы законом и обеспече-
ны возможностью применения государственного 
принуждения» [5, с.385]. В негласных следствен-
ных действиях элемент принуждения отсутствует, 
так как эти действия осуществляются тайно;

– следственные действия носят процессуаль-
ную форму. Общие правила составляют процес-
суальную форму следственных действий, рас-
падающуюся на три группы норм: 1) условия их 
проведения;  2) процедуру;   3) меры, гарантирую-

щие производство следственных действий. Таких 
предписаний применительно к негласным след-
ственным действиям в УПК РК не содержится; 
– «следственные действия могут осуществлять-
ся только следователем или дознавателем (орган 
дознания)» [6, с.375]. Негласные следственные 
действия назначаются следователем, а проводятся 
сотрудниками оперативных служб;

– «существующий процессуальный порядок 
проведения следственных действий не допускает 
необоснованной подмены одного следственного 
действия другим…

 Недопустимо также подменять следственные 
действия оперативно-розыскными мерами. По-
следние основаны на опыте разведывательной 
деятельности и могут проводиться как в процессе 
расследования преступлений, так и за его преде-
лами … на основе подзаконных ведомственных 
актов» [7, с.112]. Как мы отмечали ранее, в уголов-
но-процессуальной модели негласных следствен-
ных действий признаки подмены понятий носят 
достаточно явный характер;

– «следственные действия – это разновидность 
процессуальных действий. Любое следственное 
действие, соответствующее требованиям УПК, –
это всегда процессуальное действие, но не всякое 
процессуальное действие относится к следствен-
ным» [8, с.85]. Интерпретируя данный тезис в 
контексте настоящей работы, можно утверждать, 
что процессуальными в негласных следственных 
действиях являются вынесение следователем по-
становлений об их производстве, получение санк-
ций в установленных случаях, включение резуль-
татов, полученных при производстве негласных 
следственных действий, в доказательственную 
базу по конкретному уголовному делу. Все осталь-
ное, включая специальный порядок производства 
негласных следственных действий, не имеет отно-
шения к следственным действиям вне зависимо-
сти их обозначения как негласных. 

Таким образом, регламентация в УПК РК след-
ственных и негласных следственных действий 
нуждается в более корректной регламентации 
последних. Эти действия не могут в своем назва-
нии содержать такой терминологически значимый 
элемент, как «следственный». В противном случае 
актуализируется риск разрушения целостности 
установившегося института следственных дей-
ствий.

Исходя из взаимной обусловленности неглас-
ных следственных действий системой достаточно 
апробированных практикой ОРМ целесообразно 
негласные следственные действия переименовать, 
например, в негласные специальные действия.
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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 ислам, получили своеобраз-
ный информационно-технологический «бонус» в виде различных социальных 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 призыва к терро-
ристическим действиям, но и предпосылок религиозного экстремизма, выражающихся в видео-проповедях сом-
нительного характера в таких широко используемых информационных ресурсах, как Youtubeи социальная сеть            
«В Контакте» на территории РК. В работе также проанализирована доступность подобных видео материалов и 
групп для казахстанского сегмента пользователей вышеуказанного видеохостинга и социальной сети. 

Ключевые слова: информационное пространство, Интернет, социальные сети, идеология, интернет-сообще-
ства, 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 арқасында кейбір 

террористік және экстремистік сипаттағы ұйымдардың қолына әлеуметтік желі мен видеохостингтер сияқты түр-
лі Ғаламтор құралдары түсіп, олардың ислам дінінің негізгі қағидалары мен догмалары негізінде бұрмаланып 
жасалған деструктивті идеологиясының әлдеқайда кең таралып, жаһанның түкпір-түкпіріне жетуіне өз үлесін 
қосып отыр. 

Бұл мақалада террористік актілерге бүгінде желіде кеңінен таралған «ВКонтакте» атты әлеуметтік жүйесі 
арқылы ашық тікелей шақыру мәселесі ғана емес, сонымен қатар, терроризмнің анық бастамаларының бірі ретін-
де саналатын діни экстремизм алғы шарттарының желідегі Youtube видеохостингі арқылы таралуы және де күмән 
тудыратын видео және аудио материалдардың, экстремизм идеяларын алға тартатын түрлі ғаламтор қауымда-
стықтарының мәселесі де қарастырылады. 

Түйін сөздер: ақпараттық кеңістік, ғаламтор, әлеуметтік желілер, ғаламтордағы қауымдастық, идеология, ра-
дикализм және діни экстремизм, терроризм және салафизм, Казнет
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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 "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 ра-
дикализме, не оставляет никаких сомнений в том, 
что терроризм имеющий под собой религиозную 
основу представляет собой особую опасность. Из 
конфликтов, некогда имеющих локальный харак-
тер терроризм перерос в глобальную проблему 
всего человечества, требующей от международ-
ного сообщества действовать, объединяя всевоз-
можные усилия как в правовой сфере, так и в фи-
нансовой. 

Исключением не являются и действия, направ-

ленные на постоянную защиту и контроль инфор-
мационного пространства каждого государства 
и союза, как актора международных отношений. 
Представляя собой сложную многокомпонент-
ную систему информационное пространство го-
сударства подвергается частым кибератакам как 
со стороны других стран – конкурентов, так и со 
стороны террористических организаций. Но если 
данный вид угроз является довольно динамичным 
и ярко выраженным, то наличие пропагандист-
ских групп, страниц и сообществ радикально-
го толка в интернет пространстве любой страны 
представляется как механизм замедленного дей-
ствия, пусть менее выраженного, но имеющего не 
менее серьезные последствия. 
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