
ISSN 1563-0366
Индекс 75882; 25882

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ

Заң сериясы

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ВЕСТНИК КазНУ

Серия юридическая

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

KazNU BULLETIN 

Law series

№6 
(специальный выпуск)

Алматы
«Қазақ университеті»

2015



ИБ № 9309

Басуға 15.08.2015 жылы қол қойылды.
Пішімі 60х84 1/8. Көлемі 35 б.т. Офсетті қағаз. Сандық басылыс.
Тапсырыс №4042. Таралымы 500 дана. Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  
«Қазақ университеті» баспа үйі.
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.
«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды.

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015

Ғылыми басылымдар бөлімінің басшысы
Гульмира Шаккозова
Телефон: +77017242911
E-mail: Gulmira.Shakkozova@kaznu.kz

Редакторлары:  
Гүлмира Бекбердиева,  
Қарлыға Ибрагимова

Компьютерде беттеген: 
Айгүл Алдашева

Жазылу мен таратуды үйлестіруші
Мөлдір Өміртайқызы
Телефон: +7(727)377-34-11
E-mail: Moldir.Omirtaikyzy@kaznu.kz

ХАБАРШЫ

25.11.1999 ж. Қазақстан Республикасының  Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген

Куәлік №956-Ж. 

ЗАҢ СЕРИЯСЫ  № 6 (cпециальный выпуск)  

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Байдельдинов Д.Л., з.ғ.д., профессор 
(бас редактор) (Қазақстан)
Кенжалиев З.Ж., з.ғ.д., профессор 
(бас ред. орынбасары) (Қазақстан)
Сартаев С.С., з.ғ.д., академик (Қазақстан)
Тыныбеков С.Т., з.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Ибраева А.С., з.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Джансараева Р.Р., з.ғ.д., профессор (Қазақстан)

Усеинова Г.Р., з.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Еркинбаева Л.К., з.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Жатканбаева А.Е., з.ғ.д. (Қазақстан)
Трунк А., профессор (Германия) 
Монтекило С., профессор (БАӘ) 
Бурхард Б., профессор (Германия)
Лисица В., профессор (Ресей)

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Ережепқызы Р., жауапты хатшы 
(Қазақстан) 
Телефон: +7727-377-33-36; 
8-727-377-33-37 (ішкі н. 12-57)
E-mail: rose@mail.ru

ВЕСТНИК

ХАБАРШЫ 

BULLETIN

З А Ң С Е Р И Я С Ы

С Е Р И Я Ю Р И Д И Ч Е С К А Я

L A W S E R I E S

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH 

NATIONAL UNIVERSITY

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ISSN 1563-0366 • Индекс 75882; 25882

 6(спецвыпуск) 2015



1-бөлім
МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚҰҚЫҚ 
ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТАРИХЫ

Раздел 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Sect ion 1
CHAIR OF SATE AND LAW  

THEORY AND HISTORY
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Аха тов У.А., Оң да шұлы Е.,  
Сем бай Д.

Тұ рар Рыс құ лов тың  
мем ле кет тік қыз мет кер  
ре тін де қа лып тас уын ың  

ерек ше лік те рі

Қа зақ стан ның эко но ми ка лық ғы лы мын да XX ға сыр дың ба сын да 
қа зақ эли та сы ның өкіл де рі нің ең бек те рін зерт теу ая сын да эко но ми
ка лық сұ рақ тар дың жет кі лік сіз ай қын да луы за ма науи қо ғам ның да  
м уын ың ғы лы ми қам сыз дан ды ры лу мә се ле ле рін ашық қал ды рып 
отыр. Ав тор лар Тұ рар Рыс құ лов тың қыс қа өмі рі нің бар лық қы рын 
мүм кін ді гін ше баян дауды мақ сат етіп отыр. Ма қа ла да Тұ рар Рыс құ
лов тың тұл ға ре тін де қа лып та суы, 1916 жыл дың ұлтазат тық қоз ға
лы сы ның оған де ген әсе рі жә не бі лім алу ға де ген құш тар лы ғы көр
се тіл ген. 

Тү йін  сөз дер: қо ғам, Сов деп, тұл ға, мем ле кет, қыз мет, бі лім.

Ahatov U.A., Ongdashuly E., 
Sembay D.

Features Turar Ryskulov’s 
formation as statesman

Insufficient lighting in economic science of Kazakhstan of questions 
of economic history in the context of research of works of representatives 
of the Kazakh elite of the beginning of the XX century leaves open prob
lems of scientific ensuring development of modern society. The authors 
set as the purpose to light whenever possible all sides of short life of Turar 
Ryskulov. Formation of the identity of Turar Ryskulov, influence on it of 
the national liberation movement of 1916 and aspiration to education are 
shown in article.

Key words: society, Sovdep, personality, state, education.

Аха тов У.А., Он да шу лы Е.,  
Сем бай Д.

Ту рар Рыс ку лов  
как го су да рст вен ный дея тель

Не дос та точ ное ос ве ще ние в эко но ми чес кой нау ке Ка за х стана 
воп ро сов эко но ми чес кой ис то рии в кон текс те исс ле до ва ния тру дов 
предс та ви те лей ка за хс кой эли ты на ча ла XX ве ка ос тав ляет отк ры ты
ми проб ле мы науч но го обес пе че ния раз ви тия сов ре мен но го об ще
ст ва. Ав то ры пос та вили своей целью ос ве тить по воз мож нос ти все 
гра ни ко рот кой жиз ни Ту ра ра Рыс ку ло ва. В статье исследовано фор
ми ро ва ние лич нос ти Ту ра ра Рыс ку ло ва, влия ние на не го на циональ
ноос во бо ди тель но го дви же ния 1916 го да и ст рем ле ние к по лу че нию 
об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: об ще ст во, Сов деп, лич ность, го су да рс тво, дея
тель ность, об ра зо ва ние.
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Тұ рар Рыс құ лов 1894 жы лы Вер ный уезі не қа рас ты Шы ғыс 
Тал ғар бо лы сын да (қа зір гі Ал ма ты об лы сы) дү ниеге кел ген. 
Әке сі Рыс құл Жыл қайда ров 1904 жы лы жел тоқ сан да пат ша 
үкі ме ті нің зор лық-зом бы лы ғы на қар сы шық қа ны үшін он жыл 
ка тор га лық жұ мыс қа ке сі ліп, Са ха лин ге жер ауда ры ла ды. Он 
жа сар Тұ рар да Вер ныйда ғы түр ме де әке сі нің қа сын да бо ла ды.

Жас тайы нан Тұ рар жал шы лық та жү ріп, бай лар дың ма лын 
бақ ты. 1907 жы лы Қыр ғыз баев де ген жал ған тек алып Мер кі де-
гі бұ ра та на лар ға ар нал ған орыс ша-қа зақ ша бас тауыш мек теп ке 
тү се ді. 1910-1914 жыл да ры Біш кек те гі ауыл ша руашы лық мек-
те бін де оқи ды. 1916 жы лы Таш кент те гі мұ ға лім дер инс ти ту-
ты на қа был да на ды. Бі рақ оны аяқ тай ал май ды. Қа зақ стан мен 
Ор та Азияда ұлт-азат тық кө те рі лі сі бұрқ ете қа лып, Т.Рыс құ лов 
со ған бел се не ат са лы са ды. Әу лиеата да ғы кө те рі ліс тің ұйым-
дас ты ру шы сы ре тін де тұт қын ға тү се ді. Одан құ ты лып шық қан-
нан ке йін де өзі нің идея лық мақ са ты нан айны май ды.

1916 жыл дың жа зын да ол Әу лиеата уе зін де отар шыл дық-
қа қар сы қа ру лы кө те рі ліс ті ұйым дас ты ра ды, со ны сы үшін қа-
мауға алы на ды. 

1917-1918 жыл да ры Әу лиеата уез дік Сов де пі ат ко мы ның 
тө ра ға сы бо ла ды. Одан әрі Түр кіс тан ден сау лық сақ тау хал-
ко мы, Түр кіс тан ОАК тө ра ға сы ның орын ба са ры, тө ра ға сы, 
РСФСР Ұлт іс те рі ко мис са ри аты ның қыз мет ке рі, ал қа мү ше сі, 
хал ком ның екін ші орын ба са ры бо лып іс тей ді.

1924-1926 жыл да ры Ко мин терн АК Ор та-Шы ғыс бө лі мі 
мең ге ру ші сі нің орын ба са ры, со ны мен қа тар 1924 жыл дың ор-
та сы нан 1925 жыл дың шіл де сі не де йін  Ко мин терн нің Моң-
ғо лияда ғы уәкі лі, 1926 жы лы БК(б)П Қа зақ өл ке лік ко ми те ті 
бас па сөз бө лі мі нің мең ге ру ші сі жә не өл ке лік «Ең бек ші қа зақ» 
га зе ті нің жа уап ты ре дак то ры қыз мет те рін ат қар ды. 1926 жыл-
дың маусы мы нан 1937 жыл дың шіл де сі не де йін  РСФСР хал-
ком со вы тө ра ға сы ның орын ба са ры бо лып, реп рес сияға ұшы ра-
ды [1].

Тұ рар Рыс құ лов – те рең ойлы, бо ла шақ ты бол жай біл ген 
әлем дік дең гейде гі ре фор ма тор тұл ға. Ол – эко но ми ка, мә де-
ниет, дип ло ма тия, та рих, ғы лым, бі лім нің әр са ла сын же те мең-
гер ген аса та ла нт ты адам.

ТҰ РАР РЫС ҚҰ ЛОВ ТЫҢ 
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК  

ҚЫЗ МЕТ КЕР РЕ ТІН ДЕ 
ҚА ЛЫП ТАС УЫН ЫҢ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Тұ рар Рыс құ лов тың мем ле кет тік қыз мет кер ре тін де қа лып тас уын ың ерек ше лік те рі

Тұ рар түр кі тіл дес ха лық тар дың кон фе де-
ра ция сын жа риялы түр де ұсы нып, эко но ми ка-
лық-саяси жақ тан тәуел сіз бо лу ды ар ман да ған. 
Қа наушы лық ты, отар шыл дық ты, шо ви ни зм ді, 
ұлт тық сая сат ты бұр ма лаушы лық ты ор та лық 
үкі мет ке ашық жет кіз ген. Ол ша ру ашы лық тың 
бар лық са ла сы на ұтым ды ұсы ныс та рат ты. Тұ-
рар 1919 жыл дың өзін де Түр кіс тан Рес пуб ли ка-
сы ның құ ра мын да ғы Сыр да рия об лы сы, Же ті су 
об лы сын Қа зақ стан ға қо сып, Таш кент қа ла сын 
бү кіл түр кі лер ді шо ғыр лан ды ра тын астана жа-
сауды, со ның не гі зін де Тү рік Рес пуб ли ка сын 
құ ру ды айт қан. 1921 жы лы Әзір бай жан ком пар-
тиясы ның ІІІ съе зін де сөй ле ген сө зін де Т.Рыс құ-
лов Ата тү рік бас та ған ұлт-азат тық кө те рі лі сін 
қол да ды. Сол ке зең де Тұ рар Азия құр лы ғын да-
ғы Қы тай, Үн діс тан се кіл ді мем ле кет тер де гі кө-
те рі ліс тің ке ле ше гін бол жап, же ңіс ке же те ті нін 
айт ып кет кен.

Тұ рар Рыс құ лов ұлт тық эко но ми ка ның, 
өнер кә сіп тің, тіп ті тұр ғын үй жә не ком му нал дық 
ша ру ашы лық тың, т.б. әлеу мет тік-саяси ма ңы зы 
бар өн ді ріс тік са ла лар дың дам уына ұшан-те-
ңіз ең бек сі ңір ген. 1927-1930 жыл да ры Тұ рар-
дың ық па лы мен Ор та лық Азияға, Ба тыс Қы-
тай ға, Ба тыс Моң ғо лияға, Ба тыс Сі бір ге даң ғыл 
жол сал ған Түрк сіб те мір жо лы ашыл ды. Ба тыс 
Еуро па мен Биік Азияға (Иран, Ауғанс тан, Пә-
кіс тан) жол аша тын Вол га-Дон ка на лын (Қа ра-
те ңіз, Азов те ңі зі, Кас пий те ңі зі, Пар сы шы ға на-
ғы, Оман шы ға на ғы) са лу ту ра лы да 1927 жы лы 
Т.Рыс құ лов айт ты[2].

Ол – әлем дік, ор та азия лық, ре сей лік бір не-
ше эко но ми ка лық одақ тың не гі зін қа лаушы. Со-
ның бі рі – 1923 жы лы Ян Эр нест Руд зу так екеуі 
ұсын ған Иран Рес пуб ли ка сы мен Түр кіс тан Рес-
пуб ли ка сы ның ара сын да ғы ке ден дік одақ. Сол 
жы лы Бұ қа ра, Хиуа, Түр кіс тан Рес пуб ли ка сы-
ның ара сын да да эко но ми ка лық одақ құ рыл ды.

1919-1934 жыл дар ара лы ғын да Тұ рар Рыс құ-
лов жа уап кер ші лі гі шек теу лі се рік тес тік не ме се 
ак ционер лік қо ғам құ ру ар қы лы ша ғын жә не ор-
та биз нес ті да мы ту ту ра лы бір не ше рет мә се ле 
кө тер ген. Сон дай-ақ эко но ми ка лық да муымыз-
дың ба за лық не гі зі геоло гиялық бас қар ма ны құ-
ру ды 1928 жы лы ұсын ды. Со ның нә ти же сін де 
қаз ба бай лық тар ашы лып, эко но ми ка мыз жан-
жақ ты да мы ды.

Ұлт тық Рес пуб ли ка лар дың тағ ды рын ойла-
ған Тұ рар 1923 жы лы Ре сей ком му нис тік пар-
тиясы ның ХІІ съе зін де ұлт тық-одақ тық ке ңес 
құ ру ды, ұлт тық рес пуб ли ка лар ды эко но ми ка-
лық ау дан дау ке рек ті гі ту ра лы баян да ма жа са-
ды. 1924 жы лы еура зиялық идеяны ұсын ған да 

Т.Рыс құ лов бо ла тын. Ол сол ар қы лы Еуро па 
мен Азия хал қын жа қын дас ты ру ды көз де ді. 1926 
жы лы ұлт тық рес пуб ли ка лар ды, өл ке лер ді ин ду-
ст рия лан ды ру тұ жы рым да ма сын әзір ле ді.

Тұ рар дың оқу-ағар ту са ла сы на сі ңір ген ең-
бе гі де ора сан зор. Рыс құ лов бас шы лық қыз мет-
те жүр ген де 1920 жы лы Түр кіс тан үкі ме ті нің 
ше ші мі мен Таш кен де Қыр ғыз-қа зақ инс ти ту ты 
ашыл са, 1924 жы лы Мәс кеуде Шы ғыс ха лық-
та ры ның уни вер си те ті ша ңы рақ кө тер ді. 1928 
жы лы Ал ма ты да Қа зақ уни вер си те ті, 1929 жы лы 
мал дә рі гер лік инс ти ту ты, 1930 жы лы ауылша-
ру ашы лық инс ти ту ты ашы ла ды.

Тұ рар Рыс құ лов 1936 жы лы Ор та лық Ат қа ру 
ко ми те ті нің мү ше сі бо лып тұр ған ке зін де жә не 
Ре сей дің Сов нар ком тө ра ға сы ның орын ба са ры 
қыз ме тін ат қар ған кез де Қа зақ стан мен Қыр-
ғызс тан ның одақ тық Рес пуб ли ка болуына ық пал 
ет ті. Бұл оның елі не сі ңір ген зор ең бе гі деу ге 
бол ды. Өйт ке ні Қа зақ стан одақ тық рес пуб ли ка 
дә ре же сі не жет пе ген де Баш құртс тан, Та та рс тан, 
бас қа ав то но миялы рес пуб ли ка лар сияқ ты Ре-
сей Фе де ра циясы ның құ ра мын да қа ла бе рер еді. 
Өзі нің сот та лар ал дын да ғы соң ғы сө зін де Тұ рар 
Қа зақ стан мен Қыр ғызс тан ның одақ тық рес пуб-
ли ка болуын  мақ та нышпен айт ып кет кен.

Тұ рар Ор та Азия зиялы ла ры ның Мәс кеуде 
бі лі м алуына, өсіп-же тілуіне ті ке лей ық пал ет ті. 
Н.Нұр ма қов, С. Мең де шев, Д. Қо наев, М.  Сұл-
тан ға лиев, Қ. Сәт баев, Ю. Абд рах ма нов, Т. Айт-
ма тов, Ж. Дос мұ ха ме дов, Х. Дос мұ ха ме дов, 
С.  Ас пен дия ров, М. Әуе зов, Ә. Ди ваев, т.б. аза-
мат тар ға  көп  қам қор лық  жа са ды. Әли хан Бө кей-
ха нов ты абақ ты ға жап қан да Сұл тан бек Қо жа нов 
екеуі Ста лин ге те лег рам ма жа зып, Әли хан ны ң 
абақ ты дан бо са уына ат са лыс ты. Сол ке зең де 
бү кіл Алаш зиялы ла ры Тұ рар Рыс құ лов, Нә зір  
Тө ре құ лов, Сұл тан бек Қо жа нов сияқ ты бел гі лі 
тұл ға лар дың тө ңі ре гі не Таш кент ке шо ғыр лан-
ды. Ол 1922-1924 жыл дар ара лы ғын да Ха лел 
Дос мұ ха ме дов бас қар ған «Та лап» қо ға мы на да 
қар жы лық кө мек көр се тіп, ғы лым ды да мы ту ға 
үлес қос ты [3].

Өт кен ға сыр да қа зақ хал қы үш аш тық ты ба-
сы нан кештi. 1933 жыл ғы Го ло ще киннiң қол дан 
жа са ған аш ты ғы жиi айтыла ды. 1919 жә не 1921 
жыл ғы құр ғақ шы лық тан бол ған да ры си рек теу 
ауыз ға алы на ды. Үшеуiнде де мил лион дар аш-
тық тың құр ба ны бол ды. Ал дың ғы ла рын да Рыс-
құ лов Аш тық ко мис сия сын бас қар ма ған да, соң-
ғы сын да Ста лин ге хат жа зып, рес пуб ли ка да ғы 
аш тық ауқы мын нақ ты жеткiзiп, шұ ғыл ша ра лар 
қол да ну ды та лап ет пе ген де, жер бетiндегi ұл-
ты мыз дың са ны күрт тө мен деп ке терi анық едi. 
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Аха тов У.А. және т.б.

Рыс құ лов – ұл ты мыз дың ге не фо нын сақ тап қал-
ған тұл ға екенiн мо йын дау ке рек.

Рыс құ лов Ба ку дегi әлеу меттiк-эко но ми ка-
лық ұсы ныс та ры ның бiрқа та рын 1926 жы лы 
12-14 қа ра ша да Мәс кеуде бол ған өзiнiң Же ке 
ке ңесiнде Одақ тас рес пуб ли ка лар өкiлдерiнiң 
на за ры на қайта ұсын ды. Рес пуб ли ка лар ды ин-
ду ст рия лан дыр ма йын ша ме шеулiктен құ ты-
лу мүмкiн еместiгiн, ол үшiн шикiзаттар ды өз-
дерiнде өң дейт iн кәсiпо рын дар ашу ды ал ға 
тарт ты. Өндiрiс орын да ры ның сан да ры кө бей ген 
са йын  жұ мыс орын да ры да мо ла йып , эко но ми-
ка лық да му үдеп, рес пуб ли ка лар дың дер бестiгi, 
қуат ты лы ғы кү шейе тү сетiнiн жеткiздi.

Ол ұлы орыс шо ви нистiк саяса ты мен ашық 
кү рестi. Олар ға жол бер меу үшiн Ор та лық бас-
қа ру шы ап па рат тар да әр ұлт өкiлдерiнiң оты-
р уын  та лап еттi. Өзi РСФСР Сов нор ко мы ның 
қыз метiнде жүр ген де ұлт кадр ла рын жа уап ты 
орын дар ға тарт ты. Ұлт тар дың мұқ таж дық та ры-
на ден қой ды.

Рыс құ лов тың ауыл ша руашы лы ғын ре фор-
ма лауға қос қан үлесi де мол. Ол 1930 жы лы 
Ор та лық үкiмет ке Авс тра лияның, Жа ңа Зе лан-
дия ның, Сол түстiк Аме ри ка ның ауыл ша руашы-
лы ғын да мы ту да ғы тәжiри бе лерiн пай да ла ну ды 
ұсын ды. Үкiмет оны дәл сол кез де қол дай қой-
ма ға ны мен, кейiн 1960 жыл дар дың бе дерiнде 
сол ел дер ге ар найы ма ман дар жiберiп, тәжiри бе 
ал ма су ға мәж бүр бол ды. Рыс құ лов тың ой-тұ жы-
ры мы аг рар лық-эко но ми ка лық сая сат та да анау 
айт ты өз ге лер ден ар тық бол ма са, бiр мыс қал да 
кем емес екенiн сы бай лас та ры жақ сы бiлген.

Ұлт ма ман да ры на, зиялы ла ры на, ғы лым-
ға Рыс құ лов тың жа на шыр лы ғы өз ал ды на бiр 
әңгiме. Түркiстан рес пуб ли ка сы Сов нар ко мы-
ның тө ра ға сы Тұ рар Рыс құ лов 1920 жы лы үш 
жақ қа бөлiнiп кет кен Ала шор да өкiлдерiн Тәш-
кент ке жи нап, «Та лап» қо ға мын құр ды. Оған 
Кәрiм Жә ле нов, Ха лел, Жан ша Дос мұ ха ме-
дов тер, Ах мет Байт ұр сы нов, Мұх тар Әуе зов, 
Мiржа қып Ду ла тов, Мағ жан Жұ ма баев, Мыр за-
ға зы Ес бо лов жә не т.б. мү ше бол ды. Бұл қо ғам 
ал ғаш қы ғы лы ми ор та лық қа ай нал ды. Қа зақ стан 
Ғы лым ака де миясы ның негiзi сон да жа тыр. Рыс-
құ лов бюд жет тен дер кезiнде қа ра жат бөлгiзiп 
тұр ма ған да, оның жа бы лып қа луы мүмкiн едi. 
Ақын Мағ жан Жұ ма баев тың «Түркiстан» ат ты 
та ма ша өлеңi Орын бор да емес, Таш кент те дү-
ниеге келдi. Түркiстан идея сын, түркi жұр ты ның 
бiрлiгiн жыр ла ды. Өлеңнiң жа зылуына Рыс құ-
лов, Қо жа нов, Тө ре құ лов тың әсер ет кенi анық. 
Қо қан үкiметiн боль ше вик тер құ лат қан соң 
Мұс та фа Шо қай шетел ге ке тедi де, Мұ ха мед жан 

Ты ныш баев жұ мыс сыз қа ла ды. Рыс құ лов оны 
Тәш кент ке ша қы рып, Сов нар ком ның транс порт 
бөлiмiне бас тық етiп та ға йын дай ды.

Тұ рар Рыс құ лов Мұ сыл ман бю ро сы жа ны-
нан ше тел ком му нис терiнiң сек ция сын құр ды. 
Оның құ ра мын да чех Люд виг Сво бо да, түрiк 
Мұс та фа Суп ки, ағыл шын Ку пер де бол ды. Олар 
Мұс бю ро ның саяси ба ғы ты на, ат қар ған iстерiне, 
Рыс құ лов тың бас шы лы ғы на сын көз бен қа ра-
ған. Өйт кенi Түркiстан Ком пар тиясы Ор та лық 
Ко ми тетi мен Түрк ко мис сия мү ше лерi мұ сыл-
ман дар дың Ке ңес өкiметiн құ ру ла ры на кү мән-
мен қа рап, оны еуро па лық тар сыз жү зе ге асы ра 
ал май ды деп кел ген. Ал iс жүзiнде бәрi де бас-
қа ша бо лып шық ты. Мұс бю ро ның ел бас қа ру-
да ғы ық па лы уа қыт өт кен са йын  кү шейе түстi. 
Жас та бол са бас бо ла бiлген Тұ рар Рыс құ лов-
ты, ше телдiк сая сат кер лер сол кез ден-ақ та ни 
бас та ға ны кәмiл. 1920 жы лы 21 қаң тар да Тұ рар 
Рыс құ лов Түркiстан Ат қа ру ко ми тетiнiң тө ра ға-
сы қыз метiне кө терiлдi. Ол мұн да да iске ба тыл 
кiрiстi. Мәжiлiстер де бiрқа тар ко мис са ри ат тар-
ды қат ты сын ға ал ды. Сырт тан кел ген то ғы шар 
бас шы лар ды бо са тып, орын да ры на жергiлiктi 
ұлт өкiлдерiн та ға йын да ды. Түркiстан Ком му-
нистiк пар тия сын «Түркi ха лық та ры ның Ком му-
нистiк пар тиясы» деп қайта атау ды ұсы нып, оны 
өткiзе де бiлдi. Рыс құ лов тың көз де ген мақ са ты, 
түпкi идеясы – Түркi дү ниесiн бiрiктiру. Әуелi 
ав то но мия құ рып, одан кейiн кон фе де ра ция жа-
сау. Қыс қа сы бiртұ тас түркi мем ле кетiн құ ру. Ол 
сон да ға на Түркiстан ұлы дер жа ва ға айна ла ты-
нын бiлдi. Бұ ған Рыс құ лов тың 1920 жы лы Тәш-
кен де өт кен Мұс бю ро ның ІІІ тө тен ше кон фе де-
ра ция сын да тал қы лауға ұсын ған «Түркiстан ның 
ав то но миялы ғы ту ра лы те зис терi» дә лел [4].

Тұ рар Рыс құ лов тың өз туын ды ла рын ба йып тап 
бай қап шық қан ның өзін де Тұ рар тұ ғыр дейтұғын 
тек ті тү сі нік, ұла ғат ты ұғым пай да бо ла ды.

Тұ рар тұ ғыр. Ол – Рыс құ лов фе но ме ні нің тау 
тұл ға лы тұр па ты. Өт кен ға сыр дың жиыр ма сын-
шы жә не оты зын шы жыл да рын да Тә ңір тау дың 
шо ғыр-шо ғыр шың да рын дай ас қақ тап шық қан 
Алаш тың ар дақ ты ла ры аз емес-ті. Со лар дың бі рі 
һәм бі ре гейі – Тұ рар тұ ғыр дейтұғын да ра ұғым 
ту ды ра тын Тұ рар Рыс құ лов. Тұ рар тұ ғыр – түр-
кі ұлт та ры ның тү гел тағ ды рын тым-тым те рең-
нен ой лас ты ра ал ған, қа за ғы ның қа мын қай рат-
кер лік пен қа рас ты ра біл ген, ұл тын аш тық тың 
ала па ты нан алып қал ған, то та ли тар лық тәр тіп 
би лі гі нің биік те рін де жү ріп-ақ, қас көй қыз мет-
тес те рі нің аңдуын да оты рып-ақ Алаш ар на сын-
да ғы аза мат тық па ры зын адал ат қар ған ар дақ ты-
мыз дың бей не сі. Тұ тас тау дың қым бат құ за ры. 
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Тұ рар Рыс құ лов тың мем ле кет тік қыз мет кер ре тін де қа лып тас уын ың ерек ше лік те рі

Тұ рар тұ ғыр – бас шы бо ла біл мек тің, бас қа ра 
біл мек тің, ел мен жер ге, ха лық қа қыз мет ет пек-
тің, зиялы лық пен зият ты лық тың үл гі-өне ге сі. 

Тұ рар тұ ғыр – Тәуел сіз дік ті баян ды ет пек ба ғыт-
та ғы та ла нт тар мен да рын дар дың бағ дар етер 
биік мұ на ра сы [5].
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The main features of scientific 
report writing 

The article considers some of the most important tips and techniques, 
pertaining to writing a good scientific report. Its main idea is that an effec
tive report must be well thought and detailed and get right to the point. 
It shouldn’t be overly long, it must have key points to address, it should 
create an abstract statement, giving an idea of the premise of the report 
and then write in succinct detail and in the end it must have a wellwritten 
conclusion, summarizing the main topic of the paper.

Vocabulary choice, brevity and accuracy are the basic and significant 
parts of writing any good and efficient report one should bear in mind. 

Key words: features, formal scientific report, vocabulary choice, ac
curacy, brevity, clarity and precision the main results of work.

Ома ро ва Ш.Б., Жу ба но ва К.Х 

Ғы лы ми баян да ма жазуын ың 
не гіз гі си пат та ма ла ры

Ма қа ла да ғы лы ми баян да ма даяр лауға кө мек бо ла тын әдіс те ме
лік ке ңес тер қа рас ты ры ла ды.

Ғы лы ми баян да ма ға қойыла тын ең ма ңыз ды та лап тар: тіл дің жә
не та қы рып тық тұр ғы дан жо ға ры дә ре же де даяр лан ған; баян да ма 
сту де нт тер дің ой өрі сін ке ңі ту ге, сы ни тұр ғы дан ой лау жүйе сін арт
ты ру ға ба ғыт тал ған бо луы ке рек; қо ры тын ды сы ау қым ды жә не жал
ға сын та ба тын ой ту ды руы тиіс ті.

Түйін сөз дер: болашақ, ғылыми баяндама, сөз қоры.

Ома ро ва Ш.Б., Жу ба но ва К.Х 

Ос нов ные ха рак те рис ти ки  
на пи са ния науч но го док ла да

В статье ав то ра ми расс мат ри вают ся ме то ди чес кие ре ко мен да
ции и требования по на пи са нию науч но го док ла да: под го тов ка на вы
со ком уров не с точ ки зре ния язы ка и те ма ти ки; статья долж на быть 
нап рав ле на на по вы ше ние ин тел лек та сту ден та, со вер шенс тво ва ние 
спо соб нос ти кри ти чес ки мыс лить; зак лю че ние долж но быть ем ким и 
на во дить мыс ль о про дол же нии исс ле до ва ния по те ме.

Клю че вые сло ва: будущее, научный доклад, словарный запас.
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What is a report? A report is written for a clear purpose and 
to a particular audience. Specific information and evidence are pre-
sented, analyzed and applied to a particular problem or issue. The 
information is presented in a clearly structured format making use 
of sections and headings so that the information is easy to locate 
and follow. When you are asked to write a report you will usually 
be given a report brief which provides you with instructions and 
guidelines. The report brief may outline the purpose, audience and 
problem or issue that your report must address, together with any 
specific requirements for format or structure. 

The majority of students often underestimate the importance of 
report writing. So, what are these skills and what is ignoring the 
importance of report writing fraught with? These are the questions 
that this article attempts to answer. Not every student succeeds in 
writing a good report for the first time. And the biggest problem is 
not the complexity of the task. On the contrary, writing a report is 
easy if you get to the back of this assignment. It will get even easier 
once you acquire and develop skills necessary for report writing. 
With regards to this, the importance of report writing consists in its 
development of the following skills:

Vocabulary choice: Report writing requires you to use specific 
words and terms to express your ideas.

Brevity: As you practice in report writing, you will learn to use 
fewer words to form sentences.

Accuracy: Report writing does not stand beating about the bush.
There are many kinds of report that one can write: lab report, 

business report, scientific report, case study report, feasibility study 
report, and many more. Each of the report has their own format and 
convention. In a good report, the writer must be able to write what 
his audience or reader wants and needs to know. Thinking the same 
as his reader, the writer in his report must be able to answer all the 
questions that a reader may have.

You must be able to write the report that gets read by your 
readers. When writing a report, always keep your audience in mind. 
When you write an essay, you should follow certain rules and 
structure. A topic is an important part of every essay as well. Your 
efforts and the creative approach to the process of writing academic 
papers is evaluated and assessed in the form of grades.

THE MAIN FEATURES 
OF SCIENTIFIC REPORT 

WRITING 
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If you fail to follow the rubrics, you may get 
a lower grade that would influence all successive 
grades and a tutor’s impression of your academic 
and writing skills. The process of writing a formal 
scientific report is similar to the one of an essay, 
though you should know about certain peculiar 
features of writing a formal report.

1. The process of writing a formal report should 
be well-thought and well-planned. Do not try to do 
everything at once. However, if you feel that some 
information should be inserted into the paper before 
completing the research, you should do that.

2. You should be concise in the process of 
writing a formal report. Wordiness and slang can 
make your paper look inappropriate and irrelevant. 
Use formal language while writing a formal report.

3. A neat paper is beneficial for you as it shows 
how you treated the process of writing a formal 
report. A coherent text that contains well-structured 
thoughts and arguments is the best marker of good 
writing a formal report.

4. Do not try to be too formal; combine different 
sentence structures while writing a formal report to 
make your paper more readable.

Organization

Good organization is a key to creating an 
effective report and can be achieved by developing 
an outline prior to writing the report. Creating an 
outline of key points to address in the report will help 
to establish an order to the ideas that are presented. 
While writing the report, you will be able to look at 
the outline and address each of the ideas that you 
have deemed important in detail. Also, creating 
an outline will help you to determine the order of 
importance and the relationship that each point has.

Abstract

An abstract is a two- to three-paragraph 
summary that introduces your reading audience to 
the topic. Also called a thesis statement or executive 
summary, this part of the report sets the audience 
up to the topic and gets them tuned in to what it is 
that you are presenting them to. An abstract should 
list, in order, the topics that will be covered by the 
report. While an abstract will have a small amount 
of detail in it, it is not intended to cover the topic, 
only present them.

Detail

An effective report will have an abundance of 
detail. This does not mean that all effective reports 

must be lengthy, simply that they will get to the 
point of the key topics and describe them fully. For 
example, if you are presenting a report on quality of 
production, you may address the amount of scrap 
that the production lines are producing. Instead of 
merely mentioning numbers, an effective report will 
detail this subject further and examine the cause of 
scrap production, how the problem can be solved 
and what kind of benefit the solution will bring to 
the company.

Conclusion

An effective report will contain a conclusion 
summary at the end of it. This conclusion will re-
list, in order, the points that were presented and give 
an overall analysis of the topic. This is an important 
characteristic of an effective report because it is the 
final piece that your audience will read. You want to 
make your points well reiterated and present them 
professionally one last time.

Edit

After you have completed the writing portion 
of your report, you must edit it. You will want to 
run a spelling and grammar check on the report and 
look for anything that you may have missed such 
as properly citing references. Editing is crucial 
because it speaks directly to the degree of your 
professionalism. It would be very hard to persuade 
an audience to your point of view if your report is 
littered with misspellings and grammatical errors.

Out of the many types of writing assignments you 
will be facing during your academic curriculum, 
one could be that of writing a book report. 
Understanding the difference between the different 
types of academic writing projects will help you in 
performing well in these assessments. You should 
use the given guidelines or instructions for the 
purpose of understanding the given assignment.

Many students confuse between a book 
report and a book review, even though the difference 
is quite evident from the names itself. A book review 
is where you read a book and convey your opinion 
of the book. It could include the positive as well 
as the negative aspects you find in the book. But 
while writing a book report you will be focusing on 
reporting the book as you have understood it.

One should keep it in mind while writing the 
report that you are not there to criticize the book. 
You are merely conveying to the reader what you 
have understood about the book and the contents as 
you have seen it. You may write it in your own words 
and offer your opinion in a non-critical manner. 
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This particular type of project is easier compared 
to a research paper or a term paper, because of the 
fact that you have to read and understand only one 
particular book. You will not have to spend hours 
searching for information amongst thick volumes of 
books, nor will you have to prove any point. Hence, 
with a little effort on your part, you can make a very 
good job of writing a book report.

Read the book twice, at the very least, in order to 
make sure that you have not forgotten to include any 
important points. After the first reading, prepare an 
outline with what you have understood. Then read it 
a second time and while at it, add the missing points 
to your outline as and when you find them. That way 
you can be sure of not having forgotten to mention 
any important part of the book in your report.

Once you have a complete outline, develop it 
into a rough draft. This rough draft can later be edited 
into a final draft. While editing the rough draft, cut 
it into the right size and make sure that you don’t 
delete any important portion of your report. Since 
it is a comparatively easy assignment, students tend 
to keep it for the last minute. This will not work 
though. A quick reading will not be enough for you 
to grasp the essence of the book. And relying on the 
articles written on the book by others and rewriting 
it in your own words also will not make your book 
report look impressive. To understand the book, 
you will have to read it yourself and write the report 
from your own point of view. Any professor can 
spot a paper which is just a reworded form of some 
other article.

Also remember to proof read your paper before 
submitting it. Spelling mistakes, grammatical errors 
and bad structure can make it difficult for the reader 
to follow what you are trying to convey. It will also 
make it look like you are not capable of handling 
even a simple assignment such as a book report.

Techniques for Writing an Effective Project 
Report. Writing a project report is of great 
significance as it explains the results of a project and 
makes you aware of your short-comings as well as 
project progress. Proper format should be followed 
while writing a project report. These are some 
techniques and tips on writing a project report: 

If you understand the readers’ purpose of reading 
a project report, you will definitely be able to write 
an effective project report. In other words, you will 
have to understand the view point of your reader. 
You will have to keep in mind the basic requirements 
of your project stakeholders. If you are writing a 
project report for operational staff then there is no 
need to give much detail of the project background 

but if the report is written for executive-level people 
then it must contain sufficient background material.

- While writing a project report, use short 
sentences and explain key details first. Paragraphs 
should also be short, relevant and to-the-point. 
Business professionals are busy people and hardly 
get time so they like short but comprehensive project 
report.

- Divide a project report into sections and then 
name and highlight these sections in bold letters to 
make them prominent and easily readable. Mostly 
project reports are divided into sections including 
introduction, method used to make project, results 
and conclusions. Dividing a project report into 
different sections is quite beneficial as it helps you 
to stay focused.

- It is always recommended to avoid technical 
terms while writing a project but in case you have 
included some technical terms and information, 
you will be required to explain those terms and 
information. Executive summary is an important part 
of a project report and it should always be included. 
It is actually a comprehensive outline of a project 
report. Executive summaries are often written at the 
end so that you can easily describe your findings 
and conclusions in it. It should come right after your 
cover page and should be of one page in length.

These were some of the most important tips and 
techniques regarding a project report. Hopefully 
they will help you a lot. In case you are a beginner 
and feeling difficult to write a project report then it is 
recommended to use a project schedule template as 
it will help you in understanding proper format of a 
project report.

An important part of research is writing the 
report to acquaint the public with your findings. 
Such publications serve as a platform for academic 
communication and exchange of opinions. It is very 
important to follow certain standards and writing 
style if you intend to cultivate further research based 
on your results. Here’s what you should keep in 
mind when forming your message to the scientific 
community.

Writing a scientific paper assumes knowledge 
of the purposes of your work as well its intended 
audience, expertise and knowledge of methodology, 
and last but not least, a good scientific style [1, 
p.31]. What is style in general? It’s «an author’s way 
of writing» [2, p. 67]. A text can follow a number of 
ways of writing – poetical, romantic, informative. 
The characteristics of a scientific writing style derive 
from the intention of communicating scientific 
information [3, p.18]. Simply put, a good scientific 
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style is one that fulfils the purpose of providing 
its reader unambiguous comprehensibility of its 
content. The aim of any publication is to cover the 
background, the procedure and results and meaning 
of the research.

To prevent misinterpretations, scientific writing 
requires clarity and precision, together with logical 
sequence of presentation of ideas and viewpoints 
[1, p.12; 3, p.12]. Avoiding excessive stylistic 
flourish and unnecessary details, which extend the 
text or reduce its clarity, is a prerequisite. The use of 
abstract and vague expressions blurs legibility and 
penetrability of the text, as does wrong selection 
of words. Also, personal attitudes, mitigation 
or exaggeration of your claims easily lead to 
misunderstandings and confusion. In any case, 
the complexity of the subject in no case justifies 
ambiguity and incomprehensibility of the text [4, 
p.5; 3, p.9].

Weigh the meaning of the words you use. 
Careless expression of your thoughts may lead to 
nonsense.

Take an example: ’Although this book differs 
from Harisse’s on Columbus, it is also important’. 
At least three words here are improper and darken 
understanding: ‘although’, ‘differs’, and ‘also’. 
Taken together, ‘although’ and ‘also’ imply that the 
book which ‘differs’ from a certain other book is 
unimportant. And ‘differs’ by itself is an absurdity, 
since every work differs from every other [4, p. 250].

Finally, integrity is an essential characteristic of 
every work. Each thought should follow a logical 
path and be supported by evidence or be pointed out 
as a hypothesis. Such presentation of ideas allows 
the reader to follow and grasp the text with ease.

Of course, the above mentioned features are 
not the only ones important for a nice flowing 
scientific text. In addition, proper implementation 
of the general linguistic principles contributes 
considerably to the quality of the text

 Summary: tips to follow
1 Keep the purpose and audience of the text in 

mind – who will read it? Why will they read it?
2. Make sure your text can be understood 

unambiguously.
3. Show where your ideas derive from.
4. Is your message to the world salient? What are 

the main results of your work? What is noteworthy 
about them? Compare your work with previous 
research done by others.

5. Spell-check! 
Your writing should be in complete sentences 

and easily understood. It should conform to the 
conventions of standard written English (sentence 
form, grammar, spelling, etc.). Your ideas will 
have little impact, no matter how good the research 
is, if they are not communicated well. Remember 
always that scientific terminology very often has 
precise meaning. Be certain you choose your words 
correctly and wisely. It is important to write clearly 
and concisely. Make sure that every paragraph has a 
clear topic sentence and that the paragraph content 
supports the topic. The goal is to report your findings 
and conclusions clearly, and with as few words as 
necessary. Your audience (other scientists usually) 
are not interested in flowery prose, they want to know 
your findings. Remember: Writing and thinking are 
closely linked enterprises – many people have noted 
that, «fuzzy writing reflects fuzzy thinking.» When 
people have difficulty translating their ideas into 
words, they generally do not know the material as 
well as they think. Be clear and concise: Write briefly 
and to the point. Say what you mean clearly and 
avoid embellishment with unnecessary words 
or phrases. Brevity is very important. Use of 
the active voice alone shortens sentence length 
considerably. Precise word use is critical: Scientific 
terminology carries specific meaning – learn to use 
it appropriately and use it consistently. A critical 
function of technical terminology is to say a lot with 
a few words, i.e., economy. This applies as well 
to appropriate acronyms and abbreviations. Direct 
your paper toward the average reader. If writing for 
a highly technical journal, you will necessarily use 
the technical jargon. If writing for a general science 
audience you would limit the jargon.

Remember some things you should avoid: 1. 
You do not have to try to impress people by using 
words most people have never heard of. Many 
published articles are like this, and they are poor 
papers on account of it; 2. Do not use colloquial 
speech, slang, or «childish» words or phrases; 3 .Do 
not use contractions: for example, «don’t» must be 
«do not» and «isn’t» must be «is not» etc.
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Сул та нов Б.Е.

Ме ди ация анық та ма сы ның 
ұғы мы

Ма қа ла да ав тор ме ди ация анық та ма сы ның ұғы мын отан дық жә
не ше тел дік ғы лы ми әде биет тер ді зер де леу не гі зін де ашу ға ты рыс
ты. Ме ди ация тер ми ні нің дау ды рет теу дің ба ла ма тә сі лі ре тін де гі рө
лін ай қын дау ға бас ты на зар ау дар ды. Ме ди ация инс ти ту ты ның бү гі ні 
мен ер те ңі тө ңі ре гін де бол жам дар ды зерт те ді. Ме ди ация ұғы мын 
кең ма ғы на да жә не тар ма ғы на ды қа рас тыр ды. Дау лар ды рет теу дің 
ба ла ма тә сі лі ре ті нд гі ме ди ацияны ана лиз деу ба ры сын да ше тел дік 
тә жі ри бе ні негіз ге ал ды.

Тү йін  сөз дер: ме диация; бі тім гер ші лік; ке ліс сөз дер; ба ла ма.

Sultanov B.E.

The concept of the definition of 
mediation

The author tried to reveal the definition of the concept of mediation 
method on the basis of studying foreign and domestic literature. The role 
of mediation in terms of alternative dispute resolution was considered. The 
research of the institution of mediation, the present and the prospects for 
the future was considered. Mediation was considered as narrowly and in a 
broad sense. Analyzing mediation as a form of alternative dispute resolu
tion the author based on international experience.

Key words: mediation, negotiation, alternative.

Сул та нов Б.Е.

Оп ре де ле ние  
по ня тия ме диации

В статье ав тор раск ры вает по ня тие ме ди ации на ос но ве ана ли за 
за ру беж ной и оте че ст вен ной ли те ра ту ры и ре зуль та тов исс ле до ва
ний, роль тер ми на ме ди ации в аль тер на тив ном раз ре ше нии спо ров. 
Про ве де но исс ле до ва ние в об лас ти инс ти ту та ме диации, расс мот ре
ны сос тоя ние и перс пек ти вы раз ви тия. Ме ди ация расс мот ре на как в 
уз ком смыс ле, так и в ши ро ком смыс ле. Ра бо та ос но ва на на за ру беж
ном опы те.

Клю че вые сло ва: ме диация, пе ре го во ры, аль тер на ти ва.
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Ме ди ация тәуел сіз мем ле ке ті міз дің құ қық жүйе сін де пай да 
бол ған жа ңа құ қық тық та қы рып бо лып та ны ла ды. Оны анық тау 
үшін бі рін ші ке зек те ме ди ация ұғы мын зерт теу ке рек. Ме ди ация 
ұғы мын анық тау ба ры сын да отан дық жә не ше тел дік ғы лым дар-
ды жан-жақ ты ана лиз деп, оның бел гі ле рі мен өзін дік ерек ше лік-
те рін, бас қа да, құ қық тық дау лар ды ше шу мен рет теу тә сіл де рі-
мен ара- қа ты на сын зерт теу бас ты мә се ле бо лып та бы ла ды.

Ше тел әде биет те рін де ме ди ация ұғы мы ның анық та ма сын екі 
тұр ғы да қа рас ты ра ды: тұ жы рым да ма лы жә не си пат та ма лы [1].

Тұ жы рым да ма лы тұр ғы да қа рас ты ру дел дал дың қа ты-
суымен рет те ле тін бі тім гер ші лік рә сі мі ұғы мы ның анық та ма-
сын оның не гіз гі қа ғи да ла ры жә не мақ са ты мен пә ні ар қы лы 
тү сін ді ре ді. Тұ жы рым да ма лы маз мұн да ғы анық та ма лар ға ке ле-
сі дей лер ді жат қыз сақ бо ла ды: ме ди ация – бұл ерік ті түр де жан-
жал ды рет теу дің же ке рә сі мі, оны жүр гі зу ба ры сын да бейтарап 
тұл ға (ме диатор) та рап тар дың бі тім ге келуіне се беп кер бо ла-
ды [2]. Анық та ма ның тұ жы рым да ма лы тұр ғы да қа рас ты ры луы 
теория лық си пат қа ие бо лып, ме ди ация ның мін сіз үл гі сі кө рі ніс 
та ба ды жә не бі тім гер ші лік рә сі мі ба ры сын да шы найы мән ге ие 
бо ла ды.

Си пат та ма лы тұр ғы да қа рас ты ру ке рі сін ше, көп жағ дайда 
тә жі ри бе лік си пат қа ие бо лып ке ле ді. Мы са лы, от ба сы лық 
ме ди ация дан Ұлыб ри та нияға та ны мал М. Ро бе ртс ке ле сі дей 
анық та ма ны ұсы на ды: ме ди ация – бұл жан жал ды рет теу рә сі-
мі, оны жүр гі зу ба ры сын да дау ла су шы та рап тар ме диатор мен 
кез де сіп, сөй ле се ді, со дан соң қа ра ма-қай шы лық ты ше шу ге ты-
ры са ды [3]. Си пат та ма лы анық та ма лар ме ди ация ның нақ ты тү-
рі нің не ме се үл гі сі нің маз мұ нын ашу да кө мек те се рі сөз сіз. Осы 
тұр ғы да қа рас ты ру кей бір жағ дай лар да абст рак ті лі си пат қа ие 
бо лып, зерт те ліп отыр ған та қы рып ты зер де леуге өз  ке дер гі сін 
кел ті ріп оты ра ды.

Дел дал дың қа ты суымен та рап тар дың бі тім ге ке лу үр ді сі 
Қа зақ стан да 90 жыл дар дың ба сын да бас тал ға ны мен [4], оның 
ұғы мын анық тау әлі күн ге де йін   өз дә ре же сін де қа рал ма ған.

Осы лай ша И.В. Ре шет ни ков ме ди ацияны та рап тар дың бі-
тім ге ке лу ны са ны ре тін де қа рас ты ру ды ұсы на ды, оны жүр гі зу 
ба ры сын да та рап тар мен ерік ті түр де таң дал ған бейтарап тұл ға 
(оның бі лік ті лі гі мен бе де лі не сай) ке ліс сөз жүр гі зе ді [5].

МЕ ДИ АЦИЯ  
АНЫҚ ТА МА СЫ НЫҢ 

ҰҒЫ МЫ
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Д.Л. Да вы ден ко ның пі кі рі бо йын ша: ме ди а - 
ция – бұл та рап тар ға мін дет ті бо ла тын ше шім 
шы ға ра ал майт ын бейтарап тұл ға ның же тек ші-
лі гі мен жү зе ге аса тын, дау ға қа ты су шы лар дың 
ара сын да ғы ке ліс сөз дер [6]. Ке йін нен ав тор өз 
ең бек те рін де бұ ған қо сым ша бел гі ре тін де, ме-
ди ацияны бас қа бі тім гер ші лік инс ти тут та ры нан 
айыра тын: ме диатор дың кә сіп қойлы лы ғын қо-
су мен ажы ра тып бер ді. Нә ти же сін де Д.А. Да-
вы ден ко дел дал дық ты кең ма ғы на да тү сі ну ді 
ұсы нып отыр. Яғ ни дау ды ке ліс сөз дер не гі зін де 
бейтарап үшін ші тұл ға ның жәр де мі ар қы лы та-
рап тар ара сын да ғы ке ліс сөз ді ұйым дас ты ру мен  
жүр гі зілуіне жәр дем де суі, бі рақ олар ға мін дет-
ті бо ла тын ше шім ді шы ға ру құ қы ғын сыз жү зе ге 
асы ры ла тын рә сім деп қа рас ты ра ды. «Ме диация» 
тер ми ні дел дал дық рә сі мі нің тар ма ғы на да ғы 
ұғы мын біл ді ре ді жә не дау ды рет теу ба ры сын-
да, қан дай да бір ұсы ныс тар мен мүм кін бо ла тын 
шарт тар ды қой май, тек қа на ке ліс сөз дер ді ұйым-
дас ты ру мен жүр гі зі лу про це сі не кә сі би жәр дем 
көр се ту ға на бо лып та бы ла ды [7].

М.В. Гваз да ре ва дел дал дық (ме диация) рә-
сі мін бы лай ша қа рас ты ра ды – жан жал ды бей біт 
түр де ше шу ге, оның се бе бі мен сал да рын жоюға 
ба ғыт тал ған жә не бі тім ге ке лу ге мүм кін дік бе ре-
тін про цесс [8].

А.А. Бры же нс кии дел дал дық (ме диация) деп 
та рап тар дың ара сын да ғы дау ды не ме се жан жал-
ды үшін ші тұл ға ның (дел дал дың) қа ты суымен 
рет те ле тін, дау лы мә се ле де, та рап тар дың өза ра 
тиім ді бо ла тын ке лі сім ге келуін  айтады [9].  

В.Ф. Яков лев тың көзқа ра сы бо йын ша ме ди а- 
ция бұл дау ла су шы та рап тар дың ке ліс сөз де рі 
не гі зін де олар дың ара сын да бі тім гер ші лік ке лі-
сі мін ор на та тын дау лар ды рет теу ма ма ны ның 
қыз ме ті [10].

О.В. Ал лах вер до ва ме ди ация ұғы мы на ке-
ле сі дей анық та ма бе ріп отыр: ме ди ация бұл ке-
ліс сөз дер про це сі, мұн да ғы ме диатор (дел дал) 
ұйым дас ты ру шы ре тін де қыз мет ат қа ра ды жә-
не ке ліс сөз дер ді бас қа ра ды, нә ти же сін де та рап-
тар дың ара сын да ғы жан жал рет те ле тін дей етіп, 
екі та рап тың да мүд де ле рін қа на ғат тан ды ра тын, 
тиім ді жә не шы найы бол ған ке лі сім ге ке лу ге 
жағ дай ту ғы за ды [11].

А.Ю. Кон нов тың пі кі рін ше дел дал дық де ге-
ні міз бұл тәуел сіз үшін ші жақ тың қа ты суымен 
жү зе ге аса тын, пай да бол ған дау ды ше шу ге ба-
ғыт тал ған ке ліс сөз дер рә сі мі [12].

И.Ю. За харья щев ме ди ация ұғы мы на ау қым-
ды анық та ма бе ріп отыр. Дел дал дық ты дау ды 
ше шу дің ба ла ма тә сі лі ре тін де қа рас ты ра ды, 
өза ра тиім ді жә не орын ды ке лі сім ге ба ғыт тал-

ған, дау ла су шы та рап тар ара сын да ғы құ қық тық 
жан жал ды ерік ті түр де рет теу ді мақ сат тұт қан, 
то лық тай не жар ты лай конст рук тив ті ке ліс сөз-
дер мен ын ты мақ тас тық та бо лып, суб ъек ті лер-
дің өза ра ер кін біл ді ре оты ра ор та ға, мү лік тік 
мүд де ле рін мақ сат тұт қан та рап тар ға ше ші мі 
мін дет ті бол майт ын дел дал ды (нақ ты құ қық тық 
жан жал ды рет теу ге қа ты су ға ар найы бі лік ті лі гі 
бар тұл ға) та ға йын дау не гі зін де дау ды рет теу тә-
сі лі бо лып та бы ла ды [13].

Жо ға ры да кел ті ріл ген бі тім гер ші лік рә сі мі не 
қа тыс ты ғы лы ми көзқа рас тар ға қа рап ав тор лар-
дың көп ші лі гі, ме ди ация ұғы мын анық та ған да 
атал ған анық та ма лар дың бі рін ші үл гі сін ұстана-
ты нын бай қауға бо ла ды. Бұ ған қо са кей бір зерт-
теу ші лер бұл рә сім нің маз мұ нын не гіз ре тін де 
ала ды, яғ ни  бейтарап тұл ға ның та рап тар дың 
ке ліс сөз дер ді жүр гізуіне жәр дем дес уін  бас шы-
лық қа алуы. Ен ді бі реуле рі ме ди ация рә сі мі нің 
соң ғы нә ти же сі не на зар ауда ра ды, яғ ни жан жал-
дың бей біт тү рде аяқ та луы бел гі сі не мән бе ре ді. 
Үшін ші ле рі бол са  бі тім гер ші лік рә сі мі нің маз-
мұ ны на да, соң ғы нә ти же сі не де мән бе ру ге ты-
рыс қа нын бай қап отыр мыз.

Ме ди ацияны бір жақ ты тү сі ну дің қы рын – 
оны пай да ла ну дың ау қым ды ша ра болуын ан, 
оның ұйым дас ты ры лу ны са ны ның әртүр лі лі гі-
нен, ме диатор дың қа ты суымен жү зе ге аса тын бі-
тім гер ші лік рә сі мі нің тү рі мен мо де лі нен анық-
тау ға бо ла ды. Осы орай да зерт те ліп отыр ған 
та қы рып ұғы мы ның анық та ма сын анық тау екі 
мақ сат та жү зе ге асып отыр, бі рін ші ден ме ди а- 
ция ұғы мы на қа тыс ты нақ ты бол жам дар, екін ші-
ден бұл инс ти тут тың Қа зақ стан құ қы ғы мен заң-
на ма сын да ала тын ор нын анық тау мақ са ты. Бұл 
өз ке зе гін де қа рас ты ры лып отыр ған ме ди ация 
инс ти ту ты ның одан әрі да муы мен шың далуына 
елеу лі сеп ті гін ти гі зе ді.

Айта ке те тін бір жайт , елі міз де қа был дан ған 
ме ди ация ту ра лы заң [14] ме ди ация ұғы мы ның 
анық та ма сын анық тау дың өзек ті лі гін жой ған, 
бі рақ оны бас қа ар на ға ауыс тыр ды. Қа зір гі таң да 
біз ді қы зық ты ра ты ны жә не заң да бе кі ті ліп кө-
рі ніс тап қан ме ди ацияға қа тыс ты бел гі лер мен 
аны қта ма ның іс жү зін де жү зе ге асуы ма ңыз ды 
сұ рақ бо лып отыр. Бұл сұ рақ тың жауа бын ше шу 
үшін ме ди ация ұғы мы ның жал пы жә не ай рық ша 
бел гі ле рін ана лиз деп, анық тау ке рек, со дан соң 
олар ды заң да бе кі тіл ген анық та ма мен са лыс ты-
ру жүр гі зу қа жет.  

Бү гін гі кү ні ме ди ация құ қық тық дау лар ды 
рет теу дің өз бе тін ше дер бес тә сі лі еке ні не еш-
қан дай да кү мән жоқ. Бас тап қы да ме диатор дың 
қа ты суымен жү зе ге аса тын бі тім гер ші лік рә сі мі 
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жал пы құ қық мем ле кет те рін де сот про це сі не ба-
ла ма ре тін де пай да бол ды. Қа зір гі уа қыт қа де йін  
заң әде биет те рін де ме ди ацияны дау ды рет теу-
дің ба ла ма тә сі лі ре тін де қа был дап ке ле ді жә не 
осы ар қы лы іс ті сот та қа раумен не ме се бас қа да 
құ қық тық ор ган дар да іс ті қа раумен қа ра ма-қай-
шы қою үр ді сі жал ға сып ке ле ді. «Дауды рет теу-
дің ба ла ма тә сі лі»  (alternanive dispute resolution) 
тер ми ні ал ғаш рет өт кен ға сыр дың 60-жыл да ры 
АҚШ-та пай да бол ды [15].

Дауды рет теу дің сот тан тыс тә сі лі нің пай да 
бо луы бі рін ші ке зек те аме ри ка ның сот жүйесі-
нің ре фор ма лауды қа жет етуі нен туын дап отыр. 
Ес кі сот жүйесі өза ра ты ғыз бай ла ныс ты бол ған 
се беп тер ге қа тыс ты ау қым ды сын дар ға ұшы ра-
ды, атап айт қан да: сот тал қы лауы уақы ты ның 
ұзақ мер зім ге со зы луы мен әді лет ті лік ті із деуші-
лер ке зе гі нің кө беюі; сот шы ғын да ры ның та лап 
арыз құ ны нан да асып тү суі; іс жүр гі зу тәуеке-
лі нің жо ға ры бо луы, ал қа би ле рі нің үл кен кө-
лем де гі не гі зі нен де ликт іс те рі не қа тыс ты бол-
жап біл мейт ін со ма лар ға үкім шы ға руы. Айта 
ке те ті ні бұ ған ұқ сас бас қа ел дер де де әр түр лі 
си пат та ғы мә се ле лер мен жайт тар кө рі ніс тап-
қан бо ла тын. Мы са лы ға, Г. Браун мен А. Ма ри-
отт бы лай де ген, Анг лия мен Уэльсте бұ зыл ған 
құ қық та рын қал пы на кел ті ру мақ са тын да сот қа 
жү гі не тін дер тек қа на ке дей лер жә не өте бай-
лар ға на, олар дың ал ғаш қы ла ры на заң кө ме гі 
те гін бе рі луі се беп бол са, екін ші ле рі нің се бе бі 
сот та су ға ма те ри ал дық жағ дайла ры ның же те-
тін ді гі нен жү гі не тін бол ған. Мұн дай жағ дайда 
ме ди ация құ қық тық дау лар ды рет теу дің бас қа-
ша тә сі лі ре тін де нақ ты айт қан да – тиім ді емес 
бол ған сот жүйесі не қар сы ба ла ма тә сіл ре тін де 
кө рі ніс та уып  жал пы жұрт шы лық тың кө ңі лі нен 
шық қан. Аме ри ка да ме ди ация ның дау ды рет теу-
дің ба ла ма тә сі лі ре тін де дам уына бір ша ма әсер 
ет кен жағ дай лар бол ды, олар ға әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық, саяси жә не мә де ни си пат та ғы фак-
тор лар ды жат қыз сақ әб ден бо ла ды. Бұл фак тор-
лар дың ішін де ба сым ды лық қа ие бо лып сот тан 
тыс рә сім дер дің кө беюіне әсер ет кен бас ты не гіз 
«әлеу мет тік әді лет ті лік» кон цеп сиясын атап айт-
сақ бо ла ды. «Әлеу мет тік әді лет ті лік» идеясы ХХ 
ға сыр дың 60-жыл да ры кең етек алып қо ғам та ра-
пы нан қол дау та уып  аза мат тар дың құ қы ғын қор-
ғау мақ са тын да ғы саяси қоз ға лыс тың теория лық 
не гі зі не ай нал ған бо ла тын. Бұл саяси күш тің 
мә ні қо ғам ға қар сы ке ле тін сот жүйесі мен мем-
ле кет тік ор ган дар құ қық тық нор ма лар ды қол-
да ну мен жүр гі зу ар қы лы эли та ның би лі гін кү-
шейтуге  ба ғыт тал ған құ рал ре тін де деп бі ле ді. 
Кон цеп сияны жақ тау шы лар дың жо ра мал да ры 

бо йын ша эли та өкіл де рі қо ғам ды бас қа ру ды өз-
де рі нен бас қа тұл ға ға бас қарт па ды, өйт ке ні олар 
дау ды рет теу дің бү кіл ме ха низ мін өз де рі нің қол-
да ры на алып ал ды, нә ти же сін де қа лың бұ ха ра ны 
жан жал ды рет теу мүм кін ді гі нен айы рып қой ды. 
Орын ал ған осын дай жағ дай дан шы ғу дың бір 
жо лы ре тін де дау ды рет тейт ін қо ғам дық инс-
ти тут құ ру бо ла тын. Нә ти же сін де мем ле кет тік 
сот жүйесі не ба ла ма ре тін де «қо ғам дық әділ сот» 
ор та лық та ры құ ры ла бас та ды. Бұл ор та лық тар 
ме ди ация тә сі лін қол да ну ар қы лы от ба сы лық, 
тұр мыс тық жан жал дар ды жә не де көр ші лер ара-
сын да ғы дау лар мен өз ге де құ қық тық жә не құ-
қық тық емес дау -шар лар ды рет теп отыр ды.

«Дауды рет теу дің ба ла ма тә сі лі» ұғы мы қо-
ры та кел ген де, бас тап қы да әб ден нақ ты маз мұн-
ға ие бо лып ке йін  ба ла ма тә сіл ге нұс қауы өзін-
өзі ақ та ды.

Ахуал бүгiнгі кү ні бас қа ша қа лып та су да. 
«Дауды рет теу дің ба ла ма тә сі лі» анық та ма сы-
ның ұғы мы ба рын ша шарт ты бо лып қа лу да. Яғ-
ни, осы лай, « дау ды рет теу дің ба ла ма тә сі лін» 
кең ма ғы на да қа рас тыр сақ, бұ дан құ қық тық дау-
лар ды ше шу дің сот тық емес ны сан да ры, яғ ни 
(тө релiк) ара лық сот тар, дел дал дық, ми ни-сот-
тар  ұғы ла ды. «Дауды рет теу дің ба ла ма тә сі лі» 
ұғы мын тар ма ғы на да қа рас ты ра тын бол сақ, 
он да оған  та рап тар дың тiке лей келiссөз дерi, со-
ны мен бiрге (тө релiк) ара лық сот тар қо сыл май 
қа ла ды [16]. Ме ди ация жә не бас қа бі тім гер ші-
лік рәсiмдердi мем ле кет та ра пы нан мо йын да-
луы жә не кең та ра луы қа рас ты ры лып отыр ған 
ұғым ға « дау ды рет теу дің ба ла ма тә сі лі» тер ми ні 
сәй кес кел мейт iні ту ра лы тұ жы рым ға алып ке-
ледi. Одан бас қа, «ба ла ма» сө зі «бас қа ға қа ра ма-
қай шы жә не бас қа ны жоқ қа шы ға ру шы» де ген ді 
бiлдiредi, жә не та рап тар дың ме ди ацияны қол да-
нуы сот қа ша ғым да ну құ қы ғы нан айыр май ды, 
со ған сай, іс ті сот та қа рау ба ры сын да та рап тар ды 
ме диатор дың кө ме гі не жү гі нуі құ қы ғы нан айыр-
май ды. Ғы лы ми әде биет те «ADR» тал да ма абб-
ре ви ату ра сы ның бас қа нұс қа ла ры да пай да бо-
лу да оның жиiрек кез де се ті ні  «additional dispute 
resolution» – (сот қа) «қо сым ша»  дау ды ше шу 
жүйесі. Осы орай да « дау ды рет теу дің ба ла ма 
тә сі лі нің» дер бестiгін жә не тәуелсiз еке нін мо-
йын дауы мыз қа жет. Ха лы қа ра лық сау да па ла та 
рег ла ментiнде [17]  «amicable dispute resolution» 
( дау ды та ту түр де рет теу) тер ми ні қол да ны ла-
ды,  бұл өз ке зе гін де бі тім гер ші лік рәсiмде рінiң 
бә се ке ле су ші лік си пат қа ие емес еке нін дә лел-
дейді. «Accelerated dispute resolution» ( дау ды 
рет теу дің жыл дам да тыл ған тү рі) [18] сот про-
цесiмен са лыс тыр ған да дау ды рет теу дің ба ла-
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Ме ди ация  анық та ма сы ның ұғы мы

ма тә сі лі нің ар тық шы лық тар ға ие еке ні мә лім 
– жан жал ды рет теу дің же дел де тіл ген тү рі. Бұл 
жағ дайда көбiне се про фес сор Ф.Сан дер дің идея-
сы кө рі ніс тап қан «appropriate dispute resolution» 
( дау ды тиiстi түр де рет теу) [19] тер ми ні қол да-
ны ла ды жә не осын дай жағ дайда ға на өзің нің 
бұ зыл ған субь ек тив ті құ қық та рың ды қал пы на 
кел ті ру мақ са тын да «тиіс ті ке ңес» құ ру ға бо ла-
ды. Одан бас қа, әде биет те BDR «better dispute 
resolution» ( дау ды рет теу дің ең жақ сы тү рі); 
IDR «innovative dispute resolution» ( дау ды рет-
теу дің ин но ва циялық тү рі) [20], EDR «effective 
dispute resolution»  ( дау ды рет теу дің тиiмдi тү рі) 
[21] сияқ ты абб ре ви ату ра лар кез де се ді. Кейбiр 
ел дер де сот тық тер геу тәсiлі не қа ра ған да дау-
ды ше шу дің ба ла ма тә сі лі әл де қай да жиiрек 
қол да ны ла ды, жә не дау лар ды рет теу де негiзгi 
ме ха низ мі ретiнде қа ра ла ды – «primary dispute 
resolution» (мы са лы Авс тра лияда ғы от ба сы лық 
іс тер) [22].

Шын ды ғын да, қа жет ті тер мин ді із дес ті ру дің 
мұн дай тә сі лі мар дым сыз бо луы мүм кін, өйт ке-
ні ұсы ныл ған нұс қа лар дың әр бі рі де қа рас ты ры-
лып  отыр ған дау ды рет теу дің тә сі лі нің бір қы рын 
қам тып отыр. Ме ди ация (бас қа да бі тім гер ші лік 
рә сім де рі сияқ ты) қа зір гі таң да жай мен деп «ба-

ла ма» де ген си па тын жо ғал тып ке ле ді жә не бұ-
зыл ған суб ъек тив тік құ қық тар ды қор ғау дың өз ге 
тә сіл де рі мен бір ге жә не өза ра бай ла ныс та қол да-
ны лып ке ле ді. Мұн дай өз ге ру дің се бе бі бір жа ғы-
нан, ме ди ация ұйым дас ты ры лу жә не ма ғы на лық 
жа ғы нан бүгiнгi кү ні көбiне се юрис дик циялық 
ме ха ни зм дер ге қа ра ған да кө бі рек аза мат тық қо-
ғам мен құ қық тық мем ле кет идеясы на сәй кес ке-
летiндiгiнде; бас қа жа ғы нан, ол дау лы құ қық тық 
қа ты нас суб ъек ті лерiнің мүд де ле рі не жә не қа-
жеттiлiктерiне шын ды ғын да жа уап  бе редi, өза ра 
тиiмдi негiзде пай да бол ған алауыз дық тар ды ар-
тық ақ ша, уа қыт жә не мо раль дық шы ғын дар сыз 
рет теу ге мұн дай мүмкiндiк бе редi.

Қо ры та ке ле дау ды рет теу дің ба ла ма тә сі лі 
ре тін де гі ме ди ация тер ми ні нің анық та ма ұғы-
мын жан жақ ты қа рас ты ру үл кен ма ңыз ға ие 
еке ні жә не ме ди ация ның елі міз де одан әрі да- 
м уына өз сеп ті гін ти гі зуі үшін де қа жет ті еке нін 
анық та дық.  Ме ди ация тер ми ні нің заң да бе ріл-
ген анық та ма сы бү гін гі күн нің бар лық та лап-
та ры на жа уап  бе ре ді жә не бо ла шақ та өз ге ріс ке 
ұшы рауы мүм кін еке нін бол жам дап айта ала-
мыз, өйт ке ні за ман ағы мы на іле су ба ры сын да 
жә не ха лы қа ра лық шарт тар ды ра ти фи ка циялау 
ба ры сын да бір ша ма өз ге ріс тер қа жет еті ле ді.
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Институт президентства  
в зарубежных странах

Статья посвящена изучению и анализу института президентства 
в современных зарубежных государствах. Так, на основе анализа 
институтов президентуры в США, странах Латинской Америки, 
Франции раскрываются основные черты института президентства в 
современном мире. Значительное внимание уделено классическому 
президентскому правлению. Анализ президентского правления в 
различных государствах показал, что в зависимости от разновидностей 
государственноправовых режимов и государственного устройства 
существует несколько моделей президентства.

Ключевые слова: Конституция, государство, президент, правле
ние, форма государства, государственное устройство.
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 An institute of presidency is in 
foreign countries

The article is devoted a study and analysis of institute of presidency 
in the modern foreign states. On the basis of analysis of institutes of presi
dency in the USA, countries of Latin America, France the basic lines of in
stitute of presidency open up in the modern world. Considerable attention 
is spared a classic presidential rule. The analysis of presidential rule rotined 
in the different states, that existed a few models of presidency.

Key words: Constitution, state, president, rule, form of the state, politi
cal system.
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Шетелдердегі президенттік 
институты

Аталған мақала қазіргі шет мемлекеттеріндегі президенттік 
институтын зерттеу мен талдауға арналып жазылған. АҚШ, Латын 
Америкасы елдеріндегі, Франциядағы президенттік институттарды 
талдау негізінде қазіргі әлемдегі президенттік институтының негізгі 
белгілері ашылады. Классикалық үлгідегі президенттік басқаруға 
аса назар бөлінген. Түрлі елдердегі президенттік басқаруды талдау 
мемлекеттікқұқықтық режимнің және мемлекеттік құрылымның сан 
алуандығына қарамастан президенттіктің бірнеше үлгісі бар екендігін 
көрсетіп отыр. 

Түйін сөздер: Конституция, мемлекет, президент, басқару, мемле
кеттің нысаны, мемлекеттік құрылым.
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В современных условиях типичным главой государства с 
республиканской формой правления является президент. Ин-
ститут президентства представляет собой неотъемлемый эле-
мент политической системы в 150 странах мира. Он существует 
во многих странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 
Америки. В то же время каждое из этих государств характеризу-
ется своими специфическими особенностями, своей разновид-
ностью республиканской формы правления, и в зависимости от 
этого качественно различными будут статус и полномочия пре-
зидента в этом государстве.

Учреждение поста президента в Республике Казахстан, ко-
нечно же, не только усилило внимание общества к данному ин-
ституту, но и открыло новый этап в развитии нашей государ-
ственности.

Понятие «президент» трактуется как выборный глава госу-
дарства. Основными признаками президентской власти явля-
ются выборность и срочность. 

Институт президентства – это властный инструмент, т.е. со-
вокупность властных полномочий президента в сфере государ-
ственного управления, которые в равной степени зависят как 
от конституционных норм, регулирующих функционирование 
президентской власти, так и от политической деятельности 
президента [1, с. 26].

Классическое президентское правление на сегодняшний 
день мы имеем в США. Согласно Конституции США, прези-
дент является главой исполнительной власти. Необходимо от-
метить, что в Конституции США не говорится о каких-либо 
еще исполнительных органах власти.

Поскольку в Конституции США закреплен принцип раз-
деления власти, то, конечно же, власть президента не является 
абсолютной. Эта система характеризуется наличием сдержек и 
противовесов, которые наделяют каждую ветвь власти правом 
и возможностью контролировать действия других властей и 
оказывать на них непосредственное влияние. Полноправными 
партнерами президента выступают независимый Конгресс, ко-
торому принадлежит законодательная власть, и не менее неза-
висимый Верховный Суд. Так, например, конгресс может кон-
тролировать действия президента через бюджет, утверждение 
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которого является исключительно привилегией 
законодательного органа. Президент, в свою 
очередь, может «сдержать» конгресс, используя 
право вето (отклонения) законов, принимаемых 
конгрессом. Верховный суд, в свою очередь, 
имеет полномочия признать противоречащим 
Конституции и утратившим силу законы, при-
нятые конгрессом и одобренные президентом. 
Законодательная власть в США принадлежит 
конгрессу, состоящему из двух палат: сената 
и палаты представителей. В состав сената (100 
членов) входят по 2 сенатора от каждого штата, 
избираемых прямым равным голосованием, сро-
ком на 6 лет. Каждые 2 года сенат обновляется 
на треть. Палата представителей (435 членов) 
избирается прямым равным голосованием по ма-
жоритарной системе представительства сроком 
на 2 года, за исключением финансовых, которые 
могут исходить только от палаты представите-
лей. Он может отменить или изменить любой за-
конопроект, внесенный палатой представителей. 
Сенат ратифицирует международные договора, 
заключенные президентом, и утверждает сде-
ланные им назначения.

В США президентские выборы проводятся 
вместе с выборами в конгресс. Срок пребывания 
на посту президента США ограничен 8 годами. 
Президент и вице-президент избираются сроком 
на 4 года. В США проводятся всеобщие выборы, 
но президента выбирают коллегией выборщи-
ков. Создатели американской конституции при 
этом считали, что на мнение самих избирателей 
полагаться нельзя, и поэтому сознательно отка-
зались от прямых выборов президента.

Эти две нормы – ограничение нахождения 
президента у власти и его пребывания в долж-
ности – стали важным правовым барьером, пре-
пятствующим превращению президентской вла-
сти в многолетнюю личную диктатуру. В США 
только президент Рузвельт переизбирался на 
свой пост три раза. Такое отступление от правил 
было связано с чрезвычайными обстоятельства-
ми – участием США во второй мировой войне.

Несколько иным образом обстоит дело с 
президентским правлением в странах Латинской 
Америки. Для государств Латинской Америки 
свойственно особое понимание роли президен-
та и придание особого значение возглавляемой 
им исполнительной власти. Здесь институт пре-
зидентства имеет свои специфические черты. 
Это связано, прежде всего, с высокой степенью 
централизации государственного аппарата – ги-
пертрофированное развитие институтов особого 
положения, преимущественно насильственное 

достижение власти. Как отмечает М.М. Тхар-
кахо: «...одной из отличительных особенностей 
явилась концентрация власти в руках президен-
та, а так же абсолютизация роли исполнительной 
власти. Более того, сильная власть президента, 
независимая от законодательной, зачастую при-
водила к установлению диктатуры в этих стра-
нах» [2, с. 2].

Особый статус президента не только суще-
ствует на практике, но и закреплен в конститу-
циях большинства этих стран. Такой характер 
государственной власти отражается в понятии 
– каудилизм. Слово «каудильо» означает лидер, 
руководитель, вождь. Но само понятие кауди-
лизма шире. Реально, президент или каудильо 
оказывается основой политической жизни стра-
ны, «отцом нации». Если судить по полномочи-
ям, которыми он наделяется официально и не-
официально, то можно сказать, что его власть не 
просто президентская, а суперпрезидентская.

«Суперпрезидентская» форма правления 
подразумевает обширные полномочия президен-
та, закрепленные в текстах конституций и реаль-
но осуществляемые на практике. Прежде всего, 
это полномочия его как главы государства.

В суперпрезидентских республиках статус 
президента как руководителя нации подраз-
умевает его безусловное верховенство в системе 
всех государственных органов. Во всех латино-
американских странах президент является гла-
вой государства, он возглавляет правительство и 
вооруженные силы. Хотя эти признаки есть и в 
обычных президентских республиках, в услови-
ях Латинской Америки это создает мощную кон-
центрацию власти в руках президента. Особенно 
важно в данном случае руководство президен-
та вооруженными силами, так как армия часто 
играет решающую роль в политической жизни 
латиноамериканских стран.

Вместе с тем президентское правление в ла-
тиноамериканских странах имеет и некоторые 
демократические черты, как-то: президент из-
бирается на один срок и не имеет права переиз-
бираться на срок более одного; наличие много-
партийной системы.

Сроки президентского правления в странах 
Латинской Америки различны. В Боливии, Кос-
та-Рике, Гондурасе, Доминиканской Республи-
ке, Колумбии, Эквадоре и Чили они составляют 
4 года, в Венесуэле, Бразилии, Уругвае, Перу, 
Панаме и Сальвадоре – 5 лет, а в Аргентине, 
Мексике и Никарагуа – 6 лет. 

Принцип «разделения властей» закреплен 
практически в любой латиноамериканской кон-
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ституции. Он предусматривает установление 
формально независимых друг от друга законо-
дательной, исполнительной и судебной отраслей 
власти.

Конституции стран Латинской Америки про-
возглашают президента «Главой Государства», 
«Главой Нации», и тем самым ставят исполни-
тельную власть значительно выше остальных вет-
вей власти. Но в состав исполнительной власти 
входит не только президент, но и кабинет мини-
стров. В различных латиноамериканских странах 
этот орган наделен разными полномочиями. Тра-
диционно кабинет министров рассматривается 
как рабочий орган при президенте, своеобразный 
аппарат «помощников» президента. 

Однако министры обладают определенной 
властью. В Чили декреты президента должны 
быть скреплены подписью соответствующего 
министра, без которой они не являются действи-
тельными (правило министерской скрепы). Кро-
ме того, министры несут ответственность за под-
твержденные ими акты президента. Министры 
имеют право вносить уточнения в предложения 
депутатов еще до проведения голосования. Та-
кая же практика существует и в Перу.

В большинстве стран Латинской Америки 
Совет Министров как конституционный орган 

отсутствует, и министры подчинены непосред-
ственно президенту.

Если говорить о европейских государствах, 
то в основном они имеют либо парламентскую 
форму правления, либо смешанную. Ярким 
примером смешанной формы правления яв-
ляется Франция. Именно поэтому во Франции 
институт президентства имеет свои особен-
ности. Здесь характерно усиление роли прези-
дента и некоторое ослабление роли парламен-
та. Президент, согласно Конституции является 
носителем исполнительной власти, наряду с 
правительством. Однако, являясь главой госу-
дарства, он не является главой исполнитель-
ной власти.

Таким образом, зарубежная практика свиде-
тельствует об особой значимости института пре-
зидентства в политической жизни государства. 
Прерогативы Президента позволяют ему оказы-
вать огромное влияние на общественно-полити-
ческие процессы в стране. В демократических 
странах на него возлагается функция ведущего 
гаранта стабильности основ конституционно-
го строя. В соответствии с особым статусом и 
полномочиями Президента на нем лежит и осо-
бая ответственность за сохранение законности и 
общественного благополучия. 
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Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің 

нормативтік қаулыларындағы 
құқықтық мемлекет және 

азаматтық қоғам мәселелері

Бұл мақалада Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
нормативтік қаулыларындағы құқықтық мемлекет және азаматтық 
қоғам мәселелері қарастырылған. Бұл мәселе Конституциялық 
Кеңестің нормативтік қаулыларында көрініс тапқан және тереңдете 
дамытылған. Құқықтық мемлекет – бұл мемлекет қызметінің құқық 
нормаларына және құқық қағидаларына негізделген мемлекет. 
Заңның үстемдігі құқықтық мемлекеттің негізгі компоненті болып 
табылады.

Түйін сөздер: құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, заңның 
үстемдігі, демократия, құқықтар мен бостандықтар.

Murabуldaeva M.A.

Problems o f legal state and 
civil society in the regulatory 

decisions of the Constitutional 
Council of the Respublik 

Kazakhstan

This article discusses the Problems of legal state and civil society in the 
regulatory decisions of the Constitutional Council of the RespublikKazakh
stan.This issue is provided in the regulatory decisions of the Constitutional 
Council. The rule of law – the state, all of whose activities are subject to 
the rules and fundamental principles of law. Supremacy of law is a main
component of statelaw.

Key words: constitutional state, civil society, rule of law, democracy, 
rights and freedoms.

Мурабилдаева М. А.

Проблемы правового г 
осударства и гражданского  

общества в нормативных  
постановлениях  

Конституционного Совета 
 Республики Казахстан

В данной статье рассмотрены проблемы правового государства 
и гражданского общества в нормативных постановлениях Консти
туционного Совета Республики Казахстан. Эта проблема отражена 
в нормативных постановлениях Конституционного Совета.Понятие 
правового государства как государства, вся деятельность которого 
подчинена фундаментальным принципам права. Верховенство закона 
является одним из основных компонентов правового государства.

Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, 
верховенство закона, демократия, права и свободы.
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Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам мәселесінің 
маңыздылығы айрықша ауқымды. Құқықтық мемлекет және 
азаматтық қоғам мәселесі бір бірімен тығыз байланысты. Бұл 
мәселелерді зерттеу жолдары мен тәсілдері алуан түрлі. Соның 
бір тәсілі бұл мәселелердің Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде қаралуын қарастырып 
зерттеу және сол мәселелерге байланысты бұл қаулылардағы 
шешімдердің мәнін анықтап, оларды ой елегінен өткізу. Рес-
ми құқықтанымға сәйкес нормативтік құқықтық акт деге-
німіз: «Референдумда қабылданған не уәкілетті орган не-
месе мемлекеттің лауазымды адамы қабылдаған, құқықтық 
нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, 
тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгіленген нысандағы 
жазбаша ресми құжат» [2, 1-бап.].

Біз Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңе-
сінің Қаулыларындағы құқықтық мемлекет және азаматтық 
қоғам мәселелері қалай қарастырылғанын зерттей отырып өз 
тақырыбымызды ашсақ дейміз. Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі 1996 жылдан осы күнге дейін 125-
тен астам Қаулы қабылдаған. Бұл қаулылар негізінен мы-
нан дай мәселелерге арналған: Қазақстан Республикасы  
Конституциясының жекелеген баптарына, баптың тармақта-
рына ресми түсініктеме беру мәселесіне 55 қаулы және 
Қазақстан Республикасының заңдарының Республика Кон-
ституциясына сәйкестігін қарау туралы мәселелерге 5 қау-
лы, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңе сінің  
Қаулыларын қайта қарау және түсінік беру туралы мәселе-
ге 7 қаулы арналған. Ал, «Қазақ ССР азаматтарын зейнет а-
қымен қамтамасыз ету туралы» заңына өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы мәселеге 2 қаулы және «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу» туралы заңының Қазақстан Респуб-
ликасының Конституцияға сәйкестігін қарау мәселесіне 3 
қаулы, Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» 
Заңының бабының конституциялығын қарау туралы мәселеге 
2 қаулы арналған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
азаматтық және азаматтық іс жүргізу кодекстерінің жекеле-
ген баптарының Конституцияға сәйкестігін қарау мәселесіне 4 

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
КЕҢЕСІНІҢ 

НОРМАТИВТІК 
ҚАУЛЫЛАРЫНДАҒЫ 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ 
ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ 

ҚОҒАМ МӘСЕЛЕЛЕРІ
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Қазақстан  Республикасы Конституциялық Кеңесінің нормативтік қаулыларындағы ...

қаулы және қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу 
кодекстерінің Республика Конституциясы-
на сәйкестігін қарау туралы мәселеге 6 қаулы 
бағытталған. Сонымен қатар, бұл қаулыларда 
Жер кодексінің Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкестігін қарау туралы, 
Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 
баптарының Конституцияға сәйкестігі жәйлі 
шешімдер де бар.

Қазақстан Республикасының Конституция-
лық Кеңесінің нормативтік қаулыларындағы 
ар найы құқықтық мемлекет және азаматтық 
қо ғам мәселелесіне арналған 2 қаулы бар. Со - 
ның бірі, Қазақстан Республикасының Консти - 
туциялық Кеңесінің 1996-жылғы 28-қазан №6\2 
«Қазақстан Республикасының Конституция-
сының 4-бабының 1-тармағына және 12-бабы-
ның 2-тармағына ресми түсініктеме беру тура - 
лы» Қаулысы. Қазақстан Республикасы Консти-
ту циясының аталған баптарын талдаған кез-
де Конституциялық Кеңес мына жағдайларға 
сүйенедi: 

1995 жылғы тамыздың 30-ында республи-
калық референдумда қабылданған Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 4-бабының 
1-тармағында: «Қазақстан Республикасында қол-
данылатын құқық Конституцияның, соған сай 
келетiн заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлердiң, Республикалық халықаралық шарт-
тық және өзге де мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ 
Республика Конституциялық Кеңесiнiң және 
Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулыларының 
нормалары болып табылады» деген ұстанымды 
басшылыққа алады. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 4-бабы 1-тармағының мәнi 
бойынша «қолданылып жүрген құқық» деп бел-
гiлi бiр уақытта күшін жоймаған Конституция 
нормалары мен Республиканың басқа да осы бап-
та келтiрiлген нормативтiк құқықтық актiлерi, 
сондай-ақ күшін жоймаған республиканың 
ха лық аралық мiндеттемелерi түсiнiлуi тиiс. 
Бұрынырақта қабылданған актiлерге белгiленген 
тәртiпте өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлген 
болса, сондай-ақ жаңа актiлер қабылданған 
жағдайда, бұл актiлердiң нормасы қолданылып 
жүрген құқық құрамына енгiзiледi, ал күшi 
жойылды деп танылған нормативтік құқықтық 
актілер ол қолданыстан шығарылып тастала-
ды. Ал, осы аталған нормативтік құқықтық 
актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгiзу 
тиiстi органның құзыры шегiнде белгiленген 
тәртiп сақтала отырып, жүзеге асырылуы тиiс. 
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар 

енгiзу тәртiбi Конституцияның 91-бабында көз-
делген [1, 5-б.]

Қазақстан Республикасының қолданылып 
жүрген құқығы бұл жерде құқықты субъектiлер- 
дiң белгiленген тәртiпте қабылдаған норматив- 
тiк құқықтық актiлерiндегi: Конституциядағы 
және соған сәйкес келетiн республика заң- 
дарындағы, Президенттiң Жарлықтарындағы, 
Парламенттiң, оның Палаталарының және 
Республикасы Үкiметiнiң қаулыларындағы, 
басқа нормативтiк құқықтық актiлерiндегi, 
Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық 
шарттардағы, Республика Конституциялық 
Кеңесiнiң және Жоғарғы Сотының нормативтiк 
қаулыларындағы норма лардың жүйесi ретiнде 
қаралады. Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы жоғарғы заң дық күшiне ие.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сының 12-бабының 1-тармағына сәйкес: «Қазақ-
стан Республикасында Конституцияға сәйкес 
адам құқықтары мен бостандықтары таныла-
ды және оларға кепілдік беріледі» деп атап 
көрсетілген [1, 8-б.] 

Осы баптың мәнін Қаулы былай деп тү - 
сіндіреді: «Бұл адам құқығы мен бостандық-
тарының санына мемлекет Республика Консти-
туциясының және соған сәйкес келетiн басқа 
да нормативтiк құқық актiлердiң нормасы бел - 
гiлеген шекте кепiлдiк бередi». Ал, Конститу-
цияның 12-бабының 2-тармағына сәйкес: «Адам 
құқықтары мен бостандықтары әркімге тумы-
сынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, 
олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны 
мен қолданылуы осыған орай анықталады».

Адамның аталған құқығы мен бостандығын 
абсолюттi деп тану олардың Қазақстан Рес-
публикасының аумағында тұратын әр адамға, 
оның Республика азаматы болуы-болмауына 
қарамастан, қолданылады дегендi бiлдiредi. 

 Құқық пен бостандықтан ешкiм айыра ал-
майды дегенiмiз Конституция белгiлеген құқық 
пен бостандықтан адамды ешкiм, соның iшiнде, 
мемлекет те, Конституция мен оның негiзiнде 
қабылданған заңдарда көзделгеннен басқа жағ-
дайлар да, айыра алмайды. Адамның аталған 
құқығы мен бостандығы Қазақстан Республика-
сы Конституциясының 12-бабының 2-тармағына 
сәйкес заңдар мен басқа да нормативтiк 
құқықтық актiлердiң мазмұны мен қолданылуын 
белгiлейдi. 

Сонымен қатар, адам құқығы мен бостан-
дығын заңда белгiленген тәртiпте, Консти-
туцияда көзделген жағдайларда (12-баптың 
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5-тар мағы және 39-баптың 1, 2-тармақтары) мем-
лекет шектей алады. Қазақстан Республи касы 
Конституциясының 12-бабының 2-тармағында  
сөз етiлiп отырған адам құқығы мен бостан-
дығы деп Конституцияға сәйкес мемлекет 
таныған және кепiлдiк берген адам құқығы 
мен бостандығын санау керек [4, 3-б.]. Біз, 
Конституциялық Кеңес берген түсіндірмеден 
Қазақстан Республикасының құқықтық мемле-
кет болу бағытында дамуда екенін түсінеміз және 
осы Қаулыда құқықтық мемлекет мәселесінің 
белгілі бір деңгейде орын алғанын көреміз. 
Енді, Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің Республика Конституциясының 14-ба-
бының 1 және 2-тармақтарына, 24-бабының 
2-тармағына, 77-бабының 3-тармағының 5)  тар-
мақшасына ресми түсіндірме беру туралы 
1999 жылғы 10-наурыз №2/2 Қаулысына тал-
дау жүргізіп көрейік. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 14-бабының 1-тармағына 
сәйкес: «Заң мен сот алдында жұрттың бәрі  
тең» екендігін, ал 2-тармағына сәйкес: «Тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағ-
дайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дін-
ге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне 
байланысты немесе кез-келген өзге жағдаят-
тар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге 
болмайды» деп белгілейді [1,9-б.]. Аталған 
Қаулы Конституцияның бұл бабына мынадай 
түсіндірме береді: «Келтірілген норма адам 
құқықтары мен міндеттерінің теңдігін, осы 
құқықтарды мемлекеттің тең қорғайтынын және 
адамның заң алдындағы тең жауапкершілігін 
білдіреді». Ал, әлеуметтік жәрдемақыны төлеу 
тәртібін Республикалық бюджеттен жергілікті 
бюджетке ауыстыру азаматтардың тұрғылықты 
жері бойынша теңсіздігіне және азаматтардың 
заң алдындағы теңдігі қағидасының бұзылуына 
жол бермейді. Қаулыда: «Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 24-бабының 2-тар - 
мағы әлеуметтік қорғаудың нақты түрлерін 

белгілемейді және жұмыссыздықтан әлеуметтік 
қорғау тек жұмыссыздық бойынша жәрдемақы 
төлемімен шектеліп қалмайды, ол тиісті 
заңмен анықталады» деген түсіндірме берілген. 
Қазақстан Республикасы Конституциясы 77-ба - 
бы 3-тармағының 5) тармақшасында жауапкер-
шілікті белгілейтін немесе күшейтетін, азамат-
тарға жаңа міндеттемелер жүктейтін немесе 
олардың жағдайын нашарлататын заңдардың 
кері күші болмайды. Егер құқық бұзушылық 
жасалғаннан кейін ол үшін жауапкершілік заңмен 
алынып тасталса немесе жеңілдетілсе, жаңа заң 
қолданылады. Бұл тармақшаға былай деп түсінік 
берілген: «Азаматтардың құқық бұзушылық үшін 
жауапкершілігін реттейтін және жауапкершіліктің 
жаңа түрлерін бекітетін немесе жаңа санкциялар 
енгізу жолымен күшейтетін заңның кері күші бол-
майды. Бұл конституциялық норма судьяларға, 
құқық қабылдау қызметін жүзеге асыратын 
өкілетті тұлғаларға және мемлекеттік органдарға 
ғана таралады. Ал, Респуб лика Парламенті заң 
қабылдау кезінде кері күші бар құқықтық норма-
ларды қабылдауға арналған құқықты иеленеді» 
[5, 3-б.]

Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің нормативтік қаулыларындағы құқық-
тық мемлекет және азаматтық қоғам мәселесін 
зерттей келе, келесідегідей қорытындыға келе-
міз. Республикамызда адам және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарының, мүдделері - 
нің жүзеге асырылуының қамтамасыз еті-
летіндігіне және олардың қорғалатындығына 
көз жеткіземіз. Ал, адам құқықтары мен 
бостандықтарының, мүдделерінің жүзеге асы-
рылуын қамтамасыз ету – құқықтық мемлекеттің 
мақсаты болып табылады. Құқықтық мемле кет 
және азаматтық қоғам идеяларының өзегін де 
Адам тұрады. Азаматтық қоғамның болуы –  
бұл құқықтық мемлекеттің бір белгісі. Консти-
туциялық Кеңестің нормативтік қаулыларында 
аталған мәселе толығымен орын алған. 
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Қазақстан Республикасында 
жерге мемлекеттік меншіктің 
қалыптасуы мен даму тарихы

Берілген мақалада Қазақстан Республикасында жерге мемлекеттік 
меншіктің қалыптасуы және даму тарихы қарастырылған. Мақалада 
жерге мемлекеттік меншіктің қалыптасуы мәселелері талқыланды. 
Жерге мемлекеттік меншік адам қоғамының барлық уақытында, яғни 
қалыптасуы мен дамуында өте маңызды рөл атқарған. Қазақстанның 
жер заңнамасы тәуелсіздік алған кезден бастап қарқынды түрде 
дамыды. Кез келген мемлекет үшін жер құнды табиғи ресурс және 
қазына болып табылады.

 Түйін сөздер: заң, мемлекеттік меншік, жер, құқық, меншік.

Kadyr G.K.

The history of the formation 
and development of state 

property land in the Republic of 
Kazakhstan

In this article deals with the formation of the state land property in the 
Republic of Kazakhstan and the history of the development. The paper 
discusses the reasons for the formation of public land assets. State land 
property has always played a huge role in the formation and development 
of the public. Land legislation intensively developed since the founding of 
independent Kazakhstan. For any State land is a valuable natural resource 
and treasure.

 Key words: law, state property, land, right, property.

Кадыр Г.К.

История формирования и  
развития государственной  

собственности на землю  
в Республике Казахстан 

В данный статье рассматривается история формирования и 
развития государственной собственности на землю в Республике 
Казахстан. В статье рассматриваются причины формирования госу
дарственной собственности на земелю. Государственная собствен
ность на земелю всегда играла огромную роль при формировании  
и развитии общественности. Земельное законодательство интен
сивно развивалось со дня основания независимого Казахстана. Для 
любого государства земля является ценным природным ресурсом и 
сокровищем. 

Ключевые слова: закон, государственная собственность, земля, 
право, собственность.
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Тәуелсіздікті алмастан бұрын ата-бабаларымыз мыңдаған 
жерлерді мекендеп, жердің құнарлығына аса мән берді. 
Қарапайым халық үшін жайылымды жерлерге мұқтаж 
болғандықтан, әр маусымда көшіп қонуды әдетке айналдырды. 

Қазақ хандығы тұсындағы меншіктік қатынастарға келетін 
болсақ, азаматтардың сатуға, айырбастауға, сыйлауға және 
мұраға қалдыруға болатын мүліктің барлығы жеке меншік зат-
тары болып табылды. 

Жерге жеке меншік XIX ғасырға дейін болмады, жер 
әдет нормалары бойынша қауымның меншігі деп есептелді. 
Қауым ретінде негізінен рулық бірлестік танылды. Қазақ 
қоғамының тарихына көз жүгіртсек, шын мәнінде мұнда жер-
ге меншік болмағандығын, жер пайдалану рулық, қауымдық 
негізде жүзеге асқандығын көреміз. Сол себептен де, жер қазақ 
халқының бөлінбейтін меншігі саналған. Ендеше, уақыт өте 
келе халқымыздың жерді, о бастан қоғамдық меншікте тұрақты 
пайдаланып келгеніне дау жоқ. Ата-баба дәстүрінде жерді сату 
деген болған емес. Бұл жеріміз иесіз болды деген түсінікті ту-
дырмасы анық. Баяғы замандардан бері бабаларымыз тоқымдай 
жер үшін жан беруге дейін барып, ұлан-ғайыр аумақты тұтас 
қорғап, ұрпақтарына мұра етіп қалдырған. Тарих қойнауынан 
сыр шертетін Қасым ханның (1511-1520) «Қасқа жолы», Есім 
ханның (1598-1628) «Ескі жолы», Тәуке хан тұсындағы (1680-
1718) «Жеті жарғы» әдет-ғұрып құқықтық нормаларында жер 
жалпы халықтық пайдалану меншігінін объектісі ретінде таны-
лып, қоғамдық қатынаста туындайтын әрбір жер дауы ел ішінде 
ерекше мүдделілік пен назарға ілігіп отырды [1, 36 б.]. Көшпелі 
қазақ халқы үшін шын мәнінде жерге деген жеке меншіктің 
болуына аса мұқтаж болған жоқ. Ата-бабаларымыз өмір сүріп 
жатқан жерлерін кейінгі ұрпақта өмір сүреді деп насихаттаған. 
Халық арасында жер дауына байланысты мәселелерді әдет-
ғұрып нормалары арқылы реттелетін болды.

Бізге белгілі, ғалымдардың бір тобы бұрыннан бері және 
қазіргі уақытта да мынадай тұжырымды ұстанады: Көшпенді 
халықтарда, оның ішінде қазақтарда феодалдық түрдегі жер 
меншігі болмаған, көшпенді қауым бұл меншік түрінің бо-
луын, оның ішінде жер қатынастары бойынша құқықтық 
реттеуді жоққа шығарады, ал ғалымдардың келесі бір тобы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ
ЛИКАСЫНДА  

ЖЕРГЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕНШІКТІҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН 
ДАМУ ТАРИХЫ
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Қазақстан Респуб ликасында  жерге мемлекеттік меншіктің қалыптасуы мен даму тарихы

көшпенділерде феодалдық жер қатынастары 
болған деп топшылайды.

Егемендi ел болғалы қоғамдық қатынастар, 
соның iшiнде жер қатынастары Қазақстан Рес-
пуб ликасының негiзгi заңының нормаларына 
сай дами бастады.

ҚР Конституциясының 6 бабының 3 тарма-
ғына сәйкес «жер және оның қойнауы, су көздері, 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да 
табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. 
Жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, 
шарттар мен шектерде жеке меншікте де болуы 
мүмкін» деп көрсетеді [2]. Осыдан шығатын 
қорытынды жердің мемлекет үшін қаншалықты 
маңызды екендігін, жер қатынастарын реттеу ба-
рысында Конституцияның мемлекет үстемдігін 
нығайтатындығын көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Жер Кодек-
сінің 12-бабының 7 тармағына сәйкес «жер –  
Қа зақстан Республикасының егемендігі белгі-
ленетін шектегі аумақтық кеңістік, табиғи ре-
сурс, жалпыға ортақ өндіріс құралы және кез кел-
ген еңбек процесінің аумақтық негізі» [3, 12 б.]. 
Қазақстан Республикасының Жер Кодексі жер 
заңнамасының және барлық жер қатынастарының 
негізін анықтайтын құқықтық акт болып табы-
лады. Осы анықтамаға сәйкес, жердің эконо-
микалық, әлеуметтік, экологиялық және құқық-
тық тұрғыдан қызметі мен рөлін анықтауға 
болады. Яғни, жердің экономикалық қызметі мен 
рөлі бұл жердің жылжымайтын мүлік ретінде 
танылуы, сонымен қатар жер – елдің байлығы. 
Жерді әлеуметтік тұрғыдан қарастырсақ, жер 
біріншіден адамдардың өмір сүру, тіршілік ету 
негізі болса, екіншіден жер адамдардың еңбек 
ету негізі. Сонымен қатар, жер табиғи ресурс, 
яғни қоршаған ортаның ажырамас бөлігі ретінде 
экологиялық маңызға ие. Жердің құқықтық 
қызметі мен рөлін айқындайтын болсақ, жер 
мемлекетіміздің егемендігі белгіленген шекара 
шегі мен Қазақстан Республикасының халқының 
тұрғылықты тұрақты мекені деп қарастырамыз. 

Б.Ж.Әбдірайымов, жер дегеніміз – мемле-
кет пен халықтың өмір сүру қызметінің негізі 
болып табылатын табиғаттың басты обьектісі. 
Жерге меншік нысаны, иелену мен пайдалануға 
кімге берілгендігі және жердің сандық, сапалық 
жағдайына біздің болашағымыз тәуелді деп 
жазған болатын [4, 8 б.]. Сонымен қатар, жерді 
табиғи ресурс ретінде және жер бұл халықтың 
еңбек қатынастарының аумақтық негізі бірі бо-
лып табылады. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назар-
баевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында айтылған: 
«Жермен жұмыс істейтіндер, ең алдымен, жаңа 
технологияларды енгізіп, өнімділікті үздіксіз 
арттыратындар, жұмысын әлемдік стандарттар 
негізінде жүргізетіндер болуы керек» [5, 2 б.]. 
Жер – ауылшаруашылығы саласының бірден-бір 
құралы. Сол себепті, жерді тиімді пайдалану бас-
ты мақсаттардың бірі болып табылады. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жолдауы «Қазақстан 
– 2050» стратегиясында айтылған міндеттерді 
жүзеге асырудың негізгі тетіктерін көрсетті. Ел-
басы әрбір бағыт бойынша Қазақстанды әлемдік 
деңгейге шығуын нұсқайтын жолды көрсетіп 
тұрғаны анық. 

Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде негізінен 
құрылымды экономикалық өзгерістер болып, 
Қазақстанда жер қатынастарымен жер реформа-
сын жүргізудің түбегейлі өзгерісінің қажеттілігін 
ұсынды. Республикадағы жер рефомасын жүр-
гізудің тәжірибелік жүргізілуі маңызды бірнеше 
қағидалар қатарында негізделген оның талапта-
рын сақтау реформаның тереңдігіне бағытталып, 
оның өмірге енгізілуіне оңды себеп болды.

Қазіргі таңда А.Е. Ереновтың «Очерки по 
истории феодальных земельных отношении» 
мо нографиялық еңбегі ерекше назарды туды-
рады. Себебі, мұнда автор, әділетті түрде, 
тари хтағы, басқа мәселелер сияқты көшпелі 
қазақтардың феодалдық қатынастарының негізі 
– жерге меншік екеніне күмән тудырып, ол 
мәселенің әлі де болса шешілмегенін ашық жаз-
ды [6,158 б.]. Біздің ойымызша, А.Е. Еренов бұл 
монографиялық еңбегінде қазақ халқының жер-
ге меншік мәселесінің толықтай шешілмегенін 
және халық үшін негізгі табиғи байлық көзі бол-
ғандықтан, оны пайдалануға байланысты мәсе-
лелерді және меншіктің болмау себебі де көшпелі 
мал шаруашылығына негізделген экономикалық 
қатынастарымен байланыстырылды. 

Негізінен, Қазақстанның тарихи кезеңдегі 
жер қатынастарының саяси құрылымының оның 
әлеуметтік, экономикалық, құқықтық ерекшелік-
тері белгілі бір сипаттарға ие болды. Соны-
мен қатар, бір топ ғалымдар өз зерттеулерінде 
Қазақстандағы жер қатынастарының дамуын 
Хандық кезең, Ресейге қосылғанға дейінгі кезең, 
Ресей құрамындағы кезең деп қарастырған.

Н. Сыроедов пікірі бойынша «жерді және 
өзге де табиғи ресурстарды пайдалану мен 
қорғау саласындағы мемлекеттік басқару 
дәстүрлі түрде мемлекеттік органдардың 
табиғи байлықтарды тиімді пайдалану мен 
қорғауды қамтамасыз ету бойынша қызметін 
жүзеге асыруы» деп жазған [7, 33 б.]. Біз ғалым 
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Н.  Сыроедовтің пікіріне қосыламыз және 
жерді қорғау ұғымын ең алдымен, оның табиғи 
қасиеті мен шаруашылық мақсатын қорғау бас-
ты міндеті болып табылады. 

Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдан бері  
жерге мемлекеттік меншіктің қалыптасуы және  
қабылдану мерзімдеріне қарай төмендегі кезең-
дерді ІІ кезеңге бөліп қарастырдық.

І-кезең: – «Қазақ КСР-ындағы меншік тура-
лы», 1990 жыл 15 желтоқсан; 

– «Қазақ КСР-дегі Жер реформасы туралы» 
Қазақ КСР-нің Заңы, 1991 жыл 28 маусым;

– «Жер салығы туралы» Қазақ КСР-нің 
Заңы, 1991 жыл 17 желтоқсан;

– «Біріккен кәсіпорындарға, халықаралық 
бірлестіктер мен ұйымдарға, шетелдік заңды 
тұлғалар мен азаматтарға жерді пайдалануға 
беру тәртібі Ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің қаулысы, 
1992 жыл 3 шілде;

– «Жер қатынастарын реттеудің кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Пре зидентінің заң күші бар Жарлығы, 1994 жыл 
24 қаңтар;

– «Жер қатынастарын реттеуді онан әрі 
жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы 
Пре зи дентінің заң күші бар Жарлығы, 1994 жыл 
5 сәуір;

 ІІ кезең: – «Жер туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің заң күші бар Жарлығы, 
1995 жыл 22 желтоқсан;

– «Шаруа (фермер) қожалығы туралы» 
Қазақ стан Республикасының Заңы, 1998 жыл 21 
мамыр;

– «Жер туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Заңы, 2001 жыл 24 қаңтар.

– Қазақстан Республикасының Жер кодексі, 
2003 жыл 20 маусым. 

Енді жоғарыда көрсетілген нормативтік 
құқықтық актілерге тоқталатын болсақ. 

1990 жылы 15 желтоқсанда «Қазақ КСР-
ындағы меншік туралы» заңды қабылдау рес-
публиканың қарамағындағы заңдылықты дамы-
тудың маңызды сатыларының бірі. Осы актіде 
Қазақстанның барлық кеңестік тарихының 
ішінде меншіктің негізгі қағидаттары мен ұғым-
дары бекітілді. Заңның өзі заң актілерінің біраз 
қатарының дамуы үшін базаға айналды. Осы 
актінің негізгі ерекшеліктер ортасын мыналар 
құрайды:

– мұнда Қазақ КСР-ның жерге және тағы 
басқа табиғи ресурстарға деген айрықша меншік 
бекітілді. Барлық басқа мемлекеттік мүлік рес-
публикалық меншік деп жарияланды.

– ең алғаш рет «социалистік» немесе «жал-
пы халықтық» меншік ұғымдары қолда ныстан 
алынып тасталды.

– табыс табуды көздейтін жеке меншік 
құқығы бекітілді. Азаматтардың меншігі табыс 
алмай физикалық және рухани қажеттіліктерді 
қанағаттандыру үшін жеке және табыс та-
буды көздейтін жеке меншік түрлері болды. 
Дегенмен, республиканың әлеуметтік және 
ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, жер-
ге деген жеке меншікке тыйым салынды. Жер 
мемлекеттік меншігіне тиесілі болды, ол тек 
жалға немесе өмірлік мұрагерлік иеленуге 
өткізілетін.

– бұл мемлекеттік меншік құқық субьек-
тілері туралы жаңа шешім. Мемлекеттік аты-
нан мемлекеттік меншігін иелену, пайдалану 
құқықтары халық депутаттары кеңестердің аты-
на бекітілетін. Мүлік меншік иесі ретінде мем-
лекет немесе әкімшілік аумақтық құрылымдар 
болуы керек.

Осы заңда бұрыс ережелер де кездесті. Мы-
салы, Қазақ КСР мемлекет ретінде комуналды 
меншік субьектісі болып табылатын. 

1990-1994 жылдары аралығында қабылдан-
ған жер қатынастарын реттеуге бағытталған 
нормативтік құқықтық актілер сол кездегі 
жерге байланысты тек мемлекеттік меншік 
қағидаларына негізделді. Сонымен қатар, бұл 
қағидалар, Қазақстан Республикасының 1993 
жылы 28 қаңтарда қабылданған Конституция-
сында да сақталып қалды.

1991 жылы 28 маусымда Жер реформа-
сы туралы заң қабылданды да, оның мақсаты 
жер қатынастарын қайта құру болды. Бұл 
заңның негізгі мақсаттары жерге иелік етудің 
әртүрлі нысанының нәтижелі әрекет етуіне 
құқықтық, экономикалық және осы негізде ауыл 
шаруашылық өнімдерін тұрақты өсіріп тұруға 
жету болып табылады. 

Жер реформасының негізгі бағыттары 
төменгідей болды:

– жерді ұтымды қолдану мүддесіне байла-
нысты оны бөлу үшін арнайы жер қорын жасау;

– мемлекеттік ауыл шаруашылық кәсіп-
орын дардың мүлкін жекешелендіру болған 
жағдайда жерді қайта бөлу;

– жер учаскелерін пайдалану құқығы 
құжаттарын рәсімдеу және қайта рәсімдеу. 

Жер пайдалануды ақылы түрде жүргізу 1991 
жылдың 17 желтоқсанда қабылданған «Жер са-
лығы туралы» Заңында нақтыланды, яғни мем-
лекет меншігінен жеке және заңды тұлғаларға 
пайдалану немесе иелену құқықтарымен беріл-
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ген жер учаскелері үшін жер салығының базалық 
ставкалары белгіленді. 

Қазақстан Республикасының жер заңда ры-
ның тарихы Қазақстан Республикасының 1991 
жылғы 16 желтоқсандағы «Қазақстан Рес пуб-
ликaсының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
конституциялық заңының қабылдау күнінен 
бас талады.

Жер қатынастары дамуы мен оларды рет-
теуге бағытталған заң актілері арасында ерек-
ше аталатын заң, ол 1991 жылғы «Жер рефор-
масы туралы» заңы еді. Бұл заңның негізгі 
маңыздылығы, ол кеңес заманында қалыптасқан 
өндіріс саласы пайдаланымындағы жерлерді 
жеке және мемлекеттік емес тұлғаларға беру 
мүмкіндіктеріне ие болды. 

1994 жылы қабылданған «Жер қатынастарын 
реттеудің кейбір мәселелері туралы» және «Жер 
қатынастарын реттеуді онан әрі жетілдіру ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
заң күші бар Жарлықтары еді. Осы Жарлықтар  
бойынша, жерге меншікті Конституция норма-
сына сәйкес тек мемлекет меншігі ретінде тани 
отырып жердің заттық құқығын мәміле мәні 
ретінде белгілеп жер қатынастарын нарықтық 
экономика категориясына енгізді. 

2001 жылы 24 қаңтарда қабылданған 
«Жер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы мазмұны жағынан аталған Жарлықтың 
барлық нормаларын сақтап қалды және жер 
қатынастарын реттеуде оны одан әрі жетіл-
дірді. Бұл Заңның аталған Жарлықтан айыр-
машылығы, ол «Жер туралы» Жарлық бойын-
ша мәміле мәні болып табылатын «тұрақты 

жер пайдалану» құқығы институтына елеулі 
өзгерістер енгізді. 

2003 жылы 20 маусымда, ұзақ уақыт саяси 
талқылаудан кейін, Қазақстан Республикасының 
Жер кодексі қабылданды. Республикадағы жер 
заңдарының дамуы және жетілдіру кезеңдері, 
нарық жағдайында жердің жеке сипаттары үшін 
жеке меншікке өту процестері біртіндеп өрбіді. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 
жер заңы жылдан-жылға шыңдалып, жетілдіріп, 
бірнеше рет тиісті нысандарда қабылдануы бұл 
жер құқық қатынастарының және жер заңдарын 
жетілдіруге бағытталғандығын көрсетеді.

Жер – елдiктiң халық бiрлiгiнiң белгiсi де-
ген ұлттық танымның мағынасы терең. Себебi, 
мұндай көзқарас әр елдiң өз жерi болады, ол оған 
ата-бабадан мирас болып еншiлiкке қалған де-
ген ойдың негiзiнде жатыр. Сондықтан елдiктен, 
тұтастықтан айрылғысы келмеген халық өз 
жерiнен айрылып қалмауы керек. 

Заңнаманың мақсаттары мен міндеттері 
кез келген заңнаманың негізгі институтта-
ры болып табылады және олар заңнаманың 
негізгі нормалары болып, жекелеген институт-
ты құрайтын заңнама қағидаларымен де тығыз 
байланыстылықта болады. 

Жер қандай жағдайда және қаншалықты 
эффективті жер қойнауларының бай ресурс-
тарын пайдалану, жерлерді қорғаудағы қан-
шалықты мән беретіндігіне байланысты елдің  
экономикалық және саяси болашағы анықталады. 
Сондықтан да, жер қорын ұтымды пайдала-
нуы мемлекет қызметінің басым бағыты болып  
табылады.
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Су лей ме но ва С.Ж.,  

Джу ну со ва Г.К.

Сущ нос ть и зна че ние  
инс ти ту та апел ля ции

В стaтье расс мот ре ны по ня тие и ви ды апел ля ци он но го произ
во дс тва в граж данс ком про цес се. Раск ры ты це ли ви дов апел ля ции. 
В статье ана ли зи руют ся воп ро сы по ни ма ния «пол ной и не пол ной» 
апел ля ции. Од ной из реаль ных га ран тий осу ще ст вле ния конс ти ту
ци он но го пра ва на су деб ную за щи ту и вы не се ния су да ми за кон ных 
и обос но ван ных ре ше ний яв ляет ся пра во об жа ло ва ния ре ше ний, не 
вс ту пив ших в за кон ную си лу. Раск ры ты ха рак тер ные чер ты апел ля ци
он но го произ во дс тва в Рес пуб ли ке Ка за хс тан.

Клю че вые сло ва: пра во, апел ля ция, апел ля ци он ное произ во дс
тво, су ды вто рой инс тан ции, граж данс кий про цесс.

Suleimenova S.Zh.,  
Dzhunusova G.K.

The nature and importance of 
the institution of appeal

In the state reviewed the concept and types of appeal in civil proceed
ings. Revealed goal types of appeal. The paper analyzes the issues of un
derstanding «complete and incomplete» appeal. One of the real guarantee 
of the constitutional right to judicial protection and to make lawful courts 
and informed decisions is a right of appeal against decisions not istupiv
shih into force. Revealed the characteristic features of Appeal production 
in the Republic of Kazakhstan.

Key words: law, аppeal, appeal proceedings, the courts of second in
stance, the civil process.  

Су лей ме но ва С.Ж.,  
Джу ну со ва Г.К.

Апел ля ция инс ти ту ты ның  
си па ты мен ма ңыз ды лы ғы

Мем ле кет аза мат тық іс тұ жы рым да ма сын жә не апел ля циялық 
түр ле рін қа рас тыр ды. Қа ғаз тү сі ну «то лық жә не то лық емес» ша ғым 
мә се ле ле рін тал дайды. Сот қор ғау конс ти ту циялық құ қы ғын нақ ты 
ке піл дік бі рі жә не заң ды сот тар мен ше шім дер қа был дау үшін кү ші не 
ен ген емес ше шім де рі не ша ғым да ну құ қы ғы бо лып та бы ла ды. Қа зақ
стан Рес пуб ли ка сын да апел ля циялық өн ді ріс тің өзіне тән ерек ше лік
те рі анық тал ды.

Тү йін  сөз дер: құ қық, екін ші са ты да ғы ша ғым да ну, апел ля циялық 
ең бек тер, сот тар, аза мат тық рә сі мі.
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Для за ру беж но го граж данс ко го про цес са апел ля ци он ное 
об жа ло ва ние яв ляет ся обыч ным спо со бом об жа ло ва ния, имею-
щим свое на ча ло в римс ком пра ве и про цес се. В учеб ной ли-
те ра ту ре по граж данс ко му про цес су до 1917 г. апел ля ция рас-
с мат ри ва лась как прось ба сто ро ны, счи тающей ре ше ние су да 
пер вой инс тан ции во всем или в из ве ст ной час ти неп ра виль-
ным, о но вом расс мот ре нии и пе ре ре ше нии де ла су дом вы ше - 
с тоя щей инс тан ции [1].

В нас тоящее вре мя со дер жа ние по ня тия апел ля ции не пре-
тер пе ло су ще ст вен ных из ме не ний. Под апел ля цией по ни мает ся 
об ра ще ние ли ца, участ вующе го в де ле, в суд вто рой инс тан ции 
с прось бой про ве рить за кон ность и обос но ван ность ре ше ния 
су да пер вой инс тан ции. В теории граж данс ко го про цес са вы де-
ляют два ви да апел ля ции – пол ную и не пол ную.

Сущ нос ть пол ной апел ля ции сос тоит в том, что тре бо ва-
ние, расс мот рен ное су дом пер вой инс тан ции, расс мат ри вает ся 
вновь су дом апел ля ци он ной инс тан ции. В свя зи с этим сто ро ны 
вп ра ве ссы лать ся на но вые фак ты, предс тав лять но вые до ка за-
тель ст ва, вно сить но вые воз ра же ния. Суд не за ви сит от ре зуль-
та тов про цес са в пер вой инс тан ции.

Цель пол ной апел ля ции – «исп ра вить пог реш нос ти – доб-
ро со ве ст ные и умыш лен ные са мих сто рон, упус тив ших предс-
та вить су ду пер вой инс тан ции весь фак ти чес кий ма те ри ал для 
окон ча тель но го ре ше ния де ла».

Сущ нос ть не пол ной апел ля ции сос тоит в том, что про ве-
ряет ся сам про цесс в су де пер вой инс тан ции и его ре ше ние. Из 
это го сле дует, что сто ро ны не имеют пра ва ссы лать ся на но вые 
фак ты, предс тав лять но вые до ка за тель ст ва. Произ во дс тво в су-
де апел ля ци он ной инс тан ции нап рав ле но не на но вое раз би ра-
тель ст во де ла, а на про вер ку ре ше ния. В свя зи с этим не пол ная 
апел ля ция имеет своей целью исп ра вить ошиб ки су да, но не 
сто рон [2].

При не пол ной апел ля ции ре ше ние и сам про цесс в су де 
пер вой инс тан ции под вер гают ся суб ъек тив ной про вер ке, так 
как су дом апел ля ци он ной инс тан ции выяс няет ся: бы ли ли в 
хо де су деб но го раз би ра тель ст ва и при ня тия ре ше ния по де лу 
су дом установ ле ны обс тоя тель ст ва, имев шие мес то в дей ст ви-
тель ности, на ос но ва нии имею щих ся у судьи пер вой инс тан-

СУЩ НОС ТЬ  
И ЗНА ЧЕ НИЕ  
ИНС ТИ ТУ ТА  
АПЕЛ ЛЯ ЦИИ
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ции фак ти чес ко го ма те ри ала и до ка за тель ств 
по де лу.

При пол ной апел ля ции про ве ряет ся соот - 
ве тс  твие фак ти чес ких обс тоя тель ств де ла то му, 
что су ще ст вует в дей ст ви тель ности.

Апел ля ции как спо со бу об жа ло ва ния су деб-
ных по станов ле ний при су щи сле дующие приз-
на ки:

– апел ля ци он ная жа ло ба при но сит ся на ре-
ше ние су да, не вс ту пив шее в за кон ную си лу;

– де ло по апел ля ци он ной жа ло бе пе ре но сит-
ся на расс мот ре ние вы шес тояще го су да;

– апел ля ци он ная жа ло ба обус лов ли вает ся 
не сог ла сием ли ца, по дав ше го апел ля ци он ную 
жа ло бу, с вы не сен ным ре ше нием вви ду его не-
за кон нос ти и нео бос но ван нос ти;

– суд апел ля ци он ной инс тан ции, пе рес мат-
ри вая де ло, про ве ряет как пра во вую, так и фак-
ти чес кую сто ро ны де ла в том же объеме, что и 
суд пер вой инс тан ции;

– суд апел ля ци он ной инс тан ции вп ра ве: ос-
та вить ре ше ние без из ме не ния, а жа ло бу или 
про тест без удов лет во ре ния; из ме нить ре ше ние 
су да пер вой инс тан ции; от ме нить ре ше ние су-
да пер вой инс тан ции и вы нес ти но вое ре ше ние; 
от ме нить ре ше ние и нап ра вить де ло на но вое 
расс мот ре ние в суд пер вой инс тан ции в слу чае 
установ ле ния на ру ше ний норм про цес суально го 
пра ва, пре дус мот рен ных ГПК РК;

– суд апел ля ци он ной инс тан ции не вп ра-
ве пред ре шать воп ро сы о дос то вер нос ти или 
не дос то вер нос ти то го или ино го до ка за тель ст-
ва, о преиму ще ст ве од них до ка за тель ств пе ред 
дру ги ми, а так же о том, ка кое ре ше ние долж-
но быть вы не се но при но вом расс мот ре нии де-
ла; от ме нить ре ше ние пол ностью или в час ти и 
прек ра тить произ во дс тво по де лу ли бо ос та вить 
заяв ле ние без расс мот ре ния по ос но ва ниям, пре-
дус мот рен ным ГПК РК [3].

Пе ре чис лен ные приз на ки предс тав ляют со-
бой об щую ха рак те рис ти ку апел ля ции как спо-
со ба об жа ло ва ния по станов ле ний су да, не вс ту-
пив ших в за кон ную си лу.

Со дер жа ние норм Граж данс ко го про цес-
суально го ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан, ре гу-
ли рую щих апел ля ци он ное произ во дс тво по об-
жа ло ва нию ре ше ний, сви де тель ст вует о на ли чии 
всех приз на ков, при су щих пол ной апел ля ции.

Апел ля ци он ное произ во дс тво – са мос тоя-
тель ная ста дия граж данс ко го про цес са. Апел-

ля ци он ное произ во дс тво по граж данс ким де лам 
как ста дия граж данс ко го про цес са, осу ще ст-
вляемо го судьями, есть воз буж даемая апел ля-
ци он ной жа ло бой лиц, участ вую щих в де ле, 
дея тель ность су да апел ля ци он ной инс тан ции 
по вто рич но му расс мот ре нию и раз ре ше нию де-
ла по су ще ст ву с целью про вер ки за кон нос ти и 
обос но ван нос ти не вс ту пив ших в за кон ную си лу 
ре ше ний и оп ре де ле ний су дей.

Од ной из реаль ных га ран тии осу ще ст вле ния 
конс ти ту ци он но го пра ва на су деб ную за щи ту и 
вы не се ния су да ми за кон ных и обос но ван ных ре-
ше ний яв ляет ся пра во об жа ло ва ния ре ше ний, не 
ис ту пив ших в за кон ную си лу. Это пра во не за ви-
сит от то го, до пу ще ны ли в дей ст ви тель ности по 
де лу ка кие-ли бо на ру ше ния. Вмес те с тем в не-
ко то рых слу чаях имеют мес то су деб ные ошиб ки 
или упу ще ния, вле ку щие за со бой вы не се ние не-
за кон ных или нео бос но ван ных ре ше ний вс лед - 
с твие неп ра виль но го тол ко ва ния или при ме-
не ния за ко на ли бо не дос та точ ного исс ле до ван  
фак ти чес ких обс тоя тель ств де ла.

За кон пре дос тав ляет участ вую щим в де ле 
ли цам пра во об жа ло ва ния ре ше ний, не вс ту пив-
ших в за кон ную си лу, и воз ла гает обя зан ность 
про вер ки за кон нос ти и обос но ван нос ти су деб-
ных ре ше ний на суд вто рой инс тан ции.

При не се ние жа ло бы, про тес та яв ляет ся ос-
но ва нием воз буж де нии произ во дс тва в су де вто-
рой инс тан ции (апел ля ци он ное произ во дс тво), 
яв ляющей ся од ной из ос нов ных ста дий граж-
данс ко го про цес са.

Инс ти тут апел ля ции – со во куп ность норм 
пра ва, ре гу ли рую щих воз буж де ние дея тель-
ности и са му дея тель ность су да вто рой инс тан-
ции по про вер ке за кон нос ти и обос но ван нос ти 
су деб ных ре ше ний и оп ре де ле ний, не вс ту пив-
ших в за кон ную си лу.

Сле до ва тель но, за да чей апел ля ци он ной инс-
тан ции яв ляет ся обес пе че ние за кон нос ти в дея-
тель ности су дов пер вой инс тан ции, в ко неч ном 
сче те – за щи та прав, сво бод и за кон ных ин те ре-
сов граж дан и ор га ни за ций.

Ха рак тер ны ми чер та ми апел ля ци он ной 
сис те мы Ка за х стана яв ляют ся: де це нт ра ли за-
ция апел ля ци он ных инс тан ций, об лег чающая 
воз мож нос ть лич но го учас тия заин те ре со ван-
ных лиц в за се да нии су да вто рой инс тан ции; 
ши ро кая воз мож нос ть об жа ло ва ния су деб ных 
ре ше ний.
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Ме жи бо вс кая И.В.,  

Ну ра ли на Ж.Д.  

Пра во вые ас пек ты и проб ле мы 
граж данс кой деес по соб нос ти 

не со вер шен но лет них в РК

В дан ной статье оп ре де ляет ся на ли чие как теоре ти чес ких, так и 
прак ти чес ких проб лем, свя зан ных с пра ва ми не со вер шен но лет них и 
с соб лю де нием этих прав, а так же проб ле ма ми за щи ты прав не со
вер шен но лет них. Осо бое вни ма ние об ра щает ся на фор му ли ро ва ние 
юри ди чес ко го оп ре де ле ния пра во во го ста ту са не со вер шен но лет не
го граж да ни на, вы ра бот ка пред ло же ния по со вер шенс тво ва нию за
ко но да тель ст ва, пос вя щен но го граж данс копра во во му по ло же нию 
не со вер шен но лет них. В статье раск ры вают ся проб ле мы инс ти ту та 
эман си па ции не со вер шен но лет них. Выяв ле на и обос но ва на необ хо
ди мос ть со сто ро ны се мей но го за ко но да тель ст ва расс мот реть за
щи ту прав ре бен ка на вос пи та ние и пол но цен но го раз ви тие в семье. 
На ос но ве ана ли за пред ла гает ся ост рая необ хо ди мос ть раз ра бот ки 
науч нообос но ван но го комп лек са мер, соз даю щих сис те му пра во вых 
ус ло вий для реали за ции и ох ра ны прав де тей.

Клю че вые сло ва: не со вер шен но лет ние, семья, ре бе нок, пра во
вой ста тус, эман си па ция.  

Mezhibovskayia Y.V.,  
Nuralina Z.D.

Legal aspects and problems of 
civil capacity of minors in the 

Republic of Kazakhstan

In this article existence of both the theoretical, and practical problems 
connected with the rights of minors and with observance of these rights, 
and also problems of protection of the rights of minors is defined. Special 
attention is paid on a formulation of legal determination of legal status of 
the minor citizen, development of a suggestion for improvement of the 
legislation devoted to civil position of minors. In article problems of insti
tute of emancipation of minors reveal. Need from the family legislation to 
consider protection of the rights of the child for education and full devel
opment in a family is revealed and proved. On the basis of the analysis the 
urgent need of development of a scientifically based package of measures, 
the legal conditions for realization and protection of the rights of children 
creating system is offered.

Key words: minors, family, child, legal status, emancipation.

Ме жи бо вс кая И.В.,  
Ну ра ли на Ж.Д.

Қа зақ стан  
Рес пуб ли ка сын да ғы кә ме лет ке 

тол ма ған дар дың аза мат тық  
ісәре кет қа бі лет ті лі гі нің  

құ қық тық ас пек ті ле рі  
мен мә се ле ле рі 

Ма қа ла да кә ме лет ке тол ма ған дар дың құ қық та ры мен бай ла ныс
ты теория лық жә не тә жі ри бе лік мә се ле лер, олар ды ше шу дің жол
да ры, сон дайақ кә ме лет ке тол ма ған дар дың құ қық та рын қор ғау 
мә се ле ле рі анық та ла ды. Әсі ре се, кә ме лет ке тол ма ған аза мат тың құ
қық тық мәр те бе сі не заң ды тұр ғы дан анық та ма бе ру ге, кә ме лет ке 
тол ма ған дар дың аза мат тыққұ қық тық жағ да йына ар нал ған заң на ма
ны же тіл ді ру бо йын ша ұсы ныс тар ды да йын дауға ерек ше кө ңіл бө лі
не ді. Ма қа ла да кә ме лет ке тол ма ған дар дың эман си па ция инс ти ту ты
ның мә се ле ле рі қа рас ты рыл ған. От ба сы за ңа на ма сы ның та ра пы нан 
жа нұяда ба ла ның тәр биеле нуі мен жанжақ ты да му құ қық та ры ның 
қор ға лу қа жет ті гі анық та лып, не гіз дел ген. Тал дау жұ мы сы бо йын ша 
ба ла лар құ қы қы ғы ның жү зе ге асы ры луы мен қор ғалуына ар нал ған 
құ қық тық жағ дай лар дың жүйе сін ту ды ра тын ғы лы ми не гіз дел ген ша
ра лар ке ше нін әзір леу қа жет ті гі айтыла ды.

Тү йін  сөз дер: кә ме лет ке тол ма ған дар, от ба сы, ба ла, құ қық тық 
мәр те бе, эман си па ция.  
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Введение 

Каж дый из нас яв ляет ся час ти цей своего об ще ст ва, це ло го 
го су да рс тва, да же все го ми ра. Без че ло ве ка, суб ъек та не бы ло 
бы это го це ло го, ко то рый по пра ву дол жен на зы вать ся смыс-
лом жиз ни. Ес ли оку нут ся в глубь на шей древ ней ис то рии или 
же опе реть ся всем ска зан ным ми фам о рож де нии че ло ве чест ва, 
то эра че ло ве чес ко го об ще ст ва и пер вые пра во вые от но ше ния 
бе рут на ча ло от взаимоот но ше ния Ада ма и Евы. Вот эта связь 
и при ве ла к фор ми ро ва нию ка ких-то оп ре де лен ных пра вил, ко-
то рые оп ре де ля ли их мес то и наз на че ние в об ще ст ве. Зна чит, 
издрев ле на ча тые пра во от но ше ния и его нор мы с при хо дом 
каж дой эпо хи ме ня лись и с каж дым разом приобретали обо-
ро ты, уве ли чи вая свою зна чи мос ть. Вот эти нор мы не мог ли 
не кос нуть ся проб ле м, ка сающих ся де тей в граж данс ко-пра во-
вых от но ше ниях, до сих пор яв ляющихся гло баль но-зна чи мой 
проб ле мой все го на ше го ми ра. 

Ос нов ны ми суб ъек та ми, точ нее участ ни ка ми, граж данс ко-
пра во вых от но ше ний яляют ся фи зи чес кие ли ца. Фи зи чес кие 
ли ца де лят ся на со вер шен но лет них и на не со вер шен но лет них 
лю дей. Не со вер шен но лет ние яв ля лись и яв ляют ся свет лым бу-
ду щем на ше го го су да рс тва и их пра во вое сос тоя ние счи тает ся 
од ним из важ ных проб лем в пра во вой сфе ре.

Соот ве тст вен но Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ка за хс тан глав-
ны ми цен нос тя ми го су да рс тва яв ляют ся че ло век, его пра ва, 
сво бо да, за кон ные ин те ре сы и пред поч те ния. Оп ре де лен ные 
пра ва и обя зан нос ти че ло ве ка пре над ле жат ему от рож де ния, 
сос тав ляя его пра вос по соб ность. Не ко то рые пра ва че ло век 
приоб ре тает своими дей ст виями и в ре зуль та те воз ла гает на 
себя оп ре де лен ные обя за тель ст ва. Спо соб ность граж да ни на об-
ла дать пра ва ми и воз ла гать на се бя обя зан нос ти по своей во ле и 
без чьих-ли бо дав ле ний об ра зуют его деес по соб ность.

«С нас туп ле нием со вер шен но ле тия пре дус мот рен ные за ко-
ном пра ва во всей сфе ре граж данс ко-пра во вой жиз не деятель-
ности граж да ни на (граж данс кая пра вос по соб ность) мо гут са-
мос тоя тель но им осу ще ств лять ся в иму ще ст вен ных, тру до вых, 
се мей ных и иных пра во от но ше ниях с фи зи чес ки ми и юри ди-
чес ки ми ли ца ми» [1, с. 27]. Не за ви си мо от воз рас та каж дый 

ПРА ВО ВЫЕ АС ПЕК ТЫ  
И ПРОБ ЛЕ МЫ  

ГРАЖ ДАНС КОЙ  
ДЕЕС ПО СОБ НОС ТИ  

НЕ СО ВЕР ШЕН НО   
ЛЕТ НИХ В РК
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граж да нин об ла дает оп ре де лен ной за ко ном пра-
вос по соб ностью, ко то рая воз ни кает в мо мент 
его рож де ния и прек ра щает ся с его же смер тью. 
Пол ная деес по соб ность граж да ни на устанав ли-
вает ся соот ве тст вен но его воз рас ту и соз на нию. 
Ес ли граж да нин спо со бен уп рав лять своим соз-
на нием и дос тиг во сем над ца ти лет не го воз рас та, 
то это оз на чает о его деес по соб нос ти. Но оп ре де-
лен ная ка те го рия не со вер шен но лет них об ла дает 
не ко то рой деес по соб ностью, ко то рую мож но 
наз вать «час тич ной деес по соб ностью». В на шей 
ры ноч ной эко но ми ке да же не со вер шен но лет ние 
реали зуют оп ре де лен ные дей ст вия и это в ос нов-
ном свя за но с ма те ри альны ми цен нос тя ми. Сле-
дуя из это го, выяв ляет ся необ хо ди мос ть изу чить 
инс ти тут эман си па ции сре ди не со вер шен но лет-
них. Эман си па ция весь ма под роб но исс ле дует-
ся, но неод ноз нач но оце ни вает ся сов ре мен ны-
ми уче ны ми: «В ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки 
инс ти тут эман си па ции со дей ст вует об ре те нию 
не со вер шен но лет ни ми граж да на ми эко но ми чес-
кой са мос тоя тель ности, раз ви тию их спо соб нос-
тей и на вы ков учас тия в тру до вой и предп ри ни-
ма тельс кой дея тель ности» [2, с. 127]. 

Поэто му же осо бо важ но оп ре де лить пра во-
вой ста тус не со вер шен но лет них, ко то рый появ-
ляет ся в та ких си ту ациях. По то му что ли ца, не 
дос тиг шие со вер шен но лет не го воз рас та, не мо-
гут вступать в та кие от но ше ния и в боль шинс-
тве слу чаев де лают ошиб ки, а так же на ру шают-
ся пра ва из-за ма ло об ра зо ван нос ти и кри зи са 
раз ъяс ни тель ной ра бо ты со сто ро ны соот ве тс-
твую щих ор га нов. Свя зи с тем их дей ст вия ог-
ра ни чи вают ся соот ве тст вен но нор ма ми за ко на. 
Эти ог ра ни че ния обес пе чи вают ся ро ди те ля ми, 
усы но ви те ля ми, по пе чи те ля ми, а так же опе ку-
на ми с до пол ни тель ным сог ла сием и от ве тст вен-
ностью. Вот поэто му на науч но-теоре ти чес кой 
ос но ве необ хо ди мо всес то рон нее расс мот ре ние 
по доб ных ак ту аль ных воп ро сов. 

С тех пор, как на ша ст ра на по лу чи ла не за ви си-
мос ть, ох ра на не со вер шен но лет них и го су да рс- 
 т вен ная по ли ти ка по борь бе с детс ким тру дом, 
а так же все ор га ны по де лам, ка сающим ся не со-
вер шен но лет них, ор га ни зуют свою дея тель ность, 
опи раясь на обя зан нос ти, при ня тые на меж ду на-
род ном уров не за ко но да тель ны ми влас тя ми. 

Рес пуб ли ка Ка за хс тан санк цио ни ро ва ла до-
пол ни тель ные по станов ле ния Кон вен ции ООН 
о пра вах не со вер шен но лет них (1989 го да), Кон-
вен ции Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да 
№138 и №182, а так же Кон вен цию о пра вах не-
со вер шен но лет них, про да жа не со вер шен но лет-
них, прос ти ту ция и пор ног ра фия не со вер шен но-
лет них (2000 го да) и т.п.

Проб ле ма за щи ты прав и ин те ре сов не со вер-
шен но лет них су ще ст во ва ла в Ка за х стане во все 
вре ме на, к со жа ле нию, она не ре ше на и се год ня, 
тре буя прис тально го вни ма ния всех упол но мо-
чен ных ор га нов ст ра ны. Со ци ально-эко но ми-
чес кая си ту ация в на шей ст ра не дик тует ост рую 
необ хо ди мос ть раз ра бот ки науч но-обос но ван-
но го комп лек са мер, соз даю щих сис те му пра-
во вых ус ло вий для реали за ции и ох ра ны прав 
де тей. Имен но де ти ока за лись не за щи щен ны ми 
в хо де  со ци ально-эко но ми чес ких ре форм. Рост 
без ра бо ти цы и прес туп нос ти сре ди на се ле ния 
ст ра ны, инф ля ци он ные про цес сы, воору жен ные 
и меж на циональ ные конф лик ты, нравст вен ная 
дег ра да ция, сни же ние уров ня жиз ни ска за лись, 
преж де все го, на семьях и де тях. Поп ро шай ни че-
ст во и бесп ри зор ность, бро дяж ни че ст во, бегс тво 
де тей из се мей из-за жест ко го об ра ще ния с ни-
ми, рост ко ли че ст ва дел о ли ше нии ро ди тельс-
ких прав яв ляют ся до воль но неу те ши тель ны ми 
и от ри ца тель ны ми фак та ми из жиз ни Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан.

С 1990 го да Ка за хс тан яв ляет ся рав ноп рав-
ным участ ни ком Кон вен ции ООН «О пра вах ре-
бен ка», которая вс ту пает в си лу 2 сен тяб ря 1990 
го да. Кон вен ция о пра вах ре бен ка яв ляет ся час-
тью ка за хс танс ко го за ко но да тель ст ва. В соот ве-
тс твии с этим меж ду на род ным пра во вым до ку-
мен том Ка за хс тан при нял на се бя мно гог ран ные 
обя за тель ст ва по обес пе че нию и за щи те прав ре-
бен ка. Су ще ст вует нес колько оп ре де ле ний по-
ня тия «ре бе нок». Они по-раз но му раск ры вают 
его сущ ность. Юри ди чес кое оп ре де ле ние по ня-
тия «ре бе нок» дает ся в Кон вен ции и в За ко не 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О бра ке (суп ру же ст ве) 
и семье». 

Нор мы пра ва, не пос редст вен но пос вя щен-
ные пра вам не со вер шен но лет них де тей, впер-
вые появи лись в за ко но да тель ст ве лишь с при-
ня тием За ко на «О бра ке (суп ру же ст ве) и семье». 
До это го вре ме ни пра ва де тей расс мат ри ва лись 
ск возь приз му пра во от но ше ний ро ди те лей и де-
тей. При этом час то не со вер шен но лет ние в си лу 
не деес по соб нос ти ока зы ва лись не в по ло же нии 
са мос тоя тель ных но си те лей прав, а в по ло же-
нии пас сив ных объек тов ро ди тельс кой за бо ты.  
Вк лю че ние в ко декс от дель ной гла вы, пос вя щен-
ной пра вам не со вер шен но лет них де тей, яви лось 
ша гом на пу ти преодо ле ния та ко го под хо да.

За кон «О пра вах ре бен ка в Рес пуб ли ке Ка-
за хс тан» ре гу ли рует от но ше ния, воз ни кающие 
в свя зи с реали за цией ос нов ных прав и ин те ре-
сов ре бен ка. Ис хо дя из прин ци пов приори тет-
нос ти под го тов ки де тей к пол но цен ной жиз ни 
в об ще ст ве, раз ви тия у них об ще ст вен но зна чи-
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мой и твор чес кой ак тив нос ти, вос пи та ния в них 
вы со ких нравст вен ных ка че ств, пат рио тиз ма и 
граж данст вен нос ти, фор ми ро ва ния на циональ-
но го са мо соз на ния на ос но ве об ще че ло ве чес ких 
цен нос тей ми ро вой ци ви ли за ции га ран ти руются 
их пра ва и ин те ре сы Конс ти ту цией Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан. В пер вую оче редь вни ма ние уде-
ляет ся наи луч ше му обес пе че нию ин те ре сов 
ре бен ка и всех дей ст вий в от но ше нии де тей, 
не за ви си мо от то го, предп ри ни мают ся они го-
су да рст вен ны ми или част ны ми уч реж де ниями, 
за ни мающи ми ся воп ро са ми со ци ально го обес-
пе че ния, су да ми, ад ми нист ра тив ны ми или за ко-
но да тель ны ми ор га на ми и т.д.  Каж дый ре бе нок 
имеет пра во на сох ра не ние своей ин ди ви ду аль-
нос ти – иметь свое имя, фа ми лию, граж данс тво, 
се мей ные свя зи. Это по ло же ние долж но приз на-
вать ся за все ми деть ми без вся ких иск лю че ний 
и без раз ли чия или диск ри ми на ции по приз на ку 
ра сы, цве та ко жи, по ла, язы ка, ре ли гии, по ли ти-
чес ких или иных убеж де ний, на циональ но го или 
со ци ально го проис хож де ния, иму ще ст вен но го 
по ло же ния, рож де ния или ино го обс тоя тель ст-
ва, ка сающе го ся са мо го ребёнка или его семьи. 
«Конс ти ту ция РК про во зг ла шает ра ве нс тво прав 
и сво бод че ло ве ка и граж да ни на не за ви си мо от 
по ла, ра сы, на циональ ности, язы ка, проис хож-
де ния, иму ще ст вен но го и долж ност но го по ло-
же ния, мес та жи тель ст ва, от но ше ния к ре ли гии, 
убеж де ний, при над леж нос ти к об ще ст вен ным 
объеди не ниям, а так же дру гих обс тоя тель ств, 
зап ре щает лю бые фор мы ог ра ни че ния граж дан 
по приз на кам со ци аль ной, ра со вой, на циональ-
ной, язы ко вой или ре ли ги оз ной при над леж нос-
ти» [3, с. 26].

За кон о бра ке (суп ру же ст ве) и семье пре дус-
мат ри вает пра во ре бен ка сво бод но вы ра жать 
свое мне ние. За ко но да тель ст во не ука зы вает ми-
ни маль но го воз рас та, на чи ная с ко то ро го ре бе-
нок об ла дает этим пра вом. 

В Кон вен ции за фик си ро ва но, что та кие пра-
ва пре дос тав ляют ся ре бен ку, спо соб но му сфор-
му ли ро вать собст вен ные вз гля ды. Зна чит, как 
толь ко ре бе нок дос ти гает дос та точ ной сте пе ни 
раз ви тия, он об ла дает пра ва ми вы ра жать свое 
мне ние при ре ше нии в семье лю бо го воп ро са, 
зат ра ги вающе го его ин те ре сы. Мне нию ре бен-
ка при дает ся раз лич ное пра во вое зна че ние, в 
за ви си мос ти от его воз рас та. Кон вен ция пред-
пи сы вает «уде лять вни ма ние вз гля дам ре бен ка в 
соот ве тс твии с его воз рас том и зре лос тью». 

Сог лас но ст. 62 За ко на «О бра ке (суп ру же-
ст ве) и семье», учет мне ния ре бен ка, дос тиг ше-
го 10-лет не го воз рас та, яв ляет ся обя за тель ным. 

До это го воз рас та ре бе нок, спо соб ный вы ра зить 
свои вз гля ды, то же дол жен быть зас лу шан. Но в 
си лу его не со вер шен но ле тия и ма ло ле тс тва, при 
не сог ла сии с его мне нием ро ди те ли, опе ку ны 
и долж ност ные ли ца не обя за ны мо ти ви ро вать 
свое не сог ла сие.

«Брак и семья, ма те ри нс тво, от цо вс тво и 
детс тво на хо дят ся под за щи той го су да рс тва. За-
бо та о де тях и их вос пи та ние яв ляют ся ес те с - 
т вен ным пра вом и обя зан ностью ро ди те лей» 
[4]. Ма те ри нс тво, детс тво, семья предс тав ляют 
со бой взаи мос вя зан ную сис те му со ци аль ных 
фак то ров. То есть это взаимо за ви си мая сис те ма 
в ре шающей сте пе ни оп ре де ляющих сос тоя ние 
об ще ст ва и перс пек ти ву его прог рес сив но го раз-
ви тия, связь, нор мальную сме ну и преемст вен-
ность по ко ле ний, под го тов лен нос ть но вых чле-
нов об ще ст ва к пол но цен ной реали за ции прав и 
обя зан нос тей че ло ве ка и граж да ни на как и фак-
ти чес кую реали за цию этих прав и обя зан нос-
тей в со ци аль ной и част ной жиз не деятель ности. 
Ска зан ное объяс няет, по че му Конс ти ту ция 
объеди няет и кон со ли ди рует тре бо ва ния за щи-
ты го су да рст вом этих инс ти ту тов.

Не со вер шен но лет ние граж да не на ше го го-
су да рс тва долж ны быть за щи ще ны от всех не-
га тив ных как фи зи чес ких, так и нравст вен ных 
воз дейст вий. Так как мы жи вем и прод ви гаем ся 
в ры ноч ной эко но ми ке, где со ци ально-эко но ми-
чес кая сис те ма об ще ст ва раз ви вает ся на ос но ве 
част ной собст вен нос ти и то вар но-де неж ных от-
но ше ний, не га ти вы не мо гут не кос нут ся и не-
со вер шен но лет них граж дан на ше го го су да рс тва. 
Под за щи той прав не со вер шен но лет них по ни-
мает ся сле дующее: вос станов ле ние на ру шен но-
го пра ва, соз да ние ус ло вий, ком пен си рую щих 
имеющую мес то ут ра ту прав, уст ра не ние пре - 
пя тст вий на пу ти осу ще ст вле ния пра ва и др. 

Од ним из важ ней ших прав ре бен ка яв ляет ся 
его пра во на се мей ное вос пи та ние, пре дус мот-
рен ное статье 60 За ко на «О бра ке (суп ру же ст ве) 
и семье». Это пра во, преж де все го, зак лю чает-
ся в обес пе че нии ре бен ку воз мож нос ти жить и 
вос пи ты вать ся в пол но цен ной семье. Се мей ное 
вос пи та ние – наи луч шая фор ма вос пи та ния ре-
бен ка, ко то рую знает че ло ве чест во. Семья для 
ре бен ка яв ляет ся не толь ко сре дой оби та ния, но 
и вос пи та тель ной сре дой. Влия ние семьи осо-
бен но в пе ри од раз ви тии ре бен ка наибо лее пре-
вы шает дру гое вос пи та тель ное воз дейст вие. Се-
мья оли цет во ряет и от ра жает и шко лу, и средс тва 
мас со вой ин фор ма ции, об ще ст вен ные ор га ни за-
ции, дру зей, влия ние ли те ра ту ры и ис ку сс тва. 
Ни ка кие об ще ст вен ные фор мы вос пи та ния не 
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мо гут срав ниться с семь ей, и неод нок рат ные 
по пыт ки за ме нить се мей ное вос пи та ние об ще-
ст вен ным слу жат то му подт верж де нием. Поэто-
му за да чей се мей но го за ко но да тель ст ва яв ляет-
ся за щи та пра ва ре бен ка на вос пи та ние в семье. 
Соот ве тст вен но «За ко ном пре дус мот ре ны оп ре-
де лен ные ме ры по соб лю де нию иму ще ст вен ных 
ин те ре сов не со вер шен но лет них и пре до тв ра ще-
нию воз мож ных фак тов злоу пот реб ле ний со сто-
ро ны не доб ро со ве ст ных ро ди те лей (ис поль зо ва-
ния по лу чен ных на ре бен ка средс тв в своих или 
лю бых дру гих це лях» [5, с. 23]. 

За кон «О бра ке (суп ру же ст ве) и семье» пре-
дус мат ри вает обя зан нос ти по за щи те прав ре-
бен ка ро ди те лей, за кон ных предс та ви те лей, а 
так же ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва и про ку-
ро ра. В наибо лее тя же лом по ло же нии ре бе нок 
ока зы вает ся, ког да его пра ва на ру ше ны ли ца ми, 
приз ван ны ми осу ще ств лять их за щи ту – ро ди те-
ля ми или за ме няющи ми их ли ца ми. В за ко не о 
бра ке (суп ру же ст ве) и семье зак реп ле но пра во 
ре бен ка не пос редст вен но об ра щать ся за за щи-
той от злоу пот реб ле ний со сто ро ны ро ди те лей и 
иных за кон ных предс та ви те лей.

Зак лю че ние

Пра во ре бен ка на ох ра ну здо ровья обес пе-
чи вает ся со вер шенс тво ва нием за ко но да тель ст ва 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан в об лас ти ох ра ны здо ровья 
ре бен ка, про па ган дой и сти му ли ро ва нием здо ро-

во го об ра за жиз ни де тей, обес пе че нием конт ро ля 
за сос тоя нием здо ровья ре бен ка, его ро ди те лей и 
про фи лак ти кой детс ких за бо ле ва ний.

Тре бо ва ния сов ре мен но го граж данс ко го об-
ще ст ва обя зы вают го су да рс тво в ли це ор га нов 
за ко но да тель ной, су деб ной и ис пол ни тель ной 
влас ти осо бо под хо дить к проб ле мам под рас-
тающе го по ко ле ния, при ни мать ме ры по за щи те 
его прав и сво бод, ре шать воп ро сы об ра зо ва тель-
но го и вос пи та тель но го ха рак те ра, пла ни ро вать 
и реали зо вы вать прог рам мы по про фи лак ти ке 
под рост ко вой прес туп нос ти и без над зор нос-
ти. Так, в Дек ла ра ции о пра вах ре бен ка «де тям 
долж на быть обес пе че на со ци альная за щи та и 
пре дос тав ле ны воз мож нос ти и бла го по луч ные 
ус ло вия, ко то рые бы поз во ли ли ему раз ви вать ся 
фи зи чес ки, умст вен но, нравст вен но, в ус ло виях 
сво бо ды и дос тоинс тва», го во рит ся сле дующее: 
«Де ти ми ра не вин ны, уяз ви мы и за ви си мы». 
Они так же лю боз на тель ны, энер гич ны и пол ны 
на дежд. Их вре мя долж но быть вре ме нем ра-
дос ти и ми ра, игр, уче бы и рос та. Их бу ду щее 
долж но ос но вы вать ся на гар мо нии и сот руд ни-
чест ве». Од на ко у мно гих де тей жиз нь ск ла ды-
вает ся ина че.

Ко неч ной целью моего исс ле до ва ния стал 
ана лиз норм дей ст вующе го за ко но да тель ст-
ва, как граж данс ко го, так и се мей но го, ре гу-
ли рующих воп ро сы пра во во го по ло же ния не-
со вер шен но лет них, их прав и за щи ты прав 
не со вер шен но лет них в сов ре мен ных ус ло виях. 
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Ну рах ме то ва Г.Г.,  
Нау хан бай Д.К.

Об щая ха рак те рис ти ка  
пуб лич но го до го во ра  
в граж данс ком пра ве

Дан ная статья пос вя ще на об щей ха рак те рис ти ке пуб лич но го до
го во ра, в именно рас мот ре ны по ня тие и ус ло вия пуб лич но го до го
во ра, суб ъект ный сос тав  до го во ра. Пуб лич ный до го вор яв ляет ся 
юри ди чес ким инс тру мен том обуст рой ст ва хо зяй ст вен ной жиз ни и 
за ни мает осо бое мес то в граж данс ком пра ве, пос коль ку имеет важ
ное зна че ние в пра во вом оформ ле нии раз лич ных об ще ст вен ных от
но ше ний. 

 Клю че вые сло ва: пра во, за кон, пуб лич ный до го вор, до го вор, 
сдел ка. 

Hurahmetova G.G.,  
Hauhanbai D.K.

General characteristics public 
contract in civil law

This article focuses on the overall performance of the public contract. 
The article examined the concept and conditions of a public contract, the 
subject structure of the contract. A public contract is a legal instrument 
arrangement of economic life. Public contract has a special place in civil 
law. Because it is important in the legal design of various public relations. 

Key words: right, law, public contract, a contract deal.

Нұ рах ме то ва Г.Г.,  
Нау хан бай Д.К.

Азаматтық құқықтағы  
жария шартының  

жалпы сипаттамасы

Атал ған ма қа ла жа рия шар ты ның жал пы си пат там асы на ар нал
ған. Ма қа ла да жа рия шар ты ның  тү сі ні гі мен шарт та ры, суб ъек ті лік 
құ ра мы қа рас ты рыл ған. Жа рия шар ты күн де лік ті өмір дің за ңи құ ра
лы бо лып та бы ла ды. Жа рия шар ты аза мат тық құ қық та өзек ті орын 
ала ды, се бе бі, әртүр лі қо ғам дық қа ты нас тар ды құ қық тық рә сім деу
де ма ңыз ды орын ала ды.

Тү йін  сөз дер: құ қық, заң, жа рия шар ты, шарт, мә мі ле.
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Под пуб лич ным до го во ром в ст. 387 ГК РК по ни мает ся до-
го вор, зак лю чен ный ком мер чес кой ор га ни за цией и устанав-
ли вающий ее обя зан нос ти по про да же то ва ров, вы пол не нию 
ра бот или ока за нию ус луг, ко то рые та кая ор га ни за ция по ха-
рак те ру своей дея тель ности долж на осу ще ств лять в от но ше нии 
каж до го, кто к ней об ра тит ся (роз нич ная тор гов ля, пе ре воз ка 
транс пор том об ще го поль зо ва ния, ус лу ги свя зи, энер гос наб же-
ние, ме ди ци нс кое, гос ти нич ное обс лу жи ва ние и т.п.). 

Фи зи чес кие и юри ди чес кие ли ца сво бод ны в установ ле нии 
своих прав и обя зан нос тей на ос но ве до го во ра и в оп ре де ле нии 
лю бых не про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву ус ло вий до го во ра. 

Яв ляясь сог ла ше нием сто рон, клас си чес кий до го вор ст роит- 
 ся на ос но ве соб лю де ния прин ци па сво бо ды до го во ра. Га ран-
тией реали за ции этих ба зо вых по ло же ний слу жит за ко но да-
тель но оформ лен ный в п. 1 ст. 380 ГК РК зап рет на ка кое-ли бо 
по нуж де ние к зак лю че нию до го во ров. Иск лю че ние из не го сде-
ла но лишь для двух ка те го рий обс тоя тель ств: 

1) ког да обя зан ность зак лю чить до го вор пре дус мот ре на за-
ко ном, в том чис ле и ГК РК; 

2) ког да обя зан ность зак лю чить до го вор при ня та по во ле 
са мо го участ ни ка обя за тель ст вен ных от но ше ний. Доб ро воль но 
при ня тое обя за тель ст во по зак лю че нию то го или ино го до го во-
ра впол не соот ве тс твует по ни ма нию пос лед не го как сог ла ше-
ния двух или нес коль ких лиц об установ ле нии, из ме не нии или 
прек ра ще нии граж данс ких прав и обя зан нос тей [1]. 

Та кое обя за тель ст во воз ни кает, нап ри мер, из пред ва ри-
тель но го до го во ра юри ди чес ки рав ных сто рон (ст. 390 ГК РК). 
Но не всег да юри ди чес кое ра ве нс тво сто рон, га ран ти ро ван ное 
пра во вой нор мой, столь же силь но подк реп ле но эко но ми чес-
ки. В этом слу чае сле дует ад ре со вать ся к ка те го рии пуб лич но-
го до го во ра, от но ся ще го ся имен но к той груп пе пе ре чис лен ных 
вы ше обс тоя тель ств, ког да обя зан ность зак лю чить до го вор 
пре дус мот ре на за ко ном. Граж данс кий ко декс (п. 3 ст. 387) не 
до пус кает от ка за ком мер чес кой ор га ни за ции от зак лю че ния 
пуб лич но го до го во ра при на ли чии воз мож нос ти пре дос та вить 
пот ре би те лю соот ве тс твующие то ва ры, ус лу ги или вы пол нить 
для не го оп ре де лен ные ра бо ты. А при нео бос но ван ном ук ло не-
нии ком мер чес кой ор га ни за ции от зак лю че ния пуб лич но го до-

ОБ ЩАЯ  
ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА  

ПУБ ЛИЧ НО ГО  
ДО ГО ВО РА  

В ГРАЖ ДАНС КОМ  
ПРА ВЕ
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го во ра дру гая сто ро на вп ра ве об ра тить ся в суд с 
тре бо ва нием о по нуж де нии зак лю чить до го вор. 

Та ким об ра зом, пу тем вве де ния ка те го рии 
(ти па) пуб лич но го до го во ра за ко но да тель пы-
тает ся обес пе чить оп ти маль ное удов лет во ре-
ние в оп ре де лен ных сфе рах пот реб нос тей эко-
но ми чес ки сла бой сто ро ны, то есть в ос нов ном 
мас со во го пот ре би те ля. Сле до ва тель но, имен но 
пот ре би те ли выс ту пают на сто ро не конт ра ген-
та ком мер чес кой ор га ни за ции, ко то рая, сооб-
ра зуясь с ха рак те ром своей хо зяй ст вен ной дея-
тель ности, долж на осу ще ств лять конк рет ные 
дей ст вия (про дать то вар, вы пол нить ра бо ту, 
ока зать ус лу гу) в от но ше нии каж до го, кто к ней 
об ра тит ся. Об лас тью эко но ми чес кой ак тив нос ти 
та ко го ро да ор га ни за ций яв ляет ся обыч но сфе ра 
удов лет во ре ния об ще ст вен ных нужд (нап ри мер, 
пе ре воз ка транс пор том об ще го поль зо ва ния, 
ус лу ги свя зи, энер гос наб же ние, ме ди ци нс кое 
и иное обс лу жи ва ние). Дан ная сфе ра дея тель-
ности и оп ре де ляет объек ты за рож даю щих ся 
обя за тель ств. 

Из при ве ден ной нор мы вид но, что обя зан-
ность по зак лю че нию до го во ров на вы пол не ние 
ра бот или ока за ние ус луг свя зы вает ся не толь ко 
с фак ти чес ким ха рак те ром дея тель ности суб ъек-
та хо зяй ст во ва ния или его произ во дст вен ны ми 
воз мож нос тя ми (как это пре дус мот ре но в пп. 
1, 3 ст. 387 ГК РК), но и с рам ка ми его ус тав-
ной дея тель ности. Здесь сле дует уточ нить, что 
в нас тоящее вре мя в соот ве тс твии с п. 1 ст. 41 
и п. 2 ст. 35 ГК РК до пус кает ся су ще ст во ва ние 
как об щей, так и спе ци аль ной пра вос по соб нос ти 
юри ди чес ких лиц. Пред мет и це ли дея тель ности 
ком мер чес кой ор га ни за ции обя за тель но оп ре де-
ляют ся уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми лишь в 
осо бых, пре дус мот рен ных за ко ном слу чаях [1]. 
Ви ди мо, поэто му ст. 387 ГК РК свя зы вает реали-
за цию норм о пуб лич ных до го во рах с ха рак те-
ром фак ти чес кой дея тель ности суб ъек та, а не с 
ее фор маль ным от ра же нием в уч ре ди тель ных 
до ку мен тах. Но вмес те с тем и ра нее в су деб ной 
прак ти ке учи ты ва лось, что дея тель ность ис пол-
ни те ля, соот ве тс твующую ус тав ным за да чам, 
да же при от су тс твии пря мых ука за ний об этом в 
уч ре ди тель ных до ку мен тах нель зя рас це ни вать 
как вы хо дя щую за рам ки ус тав ной. 

Сог лас но по ло же ниям ГК РК ус ло вия до го-
во ра мо гут оп ре де лять ся: 

– по ус мот ре нию сто рон, зак лю чающих 
конк рет ный до го вор; 

– при мер ны ми ус ло виями, раз ра бо тан ны ми 
для до го во ров соот ве тс твующе го ви да, опуб ли-
ко ван ны ми в пе ча ти и при ме няемы ми сто ро на-
ми до го во ра; 

– соот ве тс твующи ми обы чаями де ло во го 
обо ро та; 

– обя за тель ны ми для сто рон пра ви ла ми, со-
дер жа щи ми ся в пра во вых ак тах. 

При ме ни тель но к ти пу пуб лич но го до го во ра 
осо бое зна че ние приоб ре тают пос лед ние пра ви-
ла, установ лен ные за ко ном и ины ми пра во вы ми 
ак та ми, дей ст вующи ми в мо мент его зак лю че-
ния. Та ко го ро да пра ви ла (ти по вые до го во ры, 
по ло же ния), обя за тель ные для сто рон при зак-
лю че нии и ис пол не нии пуб лич ных до го во ров, 
вп ра ве из да вать в слу чаях, пре дус мот рен ных 
за ко ном, Пра ви тель ст вом РК. В ка че ст ве при ме-
ра мож но наз вать Пра ви ла пре дос тав ле ния фи-
зи чес ки ми и юри ди чес ки ми ли ца ми тор го вых, 
разв ле ка тель ных, гос ти нич ных, ме ди ци нс ких и 
иных ус луг на тер ри то рии сто ли цы (ут ве рж де ны 
по станов ле нием Пра ви тель ст ва РК от 21 ап ре ля 
2008 го да N 366) [2]. 

В нем, в част нос ти, оп ре де ляют ся: 
– обя за тель ный и до пол ни тель ный объем 

пре дос тав ляемых ус луг; 
– их ка че ст вен ные ха рак те рис ти ки; 
– спе ци альные пра ва и обя зан нос ти хо зяй ст-

вующе го суб ъек та – ис пол ни те ля; 
– льго ты для от дель ных ка те го рий пот ре би-

те лей; 
– це но об ра зо ва тель ная про це ду ра. 
Остано вим ся под роб нее на двух пос лед них 

эле мен тах, имею щих важ ное зна че ние при фор-
ми ро ва нии ус ло вий пуб лич но го до го во ра. Це на 
как сос тав ляющая до го вор ных от но ше ний оп ре-
де ляет ся сог ла ше нием сто рон или ре гу ли рует ся 
упол но мо чен ны ми го су да рст вен ны ми ор га на ми. 
Поэто му воз мож нос ть го су да рст вен но го ре гу ли-
ро ва ния цен (та ри фов) зак ла ды вает ся и в об лас ти 
ис поль зо ва ния пуб лич но го до го во ра. Нап ри мер, 
в За ко не РК «О свя зи», в Пра ви лах пре дос тав ле-
ния ус луг те лег раф ной свя зи ого ва ри вает ся, что 
по от дель ным ви дам ус луг и для оп ре де лен ных 
хо зяй ст вую щих суб ъек тов та ри фы ре гу ли руют-
ся го су да рст вом. 

Но су ще ст вует, к со жа ле нию, и та кая прак-
ти ка, ког да ор га ны ис пол ни тель ной влас ти на 
мес тах осу ще ст вляют не пре дус мот рен ное за-
ко но да тель ст вом ре гу ли ро ва ние цен и та ри фов. 
Дан ные дей ст вия не до пус ти мы и не имеют под 
со бой ка кой-ли бо пра во вой ос но вы. Что бы внес-
ти оп ре де лен ность в этот воп рос и из бе жать в 
даль нейшем неп ра во мер ных ог ра ни че ний прав 
предп рия тий в об лас ти це но об ра зо ва ния, необ-
хо ди мо, на наш взг ляд, нор ма тив но офор мить 
пе ре чень сфер хо зяй ст вен ной дея тель ности и ее 
ре зуль та тов (то ва ров, ра бот, ус луг), от но си тель-
но ко то рых пре дус мот рен тот или иной ме ха-
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низм го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния цен (та-
ри фов). 

Как уже бы ло вы ше ска за но, пуб лич ный до-
го вор – это до го вор, зак лю чен ный ком мер чес-
кой ор га ни за цией, устанав ли вающей ее обя зан-
нос ти по про да же то ва ров, ра бот или ока за нию 
ус луг каж до му, кто к ней об ра тит ся. К чис лу 
суб ъек тов пуб лич но го до го во ра от но сят ся не все 
ком мер чес кие ор га ни за ции, а толь ко те, ко то рые 
вы пол няют оп ре де лен ные (пуб лич ные) ви ды 
дея тель ности.

Од нов ре мен но це ле со об раз но оп ре де лить 
комп лекс пра во мо чий го су да рст вен ных ор га нов 
в об лас ти це но во го ре гу ли ро ва ния и конт ро ля за 
его реали за цией. Проб ле мы це но во го ре гу ли ро-
ва ния в об лас ти при ме не ния пуб лич ных до го во-
ров тес но свя за ны и с воп ро са ми пот ре би тельс-
ких ль гот, боль шинс тво из ко то рых но сят яр ко 
вы ра жен ный це но вой ха рак тер. Вооб ще пре дос-
тав ле ние ка ких-ли бо ль гот (в том чис ле и це но-
вых) для от дель ных ка те го рий пот ре би те лей, 
сооб ра зуясь с прин ци пом рав но дос туп нос ти, 
яв ляет ся иск лю че нием из об ще го пра ви ла, сфор-
му ли ро ван но го в п. 2 ст. 387 ГК РК. Це на то ва-
ров (ра бот, ус луг), а так же иные ус ло вия пуб лич-
но го до го во ра устанав ли вают ся оди на ко вы ми 
для всех пот ре би те лей. Льго ты как иск лю че ние 
из дей ст вующе го пра во во го ре жи ма пре дос тав-
ляют ся толь ко в слу чаях, пре дус мот рен ных ли-
бо за ко ном, ли бо ины ми пра во вы ми ак та ми, и 
долж ны ка сать ся не от дель ных пот ре би те лей, а 
их ка те го рий (групп). Сог лас но п. 5 той же ста-
тьи ГК ус ло вия до го во ра, не соот ве тс твующие 
ука зан ным тре бо ва ниям, не дей ст ви тель ны. Кро-
ме пот ре би тельс ких су ще ст вуют льго ты для 
са мих предп рия тий. Нап ри мер, в соот ве тс твии 
со ст. 14 За ко на о кон ку рен ции ор га нам ис пол-
ни тель ной влас ти зап ре щает ся нео бос но ван но 
на де лять от дель но го хо зяй ст вующе го суб ъек та 
или нес коль ких хо зяй ст вую щих суб ъек тов льго-
та ми, ста вя щи ми их в преиму ще ст вен ное по ло-
же ние по от но ше нию к дру гим хо зяй ст вую щим 
суб ъек там, ра бо тающим на ры нок то го же то ва-
ра [3]. 

 Та кой зап рет необ хо дим с целью соз да ния 
объек тив ных ус ло вий для доб ро со ве ст ной кон-
ку рен ции на рын ке. Там же, где она по эко но ми-
чес ким при чи нам не рен та бель на (нап ри мер, при 
ес те ст вен ной мо но по лии), долж на дей ст во вать 
спе ци альная сис те ма ре гу ли ро ва ния. Бу ду чи ее 
сос тав ной час тью, пуб лич ный до го вор смо жет 
стать пра во вой фор мой воз дейст вия го су да рс-
тва на сфе ры ес те ст вен ной мо но по лии [4]. Тем 
бо лее, что мно гие из них пря мо пе ре чис ле ны в 

ана ли зи руе мой ст. 387 ГК РК и, сле до ва тель но, 
сов па дают с об лас тью при ме не ния пуб лич но-
го до го во ра. В це лом же прин цип установ ле ния 
оди на ко вых ус ло вий пуб лич но го до го во ра для 
всех пот ре би те лей поз во ляет из бе жать раз лич-
но го ро да злоу пот реб ле ний, диск ри ми на ций 
пот ре би те лей (осо бен но со сто ро ны ре гу ли руе-
мых мо но по лий) и при ме нить ти по вые до го вор-
ные фор мы. 

В ГК РК зак реп ле ны ог ра ни че ния для ком-
мер чес ких ор га ни за ций, обоз на чен ных в п. 1 ст. 
387, по зак лю че нию пуб лич ных до го во ров. 

Во-пер вых, ком мер чес кая ор га ни за ция не 
вп ра ве устанав ли вать нео бос но ван ные с точ ки 
зре ния дей ст вующе го за ко но да тель ст ва преиму-
ще ст ва од но го ли ца пе ред дру гим в от но ше-
нии зак лю че ния пуб лич но го до го во ра. Та кое 
преиму ще ст во долж но быть пре дус мот ре но за-
ко ном или ины ми пра во вы ми ак та ми (нап ри мер, 
в ви де внеоче ред но го обс лу жи ва ния). 

Во-вто рых, ком мер чес кая ор га ни за ция не  
вп ра ве от ка зать ся от зак лю че ния пуб лич но го до-
го во ра, ес ли у нее имеют ся воз мож нос ти для пре-
дос тав ле ния пот ре би те лю необ хо ди мых то ва ров, 
ус луг, ра бот. Нео бос но ван ное ук ло не ние ком-
мер чес кой ор га ни за ции от зак лю че ния пуб лич-
но го до го во ра, то есть не зак лю че ние обя зан ным 
предп риятием конк рет но го до го во ра без дос та-
точ ных на то при чин, расс мат ри вает ся как пра во-
вое ос но ва ние для об ра ще ния пот ре би те ля в суд 
с тре бо ва нием о по нуж де нии зак лю чить до го вор 
и о воз ме ще нии при чи нен ных убыт ков. Сто ро на, 
нео бос но ван но ук ло няющаяся от зак лю че ния до-
го во ра, долж на воз мес тить та кие убыт ки. 

Так ка ко вы же пра во вые пос ледст вия, свя-
зан ные с зак лю че нием пуб лич но го до го во ра:

1) иск лю чи тель ный прин цип сво бо ды до го-
во ра, т.е. дан ная ор га ни за ция не вп ра ве вы би-
рать се бе парт не ра по до го во ру, в слу чае от ка за 
мож но об ра щать ся в суд и тре бо вать воз ме ще-
ния убыт ков;

2) ком мер чес кая ор га ни за ция не вп ра ве ока-
зы вать пред поч те ния ко му-ли бо из об ра тив ших-
ся пот ре би те лей (кро ме за ко но да тель но установ-
лен ных ль гот);

3) ус ло вия пуб лич но го до го во ра устанав ли-
вают ся оди на ко вы ми для всех;

4)  спо ры, свя зан ные с зак лю че нием до го во-
ров, ре шают ся в су деб ном по ряд ке 

Нор мы пуб лич но го до го во ра приз ва ны обес-
пе чить, в пер вую оче редь, за щи ту ин те ре сов 
тра ди ци он но приз на ваемой бо лее сла бой сто-
ро ны в пра во от но ше нии – граж да ни на-пот ре-
би те ля. Од на ко, в прак ти чес ком их при ме не нии 
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воз ни кают мно го чис лен ные спо ры о си ле дан-
ных обес пе чи тель ных мер го су да рс тва, осу ще-
ст вляюще го свое вме ша тель ст во в об щие прин-
ци пы част но го пра ва.

Для реали за ции ука зан ных норм, как вид-
но, бу дет иметь клю че вое зна че ние, нас колько 
произ во дст вен но и юри ди чес ки обос но ван но 
ук ло не ние соот ве тс твую щей ком мер чес кой ор-
га ни за ции от зак лю че ния пуб лич но го до го во-
ра. Прак ти ка при ме не ния пред шест вующе го 
ны неш не му ГК за ко но да тель ст ва в сфе ре обя-
за тель но го зак лю че ния до го во ров сви де тель ст-
вует, что обя зан ное юри ди чес кое ли цо, при няв-
шее все за ви ся щие от не го ме ры по над ле жа щей 
ор га ни за ции своей хо зяй ст вен ной дея тель ности, 
в прин ци пе мо жет быть ос во бож де но от обя-
зан нос ти зак лю чить до го вор по мо ти вам не воз-
мож нос ти ис пол не ния конк рет но го за ка за пот-

ре би те ля, так как его вы пол не ние пре вы шает 
произ во дст вен ные (нап ри мер, тех но ло ги чес кие) 
воз мож нос ти предп рия тия. 

Итак, появ ле ние в на шем за ко но да тель ст ве 
спе ци ально го инс ти ту та пуб лич но го до го во ра 
обус лов ле но необ хо ди мос тью за щи ты ин те-
ре сов пот ре би те лей как эко но ми чес ки сла бой 
сто ро ны. В наи боль шей сте пе ни ин те ре сы пот-
ре би те лей обес пе чи вают ся с по мощью доб ро со-
ве ст ной кон ку рен ции. В тех сфе рах, где она по 
тем или иным при чи нам от су тс твует, пот ре би-
тель нуж дает ся в осо бой за щи те, а предп риятия 
– в про ду ман ной сис те ме ре гу ли ро ва ния. Пуб-
лич ный до го вор при ме няет ся и в том, и в дру-
гом слу чае. Поэто му его мож но расс мат ри вать 
как сос тав ную час ть сис те мы го су да рст вен но го 
ре гу ли ро ва ния эко но ми чес ких от но ше ний в Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан. 
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Ата ха но ва С.К.,  

Мол да гу ло ва М.М.

Аза мат тық іс жүр гі зу  
құ қы ғын да ғы  

ерек ше өн ді ріс инс ти ту ты 

Бұл ма қа ла да аза мат тық іс жүр гі зу құ қы ғын да ғы ерек ше іс жүр
гі зу ту ра лы анық та ма бе ріл ді. Жал пы түр де түр ле рі не тоқ та лып, тү
сі нік бе ріл ді. Ерек ше іс жүр гі зу дің кей бір түр ле рі қай сот та қа ра ла
тын ды ғы анық тал ды. 

Түйін сөз дер: аза мат тық құ қық, ерек ше іс жүр гі зу, сот.

Atahanova S.K.,  
Moldagulova M.M.

The special production  
is in civil procedure

«Res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest». In this 
article examined special произд водс та in a civil law. Concept and types 
of the special production. The purpose of this work – the production of 
special consideration as a form of civil procedure. The need to achieve this 
goal determines the structure of the work.

Key words: civil law, special production, court.

Ата ха но ва С.К.,  
Мол да гу ло ва М.М.

Осо бое произ во дс тво  
граж данс ко 

про цес суаль ном пра ве

В дан ной статье расс мат ри вает ся осо бое произ водс тво в граж
данс ком пра ве. По ня тие и ви ды осо бо го произ во дс тва. Цель дан ной 
ра бо ты – расс мот ре ние осо бо го произ во дс тва как вида граж данс ко
го про цес са. Необ хо ди мос ть дос ти же ния пос тав лен ной це ли обус
лов ли вает ст рук ту ру ра бо ты.

Клю че вые сло ва: пра во, граж данс кое пра во, осо бое произ во дс
тво, суд.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      59

ӘОЖ 347.9.03 Ата ха но ва С.К., *Мол да гу ло ва М.М.
Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті,  

Қа зақ стан Республикасы, Ал ма ты қ.  
*E-mail: Mahshuk___91@mail.ru

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы «Әр кім нің өз 
құ қық та ры мен бос тан дық та ры ның сот ар қы лы қор ғалуына құ-
қы ғы бар» деп көр се тіп бе ре ді [1].  Елі міз дің әр бір аза ма ты сот 
ар қы лы өз құ қық та рын қал пы на кел ті ріп не құ қық та рын нақ ты 
ай қын дай ала ды. Аза мат тық іс жүр гі зу дің бар лық сот ісін жүр-
гі зу тү рі оған үл кен сеп ті гін ти гі зе ді.  

Ерек ше іс жүр гі зу инс ти ту ты  аты на сай бі рін ші инс тан ция-
лық  сот та қа ра ла тын  аза мат тық іс жүр гі зу де сот ісін жүр гі-
зу дің  үшін ші  ерек ше тү рі.  Ерек ше іс жүр гі зу де ге ні міз – бұл 
аза мат тық іс жүр гі зу де гі  іс тер қа та ры на жат қы зы ла тын, құ қық 
ту ра лы дау жоқ жә не қор ғау дың ерек ше амал да ры  мен тә сіл-
де рін қол да на оты рып, бел гі лі бір за ңи фак ті не ме се за ңи мән 
– жай лар дың оқи ға ның болуын  анық тайт ын, но та ри ат жә не 
АХАЖ ор ган да рын да бе ріл ген құ жат тар дың заң ды лы ғын тек-
се ре тін, заң мен бел гі лен ген аза мат тық іс жүр гі зу дің дер бес бір 
са ты сы. 

Аза мат тық іс жүр гі зу де гі  сот тың қа ра уына жа та тын бар-
лық іс тер:

• Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу іс те рі:
• Та лап қою ар қы лы іс жүр гі зу іс те рі;
• Ерек ше та лап қою ар қы лы іс жүр гі зу іс те рі;
• Ерек ше іс жүр гі зу іс те рі деп бө лі не ді.
Ең ал ғаш ерек ше іс жүр гі зу инс ти ту ты ның ерек ше лік те рін 

жә не проб ле ма ла рын  XX ға сыр дың 60-шы жыл да ры ға лым дар 
зерт тей бас та ды.  Ерек ше іс жүр гі зу дің пә ні не қа тыс ты мә се ле 
қа зір гі таң да ға лым дар ара сын да бі різ ді лік ке кел ті ріл ме ген. Се-
бе бі, кей бір ға лым дар ерек ше іс жүр гі зу бо йын ша қор ға ла тын 
іс тер тек заң мен қор ға ла тын мүд де ні қа рас тыр ған дық тан, аза-
мат тық іс жүр гі зу де ерек ше іс жүр гі зу бо йын ша қоз ға ла тын іс-
тер дің не гіз гі пә ні заң мен қор ға ла тын мүд де деп есеп тейді. Ал 
бас қа ға лым дар дың айт уы бо йын ша аза мат тық іс жүр гі зу де гі 
ерек ше іс жүр гі зу дің пә ні – ма те ри ал дық суб ъек тив тік құ қық. 
Ерек ше іс жүр гі зу инс ти ту тын да пән нің объек ті сі бо лып қоз-
ғал ған іс бо йын ша заң мен қор ға ла тын мүд де та ны ла ды. Ерек-
ше іс жүр гі зу дің пә ні – ма те ри ал дық суб ъек тив тік құ қық деп 
та ны ған ға лым дар үшін объек ті сі – суб ъек тив тік құ қық бо лып 
есеп те ле ді.

АЗА МАТ ТЫҚ  
ІС ЖҮР ГІ ЗУ  

ҚҰ ҚЫ ҒЫН ДА ҒЫ   
ЕРЕК ШЕ  

ӨН ДІ РІС ИНС ТИ ТУ ТЫ 
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Аза мат тық іс жүр гі зу құ қы ғын да ғы  ерек ше өн ді ріс инс ти ту ты 

Не гіз гі ерек ше лік те рі:
• құ қық ту ра лы дау бол майды. Сон дық тан 

ерек ше сот ісін жүр гі зу де: қар сы та лап қою, 
тиіс ті емес жа уап кер ді ауыс ты ру, бі тім гер ші лік 
ке лі сім бе кі ту, іс ті ара лық сот тың қа ра уына бе-
ру сияқ ты инс ти тут тар орын ал май ды. Ерек ше 
іс жүр гі зу де құ қық ту ра лы дау бол ма ған дық тан 
мүд де лі қа ра ма-қай шы та рап тар да бол майды. 
Бі рақ, сот қа мүд де ле рі өза ра бай ла ныс ты бір не-
ше тұл ға жү гі нуі мүм кін (тең та лап қоюшы лар); 

• ерек ше іс жүр гі зу тәрті бі мен іс қоз ғаушы 
тұл ға арыз бе ру ші деп ата ла ды;

• ерек ше іс жүр гі зу ба ры сын да құ қық ту ра-
лы дау пай да бол са, сот іс ті та лап қою бо йын ша 
іс жүр гі зу тәрті бі мен қа рау ту ра лы ұйға рым шы-
ға ра ды. Іс та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу тәрті-
бі мен оның қоз ға лу ор ны бо йын ша қа ра ла ды [2].

Ерек ше іс жүр гі зу дің  та лап қою ар қы лы іс 
жүр гі зу ден айыр ма шы лы бар. Бұл айыр ма шы-
лық сот ісін жүр гі зу дің осы тү рі нің құ қық тық 
те гі не жә не оның жал пы про цес суал дық ерек-
ше лік те рі нің си па ты на, ерек ше іс жүр гі зу дің әр 
са нат та ғы іс тер дің же ке ерек ше лік те рі не бай ла-
ныс ты анық та ла ды. 

Аза мат тық іс жүр гі зу ко дек сі нің 289 ба бы на 
сәй кес сот ерек ше іс жүр гі зу тәр ті бі мен қа рай - 
т ын іс тер ге:

1) заң дық ма ңы зы бар фак ті лер ді анық тау ту-
ра лы; 

2) аза мат ты ха бар-ошар сыз кет ті деп та ну ту-
ра лы жә не аза мат ты қайт ыс бол ды деп жа риялау 
ту ра лы;

3) аза мат ты әре кет ке қа бі ле ті шек теу лі не ме-
се әре кет ке қа бі лет сіз деп та ну ту ра лы;

3-1) кә ме лет ке тол ма ған дар ды ар наулы бі лім 
бе ру ұйым да ры на не ме се ерек ше ре жим де ұс-
тайт ын ұйым дар ға жі бе ру ту ра лы;

4) аза мат ты пси хи ат риялық ста ционар ға 
мәж бүр леп жат қы зу ту ра лы; 

4-1) қар жы ұйым да рын жә не бас ұйым ре-
тін де банк конг ло ме ра ты на кі ре тін жә не қар-
жы ұйым да ры бо лып та был майт ын ұйым дар ды 
қайта құ ры лым дау ту ра лы;

5) заң ды тұл ға лар мен же ке кә сіп кер лер дің 
банк рот ты ғы ту ра лы;

5-1) заң ды тұл ға лар ды оңал ту ту ра лы;
5-2) заң ды тұл ға лар ды же дел де тіл ген оңал ту 

ту ра лы;
6) жыл жы ма лы зат ты ие сіз деп та ну жә не 

жыл жы майт ын мү лік ке ком му нал дық мен шік 
құ қы ғын та ну ту ра лы; 

7) аза мат тық хал ак ті ле рі жа зу ла ры ның дұ-
рыс емес ті гін анық тау ту ра лы; 

8) но та ри ат тық әре кет тер ге не ме се олар ды 
жа саудан бас тар ту ға ша ғым дар бо йын ша; 

9) ба ға лы қа ғаз дар көр се ту ші адам ның жо-
ғал ған ба ға лы қа ғаз дар жә не ор дер лік ба ға лы қа-
ғаз дар (ша қыр ту ісін жүр гі зу) бо йын ша құ қық-
та рын қал пы на кел ті ру ту ра лы; 

10) ба ла асы рап алу ту ра лы; 
11) Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жә не (не ме-

се) бас қа мем ле кет тің аума ғын да экс тре ми зм ді 
не ме се тер ро рис тік қыз мет ті жү зе ге асы ра тын 
ше тел дік не ме се ха лы қа ра лық ұйым ды экс тре-
мис тік не ме се тер ро рис тік ұйым деп та ну ту ра-
лы, со ның ішін де оның өз ата уын  өз ге рт ке нін 
анық тау ту ра лы, сон дай-ақ Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның аума ғын да та ра ты ла тын ақ па рат тық 
ма те ри ал дар ды экс тре мис тік деп та ну ту ра лы;

11-1) ше тел дік ті не ме се аза мат ты ғы жоқ 
адам ды Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на ма-
сын бұз ға ны үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ше гі нен шы ға рып жі бе ру ту ра лы;

12) Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да 
та ра ты ла тын, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң-
на ма лық ак ті ле рі не қай шы ке ле тін ақ па ра ты бар 
ше тел дік бұ қа ра лық ақ па рат құ ра лы ның өні мін 
заң сыз деп та ну ту ра лы іс тер жа та ды [3]. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Конс ти ту-
цияға сәй кес адам құ қық та ры мен бос тан дық-
та ры та ны ла ды жә не олар ға ке піл дік бе рі ле ді.  
Адам құ қық та ры мен бос тан дық та ры әр кім ге ту-
мы сы нан жа зыл ған, олар аб со лют ті деп та ны ла-
ды, олар дан еш кім айыра ал май ды, заң дар мен 
өз ге де нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің маз-
мұ ны мен қол да ны луы осы ған қа рай анық та ла-
ды  [1]. Осы нақ ты ай қын дал ған нор ма ерек ше 
іс жүр гі зу дің бар лық тү рін аза мат тар ға пай да-
ла ну ға мүм кін дік бе ре ді.  Бір не ше тү рі не же ке 
тоқ та лар бол сақ, заң дық ма ңы зы бар фак ті лер ді 
анық тау  ке зін де сот аза мат тар дың же ке не мү-
лік тік құ қық та ры ның ту уын , туын дау не гіз де-
рін, өз гер уіне не тоқ талуына бай ла ныс ты фак ті-
лер ді анық тайды. Мы са лы:

Адам дар ара сын да ғы туыс тық қа ты нас тар;
 Тууы, қайт ыс бо лу, ба ла асы рап алу, не ке ле-

су ді ажы ра су ды жә не қайт ыс бо лу ды тір кеу;
Мү лік ті мен шік, ша ру ашы лық жүр гі зу ора-

лым ды бас қа ру құ қық та рын иеле ну пай да ла ну 
жә не оған би лік ету;

Аза мат ты ха бар-ошар сыз кет ті деп та ну ту ра-
лы жә не аза мат ты қайт ыс бол ды деп жа риялау ту-
ра лы арыз оны бе ру ші аза мат тық тұр ғы лық ты же-
рі бо йын ша жә не ха бар-ошар сыз кет кен аза мат тың 
соң ғы тұр ғы лық ты же рін де гі сот қа бе рі ле ді. 

Аза мат тық ко де кс тің 28 ба бы на сәй кес «Егер 
аза мат тың тұр ғы лық ты жерiнде ол ту ра лы бiр 
жыл бойы де рек тер бол ма са, мүд делi адам дар-
дың ары зы  бо йын ша сот оны ха бар-ошар сыз 
кеттi деп та нуы мүмкiн.  Ха бар-ошар сыз кет кен 
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аза мат ту ра лы соң ғы де рек тер алын ған күндi 
анық тау мүмкiн бол ма ған жағ дайда жоқ адам 
ту ра лы соң ғы де рек тер алын ған ай дан кейiнгi 
ай дың бiрiншi күнi, ал бұл айды анық тау мүмкiн 
бол ма ған жағ дайда ке лесi жыл ғы бiрiншi қаң тар 
ха бар-ошар сыз ке тудiң бас тал ған күнi деп есеп-
те ледi».[4] Осын дай заң да көр се тіл ген де рек тер 
пай да бол ған жағ дайда іс тің жү зе ге асы рылуын  
аза мат тық іс жүр гі зу де гі ерек ше іс жүр гі зу са ты-
сы жү зе ге асы ра ды.

Аза мат тық ко де кс тің 31-ба бы на сәй кес 
«Аза мат ты өлдi деп жа риялау

 Егер аза мат тың тұр ғы лық ты жерiнде ол ту-
ра лы үш жыл бойы де рек тер бол ма са, ал егер 
ол өлiм қа терi төн ген не ме се жа за тайым оқи-
ға дан қа за тап ты деп жо ра мал дау ға негiз бо ла-
тын жағ дай лар да ал ты ай бойы ха бар-ошар сыз 
жо ға лып кет се, мүд делi адам дар дың ары зы  бо-
йын ша сот оны өлдi деп жа риялауы мүмкiн.  
Со ғыс қи мыл да ры на бай ла ныс ты ха бар-ошар-
сыз жо ға лып кет кен әс ке ри қыз метшi не ме се 
өз ге адам со ғыс қи мыл да ры аяқ тал ған күн нен 
бас тап кемiнде екi жыл өт кен нен кейiн өлдi деп 
жа рияла нуы мүмкiн. 

Өлдi деп жа риялау ту ра лы сот шешiмi заң ды 
күшiне ен ген кү ні өлдi деп жа риялан ған адам ның 
өл ген күнi бо лып есеп те ледi. Өлiм қа терi төн ген 
не ме се жа за тайым оқи ға дан қа за тап ты деп жо-
ра мал дау ға негiз бо ла тын жағ дай лар да ха бар-
ошар сыз жо ға лып кет кен адам өлдi деп жа риялан-
ған рет тер де сот бұл адам ның ша ма мен қа за 
тап қан күнiн оның өл ген күнi деп та нуы мүмкiн.  
Адам ды өлдi деп жа риялау ту ра лы заң ды күшiне 
ен ген сот шешiмiнiң негiзiнде аза мат тық хал 
актiлерiн жа зу кiтап та ры на оның өл генi ту ра лы 
жаз ба жа са ла ды. Бұл жаз ба ның нә ти же лерi де 
нақ ты өлiм ту ра лы жаз ба ның нә ти же лерi сияқ ты 
бо ла ды»[4].  Ерек ше іс жүр гі зу са ты сы ар қы лы 
жү зе ге асы ры лып жә не тек сот тың ше ші мі не гі-

зін де ға на аза мат ты өл ді деп жа риялап не ха бар- 
ошар сыз кет ті деп та ни мыз.

Аза мат ты әре кет ке қа бі ле ті шек теу лі не ме се 
әре кет ке қа бі лет сіз деп та ну ту ра лы іс спирт тік 
ішім дік тер ге, есірт кі зат тар ға құ нық қан тұл ға-
лар ға қа тыс ты оның от ба сы мү ше ле рі, про ку ор, 
қам қор шы не қор ған шы ор ган ның ары зы бо йын-
ша сот іс қоз ғайды.  

Аза мат ты әре кет қабiлеттiлiгi жоқ деп 
та ну. Жүй ке ауруы не ме се ақыл-есiнiң кемдiгi 
сал да ры нан өз әре кет терiнiң мәнiн түсiне ал май-
т ын не ме се не iсте генiн бiлмейт iн аза мат ты  сот 
әре кет қабiлеттiлiгi жоқ деп та нуы мүмкiн, со-
ған бай ла ныс ты оған қор ған шы лық белгiле недi.  
  Әре кет қабiлеттiлiгi жоқ деп та ныл ған аза мат-
тың аты нан мәмiле лердi оның қор ған шы сы жа-
сай ды. Әре кет қабiлеттiлiгi жоқ адам сауы ғып 
кет кен не ме се ден сау лы ғы едәуiр жақ сар ған 
жағ дайда сот оны әре кет қабiлеттiлiгi бар деп та-
ни ды, бұ дан кейiн одан қор ған шы лық алы на ды.

Аза мат тың әре кет қабiлеттiлiгiн шек теу.  
Спирт iшiмдiктерiне не ме се есiрткi зат тар ға 
са лы ну сал да ры нан өзiнiң от ба сын ма те ри ал-
дық жа ғы нан ауыр жағ дайға ұшы рат қан аза-
мат тың әре кет қабiлеттiлiгiн сот Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық iс жүргiзу ко-
дексiнде белгiлен ген тәртiп бо йын ша шек теуi 
мүмкiн. Оған қам қор шы лық белгiле недi. Ол тұр-
мыс тық ұсақ мәмiле лердi өз бетiнше жа сауға 
құ қы лы. Бас қа мәмiле лер жа сауды, сон дай-ақ 
та бы сын, зей не та қы сын жә не өз ге де кiрiстерiн 
алу ды жә не олар ға билiк етудi ол тек қам қор-
шы сы ның келiсiмiмен ға на жү зе ге асы ра ала ды. 
Аза мат спирт iшiмдiктерiне не ме се есiрткi зат-
тар ға жә не на ша қор лық қа са лы ну ды тоқ тат қан 
жағ дайда сот оның әре кет қабiлеттiлiгiне қойыл-
ған шек теудiң күшiн жояды. Сот шешiмiнiң 
негiзiнде аза мат қа белгiлен ген қам қор шы лық-
тың күшi жойыла ды.
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Су лей ме но ва С.Ж.,  
До ща нов Н.Б.

Пра во вое ре гу ли ро ва ние 
 фир мен ных наиме но ва ний

В дан ной статье расс мот ре но дей ст вующее за ко но да тель ст во 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан по воп ро сам пра во вой ох ра ны раз ных средс тв 
ин ди ви ду али за ции хо зяй ст вую щих суб ъек тов и ре зуль та тов их дея
тель ности, как: фир мен ные наиме но ва ния, то вар ные зна ки, наиме но
ва ния мест проис хож де ния то ва ра. Наибо лее проб лем ным яв ляет ся 
оп ре де ле ние фир мен но го наиме но ва ния как средс тва ин ди ви ду али
за ции участ ни ков граж данс ко го обо ро та.

Клю че вые сло ва: фир мен ное наиме но ва ние, объект граж данс ких 
прав, граж данс кое пра во, ком мер чес кое обоз на че ние.

Suleimenova S.Zh.,  
Doschanov N.B.

Legal regulation oftrade names

This article deals withthe current legislationof the Republic ofKazakh
stanon the legal protectionof differentmeans of individualizationof busi
ness entities andtheir performance,asbrand names, trademarks, appella
tions of origin. The most problematicis the definition ofa trade nameas 
ameans of individualization ofparticipants in civil commerce.

Key words: company name, the object of civil rights, civil law, com
mercial designation.

Су лей ме но ва С.Ж.,  
До ща нов Н.Б.

Сауда атау ла ры   
құ қық тық рет теу

Бұл ма қа ла да б рен д а тау ла ры,  тауар таң ба ла рын, тауар шы ға рыл
ған жер лердiң атау ла рын, сон дайкә сіп кер лік суб ъек ті ле рі нің жә не 
олар ды ң о рын да лу  да ра лау түр лі  құ рал да рын  құ қық тық қор ғау ту ра
лы Қа зақ стан  Рес пуб ли ка сы ның қол да ныс та ғы  заң на ма сы на сәй ке с 
ай на лы са ды. Ең проб ле ма лық аза мат тық ком мер ция қа ты су шы лар
дың да ра лау құ ра лы ре тін де сау да атауы ның анық та ма сы бо лып та
бы ла ды. 

Тү йін  сөз дер: ком па ния атауы, аза мат тық құ қық тар объек ті сі, 
аза мат тық құ қық, ком мер циялық нұс қау.
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Науч ный и прак ти чес кий ин те рес к исс ле до ва нию проб-
ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния фир мен но го 
наиме но ва ния и ком мер чес ко го обоз на че ния в граж данс ком 
за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Ка за хс тан обус лов ле но тем, что 
они яв ляют ся важ ны ми инс тру мен та ми для соз да ния имид жа 
биз не са в предс тав ле нии ны неш них и по тен циаль ных клиен тов 
или для ло ка ли за ции биз не са на рын ке.

Тра ди ци он но фир мен но му наиме но ва нию и ком мер чес ко-
му обоз на че нию уде ля лось ма ло вни ма ния при ха рак те рис ти-
ке средс тв ин ди ви ду али за ции, при чем в имею щих ся научных 
ра бо тах, в ос нов ном, раск ры вает ся со дер жа ние фир мен но го 
наиме но ва ния и ком мер чес ко го обоз на че ния и пра во вая при-
ро да пра ва на не го.

По ня тие «фир ма» (фир мен ное наиме но ва ние) да ва лось 
мно гими уче ными.

Нап ри мер, П.П. Ци то вич оп ре де лял фир мен ное наиме но ва-
ние как имя, под ко то рым ве дет ся тор гов ля дан но го ли ца [1].

В свою оче редь, Г.Ф. Шер ше не вич отож деств лял «фир му» с 
наз ва нием тор го во го предп рия тия как обо соб лен но го част но го 
хо зяй ст ва [2].

А.И. Ка мин ка, ана ли зи руя два оп ре де ле ния тор го вой фир-
мы, а имен но фир мен ное наиме но ва ние как наз ва ние тор го во го 
предп риятия и как обоз на че ние собст вен ни ка тор го во го предп-
рия тия, при шел к вы во ду о том, что не имеет смыс ла приз на-
вать фир му предп риятием, так как та кое приз на ние с необ хо ди-
мос тью при ве ло бы нас к зап ре ту пе ре но сить фир му на дру гое 
предп риятие то го же ли ца или вес ти под од ной и той же фир-
мой нес колько раз лич ных предп рия тий [3].

В ли те ра ту ре со ве тс ко го пе ри ода вс тре чают ся сле дующие 
оп ре де ле ния: «фир ма – это наиме но ва ние, под ко то рым вла-
де лец предп рия тия, еди но лич но или как юри ди чес кое ли цо, 
выс ту пает в тор го вом обо ро те»; «фир мой на зы вает ся то имя, 
под ко то рым тор го вое (в том чис ле и тор го во-про мыш лен ное) 
предп риятие выс ту пает в обо ро те и ко то рое ин ди ви ду али зи рует 
это предп риятие в ря ду дру гих участ ни ков обо ро та»; «фир мой 
на зы вает ся наиме но ва ние предп рия тия». Та ким об ра зом, глав-
ное наз на че ние фир мен но го наиме но ва ния – это ин ди ви ду али-
за ция участ ни ков граж данс ко го обо ро та, суб ъек та предп ри ни-

ПРА ВО ВОЕ  
РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ  

ФИР МЕН НЫХ  
НАИМЕ НО ВА НИЙ
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ма тельс кой дея тель ности сре ди по доб ных ему 
суб ъек тов, т.е. юри ди чес ких лиц, за ни мающих-
ся предп ри ни ма тельс кой дея тель ностью. От сю-
да сра зу  стано вит ся яс но, что не ком мер чес кие 
юри ди чес кие ли ца иметь фир мен ное наиме но ва-
ние не мо гут.

Сог лас но ГК РК не до пус кает ся ис поль зо ва-
ние юри ди чес ким ли цом фир мен но го наиме но-
ва ния, тож дест вен но го фир мен но му наиме но ва-
нию дру го го юри ди чес ко го ли ца или сход но го с 
ним до сте пе ни сме ше ния, ес ли ука зан ные юри-
ди чес кие ли ца осу ще ст вляют ана ло гич ную дея-
тель ность и фир мен ное наиме но ва ние вто ро го 
юри ди чес ко го ли ца бы ло вк лю че но в еди ный го-
су да рст вен ный реестр юри ди чес ких лиц ра нее, 
чем фир мен ное наиме но ва ние пер во го юри ди-
чес ко го ли ца [4].

Ис хо дя из смыс ла дан ной статьи, мож но сде-
лать вы вод, что юри ди чес кое ли цо мо жет иметь 
фир мен ное наиме но ва ние, ко то рое:

– не бы ло ис поль зо ва но дру гим юри ди чес-
ким ли цом для осу ще ст вле ния ана ло гич ной 
дея тель ности (нап ри мер, не мо жет быть две ту-
рис ти чес кой фир мы под наз ва нием «Нео-тур» и 
т.п.). Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма зна че ния 
не имеет;

– не бы ло вк лю че но в еди ный го су да рст вен-
ный реестр юри ди чес ких лиц и зак реп ле но за 
фир мой, ко то рая имеет сход ную ор га ни за ци он-
но-пра во вую фор му с ре ги ст ри руемым юри ди-
чес ким ли цом.

При чем два этих ком по нен та долж ны быть 
в со во куп нос ти. Тре бо ва ния, пред ъяв ляемые к 
фир мен но му наиме но ва нию и име нуемые прин-
ци па ми фир мы, пре доп ре де ляют ст рук ту ру 
пос лед ней. Мо дель ука зан ной ст рук ту ры бы ла 
пред ло же на В.В. Ро зен бер гом в 1914 го ду и до 
пос лед не го вре ме ни не пре тер пе ла ка ких-ли бо 
су ще ст вен ных из ме не ний [5].

В ст рук ту ре фир мен но го наиме но ва ния вы-
де ляет ся две час ти: ос нов ная и необ хо ди мая. 
Ос нов ная час ть име нует ся кор пу сом фир мы, 
а необ хо ди мая – до бав ле ниями. В ли те ра ту ре  
вс тре чают ся раз лич ные точ ки зре ния на сос тав 
этих час тей. Так, В.В. Ро зен берг по ла гал, что 
со дер жа нием кор пу са фир мы яв ляет ся ука за ние 
на вла дель ца предп рия тия, а «эти про чие от но-
ше ния на хо дят свое от ра же ние в до бав ле ниях к 
кор пу су фир мы. К чис лу та ких имен но от но ше-
ний предп риятия от но сят ся:

1) юри ди чес кая фор ма вла де ния тор го во-
про мыш лен ным предп риятием (еди но лич ное, 
пол ное то ва ри щест во, ак ционер ная ком па ния);

2) ука за ния, слу жа щие для от ли чия лич нос ти 
вла дель ца или предп риятия (нап ри мер, «преем-

ник», «вдо ва», «братья», обоз на че ние пред ме та 
предп риятия и т.п.);

3) рек лам ные при бав ки («цент раль ный», 
«единст вен ный», «ста рей ший» и т.п.)».

При этом ак ционер ная ком па ния, по об ще-
му пра ви лу, имеет фир му не имен ную, а п ред-
мет ную. Наз ва ние ак ционер но го об ще ст ва или 
заимс твует ся от пред ме та его дея тель ности, или 
предс тав ляет спе ци ально при ду ман ное наиме-
но ва ние.

Ана ли зи руя науч ную ли те ра ту ру по воп ро-
сам ст рук ту ры фир мен но го наиме но ва ния, мож-
но сде лать вы вод, что кор пу сом фир мы яв ляет ся 
ука за ние на ор га ни за ци он но-пра во вую фор му, 
а до бав ле ниями – собст вен но наз ва ние юри ди-
чес ко го ли ца, иден ти фи ци рующее конк рет но го 
участ ни ка предп ри ни ма тельс кой дея тель ности.

Дей ст вующее за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан дает ос но ву пра во вой ох ра ны раз ных 
средс тв ин ди ви ду али за ции хо зяй ст вую щих суб ъ - 
ек тов и ре зуль та тов их дея тель ности, как: фир-
мен ные наиме но ва ния, то вар ные зна ки, наиме-
но ва ния мест проис хож де ния то ва ра.

Наибо лее проб лем ным, на наш взг ляд, яв-
ляет ся оп ре де ле ние фир мен но го наиме но ва-
ния как средс тва ин ди ви ду али за ции участ ни-
ков граж данс ко го обо ро та. Са мо оп ре де ле ние 
фир мен но го наиме но ва ния, в ст ро гом смыс ле 
это го сло ва, за ко но да тель но не зак реп ле но. В 
соот ве тс твии со ст. 38 Граж данс ко го ко дек са 
РК юри ди чес кое ли цо как суб ъект граж данс ких 
прав долж но иметь свое наиме но ва ние. Наиме-
но ва ние юри ди чес ко го ли ца, яв ляюще го ся ком-
мер чес кой ор га ни за цией, пос ле ре ги ст ра ции 
юри ди чес ко го ли ца яв ляет ся его фир мен ным 
наиме но ва нием. Имен но под этим фир мен ным 
наиме но ва нием юри ди чес кое ли цо вно сит ся в 
еди ный го су да рст вен ный ре ги стр юри ди чес ких 
лиц.

На ос но ва нии при ве ден но го по ло же ния мож-
но сде лать вы вод, что фир мен ное наиме но ва ние 
– это наиме но ва ние ком мер чес ко го юри ди чес ко-
го ли ца как суб ъек та пра ва. К чис лу ком мер чес-
ких юри ди чес ких лиц за ко но да тель но от не се ны 
сле дующие ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы 
юри ди чес ких лиц: хо зяй ст вен ные то ва ри щест-
ва (пол ные, ком ман дит ные то ва ри щест ва, то-
ва ри щест ва с ог ра ни чен ной и до пол ни тель ной 
от ве тст вен ностью), ак ционер ные об ще ст ва, 
произ во дст вен ные коопе ра ти вы, го су да рст вен-
ные предп рия тия. Сле до ва тель но, наз ва ния этих 
юри ди чес ких лиц мож но счи тать фир мен ны ми 
наиме но ва ниями.

Необ хо ди мо от ме тить, что как ком мер чес-
кие, так и не ком мер чес кие юри ди чес кие ли ца 
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мо гут быть участ ни ка ми граж данс ко го обо ро-
та, в част нос ти, быть участ ни ка ми обя за тель ств, 
за ни мать ся оп ре де лен ной хо зяй ст вен ной дея-
тель ностью. При этом ка жет ся несп ра вед ли вым 
по ло же ние о приз на нии за од ни ми иск лю чи-
тель но го пра ва на фир мен ные наиме но ва ние, а 
за дру ги ми – нет. Ведь суть пра ва на фир мен ное 
наиме но ва ние сво дит ся к за щи те его от ис поль-
зо ва ния дру ги ми ли ца ми [7, с. 30-31].

Граж данс кий ко декс РК в п. 3 ст. 1020 зак-
реп ляет по ло же ние, в си лу ко то ро го не мо жет 
быть ис поль зо ва но фир мен ное наиме но ва ние, 
по хо жее на фир мен ное наиме но ва ние уже за ре-
ги ст ри ро ван но го юри ди чес ко го ли ца нас только, 
что это мо жет при вес ти к отож дест вле нию соот-
ве тс твую щих юри ди чес ких лиц, а так же вве де-
нию в заб луж де ние от но си тель но вы пус кае мых 
ими то ва ров или ока зы ваемых ус луг. Как от ме-
че но Т.Е. Кауды ро вым, это сос тав ляет суть пра-
ва на фир мен ное наиме но ва ние [8, с. 35].

При от су тс твии фак ти чес ко го оп ре де ле ния 
фир мен но го наиме но ва ния и пра ва на фир мен-
ное наиме но ва ние за ко но да тель но зак реп ле ны 
тре бо ва ния к со дер жа нию фир мен но го наиме-
но ва ния, а имен но: оно долж но вк лю чать в се бя 
наз ва ние и ука за ние на ор га ни за ци он но-пра во-
вую фор му юри ди чес ко го ли ца.

Ука зан ные по ло же ния (о том, что фир мен ное 
наиме но ва ние – это наз ва ние толь ко ком мер чес-
кой ор га ни за ции, и о том, что ука за ние на ор га-
ни за ци он но-пра во вую фор му – час ть фир мен-
но го наиме но ва ния) поз во ляют сде лать вы вод, 
во-пер вых, о воз мож нос ти ис поль зо ва ния фир-
мен но го наиме но ва ния в рам ках за ко на дру ги-
ми ком мер чес ки ми юри ди чес ки ми ли ца ми, ес ли 
они соз да ны в иной ор га ни за ци он но-пра во вой 
фор ме, чем ука за но в схо жем фир мен ном наиме-
но ва нии дру гой ор га ни за ции. Во-вто рых, о пра-
во мер нос ти ис поль зо ва ния не ком мер чес ки ми 
ор га ни за циями в своем наз ва нии фир мен но го 
наиме но ва ния, при над ле жа ще го ком мер чес кой 
ор га ни за ции.

Пра во мер ность ис поль зо ва ния долж на быть 
подк реп ле на и в том и в дру гом слу чае не сов па-
де нием дея тель ности юри ди чес ких лиц, что не 
поз во лит ввес ти в заб луж де ние пот ре би те лей.

Пра во мер ность ис поль зо ва ния бу дет ар гу-
мен ти ро ва на в пер вом слу чае не сов па де нием 
фир мен ных наиме но ва ний в час ти ука за ния на 
ор га ни за ци он но-пра во вую фор му, во вто ром 
слу чае – в со во куп нос ти не сов па де нием ор га-
ни за ци он но-пра во вой фор мы и не сов па де нием 
са мо го по ня тия фир мен но го наиме но ва ния ком-
мер чес кой ор га ни за ции и наиме но ва ния юри ди-
чес ко го ли ца – не ком мер чес кой ор га ни за ции.

Сле дующее, в соот ве тс твии со ст. ст. 38, 
1020 ГК РК, фир мен ное наиме но ва ние обоз на-
че но как наиме но ва ние юри ди чес ко го ли ца, под 
ко то рым оно выс ту пает в граж данс ком обо ро те, 
то есть это средс тво ин ди ви ду али за ции суб ъек та 
пра ва, од на ко, за ко но да тель не всег да пос ле до-
ва те лен в та ком оп ре де ле нии.

Тем не ме нее ГК РК со дер жит по ло же ния, 
поз во ляющие трак то вать фир мен ное наиме но-
ва ние как средс тво ин ди ви ду али за ции предп-
риятия как объек та граж данс ких прав. В соот-
ве ст вии со ст. 119 ГК РК в сос тав предп риятия 
как иму ще ст вен но го комп лек са мо гут вхо дить 
пра ва на обоз на че ние, ин ди ви ду али зи рующие 
его дея тель ность (фир мен ное наиме но ва ние, то-
вар ные зна ки), и дру гие иск лю чи тель ные пра ва, 
ес ли иное не пре дус мот ре но. Фир мен ное наиме-
но ва ние, оп ре де лен ное как средс тво ин ди ви ду-
али за ции участ ни ков граж данс ко го обо ро та, на 
наш взг ляд, по своей при ро де не мо же т о тож-
деств лять ся с то вар ным зна ком, яв ляющим ся 
средст вом ин ди ви ду али за ции ре зуль та тов дея-
тель ности суб ъек тов [9, с. 23-27].

Ука зан ные про ти во ре чия до пос лед не го вре-
ме ни не поз во ля ли с пол ной уве рен ностью ут-
ве рж дать, ка кая кон цеп ция воп ло ще на в ГК РК 
– ин ди ви ду али за ции предп риятия ли бо ин ди ви-
ду али за ции его вла дель ца.

Сог лас но ст. 1023 ГК РК от чуж де ние и пе-
ре ход пра ва на фир мен ное наиме но ва ние юри-
ди чес ко го ли ца не до пус кают ся, кро ме слу чаев 
реор га ни за ции юри ди чес ко го ли ца и от чуж де-
ния предп риятия в це лом. Прак ти чес ки за ко но-
да тель отож дест вил си ту ации реор га ни за ции 
суб ъек та и от чуж де ния его иму ще ст ва и до пус-
тил воз мож нос ть ин ди ви ду али за ции предп рия-
тия-объек та при по мо щи фир мен но го наиме но-
ва ния.

Та кая за ко но да тель ная двой ст вен ность в от но-
ше нии фир мен но го наиме но ва ния юри ди чес ко го 
ли ца не  до пус ти ма, дан ное про ти во ре чие мо жет 
быть уст ра не но толь ко пу тем вне се ния соот ве тс-
твую щих поп ра вок и в по ня тия «предп рия тий» 
(ст. 119 ГК РК) и в нор му о пра ви лах от чуж де ния 
пра ва на фир мен ное наиме но ва ние (ст.  1023 ГК 
РК) ли бо пу тем из ме не ния са мо го по ня тия «фир-
мен ное наиме но ва ние», ис поль зуемо го в свя зи с 
обоз на че нием юри ди чес ких лиц.

На ос но ва нии расс мот рен ных по ло же ний 
мно гих нор ма тив ных пра во вых ак тов на ми 
выяс не но, что за ко но да тель ное упот реб ле ние 
тер ми на «фир мен ное наиме но ва ние» про во дит-
ся в нес коль ких ва ри ан тах, а имен но: в ка че ст ве 
наз ва ния суб ъек та пра ва – ком мер чес ко го юри-
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Пра во вое ре гу ли ро ва ние фир мен ных наиме но ва ний

ди чес ко го ли ца; в ка че ст ве оп ре де ле ния объек та 
иск лю чи тель ных прав (пра ва ин тел лек ту аль ной 
собст вен нос ти); в ка че ст ве сос тав ной час ти иму-
ще ст вен но го комп лек са – предп рия тия.

Дан ные по ло же ния при во дят к мыс ли о 
необ хо ди мос ти ско рей ше го про ве де ния упо ря-
до че ния ис поль зо ва ния тер ми на «фир мен ное 
наиме но ва ние» в оте че ст вен ном за ко но да тель-
ст ве и установ ле ния еди но го пра во во го ре жи ма 
фир мен но го наиме но ва ния. Это воз мож но пу-
тем вне се ния из ме не ний в дей ст вующее за ко-
но да тель ст во РК, а так же с по мощью при ня тия 
от дель но го нор ма тив но го пра во во го ак та, ре гу-

ли рующе го воз ник но ве ние, из ме не ние и прек ра-
ще ние прав на фир мен ное наиме но ва ние.

Имен но как средс тво ин ди ви ду али за ции дея-
тель ности хо зяй ст вующе го суб ъек та фир мен ное 
наиме но ва ние мо жет выс ту пать объек том прав и 
мо жет пе ре да вать ся дру гим суб ъек там в ис поль-
зо ва ние ли бо от чуж даться.

Ду мает ся, за ко но да тель ное зак реп ле ние ос-
нов имен но та ко го пра во во го ре жи ма фир мен но-
го наиме но ва ния бу дет боль ше от ве чать пот реб-
нос тям пра во во го обес пе че ния иму ще ст вен ных 
от но ше ний, спо со бс тво вать вхож де нию на ше го 
су ве рен но го го су да рс тва в ры нок.
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К воп ро су оп ре де ле ния  
по ня тий «ор га на» и  

«долж ност но го ли ца»  
юри ди чес ко го ли ца

В статье расс мат ри вают ся по ня тия «ор га на» и «долж ност но го 
ли ца» юри ди чес ко го ли ца. Про ве ден срав ни тель ный ана лиз соот но
ше ния дан ных по ня тий в уго лов ном, граж данс ком, тру до вом и бан
ковс ком за ко но да тель ст ве. Об ра щает ся вни ма ние на от су тс твие еди
но об ра зия в оп ре де ле нии по ня тия «долж ност но го ли ца» в раз лич ных 
от рас лях пра ва. Вмес те с тем осо бен но вы де ле но соот но ше ние по ня
тий «долж ност ное ли цо» и «ру ко во дя щие ра бот ни ки».

Клю че вые сло ва: ор ган юри ди чес ко го ли ца, долж ност ное ли цо, 
ли цо, вы пол няющее уп рав лен чес кие функ ции, ру ко во дя щие ра бот
ни ки, ак ционер ное об ще ст во, то ва ри щест во с ог ра ни чен ной от ве тст
вен ностью.

Kussainova A.K.,  
Kydyrguzhanov T.M.

On the question of definitions of 
«authority» and «officebearer» 

of the legal entity

The article discusses the concept of «authority« and «officebearer«  in 
legal entity. In this article was held comparative analysis of the relationship 
of these concepts in criminal, civil, labor and banking law. Draws atten
tion to the lack of uniformity in the definition of «officebearer« in various 
areas of law. However, the ratio is particularly highlighted the concepts of 
«officebearer» and «executives».

Key words: authority of the legal entity, officebearer, person perform
ing managerial functions, executives, corporation, limited liability com
pany.

Ку са ино ва А.К.,  
Кы дыр гу жа нов Т.  

Заң ды тұл ға ның « лауа зым ды 
тұл ға лар» жә не «ор ган»   

анық та ма ла ры ның мә се ле рін 
анық тау

Бе ріл ген ма қа ла да заң ды тұл ға ның  « лауа зым ды тұл ға лар » жә не 
«ор га ны » ұғы мы  қа рас ты ры ла ды. Қыл мыс тық, аза мат тық, ең бек жә
не банк  заң на ма ла рын да ғы ұғым да ры на өза ра са лыс тыр ма лы тал дау 
жа са лын ған. Әртүр лі са ла лық құ қық та « лауа зым ды тұл ға лар»  ұғы
мын бі рың ғай бол ма уына на зар са лын ған. Алай да,  атап айт қан да, 
« лауа зым ды тұл ға лар» жә не «бас қа ру қыз мет кер ле рі» ұғым да ры ның 
ара қа ты нас та ры ерек ше лі не ді.

Түйін сөз дер: заң ды тұл ға ның ор га ны, лауа зым ды тұл ға лар, бас
қа ру шы лық қыз ме тін жү зе ге асы ра тын тұл ға, қыз мет кер лер дің бас
шы ла ры, ак ционер лік қо ғам,  жа уап кер ші лі гі шек теу лі се рік тес тік.
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В соот ве тс твии со ст. 37 ГК РК юри ди чес кое ли цо приоб-
ре тает пра ва и при ни мает на се бя обя зан нос ти толь ко че рез 
свои ор га ны, дей ст вующие в соот ве тс твии с за ко но да тель ны-
ми ак та ми и уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми. Неп ра во мер ность  
вк лю че ния сло ва «толь ко» бы ла расс мот ре на С.И. Клим ки ным. 
Пра ва и обя зан нос ти все суб ъек ты граж данс ко го пра ва мо гут 
приоб ре тать  и осу ще ств лять так же и че рез предс та ви те лей [1, 
с.  37-38]. Дей ст вия ор га на приз нают ся  дей ст виями юри ди чес-
ко го ли ца и, сле до ва тель но, юри ди чес кое ли цо от ве чает за их 
пос ледст вия. На ли чие то го или ино го ор га на за ви сит от ор га-
ни за ци он но-пра во вой фор мы юри ди чес ко го ли ца, во ли участ-
ни ков ор га ни за ции. Пос редст вом ор га нов юри ди чес кое ли цо 
реали зует свою пра во- и деес по соб ность. При этом ор га ны 
мож но под раз де лить на ру ко во дя щие и иные. К ру ко во дя щим 
от но сят те, ко то рые мо гут  соз да вать пра ва и обя зан нос ти  у 
юри ди чес ко го ли ца. К иным, нап ри мер, от но сят конт роль ные 
ор га ны – ре ви зи он ная ко мис сия, ко то рая не имеет уп рав лен-
чес ких функ ций. 

Сле дует от ме тить, что граж данс ким за ко но да тель ст вом  
пре дус мот ре ны сле дующие ви ды ор га нов юри ди чес ко го ли ца 
для раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм:

– выс ший ор ган уп рав ле ния – об щее соб ра ние;
– наб лю да тель ный со вет или со вет ди рек то ров для ак-

ционер ных об ще ств (да лее по текс ту – АО);
– ис пол ни тель ный ор ган – кол ле ги аль ный (прав ле ние, ди-

рек ция) или еди но лич ный (ди рек тор, ге не раль ный ди рек тор, 
пре зи дент);

– конт роль ный ор ган – кол ле ги аль ный (ре ви зи он ная ко мис-
сия) или еди но лич ный (ре ви зор).

В нау ке от су тс твует еди ное по ни ма ние ор га на юри ди чес-
ко го ли ца. В це лом их мож но раз де лить на нес колько групп, в 
пер вой из ко то рых уче ные приз нают людс кой субст рат  ор га на 
и пы тают ся раз лич ны ми спо со ба ми ука зать на это. Дру гие ав-
то ры по ни мают под ор га ном од но или нес колько лиц (фи зи чес-
ких), осу ще ст вляю щих во лю юри ди чес ко го ли ца [2, с. 91]. Так, 
по мне нию Ю.Г. Ба си на, к ор га нам  от но сят ся долж ност ные 
ли ца и кол лек тив ные звенья юри ди чес ко го ли ца, «упол но мо-
чен ные за ко но да тель ст вом  или уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми 

К ВОП РО СУ  
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ  

ПО НЯ ТИЙ «ОР ГА НА»  
И «ДОЛЖ НОСТ НО ГО 

ЛИ ЦА»  
ЮРИ ДИ ЧЕС КО ГО  

ЛИ ЦА
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К воп ро су оп ре де ле ния по ня тий «ор га на» и «долж ност но го ли ца» юри ди чес ко го ли ца

ре шать воп ро сы, оп ре де ляющие пра во вое по ло-
же ние  юри ди чес ко го ли ца, а так же выс ту пать 
от име ни юри ди чес ко го ли ца пе ред дру ги ми 
суб ъек та ми и ор га на ми го су да рс тва» [3, с. 107]. 

И.В. Ели сеев  на зы вает  ор ган пра во вым 
тер ми ном, обоз на чающим ли цо (еди но лич ный 
ор ган) или груп пу лиц (кол ле ги аль ный ор ган), 
предс тав ляю щих ин те ре сы юри ди чес ко го ли ца 
в от но ше ниях с дру ги ми суб ъек та ми пра ва без 
спе ци аль ных на то упол но мо чий (без до ве рен-
нос ти) [4, с. 127]. Дру гие ав то ры расс мат ри вают 
ор ган как час ть, ст рук тур ное под раз де ле ние 
юри ди чес ко го ли ца [5, с. 80]. 

Са мос тоя тель ную по зи цию в этом воп ро се 
за нял С.И. Клим кин, ко то рый счи тает, что ор ган 
юри ди чес ко го ли ца «по ня тие та кое же идеаль-
ное, не су ще ст вующее в реаль ной обы ден ной 
жиз ни, как и са мо юри ди чес кое ли цо» [1, с. 37-
38]. Мы счи таем, что ор ган все же ст рук тур ная 
еди ни ца юри ди чес ко го ли ца, оли цет во ре нием 
ко то рой яв ляют ся  фи зи чес кие ли ца. 

Со вер ше ние лю бых дей ст вий ор га ном юри-
ди чес ко го ли ца приз нает ся дей ст вием юри-
ди чес ко го ли ца. Од на ко, в соот ве тс твии с за-
ко но да тель ст вом каж дый ор ган имеет свою 
ком пе тен цию. Что же проис хо дит, ес ли ор ган 
вы хо дит за рам ки своих пол но мо чий? Мы счи-
таем, что ни ка кой от ве тст вен нос ти в граж данс-
ко-пра во вом по ряд ке  для ор га на юри ди чес ко го 
ли ца, вы шед ше го за рам ки своей ком пе тен ции  
не мо жет быть пре дус мот ре но, ина че ока жет-
ся, что юри ди чес кое ли цо на ка зы вает са мо се бя. 
В дан ном слу чае от ве тст вен ность мо жет вы ра-
жать ся в при ме не нии мер дис цип ли нар ной или 
ма те ри аль ной от ве ст вен нос ти в от но ше нии 
конк рет ных лиц за на ру ше ние слу жеб ных или 
тру до вых обя зан нос тей, ес ли, ко неч но, они не 
яв ляют ся участ ни ка ми (уч ре ди те ля ми). Это уже 
сфе ра тру до во го пра ва, поэто му дан ные от но ше-
ния мож но наз вать «пог ра нич ны ми», так как они 
тес но свя за ны с граж данс ко-пра во вы ми. Имен но 
в этом мо мен те пе реп ле тают ся граж данс ко-пра-
во вые и тру до вые от но ше ния.

Приз на ние не дей ст ви тель ны ми сде лок, со-
вер шен ных ор га ном юри ди чес ко го ли ца с на ру-
ше нием установ лен ной ком пе тен ции, от но сит ся 
к ме рам за щи ты, но не к от ве тст вен нос ти. 

Счи таем необ хо ди мым об ра тить вни ма ние 
на соот но ше ние по ня тий «ор ган» и «долж ност-
ное ли цо». Эти по ня тия сов па дают толь ко в 
час ти. Нап ри мер, об щее соб ра ние ак ци оне ров 
– выс ший ор ган уп рав ле ния ак ционер но го об-
ще ст ва, но все ак ци оне ры яв но  не мо гут рас - 
с мат ри вать ся как долж ност ные ли ца. Но со вет 

ди рек то ров, прав ле ние, ре ви зи он ная ко мис сия 
ак ционер но го об ще ст ва сос тоят из долж ност ных 
лиц. В то же вре мя  не ко то рые ав то ры по ни мают 
под долж ност ны ми ли ца ми  очень ши ро кий круг 
лиц, нап ри мер, уп рав ляю щих (ме нед же ров) 
и дру гих лиц, ко то рые мо гут и не впи сать ся  в 
по ня тие «ор ган». Так, по мне нию Т.В. Ка ша ни-
ной, «к уп рав ляю щим от но сят ся не толь ко чле-
ны  прав ле ния, но и  ли ца, ко то рые ру ко во дят  
ст рук тур ны ми под раз де ле ниями, ве дут от дель-
ные участ ки ра бо ты, от ве чают за оп ре де лен ный 
круг воп ро сов, имея де ло с людь ми, но тем не 
ме нее в чис ло чле нов прав ле ния не вхо дят… 
По ми мо наз ван ной ка те го рии ра бот ни ков в кор-
по ра циях имеет ся оп ре де лен ный штат ря до вых 
слу жа щих, ра бо тающих под не пос редст вен ным 
ру ко во дст вом уп рав ляю щих и вы пол няю щих 
чис то ис пол ни тель ские функ ции, ко то рые, од на-
ко, не свя за ны с зат ра та ми фи зи чес ко го тру да» 
[6, с. 281-283]. 

На ос но ве про ве ден но го ана ли за мож но сде-
лать вы вод о том, что в от ли чие от ор га на под 
долж ност ны ми ли ца ми всег да под ра зу ме вает ся 
фи зи чес кое ли цо.

Од ним из спор ных воп ро сов пра ва яв ляет ся 
установ ле ние еди но об раз но го по ни ма ния, ко го 
имен но сле дует от но сить к долж ност ным ли-
цам?  Яв ляясь пред ме том исс ле до ва ния  предс-
та ви те лей раз лич ных от рас лей пра ва, ка те го-
рия «долж ност ное ли цо» имеет неод ноз нач ное 
тол ко ва ние в ли те ра ту ре и за ко но да тель ст ве. 
Эта проб ле ма преиму ще ст вен но об суж да лась в 
нау ке уго лов но го и ад ми нист ра тив но го пра ва.  
Ито гом бы ло при ня тие По станов ле ния Пле ну ма 
Вер хов но го Су да СССР от 30 мар та 1990 го да 
«О су деб ной прак ти ке по де лам о злоу пот реб ле-
ниях влас тью или слу жеб ным по ло же нием, пре-
вы ше ния влас ти или слу жеб ных пол но мо чий, 
ха лат нос ти или долж ност ном под ло ге» (ут ра тил 
си лу), в ко то ром под долж ност ным ли цом по-
ни ма лись ли ца, об ла дающие ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ны ми и ад ми нист ра тив но-хо зяй-
ст вен ны ми функ циями. В сов ре мен ный пе ри од 
в свя зи с кар ди наль ным из ме не нием за ко но да-
тель ст ва был при нят но вый Уго лов ный ко декс 
РК от 9 июля 2014 г.

В соот ве тс твии с п.25 ст.3 УК РК долж ност-
ное ли цо – ли цо, пос тоян но, вре мен но или по 
спе ци ально му пол но мо чию осу ще ст вляющее 
функ ции предс та ви те ля влас ти ли бо вы пол-
няющее ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ные или 
ад ми нист ра тив но-хо зяй ст вен ные функ ции в го-
су да рст вен ных ор га нах, ор га нах мест но го са-
моуп рав ле ния, а так же в Воору жен ных Си лах 
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Рес пуб ли ки Ка за хс тан, дру гих войс ках и воинс-
ких фор ми ро ва ниях Рес пуб ли ки Ка за хс тан [7]. 

Дан ное оп ре де ле ние ос но ва но на по ня тии 
долж ност но го ли ца, пре дус мот рен ном  За ко-
ном РК «О го су да рст вен ной служ бе» от 23 июля 
1999 г. [8]. В  соот ве тс твии со ст. 1 дан но го За-
ко на долж ност ное ли цо – ли цо, пос тоян но, вре-
мен но или по спе ци ально му пол но мо чию осу-
ще ст вляющее функ ции предс та ви те ля влас ти 
ли бо вы пол няющее ор га ни за ци он но-рас по ря ди-
тель ные или ад ми нист ра тив но-хо зяй ст вен ные 
функ ции в го су да рст вен ных ор га нах. Это бо лее 
ши ро кое по ня тие ис поль зует ся в ад ми нист ра-
тив ном пра ве. 

В соот ве тс твии с п. 19 ст. 3 УК РК ли-
цо, вы пол няющее уп рав лен чес кие функ ции в 
ком мер чес кой или иной ор га ни за ции, – ли цо, 
пос тоян но, вре мен но ли бо по спе ци ально му 
пол но мо чию вы пол няющее ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ные или ад ми нист ра тив но-хо-
зяй ст вен ные обя зан нос ти в ор га ни за ции, не яв-
ляющей ся го су да рст вен ным ор га ном, ор га ном 
мест но го са моуп рав ле ния ли бо ор га ни за цией, 
до ля го су да рс тва в ко то рой сос тав ляет бо лее 
пя ти де ся ти про цен тов. 

Для оп ре де ле ния лиц, об ла даю щих по доб-
ны ми функ циями, но в ком мер чес кой ор га ни-
за ции, не за ви си мо от фор мы собст вен нос ти, 
не ком мер чес кой ор га ни за ции, не яв ляющей ся 
го су да рст вен ным ор га ном или  ор га ном мест но-
го са моуп рав ле ния, ис поль зует ся по ня тие ли ца, 
вы пол няюще го ис пол ни тель ские функ ции. 

Ск ла ды вает ся си ту ация при ко то рой, с од-
ной сто ро ны, ру ко во ди те ли го су да рст вен ных 
предп рия тий на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, 
яв ляющих ся ком мер чес ки ми ор га ни за циями 
наз на чают ся упол но мо чен ны ми ор га на ми  (ми-
нис терс тва ми, го су да рст вен ны ми ко ми те та ми, 
ве до мс тва ми и ины ми упол но мо чен ны ми на 
это Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан го-
су да рст вен ные ор га ны) или при ни мают ся по 
конт рак ту упол но мо чен ным го су да рст вен ным 
ор га ном и  стано вят ся го су да рст вен ны ми слу-
жа щи ми. Сле до ва тель но, они приз нают ся долж-
ност ны ми ли ца ми по За ко ну РК «О го су да рст-
вен ной служ бе», но, с дру гой сто ро ны, сог лас но 
УК РК, они не яв ляют ся та ко вы ми.

Да лее, ис поль зо ва ние по ня тия «ли цо, вы-
пол няющее уп рав лен чес кие функ ции», по на-
ше му мне нию, неа дек ват но от ра жает реальную 
си туацию. Дея тель ность хо зяй ст вен ных то ва ри-
ществ и ак ционер ных об ще ств за ви сит от во ли 
уч ре ди те лей (участ ни ков), но ис пол нять их во-
лю мо гут  дру гие ли ца: предс та ви те ли, ра бот ни-

ки по най му (уп рав ляю щие, ме нед же ры и т.д.), 
са ми же участ ни ки мо гут и не участ во вать  в 
не пос редст вен ном уп рав ле нии. В свя зи с этим 
зас лу жи вает вни ма ния  мне ние С. Гор дейчи ка, 
ко то рый пред ла гает по ни мать  под ли цом, вы-
пол няю щим функ ции в ком мер чес кой и иной ор-
га ни за ции участ ни ка хо зяй ст вен но го об ще ст ва 
или то ва ри щест ва, предс та ви те ля ор га на юри ди-
чес ко го ли ца, а так же ино го суб ъек та, осу ще ст-
вляюще го пол но мо чия ука зан ных лиц [9, с. 14]. 

Об ра тим ся к За ко ну РК «О борь бе с кор-
руп цией», п. 4 ст. 2 ко то ро го со дер жит по ня тие 
«долж ност ные ли ца» – ли ца, пос тоян но, вре мен-
но или по спе ци ально му пол но мо чию осу ще ст-
вляющие функ ции предс та ви те ля влас ти ли бо 
вы пол няющие ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель-
ные или ад ми нист ра тив но-хо зяй ст вен ные функ-
ции в го су да рст вен ных ор га нах,  ор га нах мест-
но го са моуп рав ле ния, а так же в Воору жен ных 
Си лах Рес пуб ли ки Ка за хс тан, дру гих войс ках и 
воинс ких фор ми ро ва ниях Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
[10]. 

В соот ве тс твии со ст. 3 дан но го За ко на суб ъ - 
ек та ми пра во на ру ше ний, свя зан ных с кор руп-
цией приз нают ся ли ца, упол но мо чен ные на вы-
пол не ние го су да рст вен ных функ ций, и ли ца, 
при рав нен ные к ним. Это все долж ност ные ли-
ца, де пу та ты Пар ла мен та, мас ли ха тов, судьи, а 
так же иные ли ца, при рав нен ные к ним. Сре ди 
при рав нен ных к ли цам, упол но мо чен ным на вы-
пол не ние го су да рст вен ных функ ций, в п.п. 4 п.3 
ст. 3 За ко на РК «О борь бе с кор руп цией» наз ва-
ны  ли ца, ис пол няющие уп рав лен чес кие функ ции 
в го су да рст вен ных ор га ни за циях и ор га ни за циях, 
в ус тав ном ка пи та ле ко то рых до ля го су да рс тва 
сос тав ляет бо лее пя ти де ся ти про цен тов, в том 
чис ле в на циональ ных уп рав ляю щих хол дин гах, 
на циональ ных хол дин гах, на циональ ных ком па-
ниях, на циональ ных инс ти ту тах раз ви тия, ак ци-
оне ром ко то рых яв ляет ся го су да рс тво, их до чер-
них ор га ни за циях, бо лее пя ти де ся ти про цен тов 
го ло сующих ак ций (до лей учас тия) ко то рых при-
над ле жат им, а так же юри ди чес ких ли цах, бо лее 
пя ти де ся ти про цен тов го ло сующих ак ций (до лей 
учас тия) ко то рых при над ле жит ука зан ным до чер-
ним ор га ни за циям.

В При ме ча нии к дан ной статье оп ре де ле-
но, что ли ца ми, ис пол няющи ми уп рав лен чес-
кие функ ции в го су да рст вен ных ор га ни за циях 
и ор га ни за циях, в ус тав ном ка пи та ле ко то рых 
до ля го су да рс тва сос тав ляет бо лее пя ти де ся ти 
про цен тов, в том чис ле в на циональ ных уп рав-
ляю щих хол дин гах, на циональ ных хол дин гах, 
на циональ ных ком па ниях, на циональ ных инс-
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ти ту тах раз ви тия, ак ци оне ром ко то рых яв ляет ся 
го су да рс тво, их до чер них ор га ни за циях, бо лее 
пя ти де ся ти про цен тов го ло сующих ак ций (до лей 
учас тия) ко то рых при над ле жат им, а так же юри-
ди чес ких ли цах, бо лее пя ти де ся ти про цен тов го-
ло сующих ак ций (до лей учас тия) ко то рых при-
над ле жит ука зан ным до чер ним ор га ни за циям, в 
нас тоя щем За ко не приз нают ся ли ца, пос тоян но, 
вре мен но ли бо по спе ци ально му пол но мо чию 
ис пол няющие ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель-
ные или ад ми нист ра тив но-хо зяй ст вен ные функ-
ции в ука зан ных ор га ни за циях. 

Пос коль ку до ля го су да рс тва расс чи ты вает-
ся в ус тав ном ка пи та ле, ко то рый пре дус мот рен 
для хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и ак ционер ных 
об ще ств, то реально го су да рс тво мо жет участ во-
вать в ак ционер ных об ще ст вах, в то ва ри щест вах 
с ог ра ни чен ной и до пол ни тель ной от ве тст вен-
ностью, а так же в ком ман дит ном то ва ри щест ве 
в ка че ст ве вк лад чи ка. 

Нас в боль шей сте пе ни ин те ре сует граж данс-
кое за ко но да тель ст во и прак ти ка его при ме не-
ния. В соот ве тс твии с п.16 ст.1 За ко на РК «Об 
ак ционер ных об ще ст вах» долж ност ным ли цом 
приз нает ся член со ве та ди рек то ров ак ционер но го 
об ще ст ва, его ис пол ни тель но го ор га на или ли цо, 
еди но лич но осу ще ст вляющее функ ции ис пол ни-
тель но го ор га на ак ционер но го об ще ст ва [11]. 

В ст. 62 За ко на РК «Об ак ционер ных об ще ст-
вах» зак реп ле ны прин ци пы дея тель ности долж-
ност ных лиц об ще ст ва. 

Сле дует от ме тить, что в бан ковс ком за ко но-
да тель ст ве со дер жа ние по ня тия «долж ност ное 
ли цо»  нам но го ши ре и ох ва ты вает дру гих ра-
бот ни ков бан ка. Так, в соот ве тс твии с п.3 ст.40 
За ко на РК «О бан ках и бан ковс кой дея тель-
ности» ли ца ми, свя зан ны ми с бан ком осо бы ми 
от но ше ниями, приз нают ся:

а) лю бое долж ност ное ли цо или ру ко во дя-
щий ра бот ник, пер вый ру ко во ди тель и глав ный 
бух гал тер фи ли ала дан но го бан ка, а так же их 
суп ру ги и близ кие родст вен ни ки ;

б) фи зи чес кое или юри ди чес кое ли цо, яв-
ляющееся круп ным участ ни ком дан но го бан ка, 
ли бо долж ност ное ли цо круп но го участ ни ка 
бан ка (кур сив наш – А.Ку са ино ва, Т.Кы дыр гу-
жа нов), а так же их суп ру ги и близ кие родст вен-
ни ки;

в) юри ди чес кое ли цо, в ко то ром ли ца, ука-
зан ные в под пунк тах а) и б) нас тояще го пунк та, 
яв ляют ся круп ны ми участ ни ка ми ли бо долж-
ност ны ми ли ца ми;

г) юри ди чес кое ли цо, по от но ше нию к ко то-
ро му дан ный банк яв ляет ся круп ным участ ни-

ком, долж ност ные ли ца дан но го юри ди чес ко го 
ли ца (кур сив наш – А.Ку са ино ва, Т.Кы дыр гу жа-
нов), их суп ру ги и близ кие родст вен ни ки;

д) аф фи лииро ван ные ли ца бан ка  [12]. 
Мы счи таем, что упот реб ле ние пред ло га 

«или» в пунк те а) дан ной статьи про во дит раз-
де ли тель ную чер ту меж ду долж ност ны ми ли-
ца ми и ру ко во дя щи ми ра бот ни ка ми. К ру ко во-
дя щим ра бот ни кам бан ка в соот ве тс твии со ст. 
20 дан но го За ко на от но сят ся пер вый ру ко во ди-
тель и чле ны со ве та ди рек то ров, пер вый ру ко во-
ди тель и чле ны прав ле ния, иные ру ко во ди те ли 
бан ка, осу ще ст вляющие коор ди на цию и (или) 
конт роль за дея тель ностью ст рук тур ных под раз-
де ле ний бан ка и об ла дающие пра вом под пи си 
до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых про во дят ся 
бан ковс кие опе ра ции, за иск лю че нием пер вых 
ру ко во ди те лей обо соб лен ных под раз де ле ний 
бан ка и их глав ных бух гал те ров, глав ный бух-
гал тер бан ка.

Не яв ляют ся ру ко во дя щи ми ра бот ни ка ми 
бан ка ли ца, об ла дающие пра вом под пи си до ку-
мен тов, на ос но ва нии ко то рых про во дят ся бан-
ковс кие опе ра ции, и осу ще ст вляющие конт роль 
за дея тель ностью толь ко од но го ст рук тур но го 
под раз де ле ния [11]. Все вы ше пе ре чис лен ные 
ли ца вы пол няют ад ми нист ра тив но-хо зяй ст вен-
ные и ор га ни за ци он но-уп рав лен чес кие функ-
ции. Сле до ва тель но, ру ко во дя щие ра бот ни ки – 
это час ть долж ност ных лиц, на ос но ва нии это го 
сле дует го во рить, что ли ца ми, имеющи ми осо-
бые от но ше ния с бан ком яв ляют ся «ру ко во дя-
щие ли ца и иные долж ност ные ли ца». 

Сле дует от ме тить, что в п.22 ст.1 За ко на РК 
«О реаби ли та ции и банк ротс тве» зак реп ле но 
сле дующее  оп ре де ле ние по ня тия долж ност но го 
ли ца – это член со ве та ди рек то ров ак ционер но-
го об ще ст ва, ру ко во ди тель (за мес ти тель ру ко во-
ди те ля) юри ди чес ко го ли ца – не сос тоя тель но го 
долж ни ка, а так же иное ли цо, вхо дя щее в кол ле-
ги аль ный ис пол ни тель ный ор ган юри ди чес ко го 
ли ца, на де лен ное пос тоян ны ми или вре мен ны-
ми пол но мо чиями по уп рав ле нию юри ди чес ким 
ли цом, глав ный бух гал тер юри ди чес ко го ли ца 
(за мес ти тель глав но го бух гал те ра) – не сос тоя-
тель но го долж ни ка, а рав но иное ли цо, вре мен но 
ис пол няющее его обя зан нос ти [13]. 

В от ли чие от норм За ко на РК «О бан ках и 
бан ковс кой дея тель ности», За кон РК «О реаби-
ли та ции и банк ротс тве» в по ня тие долж ност но го 
ли ца вк лю чает и глав но го бух гал те ра юри ди чес-
ко го ли ца (за мес ти те ля глав но го бух гал те ра).

Еще од но упо ми на ние о «долж ност ных ли-
цах ис пол ни тель но го ап па ра та» со дер жит ся в 
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За ко не РК «О произ во дст вен ном коопе ра ти ве». 
Так, в соот ве тс твии с п.3 ст.19 ре ше ния и дей-
ст вия долж ност ных лиц ис пол ни тель но го ап-
па ра та коопе ра ти ва мо гут быть об жа ло ва ны 
пред се да те лю прав ле ния (пред се да те лю коопе-
ра ти ва), ко то рый вп ра ве от ме нить об жа луе мый 
акт [14]. (кур сив наш – А.К. Ку са ино ва, Т.М. 
Кы дыр гу жа нов)

Что под ра зу ме вает ся под ис пол ни тель ным 
ап па ра том не из ве ст но. Ес ли за ко но да тель имел 
в ви ду  ис пол ни тель ный ор ган произ во дст вен но-
го коопе ра ти ва, то, ду мает ся, не стоило вно сить 
но вое по ня тие. Ес ли же имеет ся в ви ду штат ра-
бот ни ков, то в их чис ло вхо дят и тех ни чес кие 
ра бот ни ки, ко то рые не мо гут быть от не се ны к 
долж ност ным ли цам.

На ос но ве про ве ден но го ана ли за дей ст-
вующе го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан мож но сде лать вы вод о том, что  бо лее 
удоб но бы ло бы при дер жи вать ся еди ной тер-
ми но ло гии в тех пра во от но ше ниях, при ре гу ли-
ро ва нии ко то рых соп ри ка сают ся раз лич ные от-
рас ли пра ва. Дан ная проб ле ма яв ляет ся час тью 
об щей – взаимо дей ст вия раз лич ных от рас лей 
пра ва. Поэто му впол не сп ра вед ли вым нуж но 
приз нать мне ние Н.П. Ку че ря во го: «Каж дая из 
от рас лей пра во вой нау ки, ис хо дя из осо бен нос-
тей тех об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рые ре-

гу ли руют ся от дель ной от рас лью пра ва мо жет 
под чер ки вать в своих оп ре де ле ниях по ня тия 
долж ност но го ли ца не ко то рые спе ци фи чес кие 
чер ты, при су щие дан ной ка те го рии долж ност-
ных лиц и опус кать дру гие приз на ки, пос кольку 
они не от ра жают осо бен нос тей дан ной ка те го-
рии» [15, с. 106]. 

В свя зи с этим предс тав ляет ся важ ным осоз-
на ние сфе ры при ме не ния по ня тия долж ност но-
го ли ца в граж данс ких пра во от но ше ниях и того, 
ка кие пра во вые пос ледс твия это вле чет. Вы де-
ле ние та ких лиц в пер вую оче редь нуж но для за-
щи ты ин те ре сов юри ди чес ко го ли ца и его участ-
ни ков от з лоу пот реб ле ния ука зан ны ми ли ца ми 
пол но мо чиями, изв ле че ния вы год для се бя лич-
но, своих родст вен ни ков, дру гих юри ди чес ких 
лиц в ущерб ор га ни за ции, долж ност ным ли цом 
ко то ро го они яв ляют ся. Зна чит они мо гут вы-
ра жать во вне во лю юри ди чес ко го ли ца, при ни-
мать ре ше ния по уп рав ле нию иму ще ст вом юри-
ди чес ко го ли ца, со вер ше нию сде лок, или влиять 
на их при ня тие. А это воз мож но, ес ли фи зи чес-
кое ли цо вхо дит в сос тав кол ле ги ально го ор га на 
юри ди чес ко го ли ца или предс тав ляет со бой еди-
но лич ный ис пол ни тель ный, ре ви зи он ный ор ган. 
Долж ност ным ли цом мо жет быть как один из 
участ ни ков юри ди чес ко го ли ца, так и ра бот ник 
по най му.
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Ги ле ва Н.В.

По ря док оп ла ты от пус ка  
по бе ре мен нос ти и ро дам 

В статье расс мот ре ны ак ту альные и важ ные ас пек ты со ци ально го 
ст ра хо ва ния при по лу че нии со ци аль ных вып лат в пе ри од оформ ле
ния от пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам. Изу чив и проана ли зи ро вав 
нор ма тив ные  пра во вые ак ты Рес пуб ли ки Ка за хс тан в об лас ти со ци
ально го ст ра хо ва ния, выяв ле ны су ще ст вен ные про бе лы и да ны пред
ло же ния с целью усо вер шенс тво ва ния пра во во го по ло же ния сто рон 
тру до во го до го во ра при пре дос тав ле нии со ци аль ных от пус ков и по
лу че нии вып лат за счёт средс тв  Фон да со ци ально го ст ра хо ва ния. 

Клю че вые сло ва: обя за тель ное со ци альное ст ра хо ва ние, со ци
альная вып ла та на слу чай по те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и 
ро да ми, со ци альные от чис ле ния в Фонд со ци ально го ст ра хо ва ния, 
тру до вые от но ше ния, ра бот ник, ра бо то да тель.

Gileva N.V.

Procedure of compensating for 
the maternity leave

The article examines topical and important aspects of social insurance 
when receiving social payments when formulating a maternity leave. Hav
ing studied and analyzed regulatory and legal acts of Republic of Kazakh
stan in the field of social insurance, the author has discovered significant 
omissions and has given suggestions with the aim of improving the legal 
status for the sides of a labor contract when giving social leaves and receiv
ing payments from the budget of the social insurance fund.

Key words: mandatory social insurance, social payment in the event of 
losing income due to pregnancy and birth, social deductions to the social 
insurance fund, work relations, employee, employer.
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Жүк ті лік ке жә не бо са ну ға 
бай ла ныс ты де ма лыс ақы сын 

тө леу тәр ті бі

Ма қа ла да жүк ті лік ке жә не бо са ну ға бай ла ныс ты де ма лыс ты рә
сім деу ке зін де әлеу мет тік тө лем дер ді алу да ғы әлеу мет тік сақ тан
ды ру дың өзек ті де ма ңыз ды қыр ла ры қа рас ты рыл ған. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның әлеу мет тік сақ тан ды ру са ла сын да ғы нор ма тив ті 
құ қық тық ак ті ле рін зерт теу жә не са рап тау нә ти же сін де елеу лі кем
ші лік тер анық тал ған, жә не әлеу мет тік де ма лыс тар ды бе ру ке зін де 
жә не әлеу мет тік сақ тан ды ру дың мем ле кет тік қо ры қар жы сы нан тө
ле не тін тө лем дер ді алу ке зін де ең бек шар ты та рап та ры ның құ қық
тық жағ дайла рын жақ сар ту мақ са тын да ұсы ныс тар бе ріл ген.

Түйін сөз дер: мін дет ті әлеу мет тік сақ тан ды ру, жүк ті лік ке жә не 
бо са ну ға бай ла ныс ты та бы сын жо ғал ту ке зін де гі әлеу мет тік тө лем, 
әлеу мет тік сақ тан ды ру дың мем ле кет тік қо ры на әлеу мет тік ауда рым
дар, қыз мет тік қа рымқа ты нас, қыз мет кер, жұ мыс бе ру ші.
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Сог лас но ст. 47 Кон вен ции МОТ от 04.06.1952 N 102 «О 
ми ни маль ных нор мах со ци ально го обес пе че ния» (г. Же не ва, 4 
июня 1952 го да) [1] ох ва ты ваемые слу чаи вк лю чают бе ре мен-
ность и ро ды и их пос ледст вия, а так же свя зан ную с этим вре-
мен ную ут ра ту за ра бот ка, как она оп ре де ле на соот ве тс твую-
щим за ко но да тель ст вом каж дой ст ра ны.

В слу чае вре мен ной ут ра ты за ра бот ка в ре зуль та те бе ре мен-
нос ти, ро дов и их пос ледст вий по со бие пре дос тав ляет ся в ви де 
пе ри оди чес ких вып лат. Раз мер пе ри оди чес кой вып ла ты мо жет 
из ме нять ся в те че ние всей про дол жи тель ности ох ва ты ваемо го 
слу чая  при ус ло вии, что об щая сред няя став ка соот ве тс твует 
этим тре бо ва ниям.

По со бие пре дос тав ляет ся в те че ние всей про дол жи тель-
ности ох ва ты ваемо го слу чая с тем иск лю че нием, что пе ри оди-
чес кие вып ла ты мо гут быть ог ра ни че ны 12 не де ля ми, за иск-
лю че нием слу чаев, ког да за ко но да тель ст во ст ра ны тре бует или 
раз ре шает бо лее про дол жи тель ный срок от су тс твия на ра бо те; 
в этом слу чае они не мо гут быть  ог ра ни че ны пе риодом мень-
шим, чем этот бо лее про дол жи тель ный пе ри од (ст. 50, 52 Кон-
вен ции МОТ № 102).

До 2008 го да от пуск по бе ре мен нос ти и ро дам оп ла чи вал ся 
за счёт средс тв ра бо то да те ля и с 1 ян ва ря 2008 го да бе ре мен-
ные жен щи ны по лу чают вып ла ты из средс тв Го су да рст вен но го 
фон да со ци ально го ст ра хо ва ния. 

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Ка за хс тан со ци альная вып ла-
та в соот ве тс твии со ст. 4 За ко на Рес пуб ли ки Ка за хс тан  от 25 
ап ре ля 2003 го да N 405 «Об обя за тель ном со ци аль ном ст ра хо-
ва нии» [2] (да лее по текс ту – За кон РК о со ци аль ном ст ра хо ва-
нии) разг ра ни чи вает обя за тель ное со ци альное ст ра хо ва ние на 
сле дующие ви ды:

1) на слу чай ут ра ты тру дос по соб нос ти;
2) на слу чай по те ри кор мильца;
3) на слу чай по те ри ра бо ты;
4) на слу чай по те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро-

да ми;
5) на слу чай по те ри до хо да в свя зи с усы нов ле нием (удо че-

ре нием) но во рож ден но го ре бен ка (де тей);

ПО РЯ ДОК  
ОП ЛА ТЫ ОТ ПУС КА  

ПО БЕ РЕ МЕН НОС ТИ  
И РО ДАМ 
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По ря док  оп ла ты от пус ка  по бе ре мен нос ти  и ро дам 

6) на слу чай по те ри до хо да в свя зи с ухо дом за 
ре бен ком по дос ти же нии им воз рас та од но го го да.

Пред ла гаю бо лее под роб но расс мот реть со-
ци альное ст ра хо ва ние прав жен щин в слу чае по-
те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми 
и по те ри до хо да в свя зи с ухо дом за ре бен ком 
по дос ти же нии им воз рас та од но го го да на хо дя-
щих ся в тру до вых от но ше ниях с ра бо то да те лем.

За ко ном Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 4 фев ра ля 
2013 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 
в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан по воп ро сам со ци ально го обес пе-
че ния» [3] бы ли вне се ны серь ез ные из ме не ния, 
ко то рые вз бу до ра жи ли всё женс кое на се ле ние 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан. По ла гаю, что не толь ко 
женс кое на се ле ние, так как на ши муж чи ны осоз-
на ва ли, что пос лед ние из ме не ния в пер вую оче-
редь кос нуться их ма те ри ально го по ло же ния и 
бре мя пос лед них из ме не ний ля жет на их пле чи. 

Дан ный за кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан зат ро-
нул не толь ко за ко но да тель ст во, ре гу ли рующее 
воп ро сы со ци ально го ст ра хо ва ния, но и тру до-
вое и пен сион ное.

В За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 25 ап ре ля 
2003 го да «Об обя за тель ном со ци аль ном ст ра-
хо ва нии» внес ли из ме не ния, ко то рые выз ва ли 
ре зо нанс в об ще ст вен нос ти. Они ка сались воп-
ро сов со ци аль ной вып ла ты на слу чай по те ри до-
хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми, усы нов-
ле нием (удо че ре нием) но во рож ден но го ре бен ка 
(де тей) как участ ни ку сис те мы обя за тель но го 
со ци ально го ст ра хо ва ния, имеюще му пра во на 
по лу че ние со ци аль ных вып лат из Фон да.

На пом ним, со ци альная вып ла та на слу чай 
по те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да-
ми, усы нов ле нием (удо че ре нием) но во рож ден-
но го ре бен ка (де тей) участ ни кам сис те мы обя за-
тель но го со ци ально го ст ра хо ва ния на по лу че ние 
со ци аль ных вып лат из Го су да рст вен но го фон да 
со ци ально го ст ра хо ва ния на ча лась с 1 ян ва ря 
2008 го да. 

Со ци альная вып ла та на слу чай по те ри до хо-
да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми наз на чает-
ся на весь пе ри од, ука зан ный в лис те вре мен-
ной нет ру дос по соб нос ти, вы дан ном в по ряд ке, 
установ лен ном упол но мо чен ным ор га ном в об-
лас ти зд ра во ох ра не ния.

Раз мер со ци аль ной вып ла ты на слу чай по-
те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми 
оп ре де ляет ся пу тем ум но же ния сред не ме сяч но-
го раз ме ра до хо да, уч тен но го в ка че ст ве объек та 
ис чис ле ния со ци аль ных от чис ле ний, на соот ве т-
с твую щий коэф фи циент ко ли че ст ва дней нет ру-
дос по соб нос ти.

Сред не ме сяч ный раз мер до хо да, уч тен но го 
в ка че ст ве объек та ис чис ле ния со ци аль ных от-
чис ле ний, оп ре де ляет ся пу тем де ле ния сум мы 
до хо дов, с ко то рых произ во ди лись со ци альные 
от чис ле ния за пос лед ние две над цать ка лен дар-
ных ме ся цев (не за ви си мо от то го, бы ли ли в этот 
пе ри од пе ре ры вы в со ци аль ных от чис ле ниях), 
пред шест вую щих ме ся цу, в ко то ром нас ту пи ло 
пра во на со ци альную вып ла ту, на две над цать.

Коэф фи циент ко ли че ст ва дней нет ру дос-
по соб нос ти оп ре де ляет ся пу тем де ле ния ко ли-
че ст ва дней, на ко то рые вы дан лист вре мен ной 
нет ру дос по соб нос ти, на трид цать ка лен дар ных 
дней.

В про дол же ние дан ной те мы За ко ном Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан от 4 фев ра ля 2013 го да «О 
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые 
за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Ка за хс тан по 
воп ро сам со ци ально го обес пе че ния» внес ли до-
пол не ния в Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан [4] (да лее по текс ту – Тру до вой ко декс РК), 
в част нос ти, до пол ни ли ст. 194-1 сле дующе го 
со дер жа ния:  Ра бо то да тель оп ла чи вает от пуск 
по бе ре мен нос ти и ро дам, от пуск ра бот ни кам, 
с сох ра не нием сред ней за ра бот ной пла ты, ес ли 
это пре дус мот ре но ус ло виями тру до во го и (или) 
кол лек тив но го до го во ра, ак том ра бо то да те ля, за 
вы че том сум мы со ци аль ной вып ла ты на слу чай 
по те ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да-
ми, осу ще ств лен ной в соот ве тс твии с за ко но да-
тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан об обя за тель-
ном со ци аль ном ст ра хо ва нии. 

Кро ме то го, дан ный воп рос мо жет об суж-
даться предс та ви те ля ми ра бот ни ков при зак-
лю че нии кол лек тив но го до го во ра. Сле дует от-
ме тить, что п. 2 ст. 284 Тру до во го ко дек са РК 
пре дус мат ри вает, ка кие по ло же ния мо гут вк лю  - 
чать ся при зак лю че нии кол лек тив но го до го во ра 
от но си тель но взаим ных обя за тель ств ра бот ни-
ков и ра бо то да те ля, ины ми сло ва ми эти по ло же-
ния не яв ляют ся обя за тель ны ми при зак лю че нии 
до го во ра. Кро ме то го, учи ты вая обя за тель ность 
ра бо то да те ля как сто ро ны со ци ально го партнёрс-
тва ис пол нять под пи сан ные сог ла ше ния, в том 
чис ле и на ре гиональ ном уров не. Це ле со об раз-
но от ме тить, что на уров не ре ги она, а имен но 
г. Ал ма ты зак лю че но регио наль ное сог лаше ние 
меж ду Аки ма том го ро да Ал ма ты, Ал ма тинс ким 
Сою зом проф сою зов и Па ла той предп ри ни ма те-
лей го ро да Ал ма ты на 2014 – 2016 го ды [5].

Од ним из наибо лее важ ных, на наш взг ляд, 
сле дует от ме тить пункт 46 Ре гиональ но го сог ла-
ше ния. Бы тует мне ние, что при пре дос тав ле нии 
от пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам, в слу чае пре-
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вы ше ния пре де ла вып лат ра бот ни ку, зак реп лен-
но го в за ко но да тель ст ве, ра бо то да тель вп ра ве, 
но не обя зан оп ла чи вать от пуск по бе ре мен нос-
ти и ро дам. 

Од на ко, изу чив со дер жа ние пункта 46 Ре-
гиональ но го сог ла ше ния, вы ри со вы вает ся сов-
сем про ти во по лож ная кар ти на для ра бо то да те-
ля, так как в обя за тель ст ва ра бо то да те ля вхо дит 
обя зан ность вк лю чить в кол лек тив ные и тру до-
вые до го во ры ус ло вия об оп ла те от пус ка по бе-
ре мен нос ти и ро дам с сох ра не нием сред ней за-
ра бот ной пла ты, за вы че том сум мы со ци аль ной 
вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в свя зи с бе-
ре мен ностью и ро да ми, осу ще ств лен ной в соот-
ве тс твии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан об обя за тель ном со ци аль ном ст ра хо ва нии. 
Сле до ва тель но, дан ный воп рос не мо жет рас - 
с мат ри вать ся как пра во, а яв ляет ся обя зан ностью 
ра бо то да те ля в от но ше нии жен щин, сос тоя щих с 
ним в тру до вых от но ше ниях, не за ви си мо от сро-
ка ра бо ты.

Сог лас но ст. 193 Тру до во го ко дек са РК жен-
щи нам по их заяв ле нию и на ос но ва нии вы-
дан но го в установ лен ном по ряд ке лист ка нет-
ру дос по соб нос ти пре дос тав ляют ся от пус ка по 
бе ре мен нос ти и ро дам про дол жи тель ностью 
семь де сят ка лен дар ных дней до ро дов и пять-
де сят шес ть (в слу чае ос лож нен ных ро дов или 
рож де ния двух или бо лее де тей – семь де сят) 
ка лен дар ных дней пос ле ро дов, ес ли иное не 
установ ле но за ко на ми Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 

Для оформ ле ния от пус ка по бе ре мен нос ти и 
ро дам бе ре мен ная жен щи на долж на в соот ве тс-
твии с нор ма ми дей ст вующе го за ко но да тель ст ва 
предс та вить необходимые до ку мен ты, а имен но 
в соот ве тс твии с п. 53 По станов ле ния Пра ви-
тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 31 ок тяб ря 
2011 го да № 1241 «Об ут ве рж де нии Пра вил про-
ве де ния экс пер ти зы вре мен ной нет ру дос по соб-
нос ти, вы да чи лис та и сп рав ки о вре мен ной нет-
ру дос по соб нос ти» [6]. При этом лист и сп рав ка о 
вре мен ной нет ру дос по соб нос ти по бе ре мен нос-
ти и ро да м выдаются в сле дующем по ряд ке:

1) лист и сп рав ка о вре мен ной нет ру дос по-
соб нос ти по бе ре мен нос ти и ро дам вы дает ся 
ме ди ци нс ким ра бот ни ком, а при его от су тс твии 
– вра чом, сов мест но с за ве дующим от де ле нием 
пос ле зак лю че ния ВКК с трид ца ти не дель бе-
ре мен нос ти на срок про дол жи тель ностью сто 
двад цать шес ть ка лен дар ных дней (семь де сят 
ка лен дар ных дней до ро дов и пять де сят шес ть 
ка лен дар ных дней пос ле ро дов), в слу чае ос лож-
нен ных ро дов, рож де нии двух и бо лее де тей, 
лист о вре мен ной нет ру дос по соб нос ти прод-

ле вает ся до пол ни тель но на че тыр над цать ка-
лен дар ных дней по мес ту наб лю де ния сог лас-
но вы пис ке ро до вс по мо га тель ной ор га ни за ции  
зд ра во ох ра не ния. В этих слу чаях об щая про дол-
жи тель ность до ро до во го и пос ле ро до во го от пус-
ков сос тав ляет сто со рок ка лен дар ных дней;

2) од нов ре мен но с лис том и сп рав кой о вре-
мен ной нет ру дос по соб нос ти ме ди ци нс кой ор-
га ни за цией вы дает ся сп рав ка ВКК, подт верж-
дающая вре мен ную нет ру дос по соб ность в свя зи 
с бе ре мен ностью и ро да ми, усы нов ле нием или 
удо че ре нием но во рож ден но го ре бен ка для 
оформ ле ния ра бо то да те лем от пус ка по бе ре мен-
нос ти и ро дам, а так же в свя зи с усы нов ле нием 
или удо че ре нием но во рож ден но го ре бен ка.

К со жа ле нию, на прак ти ке учас ти лись слу-
чаи нес воев ре мен но го пре дос тав ле ния лис та 
вре мен ной нет ру дос по соб нос ти для оформ ле ния  
от пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам бе ре мен ны ми 
жен щи на ми по мес ту их ра бо ты, про дол жая тру-
до вые от но ше ния в пе ри од вре мен ной нет ру дос-
по соб нос ти.  

В даль нейшем это соз даёт серьёзные проб-
ле мы для ра бо то да те ля при оформ ле нии при ка за 
на от пуск по бе ре мен нос ти и ро дам, т.к. про дол-
жи тель ность от пус ка не мо жет быть ме нее се ми-
де ся ти ка лен дар ных дней до ро дов и пя ти де ся ти 
шес ти (в слу чае ос лож нен ных ро дов или рож-
де ния двух или бо лее де тей – семь де сят) ка лен-
дар ных дней пос ле ро дов. Бе ре мен ная жен щи на, 
ск ры вая о на ли чии лис та вре мен ной нет ру дос по-
соб нос ти в срок, пре вы шающий бо лее трид ца ти 
не дель бе ре мен нос ти, про дол жает ра бо тать у ра-
бо то да те ля, что в слу чае ухуд ше ния сос тоя ния 
здо ровья жен щи ны мо жет в даль нейшем при вес-
ти к су деб но му спо ру, ко то рый всег да бу дет ре-
шать ся не в поль зу ра бо то да те ля. 

Та ким об ра зом, ос но вы ваясь на тре бо ва ниях 
за ко но да тель ст ва РК, в том чис ле и на по ло же-
ния ст. 90 Ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 18 
сен тяб ря 2009 го да «О здо ровье на ро да и сис те-
ме зд ра во ох ра не ния» [7], где зак реп ле на обя зан-
ность граж да ни на за бо тить ся о сох ра не нии свое-
го здо ровья, пред ла гаем чет ко рег ла мен ти ро вать 
по ря док пре дос тав ле ния от пус ка по бе ре мен нос-
ти и ро дам.  По ря док пре дос тав ле ния от пус ка по 
бе ре мен нос ти и ро дам мож но пре дус мот реть в 
тру до вом и (или) кол лек тив ном до го во рах ли бо 
в ак те ра бо то да те ля, нап ри мер, в Пра ви лах тру-
до во го рас по ряд ка.

В це лях ох ра ны ма те ри нс тва и ох ра ны здо-
ровья бе ре мен ной жен щи ны и воз мож нос ти 
ис пол не ния ра бо то да те лем ме ди ци нс ко го зак-
лю че ния, с да ты, ука зан ной в лис те вре мен ной 
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нет ру дос по соб нос ти, даю щей пра во бе ре мен ной 
жен щи не на от пуск по бе ре мен нос ти и ро дам, но 
не позд нее трех ра бо чих дней со дня пре дос тав-
ле ния, бе ре мен ная жен щи на долж на офор мить 
соот ве тс твую щий от пуск. От пуск по бе ре мен-
нос ти и ро дам оформ ляет ся пу тем пре дос тав-
ле ния лис та вре мен ной нет ру дос по соб нос ти,  
сп рав ки ВКК, подт верж даю щей пра во на дан-
ный вид от пус ка и пись менно го заяв ле ния ра-
бот ни ка, пре дос тав лен но го в Де пар та мент по 
ра бо те с пер со на лом. В слу чае не пре дос тав ле-
ния бе ре мен ной жен щи ной в сро ки, пре дус мот-
рен ные нас тоя щим ак том ра бо то да те ля, необ хо-
ди мых до ку мен тов сос тав ляет ся акт с ука за нием 
да ты фак ти чес ко го пре дос тав ле ния, что подт-
верж дает неис пол не ние ра бот ни ком нас тояще го 
по ло же ния и ли шает пра во на по лу че ние вып ла-
ты за счёт средс тв ра бо то да те ля. 

В слу чае своев ре мен но го оформ ле ния от-
пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам в по ряд ке, пре-
дус мот рен ном по ло же ниями ак та ра бо то да те ля, 
ра бо то да тель оп ла чи вает от пуск по бе ре мен-
нос ти и ро дам, ис хо дя из раз ме ра сред ней за-
ра бот ной пла ты, за вы че том сум мы со ци аль ной 
вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в свя зи с бе-
ре мен ностью и ро да ми, осу ще ст вляе мой в соот-
ве тс твии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан об обя за тель ном со ци аль ном ст ра хо ва нии. 
Раз мер сред ней за ра бот ной пла ты бе ре мен ной 
жен щи ны для даль нейшей оп ла ты от пус ка по 
бе ре мен нос ти и ро дам осу ще ст вляет ся ра бо то-
да те лем в соот ве тс твии с по ряд ком ис чис ле ния, 
ут ве рж ден ным По станов ле нием Пра ви тель ст ва 
РК от 29 де каб ря 2007 го да N 1394  «Еди ные пра-
ви ла ис чис ле ния сред ней за ра бот ной пла ты» [8].

Оп ла та от пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам 
произ во дит ся фи нан со вы ми служ ба ми ра бо то-
да те ля толь ко пос ле пре дос тав ле ния бе ре мен ной 
жен щи ной вы пис ки из бан ковс ко го сче та, отк-
ры то го в бан ках, осу ще ст вляю щих от дель ные 
ви ды бан ковс ких опе ра ций с ука за нием раз ме ра 
со ци аль ной вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в 
свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми, вып ла чен ной 
из Фон да. Ком па ния произ во дит оп ла ту от пус ка 
по бе ре мен нос ти и ро дам в раз ме ре сред ней за-
ра бот ной пла ты бе ре мен ной жен щи ны, за вы че-
том сум мы со ци аль ной вып ла ты на слу чай по те-
ри до хо да в свя зи с бе ре мен ностью и ро да ми из 
Фон да, раз мер ко то рой подт верж дает ся вы пис-
кой из бан ковс ко го счёта. 

В даль нейшем по окон ча нии от пус ка по бе-
ре мен нос ти и ро дам, в соот ве тс твии со ст. 195 
Тру до во го ко дек са РК, выплаты осуществля-
ются по вы бо ру ро ди те лей – ма те ри ли бо от цу 

ре бен ка; ро ди те лю – од но му вос пи ты вающе му 
ре бен ка;  ба буш ке, де ду, дру го му родст вен ни ку, 
фак ти чес ки вос пи ты вающе му ре бен ка, ос тав-
ше го ся без по пе че ния ро ди те лей, ли бо опе ку-
ну; ра бот ни ку, усы но вив ше му (удо че рив ше му) 
но во рож ден но го ре бен ка (де тей) на ос но ва нии 
пись менно го заяв ле ния пре дос тав ляет ся от пуск 
без сох ра не ния за ра бот ной пла ты ра бот ни ку по 
ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 
трех лет. Про дол жи тель ность от пус ка без сох ра-
не ния за ра бот ной пла ты ра бот ни ку по ухо ду за 
ре бен ком оп ре де ляет ся са мос тоя тель но ра бот-
ни ком в пись менном заяв ле нии. Сле дует об ра-
тить вни ма ние, что все от пус ка, пре дус мот рен-
ные Тру до вым ко дек сом, в том чис ле и от пуск 
без сох ра не ния за ра бот ной пла ты по ухо ду за 
ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет 
пре дос тав ляет ся ра бо то да те лем ра бот ни ку толь-
ко в рам ках сро ка тру до во го до го во ра. Ины ми 
сло ва ми, ес ли у ра бот ни ка тру до вой до го вор 
зак лю чен или в даль нейшем был прод лен на 
неоп ре делённый срок, то ра бот ник имеет пра во 
ис поль зо вать от пуск по час тям или пол ностью 
до дос ти же ния ре бен ком трех лет.

Мно гие трак туют, что не за ви си мо от сро-
ка тру до во го до го во ра ра бо то да тель обя зан по 
пись менно му заяв ле нию пре дос та вить жен щи-
не или ино му ли цу, имеюще му пра во на дан ный 
вид от пус ка, пол ной про дол жи тель ности, не за-
ви си мо от то го, что че рез ме сяц ис те кает срок 
тру до во го до го во ра. 

Дан ное мне ние оши боч но. Изу чив вни ма-
тель но п. 1 ст. 195 Тру до во го ко дек са РК, ра бо-
то да тель обя зан пре дос та вить от пуск без сох ра-
не ния за ра бот ной пла ты ра бот ни ку. Сог лас но 
п.п. 59) п. 1 ст. 1 Тру до во го ко дек са,  ра бот ник 
– это фи зи чес кое ли цо, сос тоящее в тру до вых 
от но ше ниях с ра бо то да те лем и не пос редст вен но 
вы пол няющее ра бо ту по тру до во му до го во ру. 
На ос но ва нии п. 1 ст. 20 Тру до во го ко дек са тру-
до вые от но ше ния воз ни кают меж ду ра бот ни ком 
и ра бо то да те лем на ос но ва нии тру до во го до го-
во ра, зак лю чаемо го в соот ве тс твии с Ко дек сом, 
за иск лю че нием слу чаев, установ лен ных за ко-
на ми Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Тру до вой до го вор 
дол жен со дер жать од ним из обя за тель ных ус ло-
вий срок тру до во го до го во ра, в соот ве тс твии со 
ст. 28, и ст. 29 Тру до во го ко дек са.  

Та ким об ра зом, ра бот ник имеет пра во на от-
пуск без сох ра не ния за ра бот ной пла ты по ухо ду 
за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет, 
ко то рый мо жет ис поль зо вать пол ностью или по 
час тям на ос но ва нии пись менно го заяв ле ния 
ра бот ни ка толь ко в пе ри од дей ст вия тру до во го 
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до го во ра. За вре мя от пус ка без сох ра не ния за ра-
бот ной пла ты по ухо ду за ре бен ком до дос ти же-
ния им трех лет не го воз рас та за ра бот ни ком сох-
ра няет ся мес то ра бо ты (долж нос ть), но дан ный 
от пуск не вк лю чает ся в тру до вой стаж, даю щий 
пра во на оп ла чи ваемый еже год ный тру до вой от-
пуск.

В пе ри од на хож де ния в от пус ке без сох ра-
не ния за ра бот ной пла ты по ухо ду за ре бен ком, 
ра бот ник имеет пра во на по лу че ние со ци аль ной 
вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в свя зи с ухо-
дом за ре бен ком по дос ти же нии им воз рас та од-
но го го да. В ст. 23-2 За ко на РК «Об обя за тель ном 
со ци аль ном ст ра хо ва нии» внес ли из ме не ния, в 
пер вую оче редь в пе ре чень до ку мен тов, необ хо-
ди мых для по лу че ния со ци аль ной вып ла ты.

Сог лас но п. 3 ст. 23-2 За ко на РК «Об обя за-
тель ном со ци аль ном ст ра хо ва нии» для наз на че-
ния со ци аль ной вып ла ты на слу чай по те ри до хо-
да в свя зи с ухо дом за ре бен ком по дос ти же нии 
им воз рас та од но го го да к заяв ле нию до пол ни-
тель но при ла гает ся для ра бот ни ков – вы пис ка из 
при ка за ра бо то да те ля о том, что участ ник сис-
те мы обя за тель но го со ци ально го ст ра хо ва ния, 
за ко то ро го произ во ди лись со ци альные от чис-
ле ния, об ра тив шийся за наз на че нием со ци аль-
ной вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в свя зи с 
ухо дом за ре бен ком по дос ти же нии им воз рас та 
од но го го да на хо дит ся в от пус ке без сох ра не ния 
за ра бот ной пла ты по ухо ду за ре бен ком.

Учи ты вая, что для оформ ле ния со ци аль ной 
вып ла ты на слу чай по те ри до хо да в свя зи с ухо-
дом за ре бен ком по дос ти же нии им воз рас та 
од но го го да необ хо ди мо пре дос та вить в Фонд 
со ци ально го ст ра хо ва ния вы пис ку из при ка за 
ра бо то да те ля о том, что участ ник сис те мы обя-
за тель но го со ци ально го ст ра хо ва ния, за ко то ро-
го произ во ди лись со ци альные от чис ле ния, об ра-
тив шийся за наз на че нием со ци аль ной вып ла ты 

на хо дит ся в от пус ке без сох ра не ния за ра бот ной 
пла ты по ухо ду за ре бен ком, дан ное но вов ве де-
ние зас тав ляет ра бот ни ка сна ча ла об ра тить ся к 
ра бо то да те лю для оформ ле ния от пус ка по ухо-
ду за ре бен ком. Тре бо ва ние о пре дос тав ле нии 
вы пис ки из при ка за ра бо то да те ля о том, что ра-
бот ник на хо дит ся в от пус ке без сох ра не ния за ра-
бот ной пла ты по ухо ду за ре бен ком, су ще ст вен-
но об лег чит ра бо ту кад ро вых служб по поис ку 
ра бот ни ков, по окон ча нии от пус ка по бе ре мен-
нос ти и ро дам. Для то го, чтобы по лу чить вы пис-
ку из при ка за ра бо то да те ля о том, что участ ник 
сис те мы обя за тель но го со ци ально го ст ра хо ва-
ния, за ко то ро го произ во ди лись со ци альные от-
чис ле ния, на хо дит ся в от пус ке без сох ра не ния 
за ра бот ной пла ты по ухо ду за ре бен ком, ра бот-
ник на ос но ва нии п. 2 ст. 195 Тру до во го ко дек са 
дол жен пре дос та вить на имя ра бо то да те ля пись-
менное заяв ле ния о пре дос тав ле нии от пус ка. 
Нес мот ря на то, что ра бот ник са мос тоя тель но 
оп ре де ляет про дол жи тель ность от пус ка, необ-
хо ди мо учес ть, что ему вы год но оформ лять от-
пуск без сох ра не ния за ра бот ной пла ты по ухо ду 
за ре бен ком, не ме нее од но го го да, так как со ци-
альная вып ла та на слу чай по те ри до хо да в свя зи 
с ухо дом за ре бен ком осу ще ст вляет ся до дос ти-
же ния ре бен ком воз рас та од но го го да. 

Та ким об ра зом, ра бот ни ку, за ко то ро го 
произ во ди лись со ци альные от чис ле ния в Фонд 
со ци ально го ст ра хо ва ния, вы год но офор мить 
от пуск без сох ра не ния за ра бот ной пла ты по 
ухо ду за ре бен ком не ме нее од но го го да. Од на-
ко, оформ ле ние от пус ка по ухо ду за ре бен ком 
по дос ти же нии им воз рас та од но го го да ещё не 
оз на чает, что ра бот ник бу дет фак ти чес ки от-
су тс тво вать на ра бо чем мес те в те че ние ра нее 
ого во рен но го сро ка,  ко то рый на ос но ва нии 
пись менно го заяв ле ния был за фик си ро ван в ак те 
ра бо то да те ля (при ка зе). 
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Не ке ні бұ зу дан  
туын дайт ын мә се ле лер

Ғы лы ми жұ мыс тың  мақ са ты на сәй кес не ке ні бұ зу жә не одан 
туын дайт ын  мә се ле лер ге тал дау жүр гі зіл ді.  Зерт теу ба ры сын да не
ке нің бұ зылуын ың жал пы сұ рақ та ры жә не ер ліза йып ты лар дың құ
қық та рын қор ғау тал қы лан ды.  

Түйін сөз дер: не ке, мү лік тік құ қық тар, жа уап кер ші лік.

Ermuhametova S.R.  
Gambol A.B.

Legal consequences  
divorce

In accordance with the purpose of the work the analysis of divorce and 
its consequences conducted. The study examined General provisions for 
termination of the marriage and the protection of the rights of the spouses.

Key words: marriage, spouses, divorce.
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Пра во вые пос ледс твия  
расс тор же ния бра ка

В стaтье рaсс мат ри вают ся воп ро сы рас тор же ния бра ка и пра
во вые пос ледс твия расс тор же ния бра ка, а именно воп ро сы за щи ты 
иму ще ст вен ных прав суп ру гов.

Клю че вые сло ва: брак, иму ще ст вен ные пра ва, от ве тст вен ность.
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Кіріспе 

Жа ңа «Не ке (ер лі-за йып ты лық) жә не от ба сы ту ра лы» Ко-
декс не ке мен от ба сы мә се ле ле рін жа ңа ша қа рас ты ра ды. Ер лі 
– за йып ты лар дың же ке жә не мү лік тік құ қық тық қа ты нас та ры-
ның тоқ та тылуын  не ке нің тоқ та ты луы деп тү сі не ді. Не ке заң да 
ай қын дал ған бел гі лі бір оқи ға лар дың ту уына бай ла ныс ты не-
ме се ер лі-за йып ты лар дың бі реуі нің не екеуі нің бір дей қа лауы-
мен тоқ та ты ла ды.

Негізінен неке отбасын тудырады, сондықтан отбасы 
заңдарында некенің алатын орны ерекше. Отбасы, азаматтық 
заңдарымен некеде қалыптасатын мүліктік емес қатынастар 
реттеледі. Некенің болуымен бірге пайда болатын барлық  
қатынастар аталған не ке, отбасы заңдарымен реттеле бермейді. 
Некеге қатысты құқықтық реттелуге жататын басқа барлық 
мәселелер мемлекетіміздің Ата Заңынан бастау алады. Себебі, 
Қазақстан Республикасының Конституциясы отбасы, ана мен 
бала мемлекеттің қорғауында екенін бекіткен. 

Қо ғам ды ба ға ла сақ та, адам өмі рін де гі от ба сы ның мә ні мен 
рөлін ба ға лау өте қиын. От ба сы мә се ле ле рі – бұл қай қо ғам бол-
ма сын өте ма ңыз ды  жә не өте күр де лі мә се ле бо лып та бы ла ды.

На рық тық эко но ми ка ның да муы адам ның өмір сү ру қыз ме-
ті нің бар лық аясы на әсер ет ті. Атал ған қа ты нас от ба сы-қа ты-
нас та ры ның сұ рақ та рын құ қық тық рет теу де жа ңа қа дам дар дың 
болуын  қа жет ет ті. Со ны мен қа тар, от ба сы-не ке қа ты нас та ры-
ның жү зе ге асы рылуын ың ке піл ді гі, от ба сы-не ке қа ты нас та-
ры на қа ты су шы лар дың құ қық та ры мен мүд де ле рін қор ғауды 
қам та ма сыз ету де бү гін гі күн нің мә се ле сі. Жал пы от ба сы дау-
ла рын, шиеле ні су ле рін ше шу ге бай ла ныс ты мә се ле лер ді ше шу 
үл кен ма ңыз ға ие бо лу да. Се бе бі, от ба сы мә се ле сі тек қо ғам ның 
же ке ле ген мү ше сі үшін ға на емес, мем ле кет үшін де ма ңыз ды. 

Қо ғам мен құ қық не ке нің не гіз гі функ цияла рын  қа лып тас-
ты ра оты рып, та рап тар дың құ қық та ры мен мін дет те рін бе кі те-
ді, со ны мен қа тар не ке ке зін де жә не не ке бұ зыл ған нан ке йін  
де та рап тар дың құ қық та ры мен мүд де ле рін қор ғауға мүм кін дік 
бе ре ді.

Мем ле кет ішін де гі саяси жә не эко но ми ка лық мін дет тер ді 
ше ше оты рып, адам ның әлеу мет тік жә не же ке қа ты нас тар да ғы 
жағ да йына жа ңа ша қа рау қо ғам ның мін де ті.

НЕ КЕ НІ БҰ ЗУ ДАН 
ТУЫН ДАЙТ ЫН  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕР
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Не ке ні бұ зу дан туын дайт ын мә се ле лер

Қа зір гі кез де от ба сы лық шиеле ніс тер ді құ қық-
тық рет теу дің тиім ді лі гі нің мә се ле ле рі жә не олар-
ды жою тә сіл де рі өзек ті жә не күр де лі. От ба сы мә-
се ле ле рі нің ішін де ер лі-за йып ты лар дың мү лік тік 
мә се ле ле рі мен бай ла ныс ты мә се ле лер  өзек ті.  

Заң ға сәй кес, ер лі-за йып ты лар дың не ке де 
тұр ған кез де жи на ған мүл кі не (ер лі-за йып ты-
лар дың ор тақ мүл кі не) ер лі-за йып ты лар дың әр-
қай сы сы ның ең бек қыз ме ті нен, кә сіп кер лік қыз-
мет тен жә не са нат кер лік қыз мет нә ти же ле рі нен 
тап қан та быс та ры, ер лі-за йып ты лар дың ор тақ 
мүл кі нен жә не ер лі-за йып ты лар дың әр қай сы-
сы ның бө лек мүл кі нен түс кен кі ріс тер, олар ал-
ған зей не та қы лар, жәр де ма қы лар, сон дай-ақ ар-
наулы ны са на лы мақ са ты жоқ өз ге  де ақ ша лай 
тө лем дер (ма те ри ал дық кө мек са ла ла ры, мер ті гу 
не ден сау лы ғы ның өз ге де зақым да нуы сал да-
ры нан ең бек қа бі ле тін жо ғалт уына жә не бас қа-
ла ры на бай ла ныс ты  за лал ды өтеу ге тө лен ген со-
ма лар) жа та ды. 

Бұ рын ер лі-за йып ты лар дың көп те ген мүл кі-
нің ті зі мі тұ ты ну шы лық мақ сат та ғы мү лік тер ден 
тұ ра тын.  Қа зір гі кез де на рық тық қа ты нас тар дың 
да муы, ер лі-за йып ты лар дың қоз ғал майт ын мүл-
кі нің құ ра мы на қоз ғал майт ын мү лік тер дің кө-
беюі, жер те лім де рі, өн ді ріс тік ке шен дер, ба ға лы 
қа ғаз дар, ка пи тал да ғы үлес көп те ген мә се ле лер-
дің анық талуын  қа жет ете ді. От ба сы ая сын да не-
ке-от ба сы лық дау лар ды рет теу ге бай ла ныс ты, 
оны ше шу ге бай ла ныс ты бір тұ тас ке лі сім жоқ. 
Көп те ген анық та ма лар әлі  де тал дау жа сауды қа-
жет ете ді. 

Еер де ер лі-за йып ты лар ара сын да ғы мү лік тік 
дау лар сот инс тан ция сын да ше шу ді қа жет ет се, 
олар от ба сын да ғы дау лар деп қа рас ты ра мыз.

Құ қық ту ра лы дау – конф ликт ке зін де гі құ-
қық тық  қа ты нас тар. Дау дың объек тив тік жа-
ғы юри ди ка лық тең суб ъек ті лер дің құ қық бұ зу 
ке зін де гі құ қық тық қа ты нас та ры құ рай ды. Ал, 
суб ъек тив тік жа ғы әр түр лі пі кір ге бай ла ныс ты 
қа ты нас тар. 

Ер лі-за йып ты лар дың ара сын да ғы не ке қа-
ты нас та ры ның тоқ та ты луымен бай ла ныс ты 
көп те ген мә се ле лер туын дай ды, олар али мент, 
қа ра жат, ав тор дың мү лік тік құ қық та ры ның мә-
се ле ле рі т.б.

Ер лі-за йып ты лар дың мен ші гі нің ре жи мі нің 
әре кет етуі нің шең бе рін ке ңейту қа жет, со ның 
ішін де ер лі-за йып ты лар дың бі ре уіне тиесі лі мү-
лік тің, зат тың бү лін ге ні үшін алын ған қа ра жат 
есе бі нен алын ғын дар ға, ер лі-за йып ты лар дың бі-
ре уіне мо раль дық зиян үшін тө лен ген ком пен са-
цияға, ер лі-за йып ты лар дың же ке мін дет те ме ле рі 
не гі зін де алын ған мү лік ке қа тыс ты ре жим.

 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Не ке (ер лі-
за йып ты лық) жә не от ба сы ту ра лы ко дек сі нің 
33-ба бын да ер лі-за йып ты лар дың бір лес кен ор-
тақ мен ші гі қа рас ты ры ла ды. Бұл бап та «ерлi-
за йып ты лар дың ор тақ мүл кі не құ қық не ке де 
тұр ған (ер лі-за йып ты бол ған) ке зе ңін де үй ша-
ру ашы лы ғын жүргiзудi, ба ла лар ды ба ғып-кү-
тудi жү зе ге асыр ған не ме се бас қа да дә лелдi 
се беп тер мен же ке та бы сы бол ма ған жұ бай ға да 
тиесiлi бо ла ды» – деп қа рас ты рыл ған. Бұл нор ма 
бо йын ша ер лі-за йып ты лар дың мү лік ке қа тыс ты 
құ қық та рын қор ғау ке зін де ер лі-за йып ты лар дың 
құ қық та рын бі реуі нің тап қан мүл кі не екін ші сі-
нің құ қы ғын қор ғау ке зін де от ба сы заң на ма ла-
ры на сәй кес, егер  де ер лі-за йып ты лар дың бі реуі  
«се беп ті жағ дай лар ға» бай ла ныс ты от ба сы на 
кі рі сі бол ма ған жағ дайда кі ріс ор тақ мен шік ре-
жи мі мен рет те ле ді. Бі рақ «се беп ті жағ дай лар» 
заң да анық тал ма ған. Егер  де біз нақ ты «се беп-
ті жағ дай лар ды» анық та сақ, нор ма лар ды бір дей 
қол да ну ға мүм кін дік бо лар еді. 

Осы мә се ле лер дің ішін де біз, ер лі-за йып ты-
лар дың же ке қа ра жат та ры на қа тыс ты мә се ле. 
Се бе бі, ер лі-за йып ты лар дың же ке қа ра жат та ры-
на бас ты на зар ауда ру қа жет. Егер де ер лі-за йып-
ты лар бө лек тұ ра тын бол са, ер лі-за йып ты лар-
дың құ қық тық  қа ты нас та ры ның тоқ та ты луымен 
бай ла ныс ты пай да бол ған мү лік тің не гі зі ер лі-
за йып ты лар дың жал пы қа ра жат та ры емес, ке рі-
сін ше әр қай сы сы ның қа ра жат та ры. 

Сон дық тан не ке бұ зыл ған ға де йін гі пай да 
бол ған мү лік от ба сы қа ты нас та ры тоқ та тыл ған-
нан ке йін  де  өз бе тін ше жи на ған мү лік, қа ра жат 
бо лып са на ла ды

Қа зақ стан дық құ қық тық жүйе пре це де нт тер-
ді құ қық нор ма ла ры ның ті ке лей қай нар кө зі ре-
тін де  қол дан бай ды, бі рақ сот тә жі ри бе сі құ қық 
нор ма сын бі рың ғай қол да ну жә не тал қы лау жо-
лы мен жү руі тиіс. 

От ба сы дау ла рын да та рап тар дың мі нез-құл-
қы мен суб ъек тив тік қа был да уына бай ла ныс ты 
әр от ба сы лық іс ті қа рау ке зін де бол жан ба ған 
жағ дай лар орын алуы мүм кін. 

Сон дық тан кез-кел ген от ба сы дау ла рын ше-
шу ке зін де бұ рын ғы сот тә жі ри бе сі не бағ дар лан-
ған дұ рыс, се бе бі бұ рын қа рал ған іс тер бо йын ша 
қа был дан ған ше шім  дұ рыс ше шім нің қа был да-
н уына не гіз бо ла ды. Дау лар дә лел де ген жә не әр 
уа қыт та зерт те луі тиіс. Қа был да на тын ше шім 
заң ды лық, не гіз ді лік жә не адал дық қа ғи да ла ры-
на сәй кес бо луы тиіс.

Не ке ні бұ зу мә се ле сі жо ға ры да атал ған не-
гіз дер ге қа ра ған да күр де лі лі рек. Не ке нің бұ-
зы луы ту ра лы көз қа рас тар әр ке зең де өз ге ріп 
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отыр ды. Не ке нің бұ зылуын ың қо ғам өмі рі не 
ке лең сіз әсер ете тін ді гін де дау да жоқ. Не кенi 
бұ зу ту ра лы iстi сот тың қа ра уына бер ген де 
олар ды тия нақ ты тек серiп да йын дау мiндетiне 
сот тар дың на за ры ауда рыл сын. Судья арыз ды 
қа был да ған нан кейiн, әдет те, ер лі-за йып ты-
ның екiншiсiн ша қы рып алып, бұл арыз ға оның 
көз қа ра сын, ерлi-за йып ты лар дың сот ар қы лы 
шешiлетiн бас қа да дау лы мә се ле лерiн анық-
тап, олар дың та лап та ры ның қай сы сы не кенi 
бұ зу ту ра лы та лап пен бiрге қа ра луы мүмкiн 
екенiн тү сіндiруi тиiс.

Не ке бұ зылуын ан туын дайт ын іс тер ді қа рау 
ке зін де пай да бо ла тын мә се ле лер тек ақ ша қа-

ра жат та рын, мү лік ті бө лу мен бай ла ныс ты емес, 
оның ішін де ав тор лық құ қық, ба ла лар дың құ-
қық та рын қор ғау мә се ле сі де орын ала ды. Жал-
пы бұл мә се ле лер ді зерт теу қы зы ғу шы лық ту-
ды ра оты рып, те рең зерт теу ді қа жет ете тін ді гі 
дау сыз.

Қорытынды 

Кез-кел ген от ба сы дау ла рын ше шу ке зін де 
бұ рын ғы сот тә жі ри бе сі не бағ дар лан ған дұ рыс. 
Дау лар дә лел де ген жә не әр уа қыт та зерт те луі 
тиіс. Қа был да на тын ше шім заң ды лық, не гіз ді лік 
жә не адал дық қа ғи да ла ры на сәй кес бо луы тиіс.

Әде биет тер

1 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық Ко дек сі. Жал пы жә не ерек ше бө лім.//zakon.kz
2 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Не ке (ер лі-за йып ты лық) жә не от ба сы ту ра лы Ко дек сі. //zakon.kz
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Кә сі по рын аза мат тық  
құ қық тың объек ті сі ре тін де

Ма қа ла да аза мат тық айна лым ның ерек ше объек ті сі бо лып та
бы ла тын кә сі по рын ның құ қық тық жағ дайы зерт тел ді. Зерт теу ба
ры сын да кә сі по рын ды си пат тау шы эле ме нт тер ге құ қық тық тал дау 
жүр гі зіл ді. Аза мат тық құ қық тың объек ті сі ре тін де «кә сі по рын» ұғы
мы са лыс тыр ма лы тал дан ды. Аза мат тық айна лым да ғы мү лік тік ке шен 
тү рін де гі кә сі по рын ға бай ла ныс ты тә жі ри бе лік мә се ле лер ге ерек ше 
на зар ауда рыл ды. Мү лік тік ке шен тү рін де гі кә сі по рын ның құ ра мы 
нақ ты ла нып, сон дайақ, осы мә се ле лер ді ба рын ша же тіл ді ру үшін 
ұсы ныс тар қа рас ты рыл ды. 

Тү йін  сөз дер: мү лік тік ке шен тү рін де гі кә сі по рын, ке шен, кә сіп
кер лік қа ты нас тар.

Khudaiberdina G.A.,  
Adanbekova Z.N.

Enterprise as an object  
of civil law

In the paper considered the legal position of enterprise which is a 
special object of civil circulation. In the study conducted a legal analysis 
of the elements characterizing the enterprise. The term «enterprise» as an 
object of civil rights, was comparatively analyzed. Emphasized the practi
cal problems associated with the enterprise as the property complex in the 
civil circulation. Concretized the content of the enterprise as the property 
complex, and considered proposals to improve these problems.

Key words: enterprise as the property complex, complex, enterprise 
relations.

Ху дай бер ди на Г.А.,  
Адан бе ко ва З.Н.

Предп риятие как объект  
граж данс ких прав

В статье изу че но пра во вое по ло же ние предп рия тия, ко то рое яв
ляет ся  осо бым объек том граж данс ко го обо ро та. При изу че нии был 
про ве ден пра во вой ана лиз эле мен тов, ха рак те ри зующих предп рия
тие. По ня тие «предп рия тие», как объект граж данс ко го пра ва бы ло 
срав ни тель но проана ли зи ро ва но. Под чер ки ва лись прак ти чес кие 
проб ле мы, свя зан ные с предп риятием, как иму ще ст вен ный комп лекс 
в граж данс ком обо ро те. Расс мот ре ны пред ло же ния для со вер шенс
тво ва ния дан ных проб лем.

Клю че вые сло ва: предп риятие как иму ще ст вен ный комп лекс, 
комп лекс, предп ри ни ма тель ские от но ше ния.
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Бү гін гі таң да «кә сі по рын» тер ми ні әр түр лі заң на ма лық ак-
ті лер де қол да ны ла ды. Аза мат тық құ қық тың объек ті сі ре тін де гі 
кә сі по рын ға бай ла ныс ты туын дайт ын қа ты нас тар ды рет тейт ін 
не гіз гі нор ма лар,  бү гін де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат-
тық ко дек сі нің (әрі қа рай ҚР АК) 119-б. нор ма ла рын да кез де-
се ді. ҚР-ның «Сауда мақ са тын да те ңіз де жү зу ту ра лы» 2002 ж. 
17  қаң тар да ғы За ңы ның 1-б. 26-т. жал пы те ңіз кә сі пор ны ре тін-
де жал пы ава рия бо йын ша оның есе бі нен шы ғыс тар өте ле тін 
мү лік (ке ме, жал дау ақы сы, жүк) тү сін ді рі ле ді.

ҚР-ның «Мем ле кет тік мү лік ту ра лы» 2011ж. 1 нау рыз да ғы 
За ңын да да кә сі по рын ның анық та ма сы бе ріл ген [1]. Са лыс тыр-
сақ, ҚР АК-ның 119-б. 1-т. сәй кес, кәсiпкерлiк қыз меттi жү зе ге 
асы ру үшiн пай да ла ны ла тын мүлiктiк ке шен құ қық объектiсi 
түрiндегi кәсiпо рын деп та ны ла ды. Мү лік ре тін де гі кә сі по рын-
ға бір ша ма өз ге ше анық та ма ҚР «Мем ле кет тік мү лік ту ра лы» 
За ңы ның 136-б. 1-т. бе кі тіл ген, оған сәй кес, «мүлiктiк меншiк 
ретiнде мем ле кет тік кәсiпо рын ның құ ра мы на оның қыз мет  
ет уіне ар нал ған мү лік тің бар лық түр ле рі, оның ішін де ғи ма-
рат тар, құ ры лыс тар, жаб дық, құ рал-сай ман, шикiзат, өнiм, жер 
учас кесiне құ қық, та лап ету құ қық та ры, бо рыш тар, сон дай-ақ 
оның қыз метiн да ра лан ды ра тын белгi леу лер ге (фир ма лық ата-
уы, тауар таң ба ла ры) құ қық тар жә не бас қа да ерек ше құ қық тар 
кі ре ді».

Кә сі по рын құ қық тық ка те го рия ре тін де эко но ми ка лық қа-
ты нас тар дың да муымен бір мез гіл де, он то ғы зын шы ға сыр дың 
екін ші жар ты сын да ғы өн ді ріс тік «всп леск»-тің бас та луымен 
бел гі лен ді жә не зерт те лін ді, сол кез ден бе рі жә не бү гін гі күн ге 
де йін  кә сі по рын құ бы лыс ре тін де отан дық жә не ше тел дік ғы-
лым да әр түр лі ма ғы на да қа рас ты ры ла ды. Құ қық та ну шы лар-
лың кә сі по рын ға де ген көз қа рас та ры екі не гіз гі топ қа бө лін ді:

1. Кә сі по рын дер бес эко но ми ка лық тәуел сіз, мү лік тік оқ-
шаулан ған қа ты су шы, кә сіп кер лік қа ты нас тар дың суб ъек ті сі; 
кә сі по рын құ қық тық қа ты нас тар ға дер бес тү се ала тын заң ды 
тұл ға деп са найт ын бі рін ші топ та ғы ав тор лар ға Н.К. Клейн, 
В.В. Чу ба ро ва, С.И. Клим кин жә не т.б. жа та ды.

2. Кә сі по рын оқ шаулан ған мү лік тік ке шен, кә сіп кер лік та-
быс ты та бу дың құ ра лы, эко но ми ка лық мүд де лер мен аза мат тық 
құ қық тың объек ті сі деп тү сі не тін екін ші топ та ғы ав тор лар ға 

КӘ СІ ПО РЫН  
АЗА МАТ ТЫҚ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҢ ОБЪЕК ТІ СІ 
РЕ ТІН ДЕ
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Кә сі по рын аза мат тық құ қық тың объек ті сі ре тін де

И.В.  Амир ха но ва, И.П. Греш ни ков, Р.А.  Ма ме-
то ва, В.В. Вит рянс кий жә не т.б. жа та ды.

Бү гін де «кә сі по рын» тер ми ні заң на ма да 
объек ті ге қа тыс ты ға на қол да ны ла ды, заң ды 
тұл ға ны біл ді ру ге бай ла ныс ты бұл тер мин мем-
ле кет тік кә сі по рын ға қа тыс ты ерек ше лік тү рін де 
қол да ны ла ды.

Кә сі по рын ды мү лік тік ке шен ре тін де өзі нің 
құ раушы эле ме нт те рі нің ерек ше күр де лі лі гі не, 
ке шен ді лі гі не жә не үйлес уін ің ал уан  түр лі лі гі-
не бай ла ныс ты аза мат тық құ қық объек ті ле рі нің 
еш қан дай дәс түр лі тү рі не жат қы зу мүм кін емес. 

Кә сі по рын құ қық объек ті сі ре тін де жыл жы-
майт ын мү лік объек ті ле рі нің қа ра пайым жиын-
ты ғы нан, тіп ті олар дың бар лы ғы бір ге кә сіп кер-
лік ая сын да қол да ныл са да, елеу лі өз ге ше лік те рі 
бар. Мү лік тік ке шен ре тін де кә сі по рын ның, 
нор ма тив ті түр де бе кі тіл ген жә не (не ме се) әде-
биет тер де со лай деп та ны ла тын,  бір қа тар ква-
ли фи ка циялық бел гі ле рі бар. Со ның ішін де,  ҚР 
АК-ның  119-б. 1-т. сәй кес, кәсiпкерлiк қыз меттi 
жү зе ге асы ру үшiн пай да ла ны ла тын мүлiктiк 
ке шен құ қық объектiсi түрiндегi кәсiпо рын деп 
та ны ла ды. Атал мыш си пат объек ті тү рін де гі кә-
сі по рын ды ерек ше лейт ін бел гі бо лып та бы ла ды 
жә не оны аза мат тық құ қық объек ті ле рін топ тас-
ты ру да ерек ше лей ді.

Мү лік тік ке шен зат тар дың жиын ты ғын біл-
ді ре ді, жә не егер ол эко но ми ка лық айна лыс қа 
қа тыс ты рыл ма са, он да ол кә сі по рын бо лып та-
бы ла ал май ды. Мү лік тік ке шен, тек мы на жағ-
дай лар да, оның зат тық жә не мін дет те ме лік маз-
мұ ны жә не кө рі ніс та буы ар қы лы аза мат тық 
айна лым да суб ъект-мен шік иесі нің қа ты суы жү-
зе ге асы рыл са, тұ рақ ты жә не ай қын бол жал да на-
тын та быс алын са, ма те ри ал ды игі лік тер пай да 
бол са,  кә сі по рын бо ла ды [2, 91-92 б.].

Объек ті тү рін де гі кә сі по рын ның ке ле сі ерек-
ше лі гі, біз дің ойы мыз ша, оны ди на ми ка лық объ-
ект ре тін де анық тау мүм кін ді лі гі бо лып та бы ла-
ды. Объект тү рін де гі кә сі по рын ның ди на ми ка сы 
бас қа жыл жы майт ын мү лік объек ті ле рі нен оның 
қол да ны луы бо йын ша ерек ше ле не ті ні бай қа ла-
ды. Со ны мен бір ге,  объект тү рін де гі кә сі по рын-
ның ди на ми ка сы на, ҚР АК-да бе кі тіл ген, кә сі п-
о рын ның анық та ма сы ның бө лі гі, – «кәсiпкерлiк 
қыз меттi жү зе ге асы ру үшiн пай да ла ны ла тын 
мүлiктiк ке шен...», сон дай-ақ, кә сі по рын ның 
құ ра мы на – та лап ету құ қық та ры, бо рыш тар ды 
жат қы зу көз дел ген мүм кін дік тер көр се те ді [3, 
23-27 б.]. Осы лай ша, кә сі по рын ҚР АК-ның өзі-
мен әре кет ете тін, қол да ны ла тын ди на ми ка лық 
объект ре тін де анық та ла ды.

Егер кә сі по рын әре кет ету ші бо лып та был-
ма са, яғ ни ди на ми ка кри те рийі жо ғал са,  он да ол 
кә сі по рын ре тін де емес,  бас қа мү лік тік ке шен 
не ме се жыл жы майт ын  мү лік ре тін де қа рас ты-
ры луы мүм кін.

Әрі қа рай объект тү рін де гі кә сі по рын ның өз-
ге ше лі гін ай рық ша на зар ға ала оты рып, заң шы-
ға ру шы «мү лік тік ке шен» тер ми нін қол дан ған. 
Бұл кә сі по рын ның мүл кін құ райт ын бар лық эле-
ме нт тер бі рік ті рі луі, өза ра ты ғыз бай ла ны суы, 
пай да ла ну дың бі рың ғай мақ са ты на ба ғын ды ры-
луы ке рек ті гін куә лан ды ра ды.

«Ке шен» тер ми ні кә сі по рын ның бар лық 
мүл кі нің іш кі бір лі гін ерек ше атап көр се те ді: 
«ке шен (лат. Complexus – бай ла ныс, үйле сім) – 
бір бү тін ді құ райт ын зат тар мен құ бы лыс тар дың 
жиын ты ғы». Мү лік тік ке шен эле ме нт те рі нің ай-
қын бір лі гі, жал пы лы лы ғы, осы лай ша, аза мат-
тық құ қық тың объек ті сі тү рін де гі кә сі по рын ның 
ерек ше бел гі ле рі нің бі рі бо лып та бы ла ды [2, 
79  б.].

Ірі мү лік тік құ ры лым дар – ке шен дер де зат-
тар дың құ қық тық бай ла ны сы ның кө рі ніс та буы, 
әде биет тер де көр се тіл ген дей, объек тив ті ша ра-
сыз дық жә не, оған қо са, мұн дай объек ті лер ді 
аза мат тық құ қық объек ті сі ре тін де аза мат тық 
айна лым ға қо су ба ры сын да осын дай ке шен дер-
дің бү тін ді гін сақ тау қа жет те лі гі мен анық та ла-
ды [4, 355-370 б,].

Мү лік тік ке шен нің құ ра мын, оның ше ка ра-
сын анық тау теория лық ой қо ры ту үшін ға на 
ма ңыз ды мән ге ие емес, со ны мен қа тар ма ңыз-
ды тә жі ри бе лік си пат қа ие, өйт ке ні қан дай да 
бір мү лік ті (зат ты не ме се құ қық ты) кә сі по рын ға 
жат қы зу не ме се жат қыз бау осы мү лік тің құ қық-
тық ре жи мі нің ерек ше лік те рі не ті ке лей әсер ете-
ді.

Бү гін гі таң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
қол да ныс та ғы аза мат тық заң на ма сы (ҚР АК 119-
б. 2-т.) бо йын ша кә сі по рын ның құ ра мы на оның 
қыз мет етуiне ар нал ған мүлiктiң бар лық түр лерi, 
со ның iшiнде үй лер, ғи ма рат тар, жаб дық тар, құ-
рал-сай ман дар, шикiзат, өнiмдер, жер учас кесiне 
құ қық, та лап ету құ қық та ры, бо рыш тар, сон дай-
ақ оның қыз метiн да ра лан ды ра тын белгiлер ге 
құ қық тар (фир ма лық атау, тауар белгiлерi) жә не, 
егер шарт та өз ге ше көз дел ме се, бас қа да ай рық-
ша құ қық тар енедi.

ҚР АК-ның тал да ны лып отыр ған нор ма сы-
ның мә ті ні өзі нің іш кі ло ги ка сы мен, құ ры лы-
сы мен, ма ғы на лық ек пі ні мен мү лік тік ке шен 
эле ме нт те рі нің сан ал уан  жә не ер кін құ ры лы-
сын, бі реуі нің бар бо луы мен бас қа ла ры ның жоқ 
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болуын , олар дың әр түр лі үйлес уін  ба ғам дайды. 
Кә сі по рын ның құ ра мын (сан дық жә не са па лық) 
нақ ты лау оның іс жү зін де гі құ ра мы мен жә не 
өн ді ріс тік-ша ру ашы лық мақ са ты мен, қыз ме-
ті нің пә ні мен жә не эко но ми ка лық қа ты нас тар 
жүйе сін де гі ала тын ор ны мен анық та ла ды [2, 98-
99  б.].

Жал пы мү лік тік ке шен тү рін де кә сі по рын, 
ҚР АК-ның 119-б. 2-т. сәй кес, жыл жы майт ын 
мү лік деп та ны ла ды. Мұн да ғы анық тау шы сәт 
ре тін де оның құ ра мын да жыл жы майт ын мү-
лік тің бо луы деп ұғы ны ла ды. Біз, «егер бас қа 
мү лік ке қа тыс ты оны кә сі по рын ның құ ра мы на 
қо су дың ба ла ма-таң дау мүм кін ді гі бол са, он да 
жыл жы майт ын мү лік ке қа тыс ты заң бо йын ша іс 
жү зін де оны жал пы жыл жы майт ын мү лік ке жат-
қы зу жо лы ар қы лы мін дет ті қо су көз дел ген» [5, 
203 б.] де ген ой мен то лы ғы мен ке лі се міз.

ҚР АК-ның  119-ба бы та рап тар ға кә сі по рын-
ның мү лік тік ке шен құ ра мы на заң шы ға ру шы-
мен қо сыл ған құ раушы лар ды өз гер ту мүм кін ді-
лі гін бер ген.

Мү лік тік ке шен тү рін де гі кә сі по рын ның бе-
кі тіл ген құ ра мы ның жоқ болуына бай ла ныс ты 

тә жі ри бе де си ту ация лар, яғ ни жер учас ке сін сіз 
(жер ге құ қық сыз) кә сі по рын ды тір кеу әре кет те-
рі бай қа ла ды.

Мы са лы: «Транс те ле ком» Ком па ниясы-
ның ба лан сын да Қа зақ стан заң на ма сы бо йын ша 
жыл жы майт ын мү лік  объек ті сі бо лып та был-
майт ын, жер де де жә не жер бе тін де гі бе кі тіл ген 
ті реуіш тер де де ор на ла са тын, тал шық ты-оп ти-
ка лық бай ла ныс же лі ле рі бар. Осы ған бай ла ныс-
ты, мү лік тік ке шен тү рін де гі кә сі по рын ды тір кеу 
ар қы лы жыл жы майт ын мү лік объек ті сі бо лып 
та был майт ын, жер мен ты ғыз бай ла ныс ты, та сы-
мал дау шы-объек ті лер ге құ қық ты тір кеу әре кет-
те рі жа са лы на ды.

Біз дің ойы мыз ша, кә сі по рын ның құ ра мы на 
оның мін дет ті құ раушы ла рын (жер учас ке сі жә-
не жер учас ке сі не құ қық ты) жә не мін дет ті емес 
құ раушы лар ды –бар лық қал ған мү лік ті кір гі зе 
оты рып нақ ты анық та ма сын бе ру қа жет.

Оған қо са, кә сіп кер лік қыз мет те гі (ша ру-
ашы лық қыз мет те) кә сі по рын ды пай да ла ну 
мін дет ті лі гін, яғ ни кә сі по рын ды әре кет ету ші, 
пай да ла ну шы, та быс кел ті ру ші оюъект ре тін де 
заң на ма лық анық тау.
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Ус ло вия  со зы ва и соб лю де ния 
кво ру ма пов тор но го об ще го 

соб ра ния то ва ри щест ва  
с ог ра ни чен ной  

от ве тст вен ностью

В статье расс мат ри вают ся пра ви ла со зы ва пов тор но го об ще го 
соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной от ве тст вен ностью. Об ра
щает ся вни ма ние на установ лен ные за ко но да тель ст вом об щие пра
ви ла со зы ва об ще го соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной от ве
тст вен ностью. При ве де ны за ко но да тель ные ус ло вия пра во моч нос ти 
об ще го соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной от ве тст вен ностью. 
Вмес те с тем осо бо вы де ле ны спе ци альные ус ло вия соб лю де ния кво
ру ма пов тор но го об ще го соб ра ния.

Клю че вые сло ва: юри ди чес кое ли цо, то ва ри щест во с ог ра ни чен
ной от ве тст вен ностью, об щее соб ра ние, пов тор ное соб ра ние, кво
рум об ще го соб ра ния.

Omarova A.B., Isakul А.A.

Terms of convocation and 
compliance quorum of the 

general meeting of the limited 
liability

The article deals with the rules of convocation of the General Meeting 
re limited liability partnership. Draws attention to the general rules estab
lished by the legislation of the general meeting of the limited liability com
pany. Given the legislative competence of the conditions of the general 
meeting of the limited liability company. At the same time highlighted the 
special conditions of compliance quorum of the general meeting.

Key words: legal entity, limited partnership, the general meeting, the 
repeated meeting, a quorum of the general meeting.

Ома ро ва А.Б., Иса кул А.А.

 Жа уап кер ші лі гі  шек теу лі   
се рік тес ті гі нің кайтала ма   

жал пы  жи на лы сын  ша қы ру 
мен кво рум ды сақ тау   

шарт та ры

Ма қа ла да жа уап кер ші лі гі шек теу лі се рік тес ті гі нің жал пы жи на
лы сын қайта ша қы ру ту ра лы ере же ле рі қа рас ты рыл ған. Жа уап кер
ші лі гі шек теу лі се рік тес тік тің жал пы жи на лы сы ның заң на ма сын да 
бел гі лен ген жал пы ере же ле рі н а тап кет кен. Жа уап кер ші лі гі шек теу лі 
се рік тес тік тің жал пы жи на лы сы ның шарт та рының заң на ма лық құ зы
ре ті көр се тіл ген. Осы ны ес ке ре оты рып, со ны мен қа тар қайта жал пы 
жи на лы сы ның кво рум ның сақ тау ар найы жағ дайла ры на на зар ауда
рыл ған.

Тү йін  сөз дер:  заң ды тұл ға, жа уап кер ші лі гі шек теу лі се рік тес тік, 
жал пы жи на лы сы, қайтала ма жи на лы сы, жал пы жи на лы сы ның кво
ру мы.
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Воп ро сы со зы ва, по ряд ка со зы ва и про ве де ния, оп ре де ле-
ния кво ру ма об ще го соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной 
от ве тст вен ностью (да лее – ТОО) дос та точ но яс но рег ла мен ти-
ро ва ны. Об щие по ло же ния о ТОО как хо зяй ст вен ном то ва ри-
щест ве со дер жат ся в нор мах Граж данс ко го ко дек са Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан (да лее – ГК РК) [1].

Об щий по ря док со зы ва и про ве де ния ТОО оп ре де лен нор-
ма ми За ко на Рес пуб ли ки Ка за хс тан №220-1 ЗРК от 22 ап ре ля 
1998 го да «О то ва ри щест вах с ог ра ни чен ной и до пол ни тель ной 
от ве тст вен ностью» (да лее – За кон) [2].

Осо бен нос ти при ме не ния су дом норм За ко на оп ре де ле ны 
Нор ма тив ным по станов ле нием Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан от 10 июля 2008 го да № 2 «О не ко то рых воп ро сах 
при ме не ния за ко но да тель ст ва о то ва ри щест вах с ог ра ни чен ной 
и до пол ни тель ной от ве тст вен ностью» (да лее – Нор ма тив ное 
по станов ле ние) [3].

Вмес те с тем в су деб ной прак ти ке имеют ся по станов ле ния 
су дов, в ко то рых дос та точ но яс ные нор мы дей ст вующе го за ко-
но да тель ст ва о по ряд ке со зы ва и оп ре де ле ния ус ло вий соб лю-
де ния кво ру ма и пра во моч нос ти пов тор но го соб ра ния тол куют-
ся не вер но.

Так, нап ри мер, уч ре ди тель (участ ник) ТОО, об ла даю щий 
50 про цен та ми до ли учас тия, об ра тил ся в суд с тре бо ва нием 
приз нать ре ше ние пов тор но го об ще го соб ра ния ТОО не за кон-
ны ми и от ме не ре ше ния пов тор но го об ще го соб ра ния, мо ти-
ви руя свои тре бо ва ния тем, что соб ра ние не бы ло пра во моч но 
при ни мать ре ше ния, пос кольку со зыв и про ве де ние пов тор но-
го об ще го соб ра ния участ ни ков ТОО про ве де ны с на ру ше нием 
тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов, Ус та ва и уч ре ди тель но го 
до го во ра, пос кольку на соб ра нии не его лич но, а его предс та ви-
те ля под рос пись уве до ми ли о дне со зы ва пов тор но го об ще го 
соб ра ния, на ко то ром он лич но не участ во вал, и соб ра ние не 
мо жет приз на вать ся пов тор ным, так как он явил ся на не го впер-
вые, а так же пов тор ное соб ра ние не пра во моч но бы ло при ни-
мать ре ше ния по воп ро сам, тре бующим ква ли фи ци ро ван но го 
боль шинс тва го ло сов.

Су дом пер вой инс тан ции бы ло от ка за но в удов лет во ре нии 
тре бо ва ний уч ре ди те ля. Апел ля ци он ная инс тан ция ос та ви ла 

УС ЛО ВИЯ  СО ЗЫ ВА  
И СОБ ЛЮ ДЕ НИЯ  

КВО РУ МА  
ПОВ ТОР НО ГО  

ОБ ЩЕ ГО СОБ РА НИЯ 
ТО ВА РИ ЩЕСТ ВА  

С ОГ РА НИ ЧЕН НОЙ  
ОТ ВЕ ТСТ ВЕН НОСТЬЮ
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Ус ло вия  со зы ва и соб лю де ния кво ру ма пов тор но го об ще го соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной ...

ре ше ние су да в си ле, а вот кас са ци он ная су деб-
ная кол ле гия своим по станов ле нием от ме ни ла 
ре ше ние су да пер вой инс тан ции и по станов ле-
ние апел ля ци он ной су деб ной кол ле гии, вы нес ла 
но вое ре ше ние об удов лет во ре нии ис ка участ ни-
ка ТОО, мо ти ви ро вав тем, что на ру ше ны нор мы 
за ко но да тель ст ва о по ряд ке со зы ва и про ве де-
ния пов тор но го об ще го соб ра ния, а имен но:

– пов тор ное соб ра ние про ве де но че рез 22 
дня пос ле вру че ния под рос пись предс та ви те лю 
участ ни ка уве дом ле ния о про ве де нии пов тор но-
го соб ра ния, тог да как За кон тре бует, что пов-
тор ное соб ра ние мож но про вес ти не ра нее 45 
дней пос ле пер во го соб ра ния;

– на пов тор ном соб ра нии ре ша лись воп ро сы, 
тре бующие ква ли фи ци ро ван но го боль шинс тва 
го ло сов участ ни ков ТОО, а на нем при су тс тво ва-
ли участ ни ки ТОО, об ла дающие толь ко 50 про-
цен та ми го ло сов, что не яв ляет ся боль шинст вом 
от 100 про цен тов. Соб ра ние счи тает ся пра во-
моч ным лишь при на ли чии бо лее 50 про цен тов 
го ло сов, т.е. кво рума на пов тор ном соб ра нии не 
бы ло;

– пов тор ное соб ра ние про ве де но ра нее 45 
дней пос ле про ве де ния пер во го соб ра ния, чем 
на ру ше ны тре бо ва ния ст. 47 За ко на.

За ко но мер но воз ни кают воп ро сы: ка ко вы ус-
ло вия со зы ва и про ве де ния пов тор но го об ще го 
соб ра ния то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной от ве тст-
вен ностью (да лее – ТОО) по за ко но да тель ст ву 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан; в ка кие сро ки долж но 
быть соз ва но пов тор ное соб ра ние ТОО; ка кие 
тре бо ва ния установ ле ны за ко но да тель ст вом 
для оп ре де ле ния кво ру ма пов тор но го об ще го 
соб ра ния ТОО; пол но моч но ли пов тор ное об-
щее соб ра ние при ни мать ре ше ние по воп ро сам, 
тре бующим ква ли фи ци ро ван но го боль шинс тва 
го ло сов участ ни ков ТОО или еди ног ла сия, при 
ус ло вии при су тс твия на пов тор ном об щем соб-
ра нии ТОО участ ни ков, об ла даю щих в со во куп-
нос ти 50 про цен та ми го ло сов; приз нают ся ли 
дей ст вия предс та ви те ля по до ве рен нос ти на об-
щем соб ра нии ТОО дей ст виями по ве рен но го и 
соз дают ли дей ст вия та ко го предс та ви те ля пра-
ва и обя зан нос ти не пос редст вен но у предс тав-
ляемо го (до ве ри те ля).

Об ра тим ся к нор мам дей ст вующе го за ко но-
да тель ст ва, что бы по нять пра виль но ли суд при-
ме нил его к вы шеука зан ной си ту ации и от ве тить 
на воз ник шие воп ро сы. 

Сог лас но ст. 42 За ко на об щее соб ра ние ТОО 
как выс ший ор ган со зы вает ся в ка че ст ве оче ред-
но го (статья 44 нас тояще го За ко на) или внеоче-
ред но го (статья 45 нас тояще го За ко на) об ще-

го соб ра ния участ ни ков. Как оче ред ное, так и 
внеоче ред ное об щее соб ра ние мо жет быть пов-
тор ным (п. 5 ст. 47 За ко на) [2].

Статья 46 За ко на устанав ли вает об щий для 
всех ви дов об ще го соб ра ния ТОО по ря док со-
зы ва (сро ки, по ря док из ве ще ния, фор ми ро ва ния 
по ве ст ки дня и дру гие).

Статья 47 За ко на оп ре де ляет об щий по ря док 
про ве де ния об ще го соб ра ния участ ни ков ТОО и 
ус ло вия приз на ния соб ра ния пра во моч ным (рег-
ла мент, ре ги ст ра ция участ ни ков на соб ра нии, 
мес то вре мя про ве де ния, ус ло вия пра во моч-
нос ти соб ра ния, ус ло вия оп ре де ле ния кво ру ма, 
по ря док оформ ле ния про то ко ла, осо бен нос ти 
го ло со ва ния по воп ро сам тре бующим ква ли фи-
ци ро ван но го боль шинс тва или еди ног ла сия).

На ря ду с об щи ми пра ви ла ми За ко ном установ-
ле ны осо бен нос ти со зы ва и про ве де ния внеоче ред-
но го об ще го соб ра ния (ст. 45 За ко на) [2].

Кро ме то го, необ хо ди мо об ра тить осо бое 
вни ма ние на то, что За ко ном установ ле ны:

– об щие пра ви ла  со зы ва, приз на ния пра во-
моч ны м об щее соб ра ние, оп ре де ле ния кво ру ма 
на об щем соб ра нии (п. 4 ст. 47 За ко на) [2];

– спе ци альные пра ви ла (в п. 5 ст. 47 За ко на) 
или ус ло вия, сро ки со зы ва пов тор но го об ще го 
соб ра ния, приз на ния пра во моч ным пов тор ное 
об щее соб ра ние,  оп ре де ле ния кво ру ма на пов-
тор ном об щем соб ра нии [2].

Так же п. 5 ст. 46 За ко на устанав ли вает, что 
ус та вом ТОО, имеюще го ме нее се ми участ ни-
ков, мо гут быть пре дус мот ре ны иные сро ки, чем 
те, ко то рые ука за ны в ст. 46 и в пунк те 5 ст. 47 
За ко на [2].

Так, сог лас но об щим пра ви лам со зы ва оп ре-
де лен об щий срок со зы ва об ще го соб ра ния ТОО:

участ ни ки из ве щают ся пись менно не позд-
нее  чем за 15 дней до отк ры тия соб ра ния, т.е. 
пос ле из ве ще ния че рез 15 дней (здесь оп ре де-
ляющим яв ляет ся пред лог «за») про во дит ся об-
щее соб ра ние (п. 1 ст. 46 За ко на) [2].

Об щие  ус ло вия (пра ви ла) про ве де ния, приз-
на ния пра во моч ным об ще го соб ра ния п ре дус-
мот ре ны в п. 4 ст. 47 За ко на, из со дер жа ния норм 
ко то ро го сле дует, что для лю бо го соб ра ния дей-
ст вует пра ви ло оп ре де ле ния его пра во моч нос ти: 
про ве де ние об ще го соб ра ния воз мож но и соб ра-
ние пра во моч но при на ли чии соот ве тс твующе го 
кво ру ма.

При оп ре де ле нии кво ру ма об ще го соб ра ния 
За ко ном установ ле но об щее пра ви ло в п. 4 ст. 
47 За ко на:

– ус ло вия кво ру ма счи тают ся соб лю ден ны ми 
и об щее соб ра ние пра во моч ным, ес ли при су тс-
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твующие или предс тав лен ные на нем участ ни ки 
об ла дают в со во куп нос ти бо лее чем по ло ви ной 
от об ще го чис ла го ло сов;

–  в слу чаях, ког да ре ше ние по воп ро су, в 
к лю чен но му в по ве ст ку дня, долж но при ни мать-
ся ква ли фи ци ро ван ным боль шинст вом го ло сов 
или еди ног лас но, соб ра ние пра во моч но при ни-
мать ре ше ние, ес ли при су тс твующие или предс-
тав лен ные на нем участ ни ки то ва ри щест ва об ла-
дают в со во куп нос ти бо лее чем дву мя тре тя ми 
от об ще го чис ла го ло сов [2].

При этом ре ше ния при ни мают ся ква ли фи-
ци ро ван ным боль шинст вом – в три чет вер ти 
го ло сов при су тс твую щих и предс тав лен ных на 
соб ра нии участ ни ков ТОО по воп ро сам, ука зан-
ным в под пунк тах 1), 7), 9) и 10) пунк та 2 статьи 
43 За ко на, а так же по дру гим воп ро сам, оп ре де-
лен ным в ус та ве то ва ри щест ва с ог ра ни чен ной 
от ве тст вен ностью, ес ли ус тав то ва ри щест ва не 
тре бует для их при ня тия боль ше го чис ла го ло-
сов или еди ног ла сия [2].

В п. 5 ст. 47 оп ре де ле ны спе ци альные пра ви-
ла со зы ва, оп ре де ле ния пра во моч нос ти пов тор-
но го об ще го соб ра ния ТОО.

Со зыв пов тор но го об ще го соб ра ния за ви сит 
от соб лю де ния ус ло вия кво ру ма на об щем соб-
ра нии. По им пе ра тив но установ лен но му пра ви-
лу до на ча ла об суж де ния воп ро сов, вк лю чен ных 
в по ве ст ку дня, об щее соб ра ние обя за но конс та-
ти ро вать кво рум. Не соб лю де ние это го тре бо ва-
ния вле чет не дей ст ви тель ность всех ре ше ний, 
при ня тых об щим соб ра нием до то го, как бу дет 
установ ле но, что кво рум имеет ся (п. 9 ст. 47 За-
ко на).

В слу чае от су тс твия кво ру ма об щее соб ра-
ние участ ни ков ТОО со зы вает ся пов тор но не 
позд нее со ро ка пя ти дней со дня пер во го со зы ва 
(п. 5 ст. 47 За ко на), т.е. спе ци альные пра ви ла со-
зы ва пов тор но го об ще го соб ра ния ТОО установ-
ле ны в от но ше нии ос но ва ния со зы ва и сро ка со-
зы ва пов тор но го соб ра ния:

– от су тс твие кво ру ма на соз ван ном об щем 
соб ра нии – ос но ва ние со зы ва пов тор но го об ще-
го соб ра ния;

– пов тор ное соб ра ние со зы вает ся в срок не 
позд нее 45 дней со дня пер во го со зы ва, т.е. пов-
тор ное об щее соб ра ние долж но быть про ве де но 
не че рез 45 дней, а в те че нии 45 дней или рань ше 
чем ис те кут 45 дней со дня пер во го со зы ва об-
ще го соб ра ния (ес ли соб ра ние бу дет про ве де но 
че рез 45 дней, это бу дет поз же 45 дней и соот-
ве тст вен но долж но расс мат ри вать ся как на ру-
ше ние сро ков со зы ва и про ве де ния пов тор но го 
об ще го соб ра ния).

Что ка сает ся дру гих пра вил со зы ва об ще-
го соб ра ния, установ лен ных ст. 46 За ко на, то в 
соот ве тс твии с п. 5 ст. 47 За ко на при со зы ве пов-
тор но го об ще го соб ра ния они как об щие пра ви-
ла долж ны быть соб лю де ны [2]. 

По ми мо ус ло вия и сро ка со зы ва пов тор но-
го соб ра ния За ко ном установ ле ны спе ци альные 
пра ви ла про ве де ния пов тор но го об ще го соб-
ра ния. Та кие пра ви ла оп ре де ле ны ка са тель но 
приз на ния пра во моч ным пов тор но го об ще го 
соб ра ния,  а так же оп ре де ле ния кво ру ма на пов-
тор ном об щем соб ра нии.

 В част нос ти,  ка са тель но соб ра ния, соз ван-
но го пов тор но, в пунк те 5 ст. 47 За ко на пре дус-
мот ре но иск лю че ние из об ще го пра ви ла про-
ве де ния об ще го соб ра ния, а имен но ус ло вия 
пра во моч нос ти пов тор но го соб ра ния и оп ре-
де ле ния кво ру ма при ре ше нии воп ро сов, тре-
бующих ква ли фи ци ро ван но го боль шинс тва го-
ло сов или еди ног ла сия: 

– во-пер вых, об щее соб ра ние, соз ван ное 
пов тор но, яв ляет ся пра во моч ным, не за ви си-
мо от чис ла го ло сов, ко то рым об ла дают при-
су тс твующие или предс тав лен ные на соб ра нии 
участ ни ки то ва ри щест ва. Соот ве тст вен но, пов-
тор ное соб ра ние мо жет быть про ве де но не за ви-
си мо от то го сколь ко участ ни ков (их предс та ви-
те лей) при су тс твуют;

– во-вто рых, ес ли при су тс твующие или 
предс тав лен ные на нем участ ни ки об ла дают в 
со во куп нос ти ме нее чем по ло ви ной от об ще го 
чис ла го ло сов, то та кое соб ра ние вп ра ве при ни-
мать ре ше ния лишь по воп ро сам, не тре бующим 
ква ли фи ци ро ван но го боль шинс тва го ло сов или 
еди ног ла сия [2].

Ус ло вие «участ ни ки об ла дают в со во куп нос-
ти ме нее чем по ло ви ной от об ще го чис ла го ло сов» 
бук вально оз на чает, что для то го что бы пов тор-
ное соб ра ние бы ло пра во моч но при ни мать ре-
ше ния по воп ро сам, тре бующим ква ли фи ци ро-
ван но го боль шинс тва го ло сов участ ни ков ТОО 
или еди ног ла сия, участ ни ки пов тор но го соб ра-
ния в со во куп нос ти долж ны об ла дать по ло ви ной 
или бо лее по ло ви ны от об ще го чис ла го ло сов, 
т.е. глав ное ус ло вие (п. 5 ст. 47 За ко на) – долж но 
быть не мень ше по ло ви ны.

В соот ве тс твии с п. 1 ст. 6 ГК РК нор мы 
граж данс ко го за ко но да тель ст ва долж ны тол ко-
вать ся в соот ве тс твии с бук валь ным зна че нием 
их сло ве ст но го вы ра же ния [1].

Нор ма ми ст. 42 За ко на установ ле но пра во 
всех участ ни ков ТОО при су тс тво вать на об щем 
соб ра нии, при ни мать учас тие в об суж де нии воп-
ро сов по ве ст ки дня и го ло со вать при при ня тии 
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ре ше ний (п. 2 ст. 42 За ко на). При этом участ ник 
ТОО мо жет участ во вать в об щем соб ра нии лич-
но или че рез предс та ви те ля (п. 3 ст. 42) [2].

В ка че ст ве предс та ви те ля участ ни ка то ва-
ри щест ва – фи зи чес ко го ли ца вп ра ве выс ту пать 
иные ли ца на ос но ва нии до ве рен нос ти на учас-
тие предс та ви те ля в об щем соб ра нии оформ лен-
ной в соот ве тс твии с пре дус мот рен ной пунк том 
4 или пунк том 5 статьи 167 Граж данс ко го ко дек-
са Рес пуб ли ки Ка за хс тан (да лее – ГК РК) [1], ли-
бо но та ри ально удос то ве ре на.

До ве рен ностью приз нает ся пись менное 
упол но мо чие од но го ли ца (до ве ри те ля) для 
предс та ви тель ст ва от его име ни, вы да ваемое им 
дру го му ли цу (по ве рен но му-предс та ви те лю), т.е 
до ве рен ность яв ляет ся ос но ва нием воз ник но ве-
ния предс та ви тель ст ва (пол но мо чий предс та ви-
те ля) (п.1 ст. 167 ГК РК) [1].

Предс та ви тель ст во оз на чает, что дей ст вия 
по ве рен но го (предс та ви те ля), со вер шен ные от 
име ни до ве ри те ля (предс тав ляемо го), не пос-
редст вен но соз дает, из ме няет и прек ра щает 
граж данс кие пра ва и обя зан нос ти предс тав-
ляемо го (ст. 163 ГК РК).

В соот ве тс твии с п.п. 6 пунк та 1 ст. 11 За ко на 
ли цо, яв ляющееся участ ни ком ТОО, вп ра ве ос-
па ри вать в су деб ном по ряд ке ре ше ния ор га нов 
ТОО, на ру шающие его пра ва, пре дус мот рен ные 
За ко ном и/или ус та вом ТОО.

Пункт 12 Нор ма тив но го по станов ле ния гла-
сит: «Ре ше ние об ще го соб ра ния участ ни ков, 
при ня тое с на ру ше нием по ряд ка про ве де ния об-
ще го соб ра ния и при ня тия ре ше ний, установ лен-
но го За ко ном, ус та вом то ва ри щест ва или пра ви-
ла ми и ины ми до ку мен та ми, ре гу ли рующи ми 
внут рен нюю дея тель ность то ва ри щест ва (нап-
ри мер, ес ли до на ча ла об суж де ния воп ро сов, 
вк лю чен ных в по ве ст ку дня, об щее соб ра ние не 
конс та ти ро ва ло кво рум), а так же ре ше ние об ще-
го соб ра ния, про ти во ре ча щее за ко ну ли бо ус-
та ву то ва ри щест ва, в том чис ле ре ше ние, на ру-
шающее пра ва участ ни ка то ва ри щест ва, мо жет 
быть приз на но су дом не дей ст ви тель ным пол-
ностью или час тич но по заяв ле нию участ ни ка 
то ва ри щест ва» [3].

Соот ве тст вен но, ре ше ния ор га нов ТОО вп ра-
ве ос па ри вать в су де толь ко та кое ли цо, ко то рое 
не пос редст вен но яв ляет ся участ ни ком та ко го 
(дан но го) ТОО. Кос вен ное учас тие не яв ляет ся 
ос но ва нием ос па ри ва ния ре ше ния ор га нов ТОО, 
тре бует ся, что бы ли цо бы ло не пос редст вен ным 
участ ни ком.

Та ким об ра зом, мы изу чи ли нор мы, рег ла-
мен ти рующие по ря док со зы ва и про ве де ния пов-

тор но го соб ра ния. Вы ше из ло жен ные по ло же ния 
За ко на поз во ляют сде лать сле дующие вы во ды.

Ос но ва ние со зы ва пов тор но го об ще го соб ра-
ния ТОО чет ко пре дус мот ре но п. 5 ст. 47 За ко на, 
а имен но пов тор ное об щее соб ра ние со зы вает ся 
в слу чае от су тс твия кво ру ма на пер вом со зы ве 
об ще го соб ра ния.

За ко ном установ ле ны спе ци альные пра ви ла 
(в п. 5 ст. 47 За ко на) или ус ло вия, сро ки со зы ва 
пов тор но го об ще го соб ра ния, приз на ния пра во-
моч ным пов тор ное об щее соб ра ние, оп ре де ле-
ния кво ру ма на пов тор ном об щем соб ра нии.

Так, об щее соб ра ние по об ще му пра ви лу со-
зы вает ся не позд нее чем за 15 дней до отк ры тия 
соб ра ния (п. 1 ст. 46 За ко на), т.е. пос ле из ве ще-
ния че рез 15 дней (здесь оп ре де ляющим яв ляет ся 
пред лог «за») про во дит ся об щее соб ра ние [2].

Тог да как для пов тор но го соб ра ния ТОО 
установ ле ны спе ци альные пра ви ла в от но ше нии 
ос но ва ния со зы ва и сро ка со зы ва пов тор но го 
соб ра ния:

– от су тс твие кво ру ма на соз ван ном об щем 
соб ра нии – ос но ва ние со зы ва пов тор но го об ще-
го соб ра ния;

– пов тор ное соб ра ние со зы вает ся в срок не 
позд нее 45 дней со дня пер во го со зы ва. Бук валь-
ное зна че ние сло вес но го вы ра же ния «не позд нее 
45 дней»: пов тор ное об щее соб ра ние долж но 
быть про ве де но не че рез 45 дней, а в те че ние 45 
дней или рань ше чем ис те кут 45 дней со дня пер-
во го со зы ва об ще го соб ра ния [2].

Ес ли соб ра ние бу дет про ве де но че рез 45 дней, 
это бу дет поз же 45 дней и соот ве тст вен но долж-
но расс мат ри вать ся как на ру ше ние сро ков со зы ва 
и про ве де ния пов тор но го об ще го соб ра ния. Сле-
дует пом нить, что в соот ве тс твии с п. 1 ст. 6 ГК 
РК нор мы граж данс ко го за ко но да тель ст ва долж-
ны тол ко вать ся в соот ве тс твии с бук валь ным зна-
че нием их сло ве ст но го вы ра же ния [1].

Поэто му про ве де ние пов тор но го соб ра ния 
ра нее 45 дней со дня пер во го со зы ва нель зя рас с-
мат ри вать как на ру ше ние по ряд ка со зы ва и про-
ве де ния пов тор но го соб ра ния.  Про ве де ние пов-
тор но го соб ра ния ра нее 45 дней со дня пер во го 
со зы ва есть им пе ра тив но установ лен ное тре бо-
ва ние за ко на (п. 5 ст. 47 За ко на) [2].

За ко ном установ ле ны как иск лю че ние из об-
ще го пра ви ла и спе ци альные пра ви ла (в п. 5 ст. 
47 За ко на) или ус ло вия приз на ния пра во моч ным 
пов тор ное об щее соб ра ние,  оп ре де ле ния кво ру-
ма на пов тор ном об щем соб ра нии.

Об щее пра ви ло оп ре де ле ния пра во моч нос ти 
и кво ру ма об ще го соб ра ния устанав ли вает в п. 4 
ст. 47, что:
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– ус ло вия кво ру ма счи тают ся соб лю ден ны ми 
и об щее соб ра ние пра во моч ным, ес ли при су тс-
твующие или предс тав лен ные на нем участ ни ки 
об ла дают в со во куп нос ти бо лее чем по ло ви ной 
от об ще го чис ла го ло сов;

–  в слу чаях, ког да ре ше ние по воп ро су,  
вк лю  чен но му в по ве ст ку дня, долж но при ни-
мать ся ква ли фи ци ро ван ным боль шинст вом го-
ло сов или еди ног лас но, соб ра ние пра во моч но 
при ни мать ре ше ние, ес ли при су тс твующие или 
предс тав лен ные на нем участ ни ки то ва ри щест ва 
об ла дают в со во куп нос ти бо лее чем дву мя тре-
тя ми от об ще го чис ла го ло сов [2].

При пов тор ном об щем соб ра нии для приз-
на ния его пра во моч ным, а ус ло вия кво ру ма соб-
лю ден ны ми За ко ном установ ле но (п. 5 ст. 47 
За ко на): об щее соб ра ние, соз ван ное пов тор но, 
яв ляет ся пра во моч ным, не за ви си мо от чис ла го-
ло сов, ко то рым об ла дают при су тс твующие или 
предс тав лен ные на соб ра нии участ ни ки то ва-
ри щест ва. Соот ве тст вен но, пов тор ное соб ра ние 
мо жет быть про ве де но не за ви си мо от то го, сколь-
ко участ ни ков (их предс та ви те лей) при су тс твует.

Ес ли при су тс твующие или предс тав лен ные 
на нем участ ни ки об ла дают в со во куп нос ти ме-
нее чем по ло ви ной от об ще го чис ла го ло сов, то 
та кое соб ра ние вп ра ве при ни мать ре ше ния лишь 
по воп ро сам, не тре бующим ква ли фи ци ро ван но-
го боль шинс тва го ло сов или еди ног ла сия.

Здесь при оп ре де ле нии бук вально го зна че-
ния сло вес но го вы ра же ния «участ ни ки об ла-
дают в со во куп нос ти ме нее чем по ло ви ной от 

об ще го чис ла го ло сов», ру ко во дс твуясь нор-
ма ми ст. 6 ГК РК, мож но зак лю чить, что это 
сло вес ное вы ра же ние оз на чает, что для то го 
что бы пов тор ное соб ра ние бы ло пра во моч но 
при ни мать ре ше ния по воп ро сам, тре бующим 
ква ли фи ци ро ван но го боль шинс тва го ло сов 
участ ни ков ТОО или еди ног ла сия, участ ни ки 
пов тор но го соб ра ния в со во куп нос ти долж ны 
об ла дать по ло ви ной или бо лее по ло ви ны от об-
ще го чис ла го ло сов, т.е. глав ное ус ло вие (п. 5 
ст. 47 За ко на) – долж но быть не мень ше по ло-
ви ны от об ще го чис ла го ло сов (по ло ви на или 
боль ше чем по ло ви на).

Соот ве тст вен но, при су тс твие на пов тор ном 
соб ра нии участ ни ков в со во куп нос ти об ла даю-
щих 50 про цен та ми от об щих 100 про цен тов 
го ло сов яв ляет ся ус ло вием пра во моч нос ти пов-
тор но го соб ра ния при ни мать ре ше ния и по воп-
ро сам, тре бующим ква ли фи ци ро ван но го боль-
шинс тва го ло сов или еди ног ла сия. Ины ми 
сло ва ми 50 про цен тов есть по ло ви на от 100 про-
цен тов го ло сов и ни как нель зя расс мат ри вать 
по ло ви ну как мень ше чем по ло ви на.

Участ ник ТОО мо жет участ во вать в об щем 
соб ра нии лич но или че рез предс та ви те ля (п. 3 
ст. 42). В соот ве тс твии с нор ма ми ст. 163 ГК РК 
и ст. 167 ГК РК [1] дей ст вия предс та ви те ля по 
до ве рен нос ти на об щем соб ра нии ТОО долж ны 
приз на вать ся дей ст виями по ве рен но го и дей ст-
вия та ко го предс та ви те ля соз дают пра ва и обя-
зан нос ти не пос редст вен но у предс тав ляемо го 
(до ве ри те ля).  
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До ща но ва А.С.

От дель ные воп ро сы  
прек ра ще ния пол но мо чий 

ис пол ни тель но го ор га на 
акционер но го об ще ст ва

Статья пос вя ще на от дель ным воп ро са прек ра ще ния пол но мо чий 
ис пол ни тель но го ор га на ак ционер но го об ще ст ва. Проана ли зи ро ва ны 
осо бен нос ти ос но ва ний прек ра ще ния пол но мо чий ис пол ни тель но го 
ор га на. В част нос ти, расс мот ре но соот но ше ние ис пол ни тель но го и 
выс ше го ор га на ак ционер но го об ще ст ва, соот но ше ние кор по ра тив
ных и тру до вых от но ше ний. Исследована работа ор га нов ак ционер
но го об ще ст ва.

Клю че вые сло ва: ак ционер ное об ще ст во, ис пол ни тель ный ор ган, 
прек ра ще ние пол но мо чий. 

Dochshanova A.S.

Separate issues of termination of 
powers of the Executive body of 

the joint stock company

The article is devoted to a specific subject – termination of powers of 
the Executive body of the joint stock company. Grounds for termination of 
powers of the Executive body were analyzed. In particular, the correlation 
of the Executive and the Supreme body of the company was analyzed. 
Also the proportion of corporate and labor relations was considered. The 
bodies of the company were examined.

Key words: jointstock company, the Executive body, the termination 
of the mandate.

До ща но ва А.С.

Ак ционер лік қо ғам да ғы  
ат қа ру шы ор ган ның  

мін дет те рін тоқ та ту дың  
кей бір мә се ле ле рі

Ғы лы ми жұ мыс тың  мақ са ты на сәй кес ак ционер лік қо ғам дар да ғы 
ат қа ру шы ор ган дар дың мін дет тер ді тоқ та ту не гіз де рі  қа рас ты рыл
ды. Зерт теу ба ры сын да анық тал ған мін дет тер дің ерек ше лік те рі тал
қы лан ды. Әсі ре се, ат қа ру шы мен жо ға ры ор ган дар дың арақа ты на
сы көр се тіл ді. Оған қо са, кор по ра тив тік жә не ең бек қа ты нас та ры ның 
арақа ты на сы тал қы лан ды. Жал пы, ак ционер лік қо ғам ның ор ган да
ры на кө ңіл бө лін ген.

Тү йін  сөз дер: ак ционер лік қо ғам, ат қа ру шы ор ган, мін дет тер ді 
тоқ та ту.
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В соот ве тс твии с нор ма ми статьи 33 За ко на Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан «Об ак ционер ных об ще ст вах» ис пол ни тель ным ор га-
ном ак ционер но го об ще ств яв ляет ся кол ле ги аль ный ор ган или 
ли цо, еди но лич но осу ще ст вляющее функ ции ис пол ни тель но го 
ор га на, наз ва ние ко то ро го оп ре де ляет ся ус та вом об ще ст ва [1]. 
Воп ро сы о на ча ле и прек ра ще нии пол но мо чий ис пол ни тель но го 
ор га на ре шает ся в им пе ра тив ном по ряд ке ор га ном уп рав ле ния 
юри ди чес ко го ли ца. Нор мы статьи 53 За ко на Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан «Об ак ционер ных об ще ст вах» гла сят, «к иск лю чи тель-
ной ком пе тен ции со ве та ди рек то ров от но сят ся…  оп ре де ле ние 
ко ли че ст вен но го сос та ва, сро ка пол но мо чий ис пол ни тель но го 
ор га на, изб ра ние его ру ко во ди те ля и чле нов (ли ца, еди но лич но 
осу ще ст вляюще го функ ции ис пол ни тель но го ор га на), а так же 
дос роч ное прек ра ще ние их пол но мо чий».

В свою оче редь, статья 54 наз ван но го за ко на со дер жит нор-
мы, в соот ве тс твии с ко то ры ми чле на ми со ве та ди рек то ров 
ак ционер но го об ще ств мо гут выс ту пать: 1) ак ци оне ры – фи-
зи чес кие ли ца; 2) ли ца, пред ло жен ные (ре ко мен до ван ные) к 
изб ра нию в со вет ди рек то ров в ка че ст ве предс та ви те лей ак ци-
оне ров; 3) фи зи чес кие ли ца, не яв ляющиеся ак ци оне ром об ще-
ст ва и не пред ло жен ные (не ре ко мен до ван ные) к изб ра нию в 
со вет ди рек то ров в ка че ст ве предс та ви те ля ак ци оне ра. Сле дует 
от ме тить, что за ко но да тель но установ ле но ми ни маль ное ко ли-
че ст во чле нов со ве та ди рек то ров, но не установ ле на чет ность 
ли бо не чет ность их чис ла. До пус кает ся сов ме ще ние долж нос-
тей чле на со ве та ди рек то ров и ру ко во ди те ля ис пол ни тель но го 
ор га на.

В пра воп ри ме ни тель ной дея тель ности час то воз ни кают 
спор ные воп ро сы в ак ционер ных об ще ст вах, соз дан ных 
единст вен ным уч ре ди те лем. От но си тель но воп ро са о прек ра-
ще нии пол но мо чий ис пол ни тель но го ор га на предс тав ляет ся 
сле дующая си туация. Ак ционер ное об ще ст во соз да но единст-
вен ным ак ци оне ром, ко то рый яв ляет ся чле ном со ве та ди рек-
то ров на ря ду с ми ни маль ным учас тием двух не за ви си мых ди-
рек то ров, и в то же вре мя единст вен ный уч ре ди тель выс ту пает 
в ка че ст ве еди но лич но го ис пол ни тель но го ор га на дан но го ак-
ционер но го об ще ст ва.

ОТ ДЕЛЬ НЫЕ ВОП РО СЫ 
ПРЕК РА ЩЕ НИЯ  

ПОЛ НО МО ЧИЙ  
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО 

ОР ГА НА  
АКЦИОНЕР НО ГО  

ОБ ЩЕ СТ ВА
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От дель ные воп ро сы прек ра ще ния  пол но мо чий  ис пол ни тель но го ор га на  акционер но го  об ще ст ва

Воп рос о прек ра ще нии пол но мо чий ис пол-
ни тель но го ор га на ак ционер но го об ще ст ва, как 
бы ло от ме че но ра нее, ре шает ся со ве том ди-
рек то ров на за се да нии. Кво рум для про ве де-
ния за се да ния со ве та ди рек то ров оп ре де ляет ся 
ус та вом об ще ст ва, но не дол жен быть ме нее 
по ло ви ны от чис ла чле нов со ве та ди рек то ров, 
соот ве тст вен но в вы ше опи сан ной си ту ации 
дос та точ но при су тс твие толь ко не за ви си мых 
ди рек то ров. Каж дый член со ве та ди рек то ров 
имеет один го лос. Ре ше ния со ве та ди рек то ров 
при ни мают ся прос тым боль шинст вом го ло сов 
чле нов со ве та ди рек то ров, при су тс твую щих на 
за се да нии, в дан ном слу чае обоих не за ви си мых 
ди рек то ров.

Та ким об ра зом, воп рос о прек ра ще нии пол-
но мо чий ис пол ни тель но го ор га на в за дан ной си-
ту ации мо жет быть ре шен са мос тоя тель но не за-
ви си мы ми ди рек то ра ми.

В то же вре мя к ком пе тен ции об ще го соб ра-
ния ак ци оне ров, в дан ном слу чае единст вен но го 
ак ци оне ра, от но сит ся оп ре де ле ние ко ли че ст вен-
но го сос та ва, сро ка пол но мо чий со ве та ди рек-
то ров, изб ра ние его чле нов и дос роч ное прек-
ра ще ние их пол но мо чий, а так же оп ре де ле ние 
раз ме ра и ус ло вий вып ла ты воз наг раж де ний и 
ком пен са ции рас хо дов чле нам со ве та ди рек то-
ров за ис пол не ние ими своих обя зан нос тей. Дан-
ное ре ше ние при ни мает ся прос тым боль шинст-
вом, в дан ном слу чае еди но лич но.

Ис хо дя из проеци руемой си туации, ре ше ние, 
при ни маемое со ве том ди рек то ров, фак ти чес-
ки соп ро вож дает ся пос ле дующей «санк цией» 
со сто ро ны единст вен но го ак ци оне ра, од нов ре-
мен но яв ляюще го «уво лен ным ди рек то ром». С 
пра во вой точ ки зре ния единст вен ный ак ционер 
выс ту пает в дан ной си ту ации в трех ро лях: «ак-
ционер-выс ший ор ган», «ак ционер-член со ве та 
ди рек то ров», «ак ционер-ис пол ни тель ный ор-
ган». Пред ла гаемая си ту ация де мо нс три рует, 
что от су тс твие в за ко но да тель ст ве спе ци аль ных 
норм ве дет к сме ше нию трех ста ту сов в од ном – 
«ак ционер-выс ший ор ган».

Что ка сает ся ас пек тов пра во во го ре гу ли ро-
ва ния в сфе ре тру да, то Тру до вой ко декс Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан в статье 54 пре дус мат ри-
вает, что до го вор с ра бот ни ком по ини ци ати ве 
ра бо то да те ля мо жет быть рас торг нут в слу чаях 
… на ру ше ния тру до вых обя зан нос тей ру ко во-
ди те лем ис пол ни тель но го ор га на ра бо то да те ля, 
его за мес ти те лем ли бо ру ко во ди те лем под раз-
де ле ния ра бо то да те ля, пов лек ше го при чи не ние 
ма те ри ально го ущер ба ра бо то да те лю. В то же 
вре мя статья 252 Тру до во го ко дек са гла сит [2], 
что  до пол ни тель ным ос но ва нием для прек ра ще-
ния тру до во го до го во ра с ру ко во ди те лем ис пол-
ни тель но го ор га на юри ди чес ко го ли ца яв ляет ся 
ре ше ние собст вен ни ка иму ще ст ва юри ди чес-
ко го ли ца ли бо упол но мо чен но го собст вен ни-
ком ли ца (ор га на) или упол но мо чен но го ор га на 
юри ди чес ко го ли ца о дос роч ном прек ра ще нии 
тру до вых от но ше ний, в дан ном слу чае со ве том 
ди рек то ром. Фак ти чес ки эти нор мы дуб ли руют 
нор мы Граж данс ко го ко дек са Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан [3] и за ко на Рес пуб ли ки Ка за хс тан «Об 
ак ционер ных об ще ст вах». Ос тает ся воп рос, ка-
ки ми по пра во вой при ро де бу дут от но ше ния по 
прек ра ще нию пол но мо чий ис пол ни тель но го ор-
га на ак ционер но го об ще ст ва: кор по ра тив ны ми 
или тру до вы ми.

В от ли чие от ак ционер ных об ще ств, для то-
ва ри ществ с ог ра ни чен ной от ве тст вен ностью 
Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Ка за хс тан при нял 
нор ма тив ное по станов ле ние от 10 июля 2008 го-
да № 2 «О не ко то рых воп ро сах при ме не ния за ко-
но да тель ст ва о то ва ри щест вах с ог ра ни чен ной и 
до пол ни тель ной от ве тст вен ностью» [4], ко то рое 
гла сит «Ког да еди но лич ным ис пол ни тель ным ор-
га ном то ва ри щест ва яв ляет ся один из участ ни ков, 
ис пол няю щий воз ло жен ные на не го обя зан нос ти 
без воз ме зд но, то воп ро сы, свя зан ные с наз на че-
нием ли бо ос во бож де нием его от за ни маемой 
долж нос ти, раз ре шают ся в соот ве тс твии с по ло-
же ниями ГК и За ко на», иск лю чая п ри этом тру-
до вое за ко но да тель ст во. Фак ти чес ки дан ные от-
но ше ния бу дут и кор по ра тив ны ми и тру до вы ми.
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Ток мам бе то ва И.Ш.,  
Ку са ино ва А.К.

Пра во вой ре жим иму ще ст ва 
ак ционер но го об ще ст ва

В дан ной  статье расс мат ри вают ся воп ро сы оп ре де ле ния сос та ва 
иму ще ст ва ак ционер но го об ще ст ва и  его пра во во го ре жи ма по за ко
но да тель ст ву РК. Фор ма ак ционер но го об ще ст ва яв ляет ся наибо лее 
уни вер саль ной и ши ро ко расп рост ра нен ной в раз лич ных от рас лях 
эко но ми ки. Слож ный сос тав и ст рук ту ра иму ще ст ва ак ционер но го 
об ще ст ва имеют раз ный по ря док зак реп ле ния прав, раз ные функ ции 
для за щи ты прав кре ди то ров.

Клю че вые сло ва: ак ционер, ак ция, юри ди чес кое ли цо, иму ще ст
во, ве щи.

Tokmambetova I.Sh.,  
Kusainova A.K.

The legal regime of the property 
a joint stock company

This article deals with the determination of the composition property 
a joint stock company and its legal regime for the Republic of Kazakhstan 
legislation. The form of a joint stock company is the most universal and 
widespread in various sectors of the economy. The complex composition 
and structure of assets a joint stock company have different vesting order, 
various functions for the protection of creditors’ rights.

Key words: shareholder action, a legal person, the property, things.
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Кусаинова А.К.

Меншік құқықтық режимi 
акционерлік қоғамы

Бұл мақалада ҚР заңнамасы бойынша  акционерлік қоғамның 
меншігінің құрамы және құқықтық режимі қарастырлады. Экономика 
саласында әмбебап және кең таралған нысаны ол акционерлік қоғам.  
Акционерлік меншік күрделі құрамы мен құрылымы қоғам, әртүрлі 
функцияларды түрлі өту тәртібі бар кредиторлардың құқықтарын 
қорғау.

Түйін сөздер: акционері ісқимыл, заңды тұлға, жылжымайтын 
мүлік, заттар.
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Пе ре ход оте че ст вен ной  эко но ми ки к рын ку привел к об-
разованию но вых фор м предп ри ни ма тельс кой дея тель ности, 
сре ди ко то рых важ ное мес то за ни мают хо зяй ст вен ные то ва ри-
щест ва и  ак ционер ные об ще ст ва.

Фор ма ак ционер но го об ще ст ва яв ляет ся наибо лее уни вер-
саль ной и ши ро ко расп рост ра нен ной в раз лич ных от рас лях 
эко но ми ки. Ак ционер ным об ще ст вом приз нает ся юри ди чес кое 
ли цо, вы пус кающее ак ции с целью прив ле че ния средс тв для 
осу ще ст вле ния своей дея тель ности [1]. Иму ще ст во ак ционер-
но го об ще ст ва при над ле жит ему на пра ве собст вен нос ти. Ак-
ци оне ры имеют лишь обя за тель ст вен ное пра во тре бо ва ния к 
об ще ст ву.

Од ним из ос нов ных приз на ков  ак ционер но го об ще ст ва как 
юри ди чес ко го  ли ца  яв ляет ся его иму ще ст вен ная обо соб лен-
нос ть, вы ра жающаяся  в  на ли чии  са мос тоя тель но го ба лан-
са, в ко то ром от ра жает ся  стои мос ть  его  иму ще ст ва.  Од на ко  
стои мос ть не ко то рых ви дов иму ще ст ва, в част нос ти пра ва на 
фир мен ное  наиме но ва ние  или то вар ный знак, не имеют точ но 
вы ра жен ной  стои мос ти  и  мо гут  быть  оце не ны толь ко в конк-
рет ной си туации. Сле до ва тель но,  они  не  всег да  от ра жают ся  
в бух гал те рс ком  ба лан се,  что  не  оз на чает  их  от су тс твия  у 
ак ционер но го об ще ст ва.

В соот ве тс твии со ст. 34 ГК РК (об щая час ть), юри ди чес кое 
ли цо, яв ляющееся ком мер чес кой ор га ни за цией, мо жет быть 
соз да но толь ко в фор ме го су да рст вен но го предп рия тия, хо зяй-
ст вен но го то ва ри щест ва, ак ционер но го об ще ст ва, произ во дст-
вен но го коопе ра ти ва.

Юри ди чес кое ли цо, яв ляющееся не ком мер чес кой ор га ни-
за цией, мо жет быть соз да но в фор ме уч реж де ния, об ще ст вен-
но го объеди не ния, ак ционер но го об ще ст ва, пот ре би тель ско го 
коопе ра ти ва, фон да, ре ли ги оз но го объеди не ния и в иной фор-
ме, пре дус мот рен ной за ко но да тель ны ми ак та ми.

Не ком мер чес кая ор га ни за ция мо жет за ни мать ся предп ри-
ни ма тельс кой дея тель ностью лишь пос тольку, пос кольку это 
соот ве тс твует ее ус тав ным це лям [1].

Граж данс кое за ко но да тель ст во РК в ст. 85 определяет ак-
ционер ное об ще ст во как юри ди чес кое ли цо, вы пус кающее ак-
ции с целью прив ле че ния средс тв для осу ще ст вле ния своей 

ПРА ВО ВОЙ РЕ ЖИМ 
ИМУ ЩЕ СТ ВА  

АК ЦИОНЕР НО ГО  
ОБ ЩЕ СТ ВА
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Пра во вой ре жим иму ще ст ва ак ционер но го об ще ст ва

дея тель ности. Ак ци оне ры ак ционер но го об ще-
ст ва не от ве чают по его обя за тель ст вам и не сут 
риск убыт ков, свя зан ных с дея тель ностью об ще-
ст ва, в пре де лах стои мос ти при над ле жа щих им 
ак ций, за иск лю че нием слу чаев, пре дус мот рен-
ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ак ционер ное об ще ст во об ла дает иму ще ст-
вом, обо соб лен ным от иму ще ст ва своих участ-
ни ков, не сет от ве тст вен ность по своим обя за-
тель ст вам в пре де лах своего иму ще ст ва и не 
от ве чает по обя за тель ст вам своих участ ни ков.

Пра во на обо соб лен ное иму ще ст во яв ляет-
ся од ним из ос нов ных приз на ков  юри ди чес ко го 
ли ца, и та кое пра во дает воз мож нос ть юри ди чес-
ко му ли цу быть собст вен ни ком иму ще ст ва или 
об ла дать  им на пра ве  опе ра тив но го уп рав ле ния  
или хо зяй ст вен но го ве де ния. 

Ес ли ор га ни за ци он ное единс тво необ хо ди мо  
для объеди не ния  мно же ст ва лиц в од но кол лек-
тив ное  об ра зо ва ние, то обо соб лен ное иму ще ст-
во соз дает ма те ри альную ба зу дея тель ности  та-
ко го об ра зо ва ния [2].

Лю бая  прак ти чес кая дея тель ность не мыс-
ли ма без соот ве тс твую щих  инс тру мен тов: 
пред ме тов тех ни ки, зна ний, де неж ных средс тв. 
Объеди не ние та ких ве щей  в один иму ще ст вен-
ный комп лекс, при над ле жа щий  дан ной ор га ни-
за ции,  по ни мает ся  как иму ще ст вен ная обо соб-
лен нос ть юри ди чес ко го ли ца.

Так под иму ще ст вом мож но по ни мать толь-
ко ве щи. С дру гой сто ро ны, в по ни ма ние иму-
ще ст ва на ря ду с ве ща ми мож но вк лю чить  и обя-
за тель ст вен ные пра ва. В ци ви лис ти чес кой нау ке 
«со дер жа ние  иму ще ст ва с юри ди чес кой точ ки 
зре ния  вы ра жает ся, с од ной сто ро ны, в а) в со-
во куп нос ти  ве щей, при над ле жа щих на пра ве 
собст вен нос ти и в си лу вещ ных прав, и в б) со во-
куп нос ти пра ва на чу жие дей ст вия…, а с дру гой 
сто ро ны, в а) со во куп нос ти ве щей, при над ле жа-
щих, но вре мен но на хо дя щих ся в его об ла да нии, 
и в б) со во куп нос ти  обя за тель ств, ле жа щих на 
нем». Сум ма от но ше ний  вто ро го ро да – его пас-
сив [3]. Соот ве тст вен но, «иму ще ст во в ак ти ве – 
это то, чем  вы вла деете или «дер жи те  в ру ках» 
на за кон ном ос но ва нии, а так же  это то, что мо-
же те тре бо вать  сде лать от своих конт ра ген тов. 
Иму ще ст во в пас си ве – это то, чем вы вла деете, 
но мо же те от дать, а так же  то, что вы долж ны 
сде лать для дру гих» [4].

В ци ви лис ти чес кой нау ке так же вс тре чает ся 
мне ние о том, что тер ми ны «вещь» и «иму ще-
ст во» сле дует расс мат ри вать  как  тож дест вен-
ные, так как в ка че ст ве иму ще ст ва  мо гут выс-
ту пать  лишь те пред ме ты ма те ри ально го ми ра, 

ко то рые об ла дают ове ще ств лен ной фор мой, т.е. 
ве щи [5]. По мне нию Ах метьяно вой З.А. Нель-
зя отож деств лять та кие по ня тия, как «иму ще ст-
во», «иму ще ст вен ное пра во» и «пра во, имеющее 
де неж ную оцен ку». Сле дует сог ла сить ся с мне-
нием Ах метьяно вой З., что тер мин «иму ще ст-
во» сле дует расс мат ри вать  в уз ком и ши ро ком 
смыс ле. В уз ком смыс ле иму ще ст во – со во куп-
ность на лич ных ве щей и иму ще ст вен ных прав, 
при над ле жа щих суб ъек ту пра ва на за кон ных 
ос но ва ниях. Иму ще ст во в ши ро ком смыс ле сле-
дует по ни мать как со во куп ность ве щей, иму-
ще ст вен ных прав и обя зан нос тей, а так же иных 
объек тов  граж данс ко го пра ва, имеющую ма те-
ри альную стои мос ть [6].

Пе ре хо дя  к расс мот ре нию воп ро са о сос та ве 
иму ще ст ва ак ционер но го об ще ст ва, при ня то от-
тал ки вать ся от оп ре де ле ния в Граж данс ком пра-
ве РК, что иму ще ст во юри ди чес ко го ли ца соз-
дает ся за счет вк ла дов его участ ни ков, до хо дов, 
по лу чен ных от его дея тель ности и иных ис точ-
ни ков, не зап ре щен ных за ко но да тель ст вом.

Все иму ще ст во юри ди чес ко го ли ца мо жет 
сос тав лять дви жи мое и нед ви жи мое иму ще ст во, 
иму ще ст вен ные пра ва. Иму ще ст вен ную ос но ву 
ак ционер но го об ще ст ва сос тав ляет  ус тав ной ка-
пи тал, кро ме то го, он яв ляет ся ос нов ным фон-
дом. Ус тав ной ка пи тал об ра зует ся пу тем вне се-
ния участ ни ка ми вк ла дов (оп ла та ак ций).

В боль шинс тве нор ма тив ных ак тов ст ран 
СНГ, ре гу ли рую щих дея тель ность ак ционер-
ных об ще ств, от су тс твует чет кое разг ра ни че ние  
меж ду ка те го риями «иму ще ст во ак ционер но го 
об ще ст ва» и «ус тав ной ка пи тал ак ционер но го  
об ще ст ва».

 Иму ще ст во ак ционер но го  об ще ст ва яв ляет-
ся  бо лее ши ро ким по ня тием, в ко то рое вхо дит  
и по ня тие  ка пи та ла об ще ст ва, ино го иму ще ст-
ва, иму ще ст вен ных прав и обя зан нос тей, зак реп-
лен ным на ба лан се  юри ди чес ко го ли ца.

Ус тав ной ка пи тал ак ционер но го об ще ст-
ва вы пол няет нес колько функ ций: обес пе чи-
тельную, га ран тийную и устано ви тельную. 
Ус тав ной ка пи тал  ак ционер но го об ще ст ва яв-
ляет ся стар то вой ма те ри аль ной ба зой для юри-
ди чес ко го ли ца, т. е. обес пе чи вает  воз мож нос ть 
хо зяй ст вен ной дея тель ности. Вто рая функ ция 
– га ран тий ная, зак лю чает ся в том, что ус тав ной 
ка пи тал га ран ти рует за щи ту ин те ре сов кре ди-
то ров ак ционер но го об ще ст ва. Третья функ ция 
– установ ле ние  обя за тель ст вен ных от но ше ний 
меж ду ак ци оне ра ми и ак ционер ным об ще ст вом.

Вы пу щен ный  ус тав ной ка пи тал ра вен  сум-
мар ной  но ми наль ной стои мос ти вы пу щен ных 
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ак ций. Под вы пу щен ны ми  ак циями  за ко но да-
тель но по ни мают ся  ак ции, раз ме щен ные сре ди 
ак ци оне ров. Пер вым эта пом яв ляет ся вы пуск ак-
ций, ког да ак ции воз ни кают как объек ты. На вто-
ром эта пе проис хо дит  оп ла та, по га ше ние стои-
мос ти ак ций пу тем  вне се ния  вк ла да в ус тав ной 
ка пи тал. Преиму ще ст вен но оп ла та ак ций осу ще-
ст вляет ся день га ми. В оп ла ту ак ций мо гут вно-
сить ся иск лю чи тель ные иму ще ст вен ные пра ва 
на объек ты  ин тел лек ту аль ной  собст вен нос ти, 
но сам объект ин тел лек ту аль ной  собст вен нос ти 
или « ноу-хау» при этом  не мо гут быть та кой оп-
ла той. В ка че ст ве оп ла ты мо гут быть пе ре да ны 
толь ко пра ва ис поль зо ва ния та ких объек тов.

На ря ду с ус тав ным ка пи та лом и его сос тав-
ны ми час тя ми су ще ст вует и та кое по ня тие как 
«ре зе рв ный ка пи тал», ко то рый от но сит ся к спе-
ци аль ным фон дам. Ре зе рв ный ка пи тал расс мат-
ри вает ся как ст ра хо ва ние АО  от воз мож ных 
бу ду щих убыт ков и боль ше чем ус тав ной ка пи-
тал мо жет га ран ти ро вать ин те ре сы кре ди то ров 
об ще ст ва. Необ хо ди мо учи ты вать и то, что его 
умень ше ние  не ущем ляет ин те ре сы кре ди то ров, 
а яв ляет ся обя зан ностью ак ци оне ров. 

  Го во ря об об щей ха рак те рис ти ке пра во во-
го ре жи ма иму ще ст ва ак ционер но го об ще ст ва, 
нель зя не от ме тить од ну важ ную осо бен ность, 
свой ст вен ную это му ти пу юри ди чес ких лиц. Она 
сос тоит в том, что произ во дст вен ный ме ха низм 
ис поль зо ва ния средс тв произ во дс тва, при над-
ле жа щих на пра ве собст вен нос ти ак ционер но-
му об ще ст ву, ст роит ся, как пра ви ло, на на ча лах 
прив ле че ния наем ной ра бо чей си лы. Од на ко ос-
нов ное кон цеп ту альное наз на че ние ак ционер но-
го об ще ст ва сос тоит в том, что бы выс ту пать в 
ка че ст ве объеди не ния ка пи та лов, а не объеди не-
ния ра бот ни ков, прив ле каемых об ще ст вом для 
их ис поль зо ва ния в произ во дс тве [7].

  Иму ще ст во ак ционер но го об ще ст ва сос-
тав ляет эко но ми чес кую ба зу хо зяй ст во ва ния и 
яв ляет ся его собст вен ностью. Кро ме то го, иму-

ще ст во об ще ст ва – это ос но ва не толь ко хо зяй ст-
вен ной дея тель ности, но его от ве тст вен нос ти по 
обя за тель ст вам [8].

 Пра во вой ре жим иму ще ст ва ак ционер но го 
об ще ст ва – это установ лен ные в за ко но да тель-
ст ве пра ви ла ис поль зо ва ния ак ционер но го иму-
ще ст ва в це лях: а) фор ми ро ва ния еди ных пра вил 
в ре ше нии воп ро са об ус тав ном ка пи та ле об ще-
ст ва, его фон дах и ре зер вах; б) ве де ния бух гал-
те рс ко го уче та и от чет нос ти по еди ным пра ви-
лам с тем, что бы мож но бы ло конт ро ли ро вать 
ис пол не ние об ще ст вом своих обя за тель ств пе-
ред го су да рст вом и суб ъек та ми хо зяй ст во ва ния; 
в) соз да ния ос но вы для ра циональ но го ре ше ния 
воп ро сов на ло го об ло же ния.

Необ хо ди мо от ме тить, что ак ционер ная 
фор ма хо зяй ст во ва ния поз во ляет раз роз нен-
ным собст вен ни кам объеди нить средс тва для 
сов мест но го ве де ния предп ри ни ма тельс кой 
дея тель ности, соз дает воз мож нос ть вы со кой 
кон цент ра ции и рас ши ре ния масш та бов произ-
во дс тва. Ак ционер ная фор ма сов мест но го ве-
де ния хо зяй ст вен ной дея тель ности раз ви вает 
стоимост ные от но ше ния эко но ми чес ки обо соб-
лен ных собст вен ни ков, соз дает воз мож нос ть 
вы со кой кон цент ра ции и рас ши ре ния масш та-
бов произ во дс тва в це лях по вы ше ния кон ку рен-
тос по соб нос ти предп риятия и изв ле че ния боль-
шей из бы точ ной при ба воч ной стои мос ти.

 При ме не ние пра во во го ре жи ма в от но ше нии 
иму ще ст ва ак ционер но го об ще ст ва прояв ляет ся 
в установ ле нии осо бых пра вил уче та ак ционер-
но го иму ще ст ва, по ряд ка уве ли че ния (умень ше-
ния) ус тав но го ка пи та ла, по ряд ка вып ла ты ди ви-
ден дов ак ци оне рам об ще ст ва, соз да ния фон дов, 
а так же уче та сос та ва ус тав но го ка пи та ла об ще-
ст ва и его чис тых ак ти вов.

Иму ще ст во ак ционер но го об ще ст ва имеет 
слож ный сос тав и ст рук ту ру, ко то рые имеют 
раз ный по ря док зак реп ле ния прав, раз ные функ-
ции для за щи ты прав кре ди то ров.
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Ис то рия воз ник но ве ния  
тре тей ско го су доп роиз во дс тва 

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В статье расс мот ре на ис то рия раз ви тия инс ти ту та тре тей ско го 
су доп роиз во дс тва и меж ду на род но го ком мер чес ко го ар бит ра жа. 
Как из ве ст но, на ли чие тре тейс ких су дов яв ляет ся об щеп риз нан ной 
в ци ви ли зо ван ном ми ре га ран тией для иност ран ных ин вес то ров. 
Поэто му про цесс фор ми ро ва ния дан ных инс ти ту тов в Рес пуб ли ке 
Ка за хс тан но сил за ко но мер ный ха рак тер. Преж де все го, он явил ся 
ре зуль та том со вер шенс тво ва ния су деб ной сис те мы Ка за х стана, от ра
зив шей об щие тен ден ции раз ви тия мо ло до го не за ви си мо го го су да рс
тва. С дру гой сто ро ны,  станов ле ние меж ду на род но го ком мер чес ко
го ар бит ра жа и инс ти ту та тре тей ско го су доп роиз во дс тва Ка за х стана 
проис хо ди ло с уче том бо га той меж ду на род ной пра во вой прак ти ки в 
этой об лас ти.

Клю че вые сло ва: ис то рия, тре тей ское су доп роиз во дс тво, меж
ду на род ный ком мер чес кий ар бит раж, фор ми ро ва ние.

Askarova A.О., Kussakayev T.G.

History of emergence of 
Arbitration Tribunal Proceedings 

in the Republic of Kazakhstan

The article deals with the history of development of institute of Arbi
tration Tribunal Proceedings and International Commercial Arbitration. As 
is wellknown availability of Arbitration Tribunals is a widely recognized 
guarantee for foreign investors in the civilized world. Therefore process of 
formation of these institutes in the Republic of Kazakhstan had a natural 
character. First of all it was the result of improvement of the judicial system 
of Kazakhstan which reflected the general tendencies of development of 
the young independent state. On the other hand the establishment of In
ternational Commercial Arbitration and the institute of Arbitration Tribunal 
Proceedings of Kazakhstan took place with due regard to rich international 
legal practice in this area.

Key words: history, Arbitration Tribunal Proceedings, International 
Commercial Arbitration; formation.

Ас ка ро ва А.О.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
ара лық сот ісін жүр гі зу дің  

пай да бо лу та ри хы

Ма қа ла да ара лық сот ісін жүр гі зу инс ти ту ты мен ха лы қа ра лық 
ком мер циялық тө ре лік тің да му та ри хы қа рас ты рыл ған. Біз ге бел гі лі 
бол ған дай, ара лық сот тың бо луы өр ке ниет ті дү ниеде жал пы ға бір дей 
та ныл ған ше тел дік ин вес тор лар ға ар нал ған ке піл де ме бо лып та бы
ла ды. Сон дық тан, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да атал ған инс ти тут тың 
қа лып та су үр ді сі заң ды си пат та бол ды. Ең ал ды мен, ол жас тәуел сіз 
мем ле кет тің дам уын ың жал пы тен ден цияла рын ай қын да ған Қа зақ
стан ның сот жүйе сін же тіл ді ру дің нә ти же сі бо лып та бы ла ды. Екін
ші жа ғы нан, ха лы қа ра лық ком мер циялық тө ре лік пен Қа зақ стан ның 
ара лық сот ісін жүр гі зу инс ти ту ты осы са ла да ғы бай ха лы қа ра лық 
құ қық тық тә жі ри бе ні ес ке ре оты рып қа лып тас ты.

Түйін сөз дер: та рих, ара лық сот ісін жүр гі зу, ха лы қа ра лық ком
мер циялық тө ре лік, қа лып та су.
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Вве де ние

Ру беж ве ков в ми ро вой юри ди чес кой прак ти ке был оз на-
ме но ван ак тив ным при ме не нием та ко го ме ха низ ма раз ре ше ния 
эко но ми чес ких спо ров, как тре тей ское раз би ра тель ст во. Оно 
яви лось не прос то не го су дарст вен ной су деб ной ст рук ту рой, а 
преж де все го, серь ез ной аль тер на ти вой го су дар ст вен ной сис те-
ме су доп роиз во дс тва. В нас тоящее вре мя инс ти тут тре тей ско го 
су доп роиз во дс тва во мно гих го су да рст вах раз ви вает ся чрез-
вы чай но быст ры ми тем па ми. Это обус лов ле но рос том меж ду-
на род ной тор гов ли, рас ши ре нием сот руд ни чест ва в об лас ти 
произ во дс тва, нау ки и тех ни ки, а так же ин вес ти ци он ной по ли-
ти кой, про во ди мой мно ги ми ст ра на ми.

Се год ня в ми ре проис хо дят ин тен сив ные де мок ра ти чес кие 
преоб ра зо ва ния по всем нап рав ле ниям об ще ст вен ной жиз ни. 
Ры ноч ная эко но ми ка и сво бо да предп ри ни ма тельс кой дея-
тель ности обостряют проб ле му обес пе че ния за щи ты прав и 
за кон ных ин те ре сов участ ни ков эко но ми чес ких от но ше ний, 
пос кольку в эко но ми ке как в од ной из наибо лее слож ных сос-
тав ляющих об ще ст вен но го ст роя час то воз ни кают спор ные, 
труд но раз ре ши мые си туации.

Как из ве ст но, на ли чие тре тейс ких су дов яв ляет ся об ще- 
п риз нан ной в ци ви ли зо ван ном ми ре га ран тией для иност ран ных 
ин вес то ров. Поэто му не слу чай но в Ка за х стане инс ти тут тре тей-
ско го су доп роиз во дс тва воз ник сра зу же с мо мен та приоб ре те-
ния не за ви си мос ти, ког да был про во зг ла шен курс на соз да ние 
ры ноч ной эко но ми ки и ак тив ное прив ле че ние иност ран ных ин-
вес ти ций. Се год ня мож но с пол ной уве рен ностью конс та ти ро-
вать, что в су ве рен ном Ка за х стане на чи ная с 1993 г. тре тей ские 
су ды, за ре ко мен до вав се бя как на деж ный, бесп рист раст ный и 
эф фек тив ный спо соб раз ре ше ния эко но ми чес ких спо ров, ста ли 
неотъем ле мой час тью су деб ной прак ти ки Рес пуб ли ки.

Ос нов ная час ть

Про цесс фор ми ро ва ния меж ду на род но го ком мер чес ко го 
ар бит ра жа и инс ти ту та тре тей ско го су доп роиз во дс тва в Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан но сил за ко но мер ный ха рак тер. Преж де все-

ИС ТО РИЯ  
ВОЗ НИК НО ВЕ НИЯ  

ТРЕ ТЕЙ СКО ГО  
СУ ДОП РОИЗ ВО ДС ТВА 

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  
КА ЗА ХС ТАН
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го он явил ся ре зуль та том со вер шенс тво ва ния 
су деб ной сис те мы Ка за х стана, от ра зив шим об-
щие тен ден ции раз ви тия мо ло до го не за ви си мо-
го го су да рс тва. С дру гой сто ро ны,  станов ле ние 
меж ду на род но го ком мер чес ко го ар бит ра жа и 
инс ти ту та тре тей ско го су доп роиз во дс тва Ка за х-
стана проис хо ди ло с уче том бо га той меж ду на-
род ной пра во вой прак ти ки в этой об лас ти.

Как из ве ст но, меж ду на род ный ком мер чес-
кий ар бит раж по лу чил все мир ное приз на ние 
в ка честве эф фек тив но го спо со ба раз ре ше ния 
меж ду на род ных ком мер чес ких спо ров. Од на из 
наибо лее при вле ка тель ных сто рон ар бит раж но-
го про цес са – это его не фор маль нос ть, от су тс  - 
твие жест ких про цес суаль ных тре бо ва ний и 
воз мож нос ть сто ро нам са мим устанав ли вать 
пра ви ла про це ду ры. Сто ро ны мо гут пре дус-
мот реть в своем сог ла ше нии ис поль зо ва ние в 
ар бит раж ном про цес се оп ре де лен но го язы ка, 
необ хо ди мос ть про ве де ния уст ных слу ша ний, 
спо со бы пре дос тав ле ния до ка за тель ств и т.д. 
Меж ду на род ный ком мер чес кий ар бит раж, по 
су ти, яв ляет ся ре зуль та том зак лю чен но го сто-
ро на ми меж ду на род но го ком мер чес ко го до го-
во ра, сог лас но ко то ро му они сог ла шают ся уч-
ре дить ор ган для расс мот ре ния спо ров меж ду 
ни ми и ст ро го сле до вать ре ше ниям это го ор га на. 
Е.В.  Брун це ва от ме чает: «Меж ду на род ный ком-
мер чес кий ар бит раж пред ла гает ме ха низм для 
раз ре ше ния спо ров, ко то рый обес пе чи вает сто-
ро нам рав ное учас тие в ар бит раж ном про цес се 
и, что са мое глав ное, яв ляет ся бес прист раст ным, 
поэто му ни од ной из сто рон меж ду на род но го 
до го во ра нет необ хо ди мос ти об ра щаться в на-
циональ ный суд дру го го го су да рс тва» [1, с. 196]. 
Для ком па ний, ве ду щих тор го вые и иные опе-
ра ции, расс мот ре ние спо ров в тре тейс ком су де 
имеет су ще ст вен ные преиму ще ст ва по срав не-
нию с расс мот ре нием спо ров в го су да рст вен ных 
су дах. Преиму ще ст ва эти сос тоят, преж де все го, 
в воз мож нос ти наз на че ния сто ро на ми кан ди да-
ту ры ар бит ра, опе ра тив нос ти и эф фек тив нос ти 
про цес са, обес пе че нии кон фи ден циаль нос ти, 
вы бо ра сто ро на ми удоб но го для них мес та и вре-
ме ни расс мот ре ния спо ра, а так же в быст ро те и 
эко но мич нос ти про цес са.

Для пе ре да чи спо ра на раз ре ше ние тре тей-
ско го су да тре бует ся так на зы ваемое тре тей ское 
сог ла ше ние. Это сог ла ше ние сто рон о том, что 
спо ры, ко то рые уже воз ник ли или воз ник нут в 
бу ду щем меж ду сто ро на ми, бу дут пе ре да ны ими 
на расс мот ре ние ар бит ра жа. Та кое сог ла ше ние 
мо жет быть зак лю че но в ви де ар бит раж ной ого-

вор ки в до го во ре или пос редст вом под пи са ния 
до пол ни тельно го сог ла ше ния. В ар бит раж ной 
ого вор ке сто ро ны ого ва ри вают, что воз мож ные 
спо ры бу дут раз ре шать ся в по ряд ке ар бит ра жа, 
и оп ре де ляют конк рет ное наиме но ва ние ар бит-
раж но го ор га на. Ар бит раж ные су ды имеют свои 
ти по вые ар бит раж ные ого вор ки. Осо бен ностью 
ар бит раж но го сог ла ше ния, зак лю чен но го меж ду 
сто ро на ми, яв ляет ся то, что оно обя за тель но для 
сто рон и ук ло нить ся от пе ре да чи спо ра ар бит-
ра жу они не мо гут. Го су да рст вен ный суд, как 
пра ви ло, не вп ра ве ни от ме нить ар бит раж ное 
сог ла ше ние, ни пе рес мот реть по су ще ст ву ре-
ше ние ар бит ра жа. Это пра ви ло по лу чи ло приз-
на ние в за ко но да тель ст ве и су деб ной прак ти ке 
раз лич ных го су да рс тв. Ар бит раж ное сог ла ше-
ние об ла дает в от но ше нии сдел ки юри ди чес кой 
са мос тоя тель ностью, ав то ном ностью. Это оз на-
чает, что «дей ст ви тель ность ар бит раж но го сог-
ла ше ния не за ви сит от дей ст ви тель ности то го 
конт рак та, в от но ше нии ко то ро го оно бы ло зак-
лю че но. Иног да при расс мот ре нии спо ров это 
по ло же ние приоб ре тает ре шающее зна че ние [2, 
с. 194].

Все наз ван ные вы ше преиму ще ст ва меж ду-
на род но го ком мер чес ко го ар бит ра жа и инс ти-
ту та тре тей ско го су доп роиз во дс тва пос лу жи ли 
мощ ным сти му лом к ор га ни за ции его на тер ри-
то рии Ка за х стана.

В ис то рии раз ви тия за ко но да тель ст ва о тре-
тейс ком су доп роиз во дс тве в Ка за х стане мож но 
вы де лить три эта па: 1) этап  станов ле ния ар бит-
ра жей (1993-1999 гг.). В то вре мя дей ст во ва ло 
Ти по вое по ло же ние о тре тейс ком су де, ут ве рж-
ден ное по станов ле нием Ка би не та Ми ни ст ров 
РК от 4 мая 1993 г. № 356. В те го ды тре тей-
ское раз би ра тель ст во мед лен но, но неуклон но 
раз ви ва лось, проб ле мы ес ли и воз ни ка ли, то не 
са мые ост рые; 2) этап раз ва ла и унич то же ния 
ар бит раж ных су дов (1999-2004 гг.), пос кольку 
при ня тый 1 июля 1999 г. но вый Граж данс кий 
про цес суаль ный ко декс РК не со дер жал в се бе 
нор мы, пре дус мат ри ваю щей при ну ди тель ное 
ис пол не ние го су да рст вен ны ми су да ми ре ше ний 
тре тейс ких су дов. Пос ле при ня тия ГПК су деб-
ная прак ти ка пош ла враз нос. Что бы исп ра вить 
си туацию, Вер хов ный суд при нял Нор ма тив-
ное по станов ле ние № 14 от 19 ок тяб ря 2001 г., 
ко то рым обя зал су ды вы но сить оп ре де ле ния о 
при ну ди тель ном ис пол не нии ре ше ний тре тейс-
ких су дов. Од на ко про тив это го по станов ле ния 
выс ту пи ли Ге не раль ная про ку ра ту ра и Ми нис-
терс тво юс ти ции. В ре зуль та те Вер хов ный суд 
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вы нуж ден был прио стано вить дей ст вие своего 
нор ма тив но го по станов ле ния; 3) этап пос ле при-
ня тия ар бит раж ных за ко нов (с 2005 г. по нас-
тоящее вре мя). 28 де каб ря 2004 г. бы ли при ня ты 
За кон «О тре тейс ких су дах» и За кон «О меж ду-
на род ном ком мер чес ком ар бит ра же».

Пер во на чаль но ар бит раж ные и тре тей ские 
су ды в Ка за х стане раз ви ва лись и ра бо та ли в 
соот ве тс твии с Ти по вым По ло же нием «О тре-
тейс ких су дах для раз ре ше ния эко но ми чес ких 
спо ров». Од на ко ко ли че ст во расс мат ри вае мых 
дел бы ло нез на чи тель ным, так как не был в за ко-
но да тель ном пла не уре гу ли ро ван воп рос при ну-
ди тель но го ис пол не ния ре ше ний ар бит раж ных и 
тре тейс ких су дов. Си ту ация кар ди наль но из ме-
ни лась с 2001 г. В соот ве тс твии с За ко ном Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан № 238-II от 11 июля 2001  г. 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то-
рые за ко но да тель ные ак ты РК по воп ро сам су-
доп роиз во дс тва» в Граж данс ком про цес суаль-
ном ко дек се бы ли иск лю че ны п. 7 ст. 150 и п.  5 
ст. 151, ка сающиеся соб лю де ния до су деб но го 
(пре тен зион но го) уре гу ли ро ва ния спо ра. Но вая 
нор ма ока за лась весь ма по зи тив ной, пос коль ку 
в ка кой-то сте пе ни уп ро ща ла про це ду ру по да чи 
ис ко во го заяв ле ния. Своев ре мен ность вы хо да 
нор ма тив но го По станов ле ния Вер хов но го су да 
РК № 14 от 19 ок тяб ря 2001 г. «О су деб ной прак-
ти ке расс мот ре ния заяв ле ний о при ну ди тель ном 
ис пол не нии ре ше ний тре тейс ких су дов» труд но 
бы ло пе ре оце нить. Как из ве ст но, воп рос при-
ну ди тель но го ис пол не ния ре ше ний имен но ар-
бит раж ных и тре тейс ких су дов ка ким-то об ра-
зом «вы пал из по ля зре ния» за ко но да те лей при 
сос тав ле нии Граж данс ко го про цес суально го 
ко дек са РК, поэто му ар бит раж ным и тре тейс-
ким су дам бы ла жиз нен но необ хо ди ма нор ма, 
в соот ве тс твии с ко то рой осу ще ст вля лось бы 
при ну ди тельное ис пол не ние их ре ше ний. И хо-
тя не ко то рым ар бит раж ным и тре тейс ким су дам 
все же уда ва лось до бить ся при ну ди тель но го ис-
пол не ния их ре ше ний в от су тс твие за ко но да-
тель ной нор мы, од на ко эта си ту ация не мог ла 
про дол жаться бес ко неч но. Это По станов ле ние 
бы ло приз ва но соз дать нор мальные ус ло вия для 
ра бо ты ар бит раж ных и тре тейс ких су дов в воп-
ро сах при ну ди тель но го ис пол не ния. Оно гла си-
ло: так как ре ше ние ар бит раж ных и тре тейс ких 
су дов в соот ве тс твии с Ти по вым По ло же нием 
«О тре тейс ких су дах для раз ре ше ния эко но ми-
чес ких спо ров» яв ляет ся окон ча тель ным и об-
жа ло ва нию не под ле жит, оно при рав ни вает ся 
к ре ше ниям иност ран ных су дов, и, соот ве тст-
вен но, про це ду ра при ну ди тель но го ис пол не ния 
счи та лась ана ло гич ной про це ду ре ис пол не ния 

иност ран ных ре ше ний сог лас но статье 425-й 
ГПК Рес пуб ли ки Ка за хс тан. По станов ле нием 
Пра ви тель ст ва № 1592 от 7 де каб ря 2001 г. ут-
ра ти ло свою си лу Ти по вое По ло же ние «О тре-
тейс ких су дах для раз ре ше ния эко но ми чес ких 
спо ров». Это бы ло вре мя отк ры тий на тер ри то-
рии Рес пуб ли ки Ка за хс тан спе ци али зи ро ван ных 
эко но ми чес ких су дов. Од на ко и эти ша ги пра ви-
тель ст ва не прек ра ти ли дея тель ности ар бит раж-
ных и тре тейс ких су дов в Ка за х стане, нес мот ря 
на то, что не ко то рые из них прио стано ви ли свою 
ра бо ту [3, с. 116].

15 фев ра ля 2002 г. выш ло По станов ле ние 
Конс ти ту ци он но го Со ве та РК «Об офи ци аль ном 
тол ко ва нии пунк та 2 статьи 13 и пунк та 1 статьи 
75 Конс ти ту ции РК». Тол ко ва ние Конс ти ту ци он-
но го Со ве та, к со жа ле нию, ока за лось не сов сем 
кор рект ным. Во-пер вых, ут ве рж де ние Конс ти ту-
ци он но го Со ве та, что ар бит раж ные и тре тей ские 
су ды не вхо дят в су деб ную сис те му, ник то не 
под вер гал сом не нию, так как это за ло же но из на-
чаль но в са мом по ня тии «тре тейс кий суд» – не за-
ви си мый, не го су да рст вен ный. А вот тол ко ва ние 
от но си тель но не воз мож нос ти приз на ния ре ше-
ний ар бит раж ных и тре тейс ких су дов окон ча-
тель ны ми по при чи не на ру ше ний конс ти ту ци он-
ных прав че ло ве ка (граж да ни на РК) на су деб ную 
за щи ту восп ри ни ма лось как не кор рект ное. Де ло 
в том, что статьи, ко то рые тол ко вал Конс ти ту-
ци он ный Со вет, от но си лись к раз де лу «Че ло век 
и граж да нин», а ар бит раж ные и тре тей ские су ды 
до вы хо да за ко нов расс мат ри ва ли спо ры толь ко 
меж ду юри ди чес ки ми ли ца ми. Сле до ва тель но, 
«дея тель ность ар бит раж ных и тре тейс ких су-
дов ни как не мог ла на ру шать пра ва граж да ни на 
РК на су деб ную за щи ту. Это бы ло вре мя, ког да 
пов се ме ст но во всех юри ди чес ких из да ниях пуб-
ли ко ва лись ком мен та рии ве ду щих уче ных-юрис-
тов от но си тель но дан но го По станов ле ния, про-
во ди лись круг лые сто лы и научно-прак ти чес кие 
кон фе рен ции с приг ла ше нием лиц из Конс ти ту-
ци он но го Со ве та, Ми нис терс тва юс ти ции, Ге не-
раль ной про ку ра ту ры. К дан ной проб ле ме бы ло 
прив ле че но вни ма ние кол лег из ближ не го и даль-
не го за ру бежья (предс та ви те ли Тре тей ско го су-
да Мос ковс кой Тор го во-про мыш лен ной па ла ты, 
ЮН СИТ РАЛ, не мец кие уче ные и мно гие дру гие), 
кто был заин те ре со ван в раз ви тии ар бит раж но го 
раз би ра тель ст ва в Ка за х стане. Од на ко, нес мот ря 
на бур ную реак цию юри ди чес кой об ще ст вен но-
сти, Конс ти ту ци он ный Со вет, к со жа ле нию, ос-
тал ся при своем мне нии и оши боч ное тол ко ва ние 
не бы ло из ме не но.

В ре зуль та те, пос ле наз ван но го вы ше По-
станов ле ния Конс ти ту ци он но го Со ве та, 28 июня 
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Ис то рия воз ник но ве ния тре тей ско го су доп роиз во дс тва в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

2002 г. Вер хов ный суд РК своим нор ма тив ным 
по станов ле нием № 15 вы нуж ден был прио-
стано вить дей ст вие нор ма тив но го по станов ле-
ния №14, о ко то ром го во ри лось вы ше, до при ня-
тия соот ве тс твующе го за ко на. Да лее 28 де каб ря 
2004 г. бы ли при ня ты За ко ны Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан «О меж ду на род ном ком мер ческом ар бит-
ра же», «О тре тейс ких су дах», а так же «О вне се-
нии до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные 
ак ты Рес пуб ли ки Ка за хс тан по воп ро сам дея-
тель ности тре тейс ких су дов и ар бит ра жей». Наз-
ван ные со бы тия убеж дают, что имен но с 2001 г. 
по се год няш ний день – это реаль ный пе ри од, в 
те че ние ко то ро го не толь ко пра ви тель ст во, но 
и вся об ще ст вен ность Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
(юрис ты, уче ные, предп ри ни ма те ли и т.д.) смог-
ли убе дить ся в необ хо ди мос ти раз ви тия в ст ра не 
ин сти ту та ар бит раж но го (тре тей ско го) раз би ра-
тель ст ва как от ве чающе го зап ро сам вре ме ни и 
прак ти ческой дея тель ности.

Воз ро дить не за ви си мую сис те му раз ре ше ния 
эко но ми чес ких спо ров зас та ви ла са ма жиз нь.  
К со жа ле нию, имеющие мес то фак ты кор рум-
пи ро ван нос ти су дов соз да ли си туацию, при ко-
то рой лю ди, за ни мающиеся биз не сом, по те ря ли 
до ве рие к го су да рст вен ным су дам вооб ще, осо-
бен но к так на зы вае мым меж район ным спе ци-
али зи ро ван ным эко но ми чес ким су дам. Поэто му 
предп ри ни ма те ли с эн ту зи аз мом восп ри ня ли 
воз рож де ние в рес пуб ли ке меж ду на род ных ком-
мер чес ких ар бит раж ных и тре тейс ких су дов.

Зак лю че ние

Пот ре бо ва лись уси лия мно гих уче ных и 
прак ти ков, что бы раз ра бо тать проек ты за ко-

нов, ре гу ли рую щих дея тель ность ар бит раж ных 
и тре тейс ких су дов и до бить ся их при ня тия. Не 
все за да чи уда лось ре шить сра зу, ряд про ти во-
ре чий в по ло же ниях при ня тых за ко нов не бы ли 
уст ра не ны, но в це лом при ня тие за ко нов сыг ра ло 
важ ную роль в  станов ле нии и пос те пен ном раз-
ви тии ар бит раж но го раз би ра тель ст ва в Ка за х с - 
тане. При ня тие наз ван ных вы ше за ко нов уст ра-
ни ло пра во вой про бел и га ран ти ро ва ло ар бит-
раж ным, тре тейс ким су дам и предп ри ни ма те лям 
эф фек тив нос ть и ис пол ни мос ть ре ше ний. С при-
ня тием за ко нов, ре гу ли рую щих дея тель ность 
ар бит раж ных су дов (За кон РК «О меж ду на род-
ном ком мер чес ком ар бит ра же»), тре тейс ких 
су дов (За кон РК «О тре тейс ких су дах»), появи-
лись два по ня тия: «тре тей ское раз би ра тель ст-
во» и «ар бит раж ное раз би ра тель ст во». Эти за-
ко ны разг ра ни чи ли меж ду на род ный ар бит раж и 
тре тей ские су ды пос редст вом при над леж нос ти 
суб ъек тов до го во ра к той или иной ст ра не. Так, 
сог лас но п. 4 ст. 6 За ко на РК «О меж ду на род-
ном ком мер чес ком ар бит ра же» в ар бит раж по 
сог ла ше нию сто рон мо гут пе ре да вать ся «спо ры, 
вы те кающие из граж данс ко-пра во вых до го во ров 
ме жду фи зи чес ки ми ли ца ми, ком мер чес ки ми и 
ины ми ор га ни за циями, ес ли хо тя бы од на из сто-
рон яв ляет ся не ре зи ден том Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан. В ар бит раж ных су дах расс мот ре ние спо ра 
воз мож но по пра ву лю бой ст ра ны» [4].

Та ким об ра зом, меж ду на род ный ком мер-
чес кий ар бит раж и инс ти тут тре тей ско го су доп-
роиз во дс тва Рес пуб ли ки Ка за хс тан, нес мот ря на 
труд нос ти про цес са  станов ле ния, про дол жает 
раз ви вать ся и, не сом нен но, зай мет дос тойное 
мес то в сис те ме пра во во го ре гу ли ро ва ния эко-
но ми чес ких спо ров.
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Ер му ха ме то ва С.Р.,  
Сей се но ва Ш. 

Қо сы лу шарт та ры ның  
құ қық тық та би ға ты ның  

кей бір мә се ле ле рі

Ғы лы ми жұ мыс тың мақ са ты на сәй кес қо сы лу шарт та ры ның аза
мат тыққұ қық тық рет телуін ің мә се ле ле рі не тал дау жүр гі зіл ді. Зерт
теу ба ры сын да қо сы лу шарт та ры ның жа са лу ерек ше лік те рі мен бас қа 
да аза мат тық құ қық тық шарт тар мен ара қа ты на сы тал қы лан ды. 

Түйін сөз дер: қо сы лу шар ты, жа рия шарт, шарт ны са ны, жа уап
кер ші лік.

Ermuhametova S.R.,  
Seisenova Sh.

Some problems of the nature of 
the treaty of accession

The state rassmatrivayutsya questions merger agreement. During the 
study examines the relationship agreement prisoedeniniya other civil con
tracts.

Key words: merger agreement, a public contract, the contract form, 
responsibility.

Ер му ха ме то ва С.Р.,  
Сей се но ва Ш.

Не ко то рые проб ле мы при ро ды 
до го во ра при соеди не ния

В стaтье рaсс мат ри вают ся воп ро сы до го во ра при соеди не ния, 
соот но ше ние до го во ра при соеде ни ния с дру ги ми граж данс копра во
вы ми до го во ра ми.

Клю че вые с ло ва: до го вор при соеди не ния, пуб лич ный до го вор, 
фор ма до го во ра, от ве тст вен ность.
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Қа зақ стан да ғы саяси жә не әлеу мет тік ре фор ма лар құ қық 
жүйесі нің өз гер уіне жә не эко но ми ка лық қыз мет тер дің ер кін ді-
гі нің заң да бе кі тілуін  қа жет ет ті. Дер бес тік ке, же ке бас та ма шы-
лық қа не гіз дел ген жа ңа эко но ми ка лық қа ты нас тар аза мат тық 
айна лым да ғы шарт тар дың ма ңы зы ның кө те рілуіне ық пал ет ті.

Эко но ми ка лық реал дар, ғы лым мен тех ни ка ның тез да-
муы, өнім нің көп шы ға ры луы жә не стан дарт ты тауар лар мен 
қыз мет тер дің қол да ны луы шарт тар дың та би ға ты на жа ңа ша қа-
рауды қа жет ет ті жә не жа ңа аза мат тық-құ қық тық шарт тар дың 
заң ды түр де бе кі тілуін  қа жет ет ті. 

Аза мат тық құ қық та ғы осын дай жа ңа лық тар дың бі рі қо сы лу 
шарт та ры ның құ қық тық рет те луі. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Аза мат тық ко дек сі нің 389-ба бы на сәй кес, ере же лерiн та рап тар-
дың бi реуi фор му ляр лар да не ме се өз ге стан дарт ты ны сан дар да 
белгiле ген жә не бас қа та рап оны ұсы ныл ған шарт қа тұ тас тай 
қо сы лу жо лы деп қа был дай ала тын шарт қо сы лу шар ты деп қа-
рас ты рыл ған.

Со ны мен қа тар Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да зей не та қы-
мен қам сыз дан ды ру ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2013 
жыл ғы 21 мау сым да ғы № 105-V За ңы на сәй кес, са лым шы ның 
же ке зей не та қы шо тын ашу ту ра лы өті ні ші не гі зін де бі рың ғай 
жи нақ тау шы зей не та қы қо ры мін дет ті зей не та қы жар на ла ры, 
мін дет ті кә сіп тік зей не та қы жар на ла ры есе бі нен зей не та қы мен 
қам сыз дан ды ру ту ра лы шарт жө нін де гі мә лі мет тер ді мін дет ті 
зей не та қы жар на ла ры, мін дет ті кә сіп тік зей не та қы жар на ла ры 
есе бі нен зей не та қы мен қам сыз дан ды ру ту ра лы шарт жа сас қан 
же ке тұл ға лар дың бі рың ғай ті зі мі не ен гі зу үшін Ор та лық қа 
элект рон ды ха бар ла ма жі бе ре ді. 

Бі рың ғай жи нақ тау шы зей не та қы қо ры ның Ор та лық тың 
мін дет ті зей не та қы жар на ла ры, мін дет ті кә сіп тік зей не та қы 
жар на ла ры есе бі нен зей не та қы мен қам сыз дан ды ру ту ра лы 
шарт жө нін де гі мә лі мет тер ді мін дет ті зей не та қы жар на ла ры, 
мін дет ті кә сіп тік зей не та қы жар на ла ры есе бі нен зей не та қы мен 
қам сыз дан ды ру ту ра лы шарт жа сас қан же ке тұл ға лар дың бі-
рың ғай ті зі мі не ен гі зіл ге ні ту ра лы элект рон ды ха бар ла ма сын 
ал ған күн нен бас тап са лым шы мін дет ті зей не та қы жар на ла ры, 
мін дет ті кә сіп тік зей не та қы жар на ла ры есе бі нен зей не та қы мен 
қам сыз дан ды ру ту ра лы шарт қа қо сыл ған бо лып есеп те ле тін ді гі 
қа рас ты рыл ған.

ҚО СЫ ЛУ  
ШАРТ ТА РЫ НЫҢ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  
ТА БИ ҒА ТЫ НЫҢ  

КЕЙ БІР МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Қо сы лу шарт та ры ның құ қық тық та би ға ты ның кей бір мә се ле ле рі

Қо сы лу шар ты өзі нің жа са лу про це ду ра сы 
жа ғы нан бас қа шарт тар дан өз ге ше. Егер әдет те гі 
шарт хат ал ма су, шарт ере же ле рін ке лі су жо лы-
мен жа сал са, қо сы лу шар ты ның ере же ле рін бір 
та рап да йын дай ды, ол стан дарт ты фор ма лар да 
(бланк, фор му ляр, т.б.) анық та ла ды. Екін ші та-
рап шарт қа еш қан дай өз гер ту ен гі зе ал май ды. 
Егер ен гі зе тін бол са шарт қо сы лу шар ты нан жай 
шарт қа айна ла ды.

Не гі зі нен, қо сы лу шар ты эко но ми ка ның әр-
түр лі са ла ла ры на та рал ды, со ның ішін де электр 
жә не жы лу қуа тын, газ ды жә не ком му нал дық 
кә сі по рын дар дың бас қа дай қыз ме тін пай да ла ну 
ту ра лы шарт тар ды, кө лік ұйым да ры мен жа са ла-
тын шарт тар.

Кей жағ дай лар да көп те ген жа рия шарт тар, 
бір жа ғы нан қо сы лу шарт та ры да бо лып та бы ла-
ды. Мы са лы, зат ты пай да ла ну ға бе ру атель есі ол 
жа йын да шарт жа сас қан да жа рия шарт тың бір 
та ра бы бо лып са на ла ды. Со ны мен қа тар, шарт 
жа сас қан да ол ателье клиент ке шарт ере же ле рі 
кел ті ріл ген бланк ұсы на ды. Клиент оған еш нәр-
се қос пас тан шарт қа қол қоя са ла ды. Егер қо са-
тын бол са он да ол жай шарт қа айна ла ды.

Бұл шарт не гі зі шарт қа қо сы лу шы та рап-
ты қор ғауға ба ғыт тал ған. Аза мат тық ко де кс тің 
389-ба бын да қо сы лу шы та рап тың шарт ты бұ-
зу ға құ қы бе кі тіл ген. Шарт тың ауыр лы ғы сол 
та рап тың ақыл ға қо ным ды мүд де ле рін ес ке ру 
ар қы лы анық та ла ды, ақыл ға қо ным ды прин цип 
жа йын да АК-ның 8-ба бын не гіз ге алу ға бо ла ды.

Қо сы лу шар ты ар қы лы шарт тар ды жа сау 
шарт тық қа ты нас тар дың рә сім де лу про це ду ра-
сы ның же ңіл де тілуіне мүм кін дік бе ре ді.

Де ген мен мұн дай жағ дайда шарт ты жа сау 
ке зін де конт ра ге нт тер дің тең сіз ді гі бай қа ла ды, 
се бе бі екін ші та рап шарт тың маз мұ нын тал қы-
лай ал май ды, тек қо сы ла ды не ме се оны жа саудан 
бас тар та ды. Бұл шарт тар да бел сен ді та ра п ө зі нің 
же ке тәуе кел де рін ұсы на оты рып, ол та лап тар ды 
шарт тың фор му ля рын да анық тайды, өзі нің үс-
тем жағ да йын  пайда ла на оты рып, шарт бұ зыл ған 
жағ дайда ғы жа уап кер ші лі гін шек теп қояды.

Қа зір гі кез де қо сы лу шар ты кә сіп кер лік 
ая сын да көп қол да ны ла ды. Бұл кө бі не се жо-
лаушы лар ды та сы мал дау, бай ла ныс қыз мет те-
рін көр се ту, сақ тан ды ру шарт та ры, банк қыз ме ті 
бо йын ша қол да ны ла ды.

Қо сы лу шарт та рын құ қық тық рет теу ке зін-
де гі заң на ма лар дың же тіс пеуші лі гін не ме се кем-
ші лік тұс та ры ре тін де қо сы лу шар та ры на бір 
та рап ре тін де тұ ты ну шы ның қа ты суының мә се-
ле ле рі нің қа рас ты рыл мауы да жа та ды. 

Сон дық тан қо сы лу шарт та ры ның теоре ти ка-
лық ере же ле рін өң деу әл сіз та рап тар дың мүд де-
ле рін қор ғау дың бір ден-бір не гі зі бо лар еді.

Не гі зі нен қо сы лу шарт та ры ның анық тау шы 
бел гі ле рі не жол да на тын офер та ның стан дарт тық 
ны са ны бо лып та бы ла ды. Бұл қо сы лу ұсы ныл-
ған стан дарт тың та лап та ры на тұ тас тай қо сы лу ды 
қа рас ты ра ды. Со ны мен қа тар қо сы лу шарт та ры 
жаз ба ша ны сан да жа са ла ды. Фор му ляр шарт тық 
мін дет те ме лер дің нақ ты тү рі мен та лап та ры қа-
рас ты рыл ған шарт тың стан дарт тық ны са ны жә не 
шарт тың бір та ра пы мен не ме се үшін ші тұл ға лар-
мен өң дел ген үл гі лік, стан дарт тық құ жат.

Та рап тар қо сы лу шарт та рын жа са ған кез де 
ұсы ныл ған фор му ляр дың бір не ме се бір не ше 
та лап та рын ке ліс кен жағ дайда, шарт ты өз гер ту 
жә не бұ зу ту ра лы жал пы нор ма лар та рап тар дың 
ке лі сіл ген бө лі гі не қа тыс ты ға на қол да ны ла ды. 
Егер  де та рап тар ке ліс сөз сіз тұ тас тай қо сыл ған 
жағ дайда бұл та рап ты осын дай шарт тар бо йын-
ша берiлетiн құ қық тар дан айыра тын бол са не-
ме се мiндет те менi бұз ға ны үшiн бас қа та рап тың 
жа уап кершiлiгiн жоя тын не ме се шек тейт iн бол-
са не қо сыл ған та рап үшiн он да анық қиын дық 
келтiретiн, шарт тың та лап та рын белгi леу ге қа-
ты са тын мүмкiндiгi бо лып тұр ған да өзiнiң ақыл-
ға қо ным ды түсiнiлетiн мүд де лерiн негiзге ала 
оты рып қа был да май-ақ қоя тын та лап та ры бол-
са, шарт қа қо сыл ған та рап шарт ты бұ зу ды та лап 
ету ге құ қы лы.

Қо сы лу шарт та ры ар қы лы шарт тар ды жа-
сау ерік тің ав то ном ды ғы не ме се шарт ер кін ді-
гі не қа тыс ты бол ған дық тан, шарт тың маз мұ ны 
та рап тар дың бі реуі мен анық та ла ды, ал қал ған 
бө лі гі тек тал қы ла нуы мүм кін емес ті гі мен ға на 
емес, таң дау құ қы ғы да бе ріл мейді.

Де ген мен қо сы лу шарт та ры конт ра ге нт тің 
құ қық та рын бұ зу ға ба ғыт тал май ды, құ қық бұ-
зу шы лық тек өзі нің құ қық та рын ша ма дан тыс 
пай да ла ну ке зін де орын ала ды. Се бе бі, қо сы лу 
шарт та рын да кө бі не се шарт тың ере же ле рін бір-
жақ ты анық тау ға ба сым ды лық орын ала ды. 

Біз қа рас тыр ған дай қо сы лу шарт та ры әдет те-
гі шарт тар дай шарт ер кін ді гі жә не та рап тар дың 
тең ді гі қа ғи да сы қо сыл ған та рап қа қор ғауды 
қам та ма сыз ету ге мүм кін ді гі жоқ, сон дық тан 
заң  шы ға ру шы ал дын да қо сыл ған та рап тың құ-
қы ғын қор ғау мә се ле сі тұр. Бұл жер де әл сіз та-
рап тың құ қық та ры қор ғау дан бас тар ты луы 
мүм кін, егер  де шарт тың та лап та рын ұсын ған 
та рап шарт та ғы стан дарт тық ере же лер ту ра лы 
ес ке рт кен жағ дайда жә не шарт ты жа сау ке зін де 
шарт ере же ле рі мен та ны су ға мүм кін дік бер ген 
жағ дайда.
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Ер му ха ме то ва С.Р., Сей се но ва Ш. 

Аза мат тық ко дек сте қа рас тыс ты рыл ған дай 
ере же лерiн та рап тар дың бi реуi фор му ляр лар да 
не ме се өз ге стан дарт ты ны сан дар да белгiле ген 
жә не бас қа та рап оны ұсы ныл ған шарт қа тұ тас-
тай қо сы лу жо лы деп қа был дай ала тын шарт 
қо сы лу шар ты бо йын ша заң на ма фор му ляр лар 
не ме се өз ге стан дарт ты де ген ны сан ды қа рас-
тыр май ды.

Бас қа мем ле кет тер дің тә жі ри бе сі көр се тіп 
отыр ған дай, фор му ляр лар да ғы екін ші та рап тың 
құ қы ғын шек тейт ін не ме се бұ за тын ере же лер 
сот жә не бас қа да уәкі лет ті ор ган дар та ра пы-
нан қа да ға ла нып оты ра ды. Сон дық тан мұн дай 
қор ғау ме ха низ мін жү зе ге асы ру мүм кін, егер де 
нор ма тив тік ак ті лер де шарт тың фор му ляр ла рын 
уәкі лет ті ор ган дар да ке ліс уін  мін дет тейт ін нор-
ма лар ды ен гі зу ар қы лы.

Қо сы лу шар тын ен гі зу дің не гіз гі мақ сат та-
ры бі рін ші ден, «мо но по лияға қар сы» нор ма лар-
ды да мы ту, екін ші ден, шарт ты жа сау ке зін де гі 
таң дау құ қы ғы ның бол мауы. Үшін ші ден, тран-
сак ци он дық шы ғын дар, яғ ни шарт жа саумен 
бай ла ныс ты шы ғын дар. Көп те ген ға лым дар дың 
айт уын ша қо сы лу шарт та ры ның бас қа шарт тар-
дан бас ты айыр ма шы лы ғы  шарт ты жа сау тә сі-
лін де.

Қо сы лу шарт та рын же ке са нат қа бө ліп шы-
ға ру дың не гі зі де шарт тың ере же ле рін анық тау 
ер кін ді гін де. Со ны мен қа тар қо сы лу шарт та-
рын да суб ъек тив тік құ рам шек тел ме ген ді гі мен 
анық та ла ды, бұл жер де жа рия шарт тар дың суб-
ъек тив тік құ ра мын мен са лыс ты ру ға бо ла ды. 
Қо сы лу шарт та рын пай да лан ған кез де шарт тық 
жұ мыс тар дың тех ни ка сы ке ліс пеуші лік хат та-
ма ла рын жа сау, шарт тың ере же ле рін тал қы лау 
сияқ ты тә сіл дер ді қа рас тыр май ды. Не гі зі нен, 
қо сы лу шарт та ры бө лек құ жат ты жа са май-ақ 
жа са луы мүм кін. Ол жа рия офер та жо лы мен жа-
са луы мүм кін. Мы са лы, үл гі бо йын ша тау ар ды 
са ту, ка та лог не ме се ин тер нет-дү кен дер ар қы лы 
са ту, ав то мат тар ды пай да ла ну ар қы лы са ту.

Біз қо ры та ке ле, қо сы лу шар тын да қо сыл-
ған та рап шарт ты бұ зу ға не ме се сот қа жү гі ну ге 
құ қы лы емес, не ме се шарт ты да йын да ған та рап 
шарт бо йын ша мін дет те ме лер дің қан дай да бір 
бұ зыл ға ны үшін жа уап ты лық тан бо са ты ла ды 
деп бел гі лен ген нор ма лар ды ес ке ре оты рып, бұл 
ере же қол да ныл майт ын жағ дай лар да бар екен-
ді гін қа рас ты ра ке ле, ол – қо сыл ған жақ тың кә-
сіп кер лік қыз мет пен айна лы сып, со ны жү зе ге 
асы ру үшін шарт қа қо сылуын  атап өте міз. Егер 
кә сіп кер шарт та рап та ры ның қан дай екен ді гін 

біл ме ген бол са жә не бі лу ге тиіс бол ма са ға на ол 
өзі нің шарт ты бұ зу ту ра лы та ла бын қа на ғат тан-
ды ра ала ды. Бі рақ оны дә лел деу өте қиын, тіп тен 
мүм кін емес.

Аза мат тық ко декс нор ма ла ры на сәй кес, 
егер қо сы лу шар ты заң дар ға қай шы кел ме-
генiмен, бұл та рап ты осын дай шарт тар бо йын ша 
берiлетiн құ қық тар дан айыра тын бол са не ме се 
мiндет те менi бұз ға ны үшiн бас қа та рап тың жа-
уап кершiлiгiн жоя тын не ме се шек тейт iн бол-
са не қо сыл ған та рап үшiн он да анық қиын дық 
келтiретiн, шарт тың та лап та рын белгi леу ге қа-
ты са тын мүмкiндiгi бо лып тұр ған да өзiнiң ақыл-
ға қо ным ды түсiнiлетiн мүд де лерiн негiзге ала 
оты рып қа был да май-ақ қоя тын та лап та ры бол-
са, шарт қа қо сыл ған та рап шарт ты бұ зу ды та лап 
ету ге құ қы лы. Бұл шарт тың тү рін құ қық тық бе-
кі ту қа жет ті лі гі кә сіп кер лік үл гі лік жә не стан-
дарт тық шарт тар ды пай да ла ну аза мат тық айна-
лым суб ъек ті ле рі нің ара сын да ғы ша ру ашы лық 
бай ла ныс тар ды да мы ту жә не шарт тар дың әре-
кет етуі нің мер зі мін ұл ғайту үшін қа жет.

Со ны мен, қо сы лу шарт та ры әдет те гі шарт-
тар дай шарт ер кін ді гі жә не та рап тар дың тең ді гі 
қа ғи да сы қо сыл ған та рап қа қор ғауды қам та ма-
сыз ету ге мүм кін ді гі жоқ. Сон дық тан заң  шы-
ға ру шы ал дын да қо сыл ған та рап тың құ қы ғын 
қор ғау мә се ле сі тұр. Бұл жер де әл сіз та рап тың 
құ қық та ры қор ғау дан бас тар ты луы мүм кін, егер  
де шарт тың та лап та рын ұсын ған та рап екін ші 
та рап қа шарт та ғы стан дарт тық ере же лер ту ра лы 
ес ке рт кен жағ дайда жә не шарт ты жа сау ке зін де 
шарт ере же ле рі мен та ны су ға мүм кін дік бер ген 
жағ дайда.

Дей тұр ған мен қо сы лу шарт та ры ның қол да-
ны лу тә жі ри бе сі бо луы тиіс жә не қо сы лу шарт-
та ры не гі зін де жа са ла тын шарт тар тіз бе сі атал-
ған бап та қа рас ты рыл ға ны дұ рыс бо лар еді.

Жо ға ры да атап өт ке ні міз дей, қо сы лу шарт та-
рын жа сау ке зін де екін ші та рап шарт тың маз мұ-
нын тал қы лай ал ма уына қа рай конт ра ге нт тер дің 
тең сіз ді гі бай қа ла ды. Се бе бі, бел сен ді та рап өзі-
нің же ке тәуе кел де рін ұсы на оты рып, ол та лап-
тар ды шарт тың фор му ля рын да анық тайды, өзі-
нің үс тем жағ да йын  паайда ла на оты рып, шарт 
бұ зыл ған жағ дайда ғы жа уап кер ші лі гін шек теп 
қояды. Сон дық тан қо сы лу шарт та ры ның не гіз-
гі құ қық тық та би ға тын анық тау қа жет жә не тә-
жі ри бе де атал ған шарт тың маз мұ ны ның жә не 
мә ні нің то лық қа лып тас па уына бай ла ныс ты қо-
сы лу шар тын құ қық тық рет теу қа жет де ген қо-
ры тын ды ға ке ле міз.
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Қо сы лу шарт та ры ның құ қық тық та би ға ты ның кей бір мә се ле ле рі
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ұжым дық ең бек дау ла ры жә не 

олар ды қа рау

Бұл ма қа ла да ұжым дық ең бек дау ла ры ның жә не олар ды қа рауға 
бай ла ныс ты си пат та ма бе ріл ген. Ұжым дық ең бек дау ла ры – жұ мыс 
бе ру ші мен қыз мет кер ара сын да ғы ең бек шар тын анық тау жә не өз
гер ту, ұжым дық шарт тар ды, ке лі сім дер ді өз гер ту жә не орын дау ға 
бай ла ныс ты рет тел ме ген қай шы лық тар. Жұ мыс бе ру ші қыз мет кер
лер дің та лап та рын қа на ғат тан дыр ма ған жағ дайда, та лап тар ды іші
на ра қа на ғат тан дыр ған жағ дайда не ме се та лап тар ға қа тыс ты өз ше
ші мін ха бар ла ма ған жағ дайда ұжым дық ең бек дауы пай да бо ла ды. 
Жұ мыс бе ру ші мен қыз мет кер ара сын да ғы қа ты нас тар ды рет тейт ін 
бас ты заң – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ең бек ко дек сін де ұжым дық 
ең бек дау ла рын ше шу дің бі тім гер лік жә не сот тәр ті бі бел гі лен ген.

Тү йін  сөз дер: ұжым дық ең бек дау ла ры, жұ мыс бе ру ші, қыз мет
кер, қыз мет кер лер та лап та ры.

Urisbaeva A.A.,  
Moldakhmetkyzy A.

Collective labor disputes in the 
Republic of Kazakhstan and their 

consideration

In this article considered the concept of collective labor dispute and 
their consideration. Collective labor disputes – not resolved contradictions 
concerning definition and changes of the employment contract, change 
and execution of collective agreements between the employer and work
ers. Collective labor dispute arises when the employer doesn’t satisfy 
or partially satisfy requirements of workers, or doesn’t report about the 
decision concerning requirements of workers. In the Labour code of the 
Republic of Kazakhstan it is provided conciliatory and a legal process of 
consideration of collective labor disputes.

Key words: collective labor spory, employer, worker, requirements of 
the worker.

Урис баева А.А.,  
Мол дах мет кы зы А.

Кол лек тив ные тру до вые спо ры 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан  

и их расс мот ре ние

В дан ной статье расс мот ре но по ня тие кол лек тив но го тру до во го 
спо ра. Кол лек тив ные тру до вые спо ры – не раз ре шен ные про ти во ре
чия ка са тель но оп ре де ле ния и из ме не ния тру до во го до го во ра, из ме
не ния и ис пол не ния кол лек тив ных до го во ров меж ду ра бо то да те лем 
и ра бот ни ка ми. Кол лек тив ный тру до вой спор воз ни кает, ког да ра бо
то да тель не удов лет во ряет или час тич но удов лет во ряет тре бо ва ния 
ра бот ни ков, или не сооб щает о своем ре ше нии от но си тель но тре
бо ва ний ра бот ни ков. В Тру до вом ко дек се Рес пуб ли ки Ка за хс тан пре
дус мот рен при ми ри тель ный и су деб ный по ря док раз ре ше ния кол лек
тив ных тру до вых спо ров.

Клю че вые сло ва: кол лек тив ные тру до вые спо ры, ра бо то да тель, 
ра бот ник, тре бо ва ния ра бот ни ка. 
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Кез кел ген адам дар дың құ қы ғы жо ға ры ба ға ла на тын мем ле-
кет те ең бек ті қор ғау бас ты мін дет тер дің бі рі. Бұл жө нін де Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясын да «әр кім нің қа уіп-
сіз дік пен та за лық та лап та ры на сай ең бек ету жағ да йына, ең бе гі 
үшін нен дей бір кем сі ту сіз сый ақы ал уына, сон дай-ақ жұ мыс-
сыз дық тан әлеу мет тік қор ға лу ға құ қы ғы бар» деп көр се тіл ген 
[1].На рық тық қа ты нас тар да мы ған са йын  жұ мыс бе ру ші мен 
қыз мет кер лер ара сын да ғы ең бек дау ла ры ның түр ле рі де кө бейе 
бе ре ді. Ұжым дық ең бек дау ла ры – жұ мыс бе ру ші мен қыз мет-
кер ара сын да ғы ең бек шар тын анық тау жә не өз гер ту, ұжым дық 
шарт тар ды, ке лі сім дер ді өз гер ту жә не орын дау ға бай ла ныс ты 
рет тел ме ген қай шы лық тар. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2007 жыл ғы 15 ма мыр да ғы 
ең бек ко дек сін де ең бек дау ла ры на ке ле сі анық та ма бе ріл ген: 
«ең бек дауы – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек заң на ма сын 
қол да ну, ке лі сім дер дің, ең бек шар ты ның жә не (не ме се) ұжым-
дық шарт тың, жұ мыс бе ру ші ак ті ле рі нің та лап та рын орын дау 
не ме се өз гер ту мә се ле ле рі бо йын ша қыз мет кер (қыз мет кер лер) 
мен жұ мыс бе ру ші нің (жұ мыс бе ру ші лер дің) ара сын да ғы ке ліс-
пеуші лік тер». Атал ған ке ліс пеуші лік тер дің ең бек да уына айна-
ла тын уақы ты өте ма ңыз ды. Жұ мыс бе ру ші қыз мет кер лер дің 
та лап та рын қа на ғат тан дыр ма ған жағ дайда, та лап тар ды іші на-
ра қа на ғат тан дыр ған жағ дайда не ме се та лап тар ға қа тыс ты өз 
ше ші мін ха бар ла ма ған жағ дайда ұжым дық ең бек дауы пай да 
бо ла ды. Жұ мыс бе ру ші қыз мет кер лер дің қой ған та лап та рын 
ал ған күн нен бас тап үш жұ мыс кү ні ішін де қа рап, олар ды ше-
шу үшін ша ра лар қол да ну ға мін дет ті, ал жұ мыс бе ру ші лер бір-
лес ті гі үшін бұл мер зім бес жұ мыс кү ні бо лып та бы ла ды. Ке-
ліс пеуші лік тер ді қа рау үшін бұл мер зім дер жет кі лік сіз бол ған 
жағ дайда жұ мыс бе ру ші лер туын да ған ке ліс пеуші лік тер ді одан 
әрі қа рау үшін өз өкіл де рін көр се те оты рып, өз де рі нің ше шім-
де рі мен ұсы ныс та рын қыз мет кер лер ге жаз ба ша түр де жет кі зу-
ге мін дет ті. Бұ дан ұжым дық ең бек дауы жұ мыс бе ру ші жаз ба-
ша ха бар дар етіл ген күн нен бас тап т уын да ған деп есеп те ле ді.

Қыз мет кер лер дің та лап та рын рә сім деу мен мә лім деу дің 
заң да көз дел ген тәр ті бі бар. Оған сәй кес, бұл та лап тар ең ал ды-
мен қыз мет кер лер дің жал пы жи на лы сын да не ме се кон фе рен-
ция сын да қа лып тас ты ры ла ды. Қыз мет кер лер жи на лы сы заң ды 

ҚА ЗАҚ СТАН РЕС
ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 

ҰЖЫМ ДЫҚ ЕҢ БЕК 
ДАУ ЛА РЫ ЖӘ НЕ  
ОЛАР ДЫ ҚА РАУ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ұжым дық ең бек дау ла ры жә не олар ды қа рау

деп та ны луы үшін ке ле сі шарт тар орын да луы 
ке рек:

1) ұйым қыз мет кер ле рі нің жал пы са ны ның 
жар ты сы нан ас та мы қа ты суы қа жет;

2) кон фе рен ция, егер оған хат та ма лық ше-
шім дер ге сәй кес қыз мет кер лер сай ла ған де ле-
гат тар дың ке мін де үш тен екі сі қа ты суы қа жет. 

Қыз мет кер лер дің жи на лыс өт кі зу ге жұ мыс 
бе ру ші лер не ме се жұ мыс бе ру ші лер дің қыз мет-
кер ле рі ке дер гі кел тір меуі тиіс. 

Қыз мет кер лер жи на лы сын да қа рал ған та-
лап тар жаз ба ша түр де жа зы лып, үш жұ мыс кү ні 
ішін де жұ мыс бе ру ші лер ге ұсы ны ла ды.

Пай да бол ған ең бек дау ла рын ше шу дің заң-
да көз дел ген бір қа тар тә сіл де рі бар. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясын да «Ереуіл жа-
сау құ қы ғын қо са ал ған да, заң мен бел гі лен ген 
тә сіл дер ді қол да на оты рып, же ке жә не ұжым дық 
ең бек дау ла рын ше шу құ қы ғы мо йын да ла ды» 
деп көр се тіл ген. Жұ мыс бе ру ші мен қыз мет кер 
ара сын да ғы қа ты нас тар ды рет тейт ін бас ты заң – 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ең бек ко дек сін де 
ұжым дық ең бек дау ла рын ше шу дің бі тім гер лік 
жә не сот тәр ті бі бел гі лен ген. 

Қыз мет кер лер та лап та ры жұ мыс бе ру ші лер-
ге ұсы ныл ған нан ке йін  жұ мыс бе ру ші лер та лап-
тар ды қа рап, олар ды қа на ғат тан ды ру не ме се қа-
на ғат тан дыр мау ар қы лы өз ше шім де рін ұсы нуы 
тиіс. Та лап тар қа на ғат тан ды рыл ма ған не ме се 
ұсы ныл ған та лап тар бо йын ша жұ мыс бе ру ші лер 
өз ше шім де рін бер ме ген жағ дайда пай да бол ған 
дау бі тім гер ші лік жо лы мен, ал бұл жол мен дау-
ды ше шу мүм кін бол ма ған жағ дайда сот тәр ті-
бі мен ше ші ле ді. Бі тім гер лік рә сі мі не ұжым дық 
ең бек дауы ның бар лық та рап та ры не ме се олар-
дың өкіл де рі нің қа ты суы мін дет ті жә не олар дың 
еш қай сы сы бұл рә сім ге қа ты су дан жал та ру ға құ-
қы лы емес.

Жұ мыс бе ру ші, жұ мыс бе ру ші лер дің бір-
лес ті гі (олар дың өкіл де рі) қа был да ма ған не ме се 
олар дың іші на ра қа на ғат тан дыр ған та лап та ры 
ал ды мен бі тім гер лік ко мис сия сын да қа ра ла ды. 
Бұл ко мис сияда ке лі сім ге қол жет кі зіл ме се дау 
ең бек ар бит ра жын да қа ра ла ды. 

Бі тім гер лік ко мис сиясы – ұжым дық ең бек 
да уын  та рап тар ды бі тім ге кел ті ру жо лы мен рет-
теу үшін жұ мыс бе ру ші лер мен қыз мет кер лер 
(олар дың өкіл де рі) ара сын да ғы ке лі сім бо йын ша 
құ ры ла тын ор ган, ал ең бек ар бит ра жын ұжым-
дық ең бек дауы ның та рап та ры бі тім гер лік ко-
мис сиясы ның жұ мы сы тоқ та тыл ған күн нен бас-
тап күн тіз бе лік бес күн ішін де әлеу мет тік-ең бек 
қа ты нас та рын рет теу жө нін де гі рес пуб ли ка лық, 
са ла лық не ме се өңір лік ко мис сия мү ше ле рі нің 
қа ты суымен құ ра ды.

Ұжым дық ең бек та лап та рын қа раудың бі тім-
гер лік рә сім де рі нің ма ңыз ды бір тү рі – та ту лас ты-
ру ко мис сиясы. Та ту лас ты ру ко мис сиясы ұжым-
дық ең бек да уын  бі тім гер лік жол мен қа раудың 
бі рін ші жә не мін дет ті тәр ті бі бо лып та бы ла ды. 
Та ту лас ты ру ко мис сиясы жұ мыс бе ру ші қыз мет-
кер лер дің та лап та рын қа на ғат тан дыр ма ған не ме-
се олар ды іші на ра қа на ғат тан дыр ған жағ дайда 
үш күн ішін де құ ры ла ды. Бұл ко мис сия ұжым дық 
ең бек дауы та рап та ры ның өкіл де рі нен құ ры ла ды 
жә не олар те пе-тең не гіз де қа лып тас ты ры ла ды. 
Та ту лас ты ру  ко мис сия сын құ ру ту ра лы шешiм 
жұ мыс бе рушiнiң актiсiмен жә не қыз мет кер лер 
өкiлдерiнiң шешiмiмен рәсiмде ледi.

Та ту лас ты ру ко мис сиясы құ рыл ған нан ке йін  
қыз мет кер лер дің та лап та рын же ті күн нің ішін-
де қа рай ды. Бұл мер зім қа жет бол ған жағ дайда 
ұзар ты луы мүм кін. Та лап тар ды қа рау мер зі мі 
ұзар ты луы үшін та рап тар дың ке лі сі мі қа жет жә-
не бұл жө нін де хат та ма да көр се ті ле ді. 

Та ту лас ты ру ко мис сиясы та рап тар мен жә не 
бас қа мүд де лі тұл ға лар мен, сон дай-ақ мем ле-
кет тік ор ган дар мен кон сульта циялар жүр гі зе ді. 
Ко мис сия ше ші мі та рап тар дың ке лі сі мі нің не-
гі зін де қа был да на ды. Бұл ше шім та рап тар дың 
орын дауы үшін мін дет ті жә не ше шім де көр-
се тіл ген мер зім дер де орын да лу ға жа та ды. Та-
ту лас ты ру ко мис сия сын да та рап тар ара сын да 
ке лі сім ор на тыл ма ған жағ дайда ко мис сия өз жұ-
мы сын тоқ та та ды, ал дау ары қа рау ең бек ар бит-
ра жы ның қа ра уына бе рі ле ді.

Ең бек ар бит ра жы ның құ ра мын да ке мін де 
бес адам бо луы тиіс. Ең бек ар бит ра жы ның құ ра-
мын да қо ғам дық бір лес тік тер дің өкіл де рі, мем-
ле кет тік ең бек инс пек то ры, ма ман дар, са рап-
шы лар мен бас қа да адам дар бо луы мүм кін. Бұл 
адам дар ара сы нан тө ра ға сай ла на ды. 

Ұжым дық ең бек да уын  ең бек ар бит ра жын-
да қа рау ке зін де ең бек дауы та рап та ры не ме се 
олар дың өкіл де рі қа ты суы қа жет. Ұжым дық ең-
бек да уын да бір та рап бо лып қыз мет кер лер, ал 
екін ші та рап бо лып жұ мыс бе ру ші лер та бы ла ды.
Дауды қа рау рә сі мін ең бек ар бит ра жы бел гі лей-
ді жә не ұжым дық ең бек дауы та рап та ры ның на-
за ры на жет кі зе ді. 

Ең бек ар бит ра жы ның ше ші мі құ рыл ған кү-
ні нен бас тап күн тіз бе лік же ті күн нен ке шік ті ріл-
мей ар бит раж мү ше ле рі нің қа ра пайым көп ші лік 
дауысы мен қа был да на ды. Ең бек ар бит ра жы мү-
ше ле рі нің дауыс та ры тең бө лін ген кез де тө ра ға-
ның дауысы ше шу ші бо лып та бы ла ды [2]. Ең бек 
ар бит ра жы ның ше ші мі жаз ба ша түр де жа са ла ды 
жә не оған ар бит раж құ ра мы ның бар лық мү ше-
ле рі қол қоюы тиіс. Бұл ше шім ді ең бек дауы ның 
та рап та ры орын дауы тиіс. Ең бек ар бит ра жы-
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ның құ ры луы мін дет ті жағ дай лар бо ла ды. Ең бек 
ко дек сі не сәй кес, бі тім гер лік ко мис сия сын да 
ұжым дық ең бек дауы та рап та ры ның ке лі сі мі не 
қол жет кі зіл ме ген кез де, заң бо йын ша ереуіл дер 
өт кі зу тыйым са лын ған не ме се шек тел ген ұйым-
дар да, ең бек ар бит ра жы мін дет ті түр де құ ры лу-
ға тиіс. 

Ұжым дық ең бек да уын  қа раудың бұ дан бас-
қа да тәр ті бі бар. Та рап тар ұжым дық ең бек да-
уын  қа раудың кез кел ген са ты сын да дел дал ға 
жү гі не ала ды. Бұл рә сім нің ерек ше лі гі бұл – дер-
бес рә сім, сон дай-ақ бас қа рә сім дер мен қа тар 
жүр гі зі луі мүм кін. 

Ұжым дық ең бек да уын  дел дал дың қа ты-
суымен қа рау ке зін де та рап тар дың ке лі сі мі бо-
луы мін дет ті. Дел дал ре тін де та рап тар тәуел сіз 
ұйым дар мен тұл ға лар ды  бел гі лей ді. Әлеу мет тік-
ең бек қа ты нас та рын рет теу жө нін де гі рес пуб ли-
ка лық, са ла лық, өңір лік ко мис сия лар ұжым дық 
ең бек дауы та рап та ры ның ке лі сі мі мен ұжым дық 
ең бек  дау ла рын рет теу жө нін де гі жұ мыс қа ор-
та лық жә не жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың, 
қауым дас тық тар дың жә не бас қа да қо ғам дық 
бір лес тік тер дің бас шы ла ры мен қыз мет кер ле-
рін, жұ мыс бе ру ші лер ді, сон дай-ақ тәуел сіз са-
рап шы лар ды тар та ала ды [3].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясы-
ның 24-ба бы ның 3-тар мақ ша сын да «ереуіл жа-
сау құ қы ғын қо са ал ған да, заң мен бел гі лен ген 
тә сіл дер ді қол да на оты рып, же ке жә не ұжым-
дық ең бек дау ла рын ше шу құ қы ғы мо йын да ла-
ды» деп көр се тіл ген. Бұ дан ереуіл жа сау құ қы ғы 
ұжым дық ең бек да уын  ше шу дің бір жо лы екен-
ді гін кө ру ге бо ла ды. 

Ереуіл жа сау – ұжым дық ең бек да уын  ше-
шу дің ақыр ғы ша ра сы. Оған Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Ең бек ко дек сін де ке ле сі анық та ма 
бе ріл ген: «ереуіл – жұ мыс бе ру ші мен ұжым дық 
ең бек да уын да өз де рі нің әлеу мет тік-эко но ми ка-
лық жә не кә сіп тік та лап та рын қа на ғат тан ды ру 
мақ са тын да жұ мыс ты то лық не ме се іші на ра тоқ-
та ту». Ереуіл ге қа ты су не ме се оны ұйым дас ты ру 
ең бек тәр ті бін бұ зу де ген ді біл дір мей ді жә не заң-
ға сәй кес ереуіл ге қа тыс қа ны жә не ұйым дас тыр-
ға ны үшін қыз мет кер лер ге тәр тіп тік ық пал ету 
ша ра ла рын қол да ну ға не гіз бо лып та был майды. 
Со ны мен қа тар, ереуіл ке зе ңін де қыз мет кер дің 
жұ мыс ор ны, жәр де ма қы сы, ең бек өті лі сақ та ла-
ды, алай да ереуіл ге қа ты су шы қыз мет кер лер дің 
ереуіл ке зін де гі жа ла қы сы сақ тал май ды.

Қыз мет кер лер ереуіл жа сау құ қы ғын ке ле сі 
үш жағ дай орын ал ған да қол да ну ға құ қы лы:

1) бі тім гер лік рә сім дер ар қы лы ұжым дық ең-
бек да уын  ше шу мүм кін бол ма ған жағ дайда;

2) жұ мыс бе ру ші не ме се жұ мыс бе ру ші лер 
бір лес ті гі бітім гер лік рә сі мі не қа ты су дан жал-
тар ған бол са;

3) ұжым дық ең бек да уын  ше шу ке зін де қол 
жет кі зіл ген келісім ді жұ мыс бе ру ші орын да-
мауы.

Осы атал ған үш жағ дай орын ал ған да қыз-
мет кер лер ереуіл жа сау ту ра лы ше шім қа был дай 
ала ды. Бұл ше шім қыз мет кер лер дің жи на лы-
сын да не ме се кон фе рен ция сын да қа был да на ды. 
Ше шім де ереуіл ге не гіз бол ған ке ліс пеуші лік-
тер, оның өт кі зі ле тін кү ні, ор ны жә не уақы ты, 
сон дай-ақ, ереуіл ге қа ты су шы лар дың бол жам ды 
са ны көр се ті ле ді. Со ны мен қа тар осы ше шім де 
ереуіл ді бас қа ра тын ор ган атауы жә не орын да-
ла тын қа жет ті жұ мыс тар дың (қыз мет көр се ту-
лер дің) ең тө мен гі кө ле мі жө нін де гі ұсы ныс тар 
көр се ті ле ді. Ереуіл ді қыз мет кер лер уәкі лет тік 
бер ген ор ган – ереуіл ко ми те ті бас қа ра ды. Бұл 
ко ми тет қыз мет кер лер мүд де ле рін біл ді ре ді.

Ереуіл ко ми те ті ереуіл дің бас та луы мен бол-
жам ды ұзақ ты ғы ту ра лы жұ мыс бе ру ші ге не ме се 
жұ мыс бе ру ші лер дің бір лес ті гі не  оны жа рияла-
ған ға де йін  бес жұ мыс кү ні нен ке шік тір мей жаз-
ба ша түр де ес кер те ді. Заң ға сәй кес осы ко ми тет-
тің ке ле сі дей өкі лет тік те рі бар:

1) жұ мыс бе ру ші ден не ме се олар дың бір лес-
ті гі нен  қыз мет кер лер дің мүд де ле рін қоз ғайт ын 
мә се ле лер бо йын ша ақ па рат алу;

2) қыз мет кер лер дің та лап та рын қа рау ба ры-
сын бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да рын да жа риялап 
оты ру;

3) дау лы мә се ле лер бо йын ша қо ры тын ды лар 
шы ға ру үшін ма ман дар ды тар ту;

4) қыз мет кер лер дің (олар дың өкіл де рі нің) 
ке лі сі мі мен ереуіл ді тоқ та та тұ ру [4]. Бұл өкі-
лет тік тер ұжым дық ең бек дауы ның та рап та ры 
оны рет теу жө нін де гі ке лі сім ге қол қой ған, сон-
дай-ақ ереуіл заң сыз деп та ныл ған жағ дай лар да 
 тоқ та ты ла ды.

Ұжым дық ең бек дауы та рап та ры дау ды ке-
ліс сөз дер жүр гі зу жо лы мен ше шу ді жал ғас ты-
ру ға мін дет ті. Жұ мыс бе ру ші, мем ле кет тік ор-
ган дар жә не ереуіл ді бас қа ра тын ор ган ереуіл 
ке зе ңін де қо ғам дық тәр тіп ті, ұйым ның мүл кін 
жә не қыз мет кер лер дің қа уіп сіз ді гін сақ тау, сон-
дай-ақ тоқ тап қа луы адам дар дың өмі рі мен ден-
сау лы ғы на ті ке лей қа тер төн ді ре тін ма ши на лар-
дың жә не жаб дық тар дың жұ мы сын қам та ма сыз 
ету жө нін де гі өз де рі не бай ла ныс ты ша ра лар ды 
қа был дау ға мін дет ті [5]. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ең бек ко дек сі-
нің 303-ба бын да ереуіл ді заң сыз деп та ну ға не гіз 
бе ре тін жағ дай лар көр се тіл ген. Сол не гіз дер дің 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ұжым дық ең бек дау ла ры жә не олар ды қа рау

бі реуі нің бо луы ереуіл дің тоқ та тылуына се беп 
бо ла ды.

Бұл не гіз дер ке ле сі дей:
1) со ғыс жағ дайы не ме се тө тен ше жағ дай не 

тө тен ше жағ дай ту ра лы заң на ма ға сәй кес ай рық-
ша ша ра лар ен гі зіл ген ке зең де;

2) Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Қа ру лы Күш-
те рі нің ор ган да ры мен ұйым да рын да, ел дің 
қор ға ны сын, мем ле кет тің қа уіп сіз ді гін, ава-
риялық-құт қа ру, із дес ті ру-құт қа ру, өрт ке қар сы 
жұ мыс тар ды қам та ма сыз ету, тө тен ше жағ дай-
лар дың ал дын алу не ме се олар ды жою мә се ле ле-
рі мен айна лы са тын бас қа да әс ке ри құ ра лым дар 
мен ұйым дар да;

3) ар наулы мем ле кет тік жә не құ қық қор ғау 
ор ган да рын да; қа уіп ті өн ді ріс тік объек ті лер бо-
лып та бы ла тын ұйым дар да; же дел жә не шұ ғыл 
ме ди ци на лық кө мек көр се ту стан цияла рын да;

4) үз дік сіз жұ мыс іс тейт ін өн ді ріс тер де;
5) ереуіл ді заң ды деп та ну үшін көз дел-

ген тәр тіп тер орын дал ма ған жағ дайда, мы са лы 
ереуіл ді өт кі зу мер зі мі, ор ны ха бар лан ба ған не-
ме се жа риялан ба ған жағ дайда;

6) адам дар дың өмі рі мен ден сау лы ғы на нақ-
ты қа тер төн ді ре тін жағ дай лар [6]. Осы не гіз дер-
дің бі реуі нің бо луы про ку рор ға сот тиіс ті ше шім 
шы ғар ған ға де йін  ереуіл ді тоқ та та тұ ру ға құ қы-
лы. Ереуіл ді заң сыз деп та ну ту ра лы ше шім ді сот 
про ку рор дың өті ні ші бо йын ша сон дай-ақ жұ мыс 
бе ру ші нің өті ні ші бо йын ша да қа был дайды. Сот 
ше ші мі қыз мет кер лер ге ереуіл ді бас қа ра тын ор-
ган ар қы лы жет кі зі ле ді, ол ереуіл ге қа ты су шы-

лар ды сот ше ші мі ту ра лы де реу ха бар дар ету ге 
мін дет ті, ал ереуіл ді бас қа ра тын ор ган бол ма ған 
кез де – ті ке лей жұ мыс бе ру ші жет кі зе ді.

Ереуіл ге қа ты су ерік ті бо лып та бы ла ды. Бұл 
жағ дайда еш кім ді ереуіл ге қа ты су ға не ме се қа-
тыс пауға мәж бүр леуге бол майды.

Ұжым дық ең бек дауы та рап тар ор тақ ке лі-
сім ге кел ген жағ дайда аяқ тал ған бо лып есеп-
те ле ді. Қол жет кі зіл ген ке лі сім жаз ба ша түр де 
рә сім де ле ді. Ке лі сім ге қол жет кі зіл ген нен ке йін  
бар лық рә сім дер, сон дай-ақ ереуіл дер тоқ та ты-
луы тиіс.

Ұжым дық ең бек дау ла ры да мы ған мем ле-
кет тер де си па ты на қа рай бө лі ніп рет те ле ді. Бір-
қа тар да мы ған Ба тыс мем ле кет тер де ұжым дық 
ең бек дау ла ры құ қық қа бай ла ныс ты дау жә не 
мүд де ге бай ла ныс ты дау деп бө лі не ді. 

Ұжым дық ең бек дауы оның та рап та ры – жұ-
мыс бе ру ші мен қыз мет кер лер ара сын да пай да 
бо ла ды. Бұл дау дың пай да болуына не гіз гі се беп 
осы екі та рап ара сын да ғы дұ рыс жә не уақы ты лы 
ше шіл ме ген ке ліс пеуші лік тер. На рық тық эко но-
ми ка лық қа ты нас тар да мы ған са йын  ұжым дық 
ең бек дау ла ры ның са ны да ар та бе ре ді. Осын дай 
си пат та ғы дау лар ға жол бер мес үшін жұ мыс бе-
ру ші мен қыз мет кер ара сын да ғы қа ты нас тар дұ-
рыс рет те луі қа жет жә не қыз мет кер лер дің жұ мыс 
іс теу жағ дайла ры жақ сар ты луы тиіс. Со ны мен қа-
тар, ұжым дық ең бек дау ла рын дұ рыс рет теу үшін 
не ме се бұл дау лар дың орын ал мауы үшін жұ мыс 
бе ру ші мен қыз мет кер ара сын да ғы қа ты нас тар ды 
ті ке лей рет тейт ін заң дар ды же тіл ді ру қа жет. 
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Ал да шев С.М., Каз кел дин С.К.

Ең бек қа ты нас та рын жү зе ге 
асы ру дың құ қық тық  

мә се ле ле рі

Ең бек қа ты нас та рын құ қық тық рет теу дің те тік те рін, мұн дай 
рет теу дің нә ти же сін де туын дайт ын құ қық тық қа ты нас тар дың ерек
ше лік те рін ашу қа рас ты ры ла ды. Бұл ма қа ла да ең бек құ қы ғы са ла
сын да ғы құ қық тық қа ты нас тар дың құ ры лы мы жә не ең бек шар ты 
тал да на ды, құ қық тық қа ты нас тар дың жә не олар дан туын дайт ын қа
ты нас тар дың ерек ше лік те рі ашы ла ды.

Тү йін  сөз дер: ең бек қа ты нас та ры, ең бек шар ты, қыз мет кер, жұ
мыс бе ру ші.

Aldashev S.M., Kazkeldin S.K.

Legal problems of 
implementation of labor relations

The essence of the legal regulation of labor relations, as a result of 
regulation, the features of the employment relationship. In this article, la
bor law analyzes the structure of labor relations and employment contract 
describes the peculiarities of legal relations.

Key words: labor relations, employment contract, employee, employer.

Ал да шев С.М., Каз кел дин С.К.

Пра во вые проб ле мы  
осу ще ст вле ния тру до вых  

от но ше ний

Авторами исследуется суть пра во во го ре гу ли ро ва ния тру до вых 
от но ше ний, также осо бен нос ти тру до вых от но ше ний. Ана ли зи рует ся 
ст рук ту ра тру до вых от но ше ний и тру до вой до го вор в об лас ти тру до
во го пра ва, раск ры вают ся осо бен нос ти пра во вых от но ше ний.

Клю че вые сло ва: тру до вые от но ше ния, тру до вой до го вор, ра бот
ник, ра бо то да тель.
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Кіріспе 

Ең бек ті қо ғам дық ұйым дас ты ру са ла сын да ғы қа ты нас тар-
ға мем ле кет заң нор ма ла ры ар қы лы ық пал жа сай ды. Мұн дай 
ық пал дың нә ти же сін де ең бек қа ты нас та ры рет те ліп тұ рақ та-
на ды. Ең бек құ қық та ры ның нор ма ла ры ең бек ті ұйым дас ты ру 
жә не қол да ну ба ры сын да қа лып та са тын қа ты нас тар ды рет теу-
ші, жүйелеу ші рө лін ат қа ра ды. Бұл нор ма лар аза мат тар дың, 
жұ мыс бе ру ші лер дің жә не бас қа суб ъек ті лер дің іс-қи мы лы на 
ық пал ету дің сырт қы фак то ры на айна ла ды, бұл тұр ғы да ең бек 
құ қы ғын да объек тив тік си пат бо ла ды, яғ ни, нақ ты адам дар ға 
жә не ұйым дар ға ті ке лей қа тыс ты бол майды. Ең бек құ қық та ры 
нор ма ла ры ның бас ты мақ са ты – ең бек қа ты нас та ры ның та рап-
та ры на бел гі лі бір шек теу лер мен мін дет теу шең бе рін де бос-
тан дық бе ре оты рып ең бек ті қо ғам дық ұйым дас ты ру са ла сын-
да ғы қа ты нас тар ды рет теу.

Объек тив тік құ қық са ла сы бо лып та бы ла тын ең бек құ қық-
та ры нор ма ла ры ның жүйесі мен қа тар суб ъек тив тік құ қық ұғы-
мы да бар. Бұл жер де әң гі ме нақ ты адам ның жә не жұ мыс бе-
ру ші нің ең бек құ қы ғы нор ма ла ры на сәй кес не ні ием де не тін ді гі 
жа йын да (олар дың ең бек шар тын жа са ған да, өз ге рт кен де жә не 
тоқ тат қан да пай да ла на тын қан дай да бір бос тан ды ғы, ең бек ті 
қол да ну дың кей бір жағ дайла рын да ғы мүм кін дік, т.б.).

Со ны мен, суб ъек тив тік құ қық де ге ні міз – ең бек құ қы ғы 
нор ма ла ры мен бе кі тіл ген, нақ ты адам ға не ме се жұ мыс бе ру ші-
ге бе ріл ген қан дай да бір бос тан дық жә не мүм кін дік.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек тік құ қық тық қа ты нас-
та рын да ғы ең бек шар тын біз қыз мет кер мен жұ мыс бе ру ші 
ара сын да ғы ке лі сім деп тү сі не міз. Бұл шарт қа сәй кес қыз мет-
кер лер іш кі ең бек тәр ті бі не ба ғы на оты рып, бел гі лі бір ма ман-
дық, кә сіп жә не бі лік ті лік бо йын ша жұ мыс тар ды орын дау ға, ал 
кә сі по рын та рап тар дың ке лі сі мі жә не ең бек заң да рын да қа рас-
ты рыл ған тө мен гі ай лық жа ла қы ны тө леуге жә не тиіс ті ең бек 
жағ дайла ры мен қам та ма сыз ету ге мін дет ті бо ла ды [1, 34 б.].

Қа зақ стан ның қол да ныс та ғы ең бек заң да ры ның өзі не тән 
ерек ше лік те рі ең бек шар ты ның ма ңы зы мен мә нін кү шейту 
бо лып та бы ла ды. На рық тық қа ты нас тар да ең бек са ла сын да ғы 
қо ғам дық қа ты нас тар дың қа ты су шы ла ры на ең бек шар ты не гі-

ЕҢ БЕК  
ҚА ТЫ НАС ТА РЫН  

ЖҮ ЗЕ ГЕ АСЫ РУ ДЫҢ 
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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зін де ең бек жағ дайла рын рет теу де тең дей мүм-
кін дік тер ұсы ны ла ды. Шарт жал да ма лы қыз-
мет кер лер дің же ке қа сиет те рін ес ке ру ге, ең бек 
құ қық тық қа ты на сы ның та рап та ры ның құ қық та-
ры мен мін дет те рін дер бес тен ді ру ге мүм кін дік 
бе ре ді. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ең бек ко дек сі нің 
3-ба бы на сәй кес ең бек заң на ма сы ның мақ са ты 
– ең бек қа ты нас та ры та рап та ры ның құ қық та ры 
мен мүд де ле рін қор ғау жә не ең бек са ла сын да ғы 
құ қық тар мен бос тан дық тар дың ең тө мен гі ке-
піл дік те рін бел гі леу жә не та рап тар дың мүд де ле-
рін сәй кес тен ді ру ре тін де анық тал ған. Мін дет-
тер ре тін де ең бек қа ты нас та ры та рап та ры ның 
мүд де ле рі нің тең ді гін қам та ма сыз ету ге, эко но-
ми ка лық өсу ге қол жет кі зу ге, өн ді ріс тің тиім ді-
лі гі мен адам дар дың әл-ауқа тын арт ты ру ға қа-
жет ті құ қық тық тиім ді жағ дай лар жа сау бо лып 
та бы ла ды. ЕК-нің 1-ба бы 1 тар ма ғы ның 15 тар-
мақ ша сы на сәй кес ең бек тің құ қық тық ка те го рия 
ре тін де тү сі ні гі ке ле сі дей мә тін де ай қын дал ған 
«ең бек» – адам мен қо ғам ның өмі рі не жә не қа-
жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ру ға қа жет ті ма те-
ри ал дық, ру ха ни жә не бас қа да құн ды лық тар ды 
жа сауға ба ғыт тал ған адам қыз ме ті [2, 124 б.].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясы ның 
24 ба бы мен ай қын дал ған құ қық тар мен бос тан-
дық тар әр кім нің құ қық та ры мен бос тан дық та ры 
ре тін де та ны ла ды. Олар дың қа та рын да қыз ме ті-
нің, ат қа ра тын жұ мыс тү рі нің өз ге ше лі гі не қа-
ра мас тан жұ мыс пен қам ты лу, кә сіп тү рін ер кін 
таң дау құ қық та ры на ке піл дік бе рі ле ді жә не осы 
атал ған құ қық пен бар лық адам дар тең жағ дайда 
қам та ма сыз еті луі тиіс. Аза мат тық құ қық тық 
шарт не гі зін де бел гі лі бір жұ мыс ты орын дай - 
т ын, әс ке ри қыз мет ті конт ракт не гі зін де ат қа-
ра тын тұл ға ға Ең бек Ко дек сі нің нор ма ла ры ның 
қол да ныл майт ын ды ғы ай қын дал ған.[3,95–96 б.] 
Не гі зін де, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту-
циясы ның 24 ба бы ның 1 тар ма ғы на сәй кес, қыз-
мет пен кә сіп тү рін әр кім нің ер кін таң дау құ қы-
ғы, суб ъек ті лік құ ра мы на бай ла ныс ты, заң мен 
анық та ла ды. Осы мә се ле бо йын ша Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның 2001 жыл ғы 23 қаң тар да ғы 
№ 149 «Ха лық ты жұ мыс пен қам ту ту ра лы» За-
ңы на сәй кес жұ мыс пен қам тыл ған тұл ға лар дың 
тү сі ні гі анық тал ған. Со ны мен қа тар, лауа зым ды 
тұл ға, аза мат тық қыз мет ші ұғым да рын анық тау-
ға бай ла ныс ты ұсы ныс тар теория лық жә не прак-
ти ка лық ма те ри ал дар не гі зін де ай қын дал ды.

Конс ти ту цияның 28-ба бы ның 1-тар ма ғы на 
сәй кес әр кім ге әлеу мет тік тұр ғы да қам сыз дан-
ды рылуына, яғ ни жа сы на, нау қас ты ғы на, мү ге-
дек ті гі не, асы раушы сы нан айыры лу жағ да йына 

жә не өз ге де жағ даят тар дың орын бер уіне се-
беп ең тө мен гі жа ла қы мен зей не та қы ның мөл-
ше рін де жәр демақы мен қам та ма сыз етілуіне 
ке піл дік бе рі ле ді. Жо ға ры да атал ған конс ти ту-
циялық қа ғи дат тар ға сәй кес конс ти ту циямен 
ай қын дал ған адам ның құ қық та ры мен бос тан-
дық та ры қол да ныс та ғы са ла лық заң на ма лық 
ак ті лер мен бе кі ті ле ді, яғ ни, са ла лық құ қық нор-
ма ла ры на сәй кес адам ның не гіз гі құ қық та ры 
мен бос тан дық та ры ның жү зе ге асы ры лу ме ха-
ни зм де рі мен тә сіл де рі бе кі ті ле ді [4,26 б.]. Осы-
лай, мем ле кет конс ти ту циялық нор ма лар мен 
ай қын дал ған мақ сат тар ды жү зе ге асы ру дың тә-
сіл де рін бел гі лей ді. Әр кім нің қа уіп сіз дік та лап-
та ры на сай ең бек жағ дайы мен қам та ма сыз еті-
лу құ қы ғы, құ қық тық жүйеде, құ қық тық рет теу 
объек ті сі жә не құ қық тық са на ты ре тін де, со ны-
мен қа тар тұл ға ның ажы ра мас же ке лік мү лік тік 
емес құ қы ғы жә не игі лі гі бо лып та ны ла ды. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы бар-
лық құ қық са ла ла ры на қа тыс ты, са ла лық заң на-
ма ның не гі зін анық тайт ын фор мал дық қай нар 
кө зі ре тін де та ны ла ды. Ең бек на ры ғы ның қа-
лып та суы жағ да йын да, фор мал дық сек тор де, 
жұ мыс пен қам тыл ған тұл ға лар дың, со ны мен 
қа тар, қо ғам дық жұ мыс пен қам тыл ған қыз мет-
кер лер дің құ қық та ры мен заң мен қор ға ла тын 
мүд де ле рін конс ти ту циялық құ қық тық не гіз де 
қор ғауды қам та ма сыз ету мә се ле сі өте күр де лі 
мә се ле ре тін де та ны ла ды.

Осы ас пек ті де, конс ти ту циялық нор ма лар-
мен қо ғам дық өмір дің ма ңыз ды ба ғыт та ры ның 
қам ты ла тын ды ғын ес ке ре міз. Осы мә се ле ге бай-
ла ныс ты, жан-жақ ты жүр гі зіл ген ғы лы ми зерт-
теу жұ мы сы не гі зін де бел гі лі ға лым Г.С.  Са пар-
га лиев ке ле сі дей тұ жы рым жа са ды: «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясы ның қа ғи дат та-
рын, идеяла рын жә не нор ма ла рын тал дау нә-
ти же сін де, конс ти ту цияның мем ле ке ті міз де 
аза мат тық қо ғам ның ор нығуына бай ла ныс ты құ-
қық тық ке ңіс тік тің қа лып тас уын , адам ның жә не 
аза мат тың құ қық та ры мен бос тан дық та ры ның 
жү зе ге асы рылуын , құ қық тың үс тем ді лі гі нің бе-
кі тілуін , бар лық мем ле кет тік би лік тің та рам да-
ры ның ке лі сім ді қыз мет ат қар уын  қам та ма сыз 
ету мақ са тын да аз мат тар дың, мем ле кет тік ор-
ган дар дың, лауа зым ды тұл ға лар дың саяси жә не 
құ қық тық жа уап ты лық та рын ай қын дау ды қам-
та ма сыз ете тін ді гін анық тай мыз».

Қо ры тын ды

Қо ры та кел ген де, қа зір гі ке зең де на рық тық 
эко но ми ка ның да му ба ры сын да ең бек қа ты нас-
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та ры жұ мыс бе ру ші жә не қыз мет кер ара сын да-
ғы, ең бек ұжы мы, кә сі по дақ ұйымы жә не қыз-
мет кер лер дің өкіл де рі ара сын да ғы туын дайт ын, 
өз ге ре тін жә не тоқ та ты ла тын ең бек қа ты нас та-
рын рет тейт ін күр де лі инс ти тут бо лып та бы ла-

ды, ал екін ші жа ғы нан аза мат тар дың Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясын да жә не ең-
бек заң на ма ла рын да бе кі тіл ген ең бек бос тан ды-
ғы қа ғи да сын жү зе ге асы ра тын инс ти тут бо лып 
та бы ла ды.
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Дә не құл І.С.

Жыл жы майт ын мү лік бо йын ша 
мә мі ле ні жа рам ды (жа рам сыз) 
деп та ну дың кей бір құ қық тық 

мә се ле ле рі

Бе ріл ген ма қа ла да жыл жы майт ын мү лік бо йын ша мен шік иесі бо
лу үшін жа сал ған мә мі ле ні жа рам ды, жа рам сыз деп та ну үшін кей бір 
құ қық тық мә се ле лер қа рас ты ры ла ды. Зерт теу ба ры сын да жыл жы
майт ын мү лік бо йын ша мен шік иесі бо лу үшін жа сал ған мә мі ле лер 
ая сын да ғы қол да ныс та ғы аза мат тық заң дар ға тал дау мен ғы лы ми қо
ры тын ды лар жа сал ған.

Түйін сөз дер: жыл жы майт ын мү лік, мен шік иесі, адал иеле ну ші, 
мә мі ле, ме ме ле кет тік тір кеу, мер зім дер.

Danekul I.S.

Some legal problems of 
recognition of the transaction 

about real estate of valid (invalid)

In the real scientific work some questions of legal regulation in the 
field of recognition of the transaction about real estate of valid (invalid) are 
considered. During research scientific conclusions and the analysis of the 
existing grazhansky legislation are drawn.

Key words: real estate, owner, conscientious owner, transactions, 
state registration, terms.

Дә не құл І.С.

Не ко то рые пра во вые  
проб ле мы приз на ния сдел ки  

о нед ви жи мом иму ще ст ве  
дей ст ви тель ной  

(не дей ст ви тель ной)

В нас тоя щей научной ра бо те расс мат ри вают ся не ко то рые воп ро
сы пра во во го ре гу ли ро ва ния в об лас ти приз на ния сдел ки о нед ви жи
мом иму ще ст ве дей ст ви тель ной (не дей ст ви тель ной). В хо де исс ле до
ва ния сде ла ны науч ные вы во ды и ана лиз дей ст вующе го гра жа нс ко го 
за ко но да тель ст ва.

Клю че вые сло ва: нед ви жи мое иму ще ст во, собст вен ник, доб ро
со ве ст ный собст вен ник, сдел ки, го су да рст вен ная ре ги ст ра ция, сро
ки.
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Маң ғыс тау гу ма ни тар лы тех ни ка лық уни вер си тет,  

Қазақстан Республикасы, Ақ тау қ.  
E-mail: Isok_92@bk.ru

Ғи ма рат тар, құ ры лыс тар, жер учас ке ле рі, оның ішін де тұр-
ғын (пә тер лер) жай лар жә не тұр ғын емес жай лар аза мат тық құ-
қық тың кей бір объек ті ле рі бо лып та бы ла ды. Осы лар ға қа тыс ты 
«Жыл жы майт ын мү лік ке құ қық тар ды мем ле кет тік тір кеу» за-
ңы қол да ны ла ды жә не әре кет ете ді [1].

Рес ей Фе де ра циясы ның Аза мат тық Ко дек сі нің 386 ба бы на 
сәй кес, шарт жа сас қан ке зі нен бас тап кү ші не ене ді жә не та рап-
тар ға мін дет ті бо ла бас тайды [2]. Осы мен қа тар «Жыл жы май - 
т ын мү лік ке құ қық тар ды мем ле кет тік тір кеу» Заңы ның 3 ба бы-
ның 1 тар ма ған да бы лай көр се тіл ген, жыл жы майт ын мү лік ке 
құ қық ты мем ле кет тік тір кеу, тір кеуге отыр ған кез ден бас тап 
бе кі тіл ді деп са на ла ды, егер заң мен бас қа ша көз дел ме се. 

Бы лай қа ра сақ бар лы ғы тү сі нік ті – егер шарт за ты жыл жы-
майт ын мү лік бол са, яғ ни Жер ту ра лы ко дек сі нің 3 ба бын да 
көз дел ген, шарт мем ле кет тік тір кел ген нен ке йін  мә мі ле жа сал-
ды деп са на ла ды [3].

Алай да, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық ко дек сі нің 
сәй ке сін ше нор ма ла ры ның тал дау ла ры, шарт ты мем ле кет тік 
тір кеу тү сі ні гі мен жыл жы майт ын мү лік ке құ қық ты мем ле кет-
тік тір кеу тү сі нік те рін ауыс ты ру ға бол майт ын ды ғын айтады. 

Қа зі р гі таң да кез кел ген жыл жы майт ын мү лік тің адал иеле-
ну ші сі өзі нің мен шік құ қы ғын мә мі ле ле нің жа рам сыз деп та-
нылуын ан айыры луы мүм кін.

Бұл мә се ле кез кел ген мү лік ке қа тыс ты бо луы мүм кін, бі рақ 
біз дің ойы мыз ша жыл жы майт ын мү лі кт ің иеле рі нің құ қы ғын 
қор ғау мә се ле сі нің ба сым ды ғы бар, се бе бі:

Бі рін ші ден, бұл мә се ле нің біз дің ме ме ле ке ті міз үшін әлеу-
мет тік ма ңыз ды лы ғы бар, се бе бі әрбір аза мат өмі рін де бір рет 
бол са да тұр ғын үйді алу үшін мә мі ле ге тұ ра ды, ма те ри ал дық 
не ме се әлеу мет тік тұр ғы да оның мен шік құ қы ғы на ке піл дік бе-
ре ті нін ба ға лау қиын дау;

Екін ші ден, жыл жы майт ын мү лік – бұл тек қа на тұр ғын үй 
емес, ақ ша са лу объек ті сі нің бі рі, ин вес ти ция, Қа зақ стан ның 
эко но ми ка сы ның ажы ра мас бө лі гі;

Үшін ші ден, қа зір гі таң да құ қық тық ка да ст рде жыл жы май-
т ын мү лік пен жа сал ған мә мі ле лер ді тір кеу жүйесі бар, оның 
ашық ты ғы жыл жы майт ын мү лік пен жа сал ған мә мі ле лер ді ба-
қы лауға мүм кін дік бе ре ді.

ЖЫЛ ЖЫ МАЙТ ЫН  
МҮ ЛІК БО ЙЫН ША  

МӘ МІ ЛЕ НІ ЖА РАМ ДЫ 
(жа рам сыз) ДЕП  

ТА НУ ДЫҢ КЕЙ БІР  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Жыл жы майт ын  мү лік бо йын ша  мә мі ле ні жа рам ды (жа рам сыз) деп  та ну дың кей бір  құ қық тық  мә се ле ле рі

Со ны мен мы нан дай мә се ле туын дай ды, са-
тып алу шы жыл жы майт ын мү лік ті алу үшін 
адал мә мі ле жа сай ды, яғ ни мү лік иеле ну ші сі бо-
лу үшін мә мі ле ні тір кейді, құ қық тық ка да ст рде гі 
мү лік тің ауырт па лық та рын (ке піл дер ді, қа мауға 
алу), яғ ни мен шік иесі нің құ қық та рын тек се ре ді.

Уа қыт өте (жыл, екі, бес жә не он жыл) ке ле 
үшін ші тұл ға сот тық тәр тіп те бұ дан бұ рын жа-
сал ған жыл жы майт ын мү лік ті са тып алу са ту 
шар тын жа рам сыз деп та ни ды. Ал ғаш қы жа сал-
ған мә мі ле ні жа рам сыз деп та ны ған нан ке йін , 
үшін ші тұл ға сот қа та лап та нып сот тық тәр тіп те 
бар лық жа сал ған мә мі ле лер ді жа рам сыз деп та-
нып, мен шік иесі бо ла ды, ал адал иеле ну ші (бұ-
рын ғы мен шік иесі) жыл жы майт ын мү лік ке құ-
қы ғы нан айыры ла ды.

Осы ған бай ла ныс ты Маң ғыс тау об лыс тық 
со ты ның тә жі ри бе сі не шо лу жа са сақ: Маң-
ғыс тау об лыс тық со ты ның 2011 жыл дың 1-ші 
жар ты жыл ды ғы на ар нал ған жұ мыс жос па ры на 
сәй кес жыл жы майт ын мү лік бо йын ша мә мі ле  ні 
жа рам ды (жа рам сыз) деп та ну ту ра лы сот тә жі-
ри бе сі оқыл ды.

Сот тә жі ри бе сін оқу дың мақ са ты – судья лар-
дың мә мі ле жа сауға қа тыс ты іс тер қа рау ба ры-
сын да іс жүр гі зу құ қы ғы нор ма сын бір кел кі қол-
дан уын  зерт теу бо лып та бы ла ды.

Шо лу 2010 жы лы жыл жы майт ын мү лік тер 
бо йын ша мә мі ле лер ді жа рам ды (жа рам сыз) деп 
та ну ту ра лы қа рал ған аза мат тық іс тер бо йын ша 
жа сал ды [4].

Мә мі ле заң мен бел гі лен ген ны сан ға ие бол-
ған нан ке йін  ға на заң дық ма ңыз ға ие бо ла ала ды, 
яғ ни бұл мә мі ле ге қа ты су шы лар дың ер кін біл ді-
ре ді.

Жыл жы майт ын мү лік пен жа са ла тын мә мі-
ле лер дің ны сан да рын жә не оны сақ тал маудың 
сал да рын рет тейт ін нор ма лар ды қол да ну ға бай-
ла ныс ты дау лар сот прак ти ка сын да ке ңі нен та-
рал ған. Көп те ген іс тер ді қа рау ба ры сын да бай-
қал ған бір ерек ше лік, та рап тар дың шарт тар ды 
уақы тын да рә сім де мей, бір не ше жыл өтіп кет-
кен нен ке йін  са тып алу шы лар дың өз құ қық та-
рын қор ғауды сұ рап сот қа жү гін уін де бо лып 
отыр. Мұн дай жағ дай лар да, әдет те сат қан адам-
дар бас қа қа ла ға не тіп ті рес пуб ли ка ше гі нен тыс 
жер ге ке тіп қа ла ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық ко-
дек сі нің 151-ба бы бо йын ша мә мі ле ауыз ша жә не 
жаз ба ша ны сан да жа са луы мүм кін. Ал жаз ба ша 
тү рі, өз ке зе гін де жай жә не но та ри ал дық куә лан-
ды ру ар қы лы жа са луы мүм кін [5].

Сөз жү зін де жа сал ған ауыз ша жа сал ған мә-
мі ле лер деп есеп те лі не ді. Қа зақ стан Рес пуб ли-

ка сы ның Аза мат тық ко дек сі нің 151-ба бы на сәй-
кес, мә мі ле нің ауыз ша тү рі ол жа сал ған кез де 
ат қа ры ла тын мә мі ле лер дің бә рі ауыз ша жа са луы 
мүм кін. Бұл ара да ауыз ша мә мі ле нің ең жо ғар-
ғы ше гі қыз ме тін ат қа ра тын мә мі ле нің нақ ты 
бір со ма сы бел гі лен бейді. Жаз ба ша мә мі ле жа-
са май-ақ құ ны мил лион тең ге лік зат ты са тып 
алу ға бо ла ды. Бі рақ мұн дай жағ дайда та рап тар 
уағ да лас қан соң бі рі не-бі рі зат ты да, ақ ша ны да 
қол ма-қол бе ре ді. Алай да егер, нақ сол зат не-
сиеге не ме се ақы сын ал дын ала тө леу ар қы лы 
сат са, са тып алу-са ту мәм іле сі жаз ба ша түр де 
жа са луы тиіс. 

Мә мі ле нің шын мә нін де жа сал ға ны жә не 
оның шарт та ры ның қан дай бол ға ны жө нін де дау 
ту ған жағ дайда ауыз ша жа сал ған мә мі ле оған қа-
ты су шы лар дың жағ да йын  же ңіл де те ді. Мұн дай 
мән-жай лар кез кел ген заң ды құ рал дар мен, оның 
ішін де куә лар дың ай ғақ та ры мен дә лел де нуі 
мүм кін.(ме нің ше бұл жер де ҚР АК-нің 152-ба-
бы ның 1-тар ма ғы 2-тар мақ ша сы на сай мә мі ле-
лер ді жа сау ке зі нің өзін де орын да ла тын да ры нан 
бас қа, жүз есеп тік көр сет кіш тен жо ға ры со ма ға 
жаз ба ша түр де жа са луы тиіс. Се бе бі, осы Ко-
де кс тің 153-ба бы на сәй кес мәм іле нің жаз ба ша 
тү рін сақ та мау оның жа рам сыз бо лып қалуына 
әке ліп соқ тыр май ды, бі рақ дау ту ған жағ дайда 
та рап тар ды мә мі ле нің жа сал ға нын, маз мұ нын 
не ме се орын далуын  куә гер лік ай ғақ тар мен рас-
тау құ қы ғы нан айыра ды. Заң құ жат та рын да 
не ме се та рап тар дың ке лі сі мін де ті ке лей көр се-
тіл ген рет тер де мәмі ле нің жәй жаз ба ша тү рін 
сақ та мау оның жа рам сыз бо лып қалуына әке ліп 
соқ ты ра ды)

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо ға ры Со ты ның 
28 мау сым 2002 жыл ғы «Заң дық ма ңы зы бар 
фак ті лер ді анық тау ту ра лы іс тер бо йын ша сот 
прак ти ка сы ту ра лы» №13 нор ма тив тік қаулы сы-
ның 8 бө лі мін де гі тү сін дір ме сін де, мү лік ті мен-
шік, ора лым ды бас қа ру құқ та ры мен иеле ну, пай-
да ла ну жә не (не ме се) оған би лік ету (АІЖК-нің 
291 ба бы ның 2 бө лі мі нің 5 тар мақ ша сы) фак ті-
лер ді арыз да ну шы ның қо лын да мү лік тің тиесі-
лі гі ту ра лы құ қық ты бел гі лейт ін құ жат бо лып, 
бі рақ ол жо ғал ған жә не көр се тіл ген фак ті ні сот-
тан тыс қа рау тәр ті бі мен анық та луы мүм кін бол-
ма ған жағ дайда ға на сот ар қы лы анық та ла ды. 
Осы орай да, сот осын дай іс тер ді қа рау ке зін де 
мү лік ке мен шік құ қы ғын емес, мү лік ті арыз да-
ну шы ға тиесі лі еке нін рас тайт ын құ жат тар дың 
бо лу фак ті сін ға на анық тайды [6].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо ға ры Со ты ның 
16 шіл де 2007 жыл ғы «Тұр ғын үйге мен шік құ-
қы ғын қор ғауға бай ла ныс ты дау лар ды ше шу-
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дің кей бір мә се ле ле рі ту ра лы» № 5 нор ма тив тік 
қаулы сы ның 3 бө лі мін де гі тү сін дір ме сін де, егер 
АК-нің 118 ба бы ның 2 тар ма ғы на жә не Заң ның 
17- ба бы на сәй кес, тұр ғын үйді алу шы ның мен-
шік құ қы ғы уәкі лет ті ор ган оны мем ле кет тік тір-
кеу ден өт кіз ген кез ден бас тап туын дай ды, алай-
да оның бол мауы мә мі ле ні жа рам сыз деп та ну ға 
өз ді гі нен не гіз бо лып та был майды деп көр се тіл-
ген [7].

Со ны мен, Аза мат тық ко де кс те де, жо ға ры-
да атал ған Жо ға ры Сот тың нор ма тив ті қаулы-
ла рын да мә лі ме жа сал ған (сос тояв шей ся) де ген 
тү сі нік те ме жоқ. Сон дық тан сот мә мі ле ні не жа-
рақ ты не ме се жа рақ сыз деп та ну ке рек. Өйт ке ні, 
мә мі ле ні жа рақ ты не ме се жа рақ сыз деп тап қан-
нан, мә мі ле жа сал ған деп тап қан ның айыр ма шы-
лы ғы жақ тар дың заң мен қор ғал ған құ қық та ры 
мен мүд де ле рі бұ зы ла ды. Се бе бі, мә мі ле жа рақ-
ты не ме се жа рақ сыз деп тап қан жағ дайда, мә мі-
ле жа сал ған жағ дай бо лып та бы ла ды.

Бұн дай жағ дай лар не ге жә не не нің не гі зін де 
пай да бо ла ды?

Біз дің ойы мыз ша, бұл жер де екі не гіз гі жағ-
дай туын дай ды:

Бі рін ші сі, ҚР АК 157 бап тың 8 тар ма ғы на 
сәй кес мә мі ле жа сал ған сәт тен бас тап жа рам сыз 
бо лып та бы ла ды, жә не со дан ке йін  туын да ған 
бар лық заң ды сал дар лар да мә мі ле лер де жа рам-
сыз бо ла ды.

Бұл жағ дай, әді лет ті, се бе бі жа рам сыз мә мі-
ле заң ды түр де жа сал ған мә мі ле ні жа сауды ту-
ғы зуы мүм кін емес.

Екін ші сі, та лап қою мер зі мі нің өтуі, ҚРАК 
180ба бы ның 1тар ма ғы на, 162 ба бы ның 2 тар-
ма ғы бо йын ша мер зім нің бас та луы, «....тұл ға-
ның құ қы ғы ның бұ зылуын  біл ген, не ме се бі лу ге 
тиіс күн нен........». Дәл осы фор му ли ров ка та лап 
қою мер зі мін нақ ты лы пай да ла ну мүм кін ді гін 
кез кел ген уа қыт та ғы ке зе ңін мең зейді-үш жыл, 
бес жыл не ме се он жыл-яғ ни үшін ші тұл ға « өзі-
нің құ қы ғы ның бұ зыл ға нын бі ліп, оны қор ғауды 
шеш се. 

Со ны мен, жыл жы майт ын мү лік тің адал 
иеле ну ші сін, бас қа лар дың заң ға қай шы кел тір-

мей құ қық та ры на нұқ сан кел тір мей, құ қы ғын 
қор ғау мұм кін ді гі қан дай?

Біз дің ойы мыз ша, мы нан дай қа ра пайым тә-
сіл, жыл жы майт ын мү лік ке бай ла ныс ты жа сал-
ған мә мі ле лер ге та лап қою мер зі мін- жер гі лік-
ті өкі лет ті ор ган да тір кел ген сәт тен бас тап үш 
жыл, жә не ҚР АК 162, 180 бап та рын мы на дай 
ре дак цияда ұсы на мыз:

162-бап. Жа рам сыз мәмiле лер бо йын ша та-
лап қою мерзiмдерi 

1. Жыл жы майт ын мү лік ке бай ла ныс ты жа-
сал ған мә мі ле ні жа рам сыз деп та ну ес кі ру мер-
зі мі жер гі лік ті өкі лет ті ор ган да тір кел ген күн-
нен бас тап үш жыл ды құ рай ды.

2. Осы Ко де кстiң 159-ба бы ның 9 жә не 
10-тар мақ та рын да көз дел ген негiздер бо йын ша 
мәмiленiң жа рам сыз ды ғы на бай ла ныс ты дау-
лар бо йын ша та лап қою мерзiмi қор лық не ме се 
қор қы ту ық па лы мен мәмiле жа са лып, сол зор-
лық не ме се қор қы ту тоқ та тыл ған күн нен бас тап 
не та лап қоюшы мәмiленi жа рам сыз деп та ну ға 
негiз бо лып та бы ла тын өз ге де мән-жай лар ды 
бiлген не ме се бiлу ге тиiс бол ған күн нен бас тап 
бiр жыл бо ла ды. 

180-бап. Та лап қою мерзiмiнiң өтуi 
Та лап қою мерзiмiнiң өтуi, ҚР АК 162-бап-

тың 1 тар ма ғын да ғы жағ дайла рын қос па ған да, 
адам құ қық бұ зу шы лық ту ра лы бiлген не ме се 
бiлу ге тиiс бол ған күн нен бас та ла ды, олар ды бұл 
ере же ден айыру осы Ко де кс пен жә не өз ге де заң 
құ жат та ры мен белгiле недi. 

Осы атал ған өз гер ту лер мен то лық ты ру лар 
қа зір гі таң да ғы сот тә жі ри бе сін де гі мә мі ле ні жа-
рам сыз деп та ну ту ра лы көп ші лік дау ла ры азаю-
ына әкеп со ға ды:

Бі рін ші ден, кез кел ген ин вес тор не ме се аза-
мат, үш жыл дан ас там уа қыт тан бе рі ие лен ген 
са ту шы дан жыл жы майт ын мү лік ті адал ал ған да, 
бұл мү лік еш кім нің дауы бол ма уына се нім ді бо-
ла ды.

Екін ші ден, бұл жағ дай Қа зақ стан нан қар жы-
ла ры ның жы лыс та уын  тоқ та тып, іш кі ин вес ти-
циялар ға қо сым ша им пульс бе рер еді де ген се-
нім де мін.

Әде биет тер

1 Жыл жы майт ын мү лік ке құ қық тар ды мем ле кет тік тір кеу ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2007 жыл ғы 26 шіл-
де де гі N 310 За ңы// www. adilet.zan.kz

2 Граж данс кий ко декс Рос сийс кой Фе де ра ции от 30.11.1994. При нят ГД ФС РФ 21.10.1994) // www. consultant.ru 
3 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Жер ко дек сі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2003 жыл ғы 20 мау сым да ғы N 442 Ко дек сі 

// www. adilet.zan.kz
4 Жыл жы майт ын мү лік бо йын ша мә мі ле ні жа рам ды (жа рам сыз) деп та ну ту ра лы сот тә жі ри бе сі не шо лу //www.sholu.

kz.



ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы. №6 (арнайы шығарылым) 2015134

Жыл жы майт ын  мү лік бо йын ша  мә мі ле ні жа рам ды (жа рам сыз) деп  та ну дың кей бір  құ қық тық  мә се ле ле рі

5 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық Ко дек сі (Жал пы бө лім) (2014.29.12. бе ріл ген өз ге ріс тер мен то лық ты ру-
лар мен)//www. online.zakon.kz

6 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жо ға ры Со ты ның 28 мау сым 2002 жыл ғы «Заң дық ма ңы зы бар фак ті лер ді анық тау ту ра-
лы іс тер бо йын ша сот прак ти ка сы ту ра лы» № 13 нор ма тив тік қаулы сы)//www. online.zakon.kz

7 Тұр ғын үйге мен шік құ қы ғын қор ғауға бай ла ныс ты дау лар ды ше шу дің кей бір мә се ле ле рі ту ра лы Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы Жо ғар ғы Со ты ның нор ма тив тік 2007 жыл ғы 16 шіл де де гі № 5 Қаулы сы (2011.30.12. бе ріл ген өз ге ріс тер мен 
то лық ты ру лар мен)//www. online.zakon.kz

References

1 Zhylzhemaityn mulikke kykiktardy memlekettik tirkeu turaly Kazakhstan Respublikasynyng 2007 zhylgy N310 Zany // 
www. adilet.zan.kz

2 Grazhdanski kodeks Rossiskoi Federaci ot 30.11.1994 g. (prinyat GD FC RF 21.10.1994) // www. consultant.ru
3 Kazakhstan Respublikasynyng Zher kodeksy Kazakhstan Respublikasynyng 2003 zhylgy 20 mausymdagy N442 Kodeksy 

// www. adilet.zan.kz
4 Zhylzhemaityn mulik boiynsha mamileni Zharamdy( zharamsyz) dep tanu turaly sot tazhiribesine sholu// www.sholu.kz
5 Kazakhstan Respublikasynyng azamattyk kodeksy (zhalpy bolim) (2014. 29.12 berilgen ozgerister men tolyktyrularmen)) 

//www. online.zakon.kz
6 Kazakhstan Respublikasynyng Zhogargy Sotynyng 28 mausym 2002 zhylgy «Zandyk manyzy bar faktilerdi anyktau turaly 

ister boiynsha sot praktikasy turaly») // www. online.zakon.kz
7 Turgyn uige menshik kukygyn korgauga bailanysty daulardy sheshudin keibir maseleleri turaly Kazakhstan Respub-

likasynyng Zhogargy sotynyn normativtik 2007 zhylgy 16 zhildedegi N5 Kaulysy (2011.30.12 berilgen ozgerister men tolyktyrular-
men) //www. online.zakon.kz





© 2015  Al-Farabi Kazakh National University 
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Кир ба со ва З.О.

Об щая ха рак те рис ти ка су дей 
как суб ъек тов тру до во го пра ва 

Рес пуб ли ки Ка за хс тан

В дан ной статье дает ся ана лиз суб ъек тов тру до во го пра ва. Рас
с мат ри вают ся воп ро сы су дей как спе ци аль ных суб ъек тов тру до во го 
пра ва. Ана ли зи руют ся по ло же ния Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ка за хс
тан, от но ся щиеся к тру доп ра во во му ста ту су су дей, спе ци фи ка со дер
жа ния тру до во го до го во ра с судьями и осо бен нос ти пред ъяв ляемых 
тре бо ва ний для кан ди да тов на за ме ще ние долж нос ти судьи, осо бен
нос ти зак лю че ния с ни ми тру до во го до го во ра. Ос ве щают ся проб лем
ные мо мен ты из ме не ния и прек ра ще ния пол но мо чий судьи.

Клю че вые сло ва: суб ъек ты тру до во го пра ва, труд, суд, тру до вой 
до го вор.

Abdykalykova A.E.,  
Kirbasova Z.O.

General characteristics of judges 
as subjects of labor law of the 

Republic of Kazakhstan

This article analyses the main subjects of labour law. Discusses the 
questions of the judges as subjects of labour law. Analyzes the provisions 
of the Constitution of the Republic of Kazakhstan related to truboprovodov 
the status of judges. Discusses the specifics of the content of an employ
ment contract with the judges and particular requirements for candidates 
for the position of judges, particularly of signing an employment contract. 
Highlights problematic aspects of change and termination of powers of the 
judge.

Key words: the subjects of labor law, labour, court, labour contract.

Аб ды ка лы ко ва А.Е.,  
Кир ба со ва З.О.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ең бек тік құ қық та ры  

суб ъект тер дің сияқ ты  
сот тар дың жал пы си пат та ма сы

Бұл ма қа ла да ең бек тік құ қық тар суб ъект тер дің тал дауы бе ріп 
жа тыр. Ең бек тік құ қық тар ар найы суб ъект тер дің сияқ ты, сот тар дың 
сұ рақ та ры қа ра лып жа тыр. Сот тар ға ең бек тік мәр те бе ге жа та тын 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту цияла ры жағ дайла ры тал дап 
жа тыр. Сот тар мен ең бек тік ке лі сім шар ты лар маз мұн дар ерек ше лі гі 
жә не ше шім дер ге со тар ға, ерек ше лік ке қыз мет те ор нын ба су ға кан
ди дат тар үшін та лап тар дың ерек ше лік тер олар мен ең бек тік ке лі сім 
шар ты лар. Сот тар өкі лет тік тер дің өз ге ріс тің жә не тоқ та ты лу дың мә
се ле сәт те рі жа рияла нып жа тыр.

Тү йін  сөз дер: ең бек тік құ қық тық суб ъект тер, ең бек, сот,ең бек тік 
ке лі сімшар ты.
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Как от ме чал Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс тан Нур сул тан 
На зар баев в своем Пос ла нии на ро ду Ка за х стана: «В ХХI ве ке 
важ ней ший кри те рий раз ви тос ти на ций – это бе зуп реч ная и 
эф фек тив ная на циональ ная су деб ная сис те ма. Не за ви си мый и  
сп ра вед ли вый суд – стер жень дея тель ности лю бо го го су да-
рс тва. Без это го ни в од ной ст ра не ми ра, тем бо лее в са мых 
раз ви тых го су да рст вах, не мо жет быть ни бла гоп рият но го ин-
вес ти ци он но го кли ма та, ни вы со ко го уров ня бла го сос тоя ния 
граж дан, ни ус пеш но го раз ви тия об ще ст ва» [1]. 

Суб ъек та ми пра ва приз нают ся фи зи чес кие и юри ди чес кие 
ли ца, ко то рые на ос но ва нии пра во вых норм мо гут быть участ-
ни ка ми воз ни кающих пра во от но ше ний – но си те ля ми оп ре де лен-
ных суб ъек тив ных прав и обя зан нос тей. Пос коль ку пред мет тру-
до во го пра ва сос тав ляет комп лекс об ще ст вен ных от но ше ний, 
вк лю чающий собст вен но тру до вые от но ше ния и от но ше ния, не-
пос редст вен но свя зан ные с тру до вы ми, сос тав суб ъек тов от ли-
чает ся мно го об ра зием и имеет осо бен нос ти в за ви си мос ти от ви-
да ре гу ли руе мых от но ше ний. В тру до вых от но ше ниях од ной из 
сто рон всег да яв ляет ся фи зи чес кое ли цо (ра бот ник). Но не ред ко 
в научной и учеб ной ли те ра ту ре вмес то по ня тия «фи зи чес кое ли-
цо» как участ ник тру до вых и не пос редст вен но свя зан ных с ни ми 
от но ше ний поль зуют ся по ня тием «граж да нин», имею щим иное 
юри ди чес кое со дер жа ние [2, c. 26]. Суб ъек ты тру до во го пра ва 
долж ны об ла дать по за ко ну спо соб ностью иметь и осу ще ств лять 
не пос редст вен но или че рез предс та ви те ля пра ва и юри ди чес кие 
обя зан нос ти (т.е. пра во суб ъект нос тью). Суб ъек ты тру до во го 
пра ва – необ хо ди мый эле мент тру до вых пра во от но ше ний.

К чис лу приори тет ных це лей тру до во го за ко но да тель ст ва, 
пре дус мот рен ных ст. 3 ТК РК, от но сит ся за щи та прав и ин те ре-
сов ра бот ни ков и ра бо то да те лей. Что бы обес пе чить ее реали за-
цию, тру до вое пра во пре дус мат ри вает фор ми ро ва ние сис те мы 
го су да рст вен ных, па ри тет ных и об ще ст вен ных ор га нов. В пер-
вую оче редь мож но наз вать юрис дик ци он ные ор га ны, осу ще-
ст вляющие пра во су дие по де лам, вы те кающих из тру до вых и 
иных от но ше ний, тес но свя зан ных с ни ми, в ли це су дей, яв-
ляющих ся суб ъек та ми тру до во го пра ва [3]. 

Тру до вые от но ше ния су дей ск ла ды вают ся в про цес се внут-
риор га ни за ци он ной дея тель ности су да как го су да рст вен но го 
ор га на. Дея тель ность ор га нов го су да рс тва в раз лич ных ас пек-

ОБ ЩАЯ  
ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА  

СУ ДЕЙ  
КАК СУБ ЪЕК ТОВ  

ТРУ ДО ВО ГО ПРА ВА 
РЕС ПУБ ЛИ КИ  

КА ЗА ХС ТАН
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Об щая ха рак те рис ти ка су дей как суб ъек тов тру до во го пра ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан

тах изу чает ся раз лич ны ми от рас ля ми пра ва, ко-
то рые, как из ве ст но, от ли чают ся пред ме том, ме-
то дом, функ циями пра во во го ре гу ли ро ва ния. 

В соот ве тс твии со ст. 75 Конс ти ту ции Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан, суд осу ще ст вляет пра во су-
дие, т.е. осу ще ст вляет дея тель ность, свя зан ную с 
расс мот ре нием спо ров и дел [4]. Ос нов ной За кон 
ст ра ны и Конс ти ту ци он ный За ко н «О су деб ной 
сис те ме и ста ту се су дей Рес пуб ли ки Ка за хс тан» 
не дают оп ре де ле ния су деб ной влас ти и пра во су-
дия, и как пра виль но от ме ча лось в юри ди чес кой 
ли те ра ту ре, в ос нов ном по ня тие су деб ной влас ти 
фак ти чес ки отож дест вля лось с по ня тием «пра во-
су дие» [5]. Од на ко пра во су дие яв ляет ся од ним из 
важ ней ших прояв ле ний су деб ной влас ти и чет кое 
выяв ле ние соот но ше ния дан ных по ня тий есть од-
на из за дач юри ди чес кой нау ки.

По мне нию В.А. Ла за ре вой, «еди ной функ-
цией су деб ной влас ти яв ляет ся раз ре ше ние 
со ци ально-пра во вых конф лик тов, за щи та и 
вос станов ле ние на ру шен ных прав», «еди ной 
фор мой реали за ции су деб ной влас ти-пра во су-
дие», «а ме то да ми (спо со ба ми) его осу ще ст вле-
ния – раз лич ные ви ды су доп роиз во дс тва: уго-
лов ное, граж данс кое, ад ми нист ра тив ное» [6]. 

И.Л. Пет ру хин так же счи тает, что фор мой 
реали за ции су деб ной влас ти яв ляет ся пра во су-
дие [6, с. 85]. В соот ве тс твии с конс ти ту ци он-
ны ми нор ма ми спе ци фи ка про фес сио наль ной 
дея тель ности судьи зак лю чает ся в осу ще ст вле-
нии пра во су дия, ко то рое по своему ха рак те ру 
и ст рук ту ре яв ляет ся весь ма слож ным, комп-
лекс ным и мно гоп ла но вым инс ти ту том. Соот-
ве тст вен но об ще ст вен ные от но ше ния в дан ной 
сфе ре мо гут быть под раз де ле ны на груп пы, ко-
то рые от ли чают ся раз нооб раз ной спе ци фи кой и 
ре гу ли руют ся нор ма ми раз ных от рас лей пра ва: 
конс ти ту ци он но го (го су да рст вен но го), уго лов-
но го, уго лов но-про цес суально го, граж данс ко го, 
граж данс ко-про цес суально го ад ми нист ра тив но-
го, тру до во го и дру гих от рас лей пра ва.

Труд су дей в пра во вом го су да рс тве иг рает 
осо бо важ ную роль в осу ще ст вле нии пра во су дия, 
ук реп ле нии за кон нос ти, ох ра не прав и за кон ных 
ин те ре сов граж дан, ор га ни за ций, го су да рс тва.

Тру до вые пра во от но ше ния с судьёй воз ни-
кают на ос но ве слож но го сос та ва. В не го вхо дит 
комп лекс юри ди чес ких фак тов: а) от бор кан ди да-
тов по кон кур су; б) ква ли фи ка ци он ный эк за мен; 
в)  ре ко мен да ция ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су-
дей дан но го ли ца на долж нос ть судьи; г) предс тав-
ле ние ру ко во ди те лем Выс ше го су деб но го ор га на 
ре ко мен до ван но го ли ца Пре зи ден ту РК для наз-
на че ния на долж нос ть судьи оп ре делённой ка те-
го рии су да; д) указ Пре зи ден та РК о наз на че нии 

предс тав лен но го ли ца на долж нос ть судьи; е) фак-
ти чес кое зак лю че ние го су да рст вом с этим ли цом 
тру до во го до го во ра, вле ку щее расп рост ра не ние 
на судью как об ще го, так и спе ци ально го тру до-
во го за ко но да тель ст ва. Что ка сает ся осо бен нос тей 
тру до во го до го во ра су дей, то они на чи нают ся уже 
с от бо ра лиц на за ня тие этой долж нос ти, то есть 
с про цес са приёма на ра бо ту. Есть осо бен нос ти и 
в пра во вом ре гу ли ро ва нии пе ре во дов на дру гую 
ра бо ту не ко то рых ка те го рий су дей, а так же в со-
дер жа нии тру до во го до го во ра. По на ше му мне-
нию, при ме ни тель но к судьям по ня тие тру до во го 
до го во ра, дан ное в ст. 24 ТК РК, впол не под хо дит. 
Судья-ра бот ник имеет юри ди чес кую связь с тем, 
кто его при нял, наз на чил на долж нос ть судьи, для 
не го это ли цо – его ра бо то да тель или его предс-
та ви тель. И наз на че ние это проис хо дит с пред ва-
ри тель но го сог ла сия судьи, то есть на ли цо сог ла-
ше ние сто рон тру до во го до го во ра. Тот факт, что 
ра бот ник прис ту пил с ве до ма или по по ру че нию 
ра бо то да те ля (его предс та ви те ля) к ра бо те, в си лу 
ст. 32 ТК РК, сви де тель ст вует о зак лю че нии тру-
до во го до го во ра. От бор кан ди да тов на долж нос ть 
судьи осу ще ст вляет ся на кон курс ной ос но ве. При 
этом глав ным в кон кур се яв ляет ся ка че ст во сда чи 
ква ли фи ка ци он но го эк за ме на эк за ме на ци он ной 
ко мис сии. В ра бо те раск ры вают ся по ря док об ра зо-
ва ния и сос та ва эк за ме на ци он ных ко мис сий, ста-
тис ти ка и прак ти ка про ве де ния кон кур сов, а так же 
от дель ные юри ди чес кие ка зу сы, воз ни кающие в 
про цес се про ве де ния дан ных ме роп рия тий. Ана-
лиз по ряд ка от бо ра и наз на че ния лиц на долж нос ть 
судьи поз во лил выя вить сле дующие осо бен нос ти 
зак лю че ния тру до во го до го во ра с судь ей. 1. По-
ря док зак лю че ния тру до во го до го во ра пре дус-
мот рен за ко ном и ос но ван на сог ла ше нии сто рон; 
кан ди дат в судьи дваж ды по даёт своё заяв ле ние с 
соот ве тс твующи ми до ку мен та ми: а) в эк за ме на ци-
он ную ко мис сию с прось бой его проэк за ме но вать 
на долж нос ть судьи; б) в ква ли фи ка ци он ную кол-
ле гию су дей с прось бой сде лать предс тав ле ние его 
к наз на че нию на долж нос ть судьи. 2. В За ко не РК 
«О су деб ной сис те ме и ста ту се су дей Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан» чётко ука за но, кто наз на чает судью на 
долж нос ть [7]. В этом наз на че нии участ вуют, как 
пра ви ло, две вет ви го су да рст вен ной влас ти (за ко-
но да тель ная и ис пол ни тельная), а ре ко мен да цию 
для наз на че ния вы но сит ква ли фи ка ци он ная кол-
ле гия су дей как ор ган су дей ско го сооб ще ст ва. В 
наз на че нии судьи при ни мает учас тие ряд го су да-
рст вен ных долж ност ных лиц, пря мо ука зан ных в 
за ко не, ко то рые де лают соот ве тс твующее предс-
тав ле ние Пре зи ден ту РК. При ме ни тель но к судьям 
ат тес та ция про во дит ся в це лях оцен ки:

– уров ня его про фес сио наль ных зна ний;
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– уме ния при ме нять эти зна ния при осу ще ст-
вле нии пра во су дия;

– де ло вых ка че ств судьи;
– соот ве тс твия судьи тре бо ва ниям, пред ъяв-

ляемым к судьям За ко ном «О су деб ной сис те ме 
и ста ту се су дей Рес пуб ли ки Ка за хс тан». Таким 
образом, были  проана ли зи ро ва ны ос но ва ния для 
про ве де ния ат тес та ции и пра во вые пос ледс твия 
из ме не ния ква ли фи ка ци он но го клас са судьи Мы 
де лаем вы вод, что кон курс, пер во на чаль ный эк-
за мен, а так же ат тес та ция нап рав ле ны на под бор 
в судьи лиц, спо соб ных про фес сио наль но и от ве-
тст вен но осу ще ств лять пра во су дие в ин те ре сах 
лич нос ти, го су да рс тва, об ще ст ва. Что ка сает ся 
ос но ва ния и по ря д ка прек ра ще ния (пол но мо чий) 
тру до во го до го во ра су дей, то это обос но вы вает-
ся клас си фи ка цией этих ос но ва ний и пред ла гает-
ся рас ши рить пе ре чень ос но ва ний прек ра ще ния 
тру до во го до го во ра, та ки ми как:

– на ли чие близ ко го родс тва или свой ст ва 
(ро ди те ли, суп ру ги, братья, сест ры, сы новья, 
до че ри, а так же братья, сест ры, ро ди те ли и де-
ти суп ру гов) с судьёй, ес ли тру до вые от но ше ния 
свя за ны с не пос редст вен ной под чи нен ностью 

или под конт роль ностью од но го из них дру го му;
– от каз от предс тав ле ния судьёй еже год но 

в ор га ны го су да рст вен ной на ло го вой служ бы 
све де ний о по лу чен ных до хо дах и иму ще ст ве, 
при над ле жа щем на пра ве собст вен нос ти, яв-
ляющих ся объек та ми на ло го об ло же ния;

– не дос та точ ная ква ли фи ка ция, не ком пе - 
те нт  нос ть судьи.

В зак лю че нии на шей статьи нам бы хо те лось 
ска зать о том, что круг суб ъек тов тру до во го пра-
ва очень ве лик и каж дый из них имеет свои ха-
рак тер ные осо бен нос ти, ко то рые обус лов ле ны 
ха рак те рис ти кой тех от но ше ний, суб ъек та ми ко-
то рых они в свою оче редь яв ляют ся. Их пра во-
вой ста тус как суб ъек тов тру до во го пра ва оп ре-
де ляет тот круг прав и обя зан нос тей, ко то рый им 
при над ле жит во всех от рас лях пра ва. А тот круг 
прав и обя зан нос тей, ко то рый ха рак те ри зует по-
ло же ние суб ъек тов в тру до вом пра ве, оп ре де-
ляет их тру до вую пра во суб ъект нос ть. Бла го да ря 
этим ха рак те рис ти кам мы смог ли расс мот реть 
су дей как ос нов ных суб ъек тов тру до во го пра ва, 
с точ ки зре ния их прав и обя зан нос тей и по ло-
же ния в сис те ме тру до во го пра ва как суб ъек тов.
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Та гай бек А.Б., Рах ме то ва Г.Р.

Раз ви тие пен сион но го фон да  
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан бы л про ве де н ряд ре форм и из ме не ний 
как в со ци аль ной, пра во вой, так и эко но ми чес кой сфе ре го су да рс
тва. Ка за хс тан стал пер вым го су да рст вом из рес пуб лик Со ве тс ко го 
Союза, кто про ве л ре фор му пен сион ной сис те мы. В дан ной ра бо те 
анализируются ис то ри чес кие мо мен ты в раз ви тии пен сион ной сис
те мы Ка за х стана.

Клю че вые сло ва: пен сион ная сис те ма, ГНПФ, Пен сион ный фонд. 

Tagaibek A.B., Rakhmetova G.R.

The development of the 
pension fund in the Republic of 

Kazakhstan

In the Republic of Kazakhstan were held a series of reforms and chang
es in the social, legal and economic sphere of the state, Kazakhstan be
came the first of the republics of the Soviet Union, which has reformed 
the pension system and the basis of this work is historical moments in the 
development of the pension system in Kazakhstan.

Key words: pension system, GNPF Pension Fund.

Та гай бек А.Б., Рах ме то ва Г.Р.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
зей неткер лік қо ры ның да муы

Атал ған жұ мыс тың не гі зі , ол Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да әлеу
мет тік, құ қық тық жә не эко но ми ка лық жүйеле рін де өз ге ріс тер ен гі
зіл ген, оның ішін де Со вет Ода ғы ның рес пуб ли ка ла ры ның іші нен ен 
бі рін ші зей нет кер лік жүйе сін ен гіз ген Қа зақ стан бо лып шы қа ны жә
не зей нетке р лік жүйесі нің да му жол да ры қа рас ты рыл ған.

Түйін сөз дер: зей нет кер лік жүйе, МЖЗҚ, Зе йнет кер лік қор.
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УДК 348.159 Та гай бек А.Б., *Рах ме то ва Г.Р.
Юж но-Ка за хс танс кий го су да рст вен ный уни вер си те т  

имени М. Ауэзо ва, Республика Казахстан, г. Шым кент  
*E-mail: rahmet-1976@mail.ru

Из всех ст ран пост со ве тс тко го прост ранс тва Рес пуб ли-
ка Ка за хс тан ста ла пер вой ст ра ной, ко то рая осу ще ст ви ла ре-
фор му пен сион но го обес пе че ния на се ле ния. Ос нов ной целью 
пен сион ной ре фор мы ста л пос те пен ный пе ре ход от расп ре де-
ли тель ной сис те мы со ци ально го обес пе че ния, ос но ван ной на 
со ли дар нос ти по ко ле ний, к на ко пи тель ной пен сион ной сис те-
ме, пре дус мат ри ваю щей сбе ре же ния на ин ди ви ду аль ных пен-
сион ных сче тах в на ко пи тель ных пен сион ных фон дах. В свя зи 
с этим бы ла раз ра бо та на и в мае 1997 го да при ня та Кон цеп ция 
ре фор ми ро ва ния сис те мы пен сион но го обес пе че ния в Рес пуб-
ли ке Ка за хс тан, ут ве рж ден ная По станов ле нием Пра ви тель-
ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан, в ко то рой бы ло пре дус мот ре но 
соз да ние ЗАО «Го су да рст вен ный на ко пи тель ный пен сион ный 
фонд», а уже че рез ко рот кое вре мя, в июне 1997 го да, вс ту пил в 
си лу За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О пен сион ном обес пе че нии 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан» в пер вой ре дак ции, 

В сен тяб ре 1997 го да по станов ле нием Пра ви тель ст ва РК 
«О  соз да нии зак ры то го ак ционер но го об ще ст ва «Го су да рст вен-
ный на ко пи тель ный пен сион ный фонд» соз дан но вый инс ти тут 
– Го су да рст вен ный на ко пи тель ный пен сион ный фонд (ГНПФ), 
ко то рый стал своеоб раз ной стар то вой пло щад кой пен сион ной 
ре фор мы в ст ра не: он стал пер вым на ко пи тель ным фон дом  
ст ра ны, при нял пер вый пен сион ный вз нос и пер вым сре ди пен-
сион ных фон дов по лу чил пра во на са мос тоя тель ное уп рав ле-
ние пен сион ны ми ак ти ва ми.

С 1998 по 2002 год ГНПФ об ла дал осо бым ста ту сом «фон-
да по умол ча нию», ко то рый поз во лял вк лю чать в чис ло его  
вк лад чи ков всех тех граж дан, ко то рые по ка кой-ли бо при чи не 
не при ни ма ли са мос тоя тель но го ре ше ния по вы бо ру пен сион-
но го фон да. В 1998 го ду ста ли фор ми ро вать ся предс та ви тель-
ст ва ГНПФ, пос ту пил пер вый вз нос и вы да на пер вая ли цен зия 
на са мос тоя тель ное уп рав ле ние пен сион ны ми ак ти ва ми. ГНПФ 
осу ще ств лял дея тель ность в ре жи ме «Фонд по умол ча нию»: 
обя за тель ные пен сион ные вз но сы пе ре чис ля лись ра бо то да те-
лем в ГНПФ, ес ли ра бот ник не оп ре де лил ся с вы бо ром и не 
зак лю чил до го вор с дру гим пен сион ным фон дом, та ким об ра-
зом реали зо вы ва лась за да ча по мак си маль но му вов ле че нию на-

РАЗ ВИ ТИЕ  
ПЕН СИОН НО ГО  

ФОН ДА В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 
КА ЗА ХС ТАН
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Раз ви тие пен сион но го фон да в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

се ле ния в на ко пи тель ную пен сион ную сис те му 
и фор ми ро ва нию ба зы вк лад чи ков на ко пи тель-
ной пен сион ной сис те мы. Но этот ста тус вп лоть 
до 2003 го да не поз во лял ГНПФ быть пол но цен-
ным и кон ку ре нт ным участ ни ком пен сион но го 
рын ка, ка ки ми бы ли дру гие не го су дарст вен ные 
на ко пи тель ные пен сион ные фон ды. В ок тяб ре 
2004 го да На циональ ный Банк Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан стал ак ци оне ром ГНПФ на ря ду с Пра ви-
тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Ре фор ма в 2005 го ду зас та ви ла ГНПФ сме-
нить свое наз ва ние с АО «Го су да рст вен ный на-
ко пи тель ный пен сион ный фонд» на АО «На ко-
пи тель ный пен сион ный фонд «ГНПФ». ГНПФ 
вы пол нил воз ло жен ную на не го ис то ри чес кую 
мис сию по фор ми ро ва нию до ве рия к но вой пен-
сион ной сис те ме со сто ро ны на се ле ния, соз да-
нию ос нов пен сион но го рын ка и кон ку ре нт ной 
сре ды и стал од ним из круп ней ших пен сион ных 
фон дов ст ра ны, за ни мающим ли ди рующие по-
зи ции по мно гим клю че вым по ка за те лям.

В од ном из своих пос ла ний Пре зи дент Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан дал по ру че ние внес ти из ме-
не ния в пен сион ное за ко но да тель ст во ст ра ны. 
Од ним из ос нов ных эта пов ре фор ми ро ва ния 
сис те мы ста ло соз да ние Еди но го на ко пи тель но-
го пен сион но го фон да и пе ре да ча ему пен сион-
ных ак ти вов и обя за тель ств по до го во рам о пен-
сион ном обес пе че нии част ных на ко пи тель ных 
пен сион ных фон дов. Ру ко во дст вом ст ра ны бы ло 

при ня то ре ше ние соз дать Еди ный на ко пи тель-
ный пен сион ный фонд на ба зе ГНПФ.

А 21 июня 2013 го да был при нят За кон Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан «О пен сион ном обес пе че нии 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан» в но вой ре дак ции (да лее 
– За кон). В соот ве тс твии с пен сион ным за ко но-
да тель ст вом, единст вен ным ак ци оне ром Фон да 
яв ляет ся Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 
Хра не ние и учет пен сион ных ак ти вов ЕНПФ 
осу ще ст вляет ся На циональ ным Бан ком Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан. Ин вес ти ци он ное уп рав ле ние 
пен сион ны ми ак ти ва ми ЕНПФ так же воз ло же но 
на На циональ ный Банк Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Кро ме то го, За ко ном ого ва ри вает ся соз да ние 
Со ве та по уп рав ле нию пен сион ны ми ак ти ва ми 
ЕНПФ. Пер со наль ный сос тав Со ве та ут ве рж-
дает ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

22 ав гус та 2013 г., пос ле пе ре ре гист ра ции 
в ор га нах юс ти ции к ра бо те прис ту пи ло АО 
«ЕНПФ». Тог да же зак лю чен до го вор с На-
циональ ным Бан ком Рес пуб ли ки Ка за хс тан о 
го су да рст вен ной за куп ке ус луг по до ве ри тель-
но му уп рав ле нию пен сион ны ми ак ти ва ми АО 
«ЕНПФ» и зак лю чен до го вор кас то ди ально-
го обс лу жи ва ния, зак лю чен ный меж ду На-
циональ ным Бан ком Рес пуб ли ки Ка за хс тан и 
АО «ЕНПФ» по хра не нию и уче ту фи нан со вых 
инс тру мен тов и де нег.

C 1 ян ва ря 2014 го да ЕНПФ стал пол ноп рав-
ным чле ном FIAP.

Литература 

1 За кон РК от 20.06.1997г. 136-I «О пен сион ном обес пе че нии в Рес пуб ли ке Ка за хс тан» (с из ме не ниями и до пол не-
ниями по сос тоя нию на 21.06.2013 г.).

2 Прог рам ма раз ви тия на ко пи тель ной пен сион ной сис те мы Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 2005-2007 го ды.
3 Пос ла ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева на ро ду Казахстана. «Но вый Ка за хс тан в но вом ми ре» 

от 28 фев ра ля 2007 го да.
4 Пос ла ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баева на ро ду Казахстана. «По вы ше ние бла го сос тоя ния 

граж дан Ка за х стана – глав ная цель го су да рст вен ной по ли ти ки» от 6 фев ра ля 2008 го да.
5 Пос ла ние Пре зи ден та РК Н. На зар баева на ро ду Ка за х стана «Но вое де ся ти ле тие, но вый эко но ми чес кий под ъем, но-

вые воз мож нос ти Ка за х стана» от 29 ян ва ря 2010 го да.
6 Пос ла ние Пре зи ден та РК Н. На зар баева на ро ду Ка за х стана «Ст ра те гия-2050» от 14 де каб ря 2014 го да.
7 Офи ци аль ный веб-сайт  АО «НПФ «ГНПФ» www.gnfp.kz 



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      143

Та гай бек А.Б., Рах ме то ва Г.Р.

References 

1 Za kon RK ot 20.06.1997g. 136-I «O pen sion nom obes pe che nii v Res pub li ke Ka za hs tan» (s iz me ne nijami i do pol ne nijami 
po sos toja niju na 21.06.2013 g.).

2 Prog ram ma raz vi tija na ko pi tel’ noj pen sion noj sis te my Res pub li ki Ka za hs tan na 2005-2007 go dy.
3 Pos la nie Pre zi den ta Res pub li ki Ka za hs tan N.A.Na zar baeva na ro du Ka za h stana. «No vyj Ka za hs tan v no vom mi re» ot 28 

fev ra lja 2007 go da.
4 Pos la nie Pre zi den ta Res pub li ki Ka za hs tan N.A.Na zar baeva na ro du Ka za h stana. «Po vy she nie bla go sos toja nija grazh dan 

Ka za h stana – glav naja cel’ go su da rst ven noj po li ti ki» ot 6 fev ra lja 2008 go da.
5 Pos la nie Pre zi den ta RK N.Na zar baeva na ro du Ka za h stana «No voe de sja ti le tie, no vyj jeko no mi ches kij pod #em, no vye voz-

mozh nos ti Ka za h stana» ot 29 jan va rja 2010 go da.
6 Pos la nie Pre zi den ta RK N.Na zar baeva na ro du Ka za h stana «St ra te gija 2050» ot 14 de kab rja 2014 go da.
7 Ofi ci al’ nyj veb-sajt  AO «NPF «GNPF» www.gnfp.kz



© 2015  Al-Farabi Kazakh National University 

Ас ка ро ва А.О., Аха нов Е.Н.

За щи та прав тру до вых  
миг ран тов в Рес пуб ли ке  

Ка за хс тан 

В дан ной статье расс мат ри вают ся воп ро сы пра во во го ре гу ли ро
ва ния тру до вых прав и сво бод миг ран тов в Рес пуб ли ке Ка за хс тан. 
Ос нов ной за да чей за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан яв ляет ся 
за щи та прав и за кон ных ин те ре сов не толь ко граж дан Рес пуб ли ки, но 
и за щи та прав и сво бод тру до вых миг ран тов.

Клю че вые сло ва: тру до вое пра во, тру до вое за ко но да тель ст во, 
тру до вая миг ра ция, ре зи дент, не ре зи дент, тру до вой до го вор.

Askarova A.О., Akhanov E.

Security of the Right migrants in 
Republic of Kazakhstan

In the given article, considered questions of the legal regulation labor 
rights of migrants in the Republic of Kazakhstan. The main goal of the Re
public of Kazakhstan it is a protection of rights and interests not only citi
zens of the Republic, but also protection of rights and liberties of migrants, 
so easier to use these rights by citizens.

Key words: Labor Law, Labor Migration, the resident, the nonresi
dent, labor contract.

Ас ка ро ва А.О., Аха нов Е.Н.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ең бекмиг рант тар дың  

құ қық та рын қор ғау

Бұл ма қа ла да ең бек құ қық та ры мен Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
миг рант тар дың бос тан дық та рын құ қық тық рет теу айна лы са ды. Қа
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на ма сы на бас ты мақ са ты Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ға на емес, аза мат тар дың құ қық та ры мен мүд де ле
рін қор ғау үшін, сон дайақ миг рант тар дың құ қық та ры мен бос тан
дық та рын қор ғау үшін, сон дайақ аза мат тар үшін бел гі лен ген құ қық
тар мен бос тан дық тар ды пай да ла на ды, бо лып та бы ла ды.

Тү йін  сөз дер: жұ мыс пен қам ту, ең бек құ қы ғы, ең бек кө шіқо ны, 
ре зи дент ре зи дент емес, ең бек ке лі сімшар ты.
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Реалии се год няш не го дня де мо нс три руют нам то, что в 
от ли чии от вре мен хо лод ной вой ны и СССР гра ни цы меж ду  
ст ра на ми  стано вят ся все бо лее и бо лее раз мы ты ми. Это свя за но 
с па де нием же лез но го за на ве са и вс ледс твие че го отк ры тие гра-
ниц для тру до вых миг ран тов.

Вви ду ны неш ней эко но ми чес кой, по ли ти чес кой об станов-
ки необ хо ди мо под черк нуть важ ность и необ хо ди мос ть даль-
нейше го со вер шенс тво ва ния спо со бов реали за ции прав тру до-
вых миг ран тов.

Осо бен но ост рым предс тав ляет ся проб ле ма за щи ты прав 
тру до вых миг ран тов в све те то го, что в рам ках ЕАЭС про хо-
дят про цес сы гар мо ни за ции за ко но да тель ст ва, соз да ние еди-
но го эко но ми чес ко го прост ранс тва, ко то рое, в свою оче редь, 
под ра зу ме вает сво бод ное пе ре ме ще ние тру до вых миг ран тов 
из ст ран Та мо жен но го союза, тем са мым рас ту щее ко ли че ст во 
тру до вых миг ран тов из вы ше наз ва ных ст ран мо жет пов лечь 
за со бой то, что от но ше ния в сфе ре за щи ты прав тру дя щих ся 
мо гут стать дис ба лан си ро ва ны ми. Не бу дет соб лю дать ся рав-
но ве сие меж ду пра ва ми, сво бо да ми и за кон ны ми ин те ре са ми 
тру дя щих ся граж дан, тру до вых миг ран тов и ра бо то да те лей. 
Раз ви тие со бы тий, ко то рое обус лов ле но вы ше опи сан ны ми 
про цес са ми ин тег ра ции в рам ках ТС и ЕАЭС, мо жет су ще-
ст вен но пов лиять на ко ли че ст во слу чаев по доб ных тем, что 
проис хо ди ли в Жа на озе не дву мя го да ми ра нее. Чтобы обес пе-
чить уве рен ный рост эко но ми ки и бла го сос тоя ния Рес пуб ли-
ки в рам ках по ли ти ки «Ка за хс тан-2020», необ хо ди мо изу чить 
си ту ацию бо лее де таль но.

Пра во вое ре гу ли ро ва ние и за щи та прав тру дя щих ся миг-
ран тов яв ляет ся ак ту аль ным воп ро сом. Ми ро вой объём тру до-
вой миг ра ции по дан ным ин фор ма ци он но го по со бия Кон вен-
ции ООН о пра вах миг ран тов гла сит: «Чис ло меж ду на род ных 
миг ран тов дос тиг ло 185–192 млн. че ло век. Это сос тав ляет 3% 
на се ле ния зем но го ша ра и срав ни мо с на се ле нием Бра зи лии. 
Меж ду на род ная миг ра ция зат ра ги вает прак ти чес ки все ст ра-
ны, будь то го су да рс тва, граж да не ко то рых уез жают из ст ра ны, 
го су да рс тва тран зи та, го су да рс тва, при ни мающие миг ран тов, 
или го су да рс тва, для ко то рых ха рак тер но все пе ре чис лен ное 
вы ше. Меж ду на род ная миг ра ция ста ла от ра же нием гло ба ли за-

ЗА ЩИ ТА ПРАВ  
ТРУ ДО ВЫХ  

МИГ РАН ТОВ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  

КА ЗА ХС ТАН 
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За щи та прав тру до вых миг ран тов в Рес пуб ли ке Ка за хс тан 

ци он ных про цес сов, ко то рым мес то быть на сов-
ре мен ном эта пе раз ви тия меж го су да рст вен ных 
от но ше ний» [1].

Тру до вая миг ра ция – вре мен ное пе ре ме ще-
ние фи зи чес ких лиц из дру гих го су да рс тв в Рес-
пуб ли ку Ка за хс тан и из Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
а так же внут ри го су да рс тва для осу ще ст вле ния 
тру до вой дея тель ности [2].

В дан ной ра бо те хо те лось бы под роб нее 
остано вить ся на осо бен нос тях тру до вой миг ра-
ции, свя зан ных с пе ре ме ще нием лиц из дру гих 
го су да рс тв, и их пра во во го ста ту са. В сфе ре за-
щи ты прав тру до вых миг ран тов наб лю дают ся 
от ри ца тель ные тен ден ции, а имен но она зак лю-
чает ся в дис ба лан се прав тру дя щих ся граж дан и 
миг ран тов. 

Мы по ла гаем, что ос нов ны ми при чи на ми, 
влияющи ми на сла бую ор га ни за цию ра бо ты с 
тру до вы ми миг ран та ми, яв ляют ся:

1) не дос тат ки в за ко но да тель ных нор мах и 
их иг но ри ро ва ние;

2) от су тс твие необ хо ди мо го опы та у ст ран 
СНГ в за щи те своих граж дан;

3) не со вер шенс тво прак ти ки ра бо ты с тру-
до вы ми миг ран та ми в ст ра нах, в ко то рых они 
осу ще ст вляют тру до вую дея тель ность;

4) заин те ре со ван ность ра бо то да те лей в де-
ше вой ра бо чей си ле да же путём ущем ле ния её 
прав;

5) низ кий уро вень ин те ре са проф сою зов в 
за щи те прав тру до вых миг ран тов.

Ос нов ной за да чей за ко но да тель ст ва Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан яв ляет ся за щи та прав и за кон-
ных ин те ре сов не толь ко граж дан Рес пуб ли ки, 
но и тру до вых миг ран тов [2].

В соот ве тс твии с вы ше пе ре чис лен ным, пра-
ва нере зи ден тов долж ны за щи щать ся, так же, 
как и ре зи ден тов РК.

Нес мот ря на вы шес ка зан ное, членс тво в 
проф союз ных ор га ни за циях ог ра ни чен но для 
миг ран тов. Тем са мым тру до вые миг ран ты не 
за щи ще ны от произ во ла ра бо то да те ля. Та ким 
об ра зом, пра ва и ин те ре сы во вре мя осу ще ст вле-
ния ими своей тру до вой дея тель ности не бу дут 
уч те ны при сос тав ле нии кол лек тив но го тру до-
во го до го во ра, то есть ока жут ся за бор том со ци-
ально го парт нерс тва. Сле до ва тель но воз ни кает 
проб ле ма, зак лю чающаяся в том, что за щи та 
прав и за кон ных ин те ре сов миг ран тов не бу дет 
осу ще ств лять ся в долж ной ме ре [3].

Дан ная проб ле ма соз даёт ус ло вия для диск-
ри ми на ции прав миг ран тов, ко то рая про ти во-
ре чит пунк ту 2 статьи 14, гла ся щему: « ник то не 

мо жет под вер гать ся ка кой-ли бо диск ри ми на ции 
…. или по лю бым дру гим приз на кам» [4].

Сле до ва тель но, сни жает ся прив ле ка тель-
ность на шей ст ра ны для при то ка тру до вых 
миг ран тов, что в ви ду не вы со ко го ко ли че ст ва 
на се ле ния мо жет при вес ти к сни же нию рос та 
эко но ми ки в даль нейшем, появ ле нию со ци аль-
ной нап ря жен нос ти.

Ре ше ние дан ной проб ле мы оп ре де ляет ся меж-
ду на род ной Кон вен цией ООН о за щи те прав всех 
тру дя щих ся миг ран тов, в ко то рой со дер жат ся 
нор мы, за пол няющие про бе лы за ко но да тель ст ва 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан в сфе ре тру до вых пра во от-
но ше ний. Под пункт b пунк та 1 статьи 26 гла сит, 
что миг ран ты имеют пра во «сво бод но вс ту пать в 
лю бые про фес сио наль ные союзы и лю бые та кие 
вы шеупо мя ну тые ас со циа ции, под чи няясь толь-
ко пра ви лам соот ве тс твую щей ор га ни за ции». Да-
лее в этом же до ку мен те, а имен но в статье 40, 
дек ла ри рует ся пра во не толь ко участ во вать в 
проф союз ных ор га ни за циях и ас со циациях, но и 
соз да вать их для за щи ты собст вен ных прав, сво-
бод и за кон ных ин те ре сов [4].

В свя зи с не воз мож нос тью соз да ния проф-
союза они ли шают ся:

1) ин фор ма ции о тру до вых пра вах в ст ра-
нах пре бы ва ния до их отъез да;

2) воз мож нос ти участ во вать в спе ци аль ных 
проф союз ных ме роп риятиях, ко то рые нап рав ле-
ны на за щи ту миг ран тов;

3) воз мож нос ти че рез проф союзы по буж-
дать го су да рс тво к улуч ше нию по ло же ния миг-
ран тов путём при ня тий поп ра вок и из ме не ний в 
за ко ны;

4) воз мож нос ти вес ти диа лог че рез проф-
союзы с ра бо то да те ля ми по воп ро сам за ра бот-
ной пла ты, ра бо че го вре ме ни, ох ра ны тру да, ка-
че ст ва жилья и т.д.;

5) сот руд ни че ст ва меж ду проф союза ми на 
гло баль ном уров не с целью обес пе чить соб лю-
де ние прав тру до вых миг ран тов.

По на ше му мне нию, дан ная Кон вен ция под-
ле жит ра ти фи ка ции и в слу чае при ня тия необ-
хо ди мо при ве де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан в соот ве тс твии с Кон вен цией для 
за пол не ния про бе лов в дей ст вую щем тру до вом 
за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Та ким об ра зом, в свя зи со всем вы ше пе ре-
чис лен ным мы пред ла гаем в за кон Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан «О про фес сио наль ном союзе» внес ти 
из ме не ния, ко то рые долж ны быть нап рав ле ны 
на обес пе че ние тру до вым миг ран там следую-
щих прав:
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1. Пра во быть чле ном, а рав но воз мож - 
нос ть учас тия в ор га ни за ции дея тель ности 
профсою зов. 

2. Соз да ние проф союз ных ор га ни за ций 
тру до вы ми миг ран та ми.

3. Сле до ва тель но, зак ре пить пра во на воз-
мож нос ть объеди не ния в ас со циации с проф-
союза ми, соз дан ны ми граж да на ми. 

В реалиях сов ре мен но го Ка за х стана необ-
хо ди мо бо лее тща тель но по дойти к раз ра бот ке 
ме ха низ мов за щи ты прав тру до вых миг ран тов 
для то го, чтобы сох ра нить ба ланс прав, сво бод 
и за кон ных ин те ре сов меж ду все ми участ ни ка-
ми тру до вых от но ше ний в рам ках со ци ально го 
парт нерс тва на рес пуб ли канс ком, ре гиональ-
ном, мест ном уров нях. 
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Дос хо жаев Б.

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу  
жә не сот бұй ры ғы

Бұл ма қа ла да бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу жә не сот бұй ры ғы аза
мат тық сот ісін жүр гі зу дің бір тү рі ре тін де қа рас ты рыл ған. Бұй рық 
ар қы лы іс жүр гі зу дің та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу ден, құ қық ту ра
лы дау дың дау сыз та лап тар дан айыр ма шы лық та ры ту ра лы сөз қоз
ға лып, бір не ше ға лым дар дың көз қа рас та ры кел ті ріл ген. Со ны мен 
қа тар, сот ак ті сі ре тін де сот бұй ры ғы ның сот ше ші мі нен мә ні, құ
ры лы мы, ат қа ры лу тәр ті бі бо йын ша айыр ма шы лық та ры қа рас ты рыл
ған. Сот бұй ры ғын шы ға ру тәр ті бі нің іс жүр гі зу ші лік ерек ше лік те рі 
ба ры на да кө ңіл бө лі ніп, олар же кеже ке ата лып өт кен. Қо ры та ке ле, 
бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу ді та лап қою бо йын ша қайта қа рауға жол 
бер меу мақ са тын да сот бұй ры ғы ның заң да көз дел ген құ ры лы мын 
дә лел деу бө лі гі мен то лық ты ру ту ра лы ұсы ныс жа са ла ды.

Түйін сөз дер: бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу, сот бұй ры ғы, дау сыз та
лап тар, құ қық ту ра лы дау, сот қаулы ла ры ның заң ды лы ғы, сот қаулы
ла ры ның не гіз ді лі гі, сот ше ші мі, сот ак ті сі.

Doskhozhaev B.

The content of the judgment in 
civil cases

The article is dedicated to the mandatory production and the injunc
tion as one of the types of civil legal proceedings. Additionally points of 
view of a number of authors on differences of mandatory production from 
the claim, and dispute on the right from the indisputable requirement are 
considered. Differences on essence, structure, an order of performance 
of the injunction, as judicial act from the judgment are also discussed. 
Special attention is given to procedural features of an order of pronounce
ment of the injunction and they are listed separately. In the conclusion, for 
elimination of revision of mandative production within claim production 
the offer on addition of the motivation part to the structure of the injunc
tion was made.

Key words: mandatory production, court order, undisputable claims, 
dispute on right, legality of judicial decisions, validity of judicial decisions, 
court decision, judicial act.

Дос хо жаев Б.

При каз ное произ во дс тво  
и су деб ный при каз

В статье при каз ное произ во дс тво и су деб ный при каз расс мат ри
вают ся как один из ви дов граж данс ко го су доп роиз во дс тва. Так же в 
статье исс ледует ся точ ка зре ния ряда ав то ров об от ли чии при каз но
го произ во дс тва от ис ко во го, спо ра о пра ве – от бесс пор но го тре бо
ва ния. Расс мот ре ны от ли чия по сущ нос ти, ст рук ту ре, по ряд ку ис пол
не ния су деб но го при ка за, как су деб но го ак та от су деб но го ре ше ния. 
Уде ле но осо бое вни ма ние про цес суальным осо бен нос тям по ряд ка 
вы не се ния су деб но го при ка за. В зак лю че ние, в це лях уст ра не ния пе
рес мот ра при каз но го произ во дс тва в по ряд ке ис ко во го произ во дс
тва вне се но пред ло же ние о до пол не нии ст рук ту ры су деб но го при ка
за мо ти ви ро воч ной час тью.

Клю че вые сло ва: при каз ное произ во дс тво, су деб ный при каз, 
бесс пор ные тре бо ва ния, спор о пра ве, за кон ность су деб ных по с
танов ле ний, обос но ван ность су деб ных по станов ле ний, су деб ное ре
ше ние, су деб ный акт.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      149

ӘОЖ 347.94 Дос хо жаев Б.
 «Әді лет» жо ға ры құ қық мек те бі, Кас пий уни вер си те ті,  

Қазақстан Республикасы, Ал ма ты қ.  
E-mail: baha-uragan85@mail.ru 

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат-
тық іс жүр гі зу ко дек сі нор ма ла ры мен рет те ле тін аза мат тық сот 
ісін жүр гі зу дің же ңіл де тіл ген тү рі бо лып са на ла ды жә не атал-
ған ко де кс тің «Бі рін ші са ты да ғы сот та іс жүр гі зу» деп ата ла тын 
2-бө лі мі нің 1-бө лім ше сін де 13-та рау бо лып орын ал ған. 

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу мен сот бұй ры ғы – түр лі ұғым дар, 
се бе бі бі рін ші сі, сот ісін жүр гі зу дің тү рі, ал екін ші сі, қойыл ған 
дау сыз та лап бо йын ша шы ға рыл ған сот тың қаулы сы бо лып са-
на ла ды. Сот бұй ры ғы ұғы мын анық тау дан бұ рын бұй рық ар қы-
лы іс жүр гі зу дің мә ні не аз дап тоқ та ға ны мыз жөн. 

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу дің бас ты ай қын ерек ше лі гі құ-
қық ту ра лы дау дың бол мауы, яғ ни, аза мат тық іс ті қа раудың 
бұл тәр ті бі дау сыз та лап тар ды қа рау деп ата ла ды. Қол да ныс-
та жүр ген заң на ма да құ қық ту ра лы дау пай да бол ған жағ дайда 
туын да ған мә се ле ні та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу ар қы лы қа-
рап, ше шу мүм кін ді гі қа рас ты рыл ған.

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу де құ қық ту ра лы дау дың бол мауы 
ше шім мен сот бұй ры ғы сияқ ты сот ак ті ле рі нің мә нін ерек ше-
лен ді ре тін бел гі лер дің бі рі. 

Н.К. Мяс ни ко ва ның ойын ша, құ қық ту ра лы дау дың ұғы-
мын оның қа ты су шы ла ры ның тек ке ліс пеуші лік те рі мен те ңес-
ті ру ке рек емес, се бе бі пі кір лер дің қай шы лы ғы мен сәй кес сіз-
ді гі бол мауы да мүм кін – та рап тар ұсы ныл ған та лап қа қар сы 
бел сен ді қар сы лық көр се тіп қа на қой май, со ны мен қа тар өзі нің 
мін дет те рін орын дау дан бас тар ту ла ры мүм кін [1, 61 б.].

Құ қық ту ра лы дау, күр де лі заң ды құ рам бо ла тұ ра, екі заң-
ды фак ті: бі рі тұл ға ның та ла бы нан, екін ші сі, осы та лап тың бас-
қа тұл ға мен ерік ті орын дал мауы нан тұ ра ды де ген М.М. Не на-
шев тің пі кі рін де [2].

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу де заң тұр ғы сы нан құ қық ту ра-
лы дау дың жоқ ты ғы – мін дет ті тұл ға жа ғы нан нақ ты мо йын-
да мау дың жоқ ты ғын тұс пал дай ды, яғ ни құ қық ту ра лы дау дың 
жоқ ты ғы де ге ні міз бо рыш кер, өзі нің мін де тін «бел сен ді» орын-
да май тұ ра, оны жоқ қа шы ғар майт ын жағ дай. «Құ қық ту ра лы 
дау», со ны мен қо са «құ қық ту ра лы дау дың жоқ ты ғы» тер мин-
де рі бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу де жа рам сыз, бұл жағ дайда бо-
рыш кер жа ғы нан нақ ты мо йын да мау дың жоқ ты ғы ту ра лы айт-
қа ны мыз жөн бо лар. 

БҰЙ РЫҚ АР ҚЫ ЛЫ  
ІС ЖҮР ГІ ЗУ  

ЖӘ НЕ СОТ БҰЙ РЫ ҒЫ
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Бұй рық ар қы лы  іс жүр гі зу  жә не сот бұй ры ғы

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат тық іс жүр-
гі зу ко дек сі нің 143-ба бы на сәй кес, егер арыз бен 
қо са бе ріл ген құ жат тар да құ қық ту ра лы дау бол-
са, сот ұйға рым шы ға ру ар қы лы арыз ды қа был-
дау дан бас тар та ды. Та рап тар ара сын да құ қық-
тық дау бол ған дық тан, тиі сін ше, өн ді ріп алу шы 
та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу тәр ті бі мен бұ зыл-
ған құ қы ғын қор ғауға қол жет кі зе ала ды.

Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу дің нә ти же сін де 
сот бұй ры ғы деп ата ла тын сот ак ті сі шы ға ры ла-
ды. Сот бұй ры ғын шы ға ру тәр ті бі нің іс жүр гі зу-
ші лік ерек ше лік те рі ба ры на да кө ңіл бө лу ке рек. 
Атап айт қан да: 

– сот бұй ры ғы мә лім дел ген та лап тар дың мә-
ні бо йын ша тү сі нік те ме бе ру үшін та рап тар ды 
ша қы ру сыз шы ға ры ла ды;

– егер бо рыш кер шы ға рыл ған бұй рық ты орын-
дау ға қа тыс ты сот қа қар сы лық біл дір ген жағ дайда, 
сот бұй ры ғы бо рыш кер үшін мін дет ті бол майды;

– сот бұй ры ғы оны шы ғар ған сот пен жойы-
луы мүм кін;

– егер бо рыш кер сот бұй ры ғын орын дау-
ға қар сы лық біл ді ріл ме се, 10 күн өт кен соң сот 
мәж бүр леп орын да ту мақ са тын да мөр мен куә-
лан ды рыл ған оның екін ші да на сы өн ді ріп алу-
шы ға бе рі ле ді;

– сот бұй ры ғы тек бұй рық ар қы лы сот ісін 
жүр гі зу тәр ті бін де ға на шы ға ры луы мүм кін.

Т.А. Са вель ева ның ойын ша, сот бұй ры ғы – 
мін дет ті тұл ға лар ға сай ат қа рылуына жа рам ды 
бел гі лі ма те ри ал ды-құ қық тық та лап тың заң ды 
не ме се же ке тұл ға ға жа та тын ды ғы на қа тыс ты 
сот тық би лік ор га ны ның ак ті сі [3]. 

Шы ны мен, сот бұй ры ғы – бұл өн ді ріп алу-
шы ның заң да көз дел ген та лап та ры бо йын ша ақ-
ша лай со ма сын өн ді ріп алу не ме се мү лік ті та лап 
ету ту ра лы, бір уа қыт та ат қа ру шы құ жат тың кү-
ші не ие сот қаулы сы [4]. 

Сот бұй ры ғы ның құ қық тық та би ға ты ше-
шім мен ұқ сас де ген пі кір лер де кез де се ді. Бе-
ріл ген көз қа рас пен ке лі су қи сын сыз дау, се бе бі 
ше шім мә ні бо йын ша іс ті қа рап, ше шу қор тын-
ды сын да, яғ ни сот та іс ті қа рау са ты сы нан ке йін  
шы ға ры ла ды. Бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу де іс ті 
қа рау са ты сы бол майды.

Сот бұй ры ғы мен ше шім бел гі лі ұқ сас қа-
сиет тер ге ие:

– бі рін ші са ты со ты мен шы ға ры ла ды;
– мә лім дел ген та лап бо йын ша сот ак ті сі нен 

тұ ра ды;
– заң мен бе кі тіл ген маз мұ ны бар;
– би лік тік жар лық тар дан тұ ра ды;
– бел гі лі тәр тіп пен ша ғым да ну ға жа та ды. 
Г.Л. Осо ки на ның ойын ша, ше шім мен сот 

бұй ры ғы құ қық қол да ну ак ті ле рі сияқ ты үш не-

гіз бо йын ша ерек ше ле нуі мүм кін [5].
Бі рін ші ден, сот та қор ға ну ны са ны бо йын-

ша: ше шім бо йын ша қор ға ну дың ны сан да ры 
кез-кел ген суб ъек тив ті құ қық тар, бос тан дық тар, 
заң ды мүд де лер бо лып та бы ла ды. Сот бұй ры ғы 
бо йын ша сот та қор ға ну дың ны са ны заң мен шек-
тел ген нақ ты та лап тар дан тұ ра тын тек суб ъек-
тив ті құ қық тар бо лып та бы ла ды.

Екін ші ден, суб ъек тив ті құ қық не ме се мүд де 
ту ра лы дау дың бар бо луы бо йын ша: ше шім дер 
іс тер дің дау лы да (та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу, 
ерек ше та лап қою ар қы лы іс жүр гі зу), дау сыз да 
(ерек ше іс жүр гі зу) ка те го рияла ры бо йын ша шы-
ға ры ла ды. Сот бұй ры ғы іс тер дің тек дау сыз (суб-
ъек тив ті құ қық ту ра лы дау дың жоқ ты ғын біл ді-
ре ді) ка те го рияла ры бо йын ша шы ға ры ла ды. 

Үшін ші ден, аза мат тық іс жүр гі зу ші лік (аза-
мат тық іс жүр гі зу ші лік тү рі) тәр ті бі бо йын ша: 
ше шім жа рыс па лы лық аза мат тық іс жүр гі зу ші-
лік түр дің шең бе рін де шы ға ры ла ды. Сот бұй ры-
ғы сот оты ры сы нан тыс, сот та іс қа раусыз жә не 
тү сі нік те ме ле рін тың дау үшін тұл ға лар ды ша-
қы ру сыз іс ті қа раудың жә не ше шу дің іс жүр гі зу-
ші лік нә ти же сі бо лып кө рі ніс бе ре ді.

Ше шім мен сот бұй ры ғы ның бе ріл ген ерек-
ше лік те рі не ше шім нің әр қа шан төрт (кі ріс пе, си-
пат тау, дә лел деу жә не ре зо лю тив ті) бө лік тен, ал 
сот бұй ры ғы ның екі (кі ріс пе жә не ре зо лю тив ті) 
бө лік тен тұ ра ты нын қо су ға бо ла ды. Бұ дан бас-
қа, ше шім ке ңе су бөл ме сін де шы ға ры ла ды, сот 
бұй ры ғы ның ке ңе су бөл ме сін де шы ға ры лу мін-
дет ті лі гі қа рас ты рыл ма ған. Ше шім мен сот бұй-
ры ғы ша ғым да ну тәр ті бі не қа рай да ерек ше ле не-
ді, сот бұй ры ғын ша ғым дау үшін сот қа ауыз ша 
қар сы лық айту жет кі лік ті, ал ше шім тек жаз ба-
ша түр де ша ғым да луы мүм кін. 

Заң ды кү ші не ен бе ген ше шім дер жа риялан-
ған нан ке йін  өз ге ріс сіз дік қа сиетін иеле не ді: 
оны қа был да ған сот тың оны өз гер ту ге не ме се 
жоюға құ қы ғы жоқ, бұл бұй рық қа тән деп тіп тен 
айтуға кел мейді.

Бұ дан бас қа, сот бұй ры ғы маз мұ ны на 
қойыла тын та лап тар жай лы айт ар бол сақ, олар 
ше шім дер үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
аза мат тық іс жүр гі зу ко дек сі нің 218-ба бын-
да көр се тіл ген та лап тар дан ерек ше ле не ді деп 
айт уы мыз ға да бо ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның аза мат тық іс жүр гі зу ко дек сі нің 146-ба-
бын да сот бұй ры ғы на қойыла тын та лап тар көр-
се тіл ген.

С.К. За гай но ва ның ойын ша, ше шім ге 
қойыла тын заң ды лық, не гіз ді лік жә не дә лел ді-
лік та лап та ры сот ак ті ле рі нің бас қа түр ле рі не де 
(ұйға рым дар, қаулы лар, сот бұй ры ғы) қойылуы 
тиіс [6].
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Іс жүр гі зу ші лік құ жат ре тін де (Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның аза мат тық іс жүр гі зу ко дек сі-
нің 146-ба бы) сот бұй ры ғы ның маз мұ ны ше шім-
нің кі ріс пе, дә лел деу жә не ре зо лю тив ті бө лім-
де рі нің қыс қар тыл ған кө шір ме сін көр се те ті ні 
кез дей соқ емес. 

Сот та іс жүр гі зу лер ді же ңіл де ту сот ак ті ле-
рі нің тү рі мен маз мұ ны на қа тыс ты же ңіл де ту дің 
ар қа сын да орын дал мауы тиіс. Осы ған орай, сот 
бұй ры ғы на мін дет ті дә лел деу ту ра лы ере же ні 
ен гі зу қа жет. Сот қол да на тын құ қық тың нор-
ма ны көр се тіп қа на қой май, со ны мен қа тар сот 
бұй ры ғы ның шы ға ры лу се бе бі не, кел ті ріл ген 
дә лел дер ге ба ға бе рі луі қа жет.

Іс жүр гі зу дің бас тап қы ке зе ңін де сот бұй ры-
ғы, өн ді ріп алу шы мен көр се тіл ген дә лел дер дің 
нақ ты лы ғы ның жо ға ры дә ре же сі не орай, іс жүр-
гі зу ді жыл дам да ту мақ са тын да ре сім дел ген қо ры-
тын ды сот қаулы сы ның тек жо ба сы бо лып кө рі ніс 
бе ре ді. Ше шім кү ші не ие сот ак ті сі бо лып бұй рық 
тек сот пен қа был дан ған соң, оны мен іс тің мән-
жай ла ры анық тал ған да іс ке асы ры ла ды (өн ді ріп 
алу шы ға сот бұй ры ғын бе ру мен біл ді рі ле ді). 

О.Н. Зд рок тың ойын ша, құ қық тық сал да ры 
бо йын ша сот бұй ры ғы сот ісін жүр гі зу дің бас қа 
түр ле рін де кез де се тін сот ісін жүр гі зу ді қоз ғау ту-
ра лы ұйға рым ға ұқ сас ма ғы на дан тұ ра ды, – оның 

шы ға ры луы бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу тәр ті бін де 
іс ті қа рау үшін не гіз ба рын ай ғақ тайды [7]. 

Сот бұй ры ғы – бұл сот тың ке ңе су бөл ме сін-
де же ке, заң мен бел гі лен ген іс жүр гі зу ші лік тәр-
тіп ті сақ тай оты рып, қойыл ған ақ ша лай не ме се 
мү лік тік та лап бо йын ша бе рі ле тін қо ры тын ды 
тұ жы рым нан тұ ра тын жә не ат қа ру шы құ жат бо-
лып та бы ла тын сот тың бі рін ші инс тан циясы ның 
би лік тік ак ті сі.

Қа зір гі уа қыт та бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу 
сот ісін жүр гі зу дің же ңіл де тіл ген тү рі, ал сот 
бұй ры ғы – заң шы ға ру тү рін де ше шім мен те-
ңес ті рі ле тін, бі рақ тә жі ри бе де он дай бол майт ын 
сот тың бі рін ші инс тан циясы ның қаулы сы. Бұл 
сот бұй ры ғы ның кү шін те ріс ке шы ға ру қа сиеті-
нің бол мауы мен бай ла ныс ты. Сот бұй ры ғы ның 
құ ры лы мы на ше шім нің жағ да йын  кел ті ру үшін 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат тық іс жүр-
гі зу ко дек сі нің 146-ба бы на қо сым ша ен гі зу ке-
рек де ген ой туады, атап айт қан да сот бұй ры ғы 
бө лім де рін (кі ріс пе, си пат тау, дә лел деу жә не ре-
зо лю тив ті) жә не олар дың маз мұ нын анық тау ке-
рек. Дә лел ді лік қа сиеті мен дә лел деу бө лі мі нің 
бо луы сәй ке сін ше, бұй рық ар қы лы іс жүр гі зу 
тәр ті бін де мүд де лі тұл ға ның мә лім де ген та ла-
бын та лап қою бо йын ша іс жүр гі зу тәр ті бін де 
қайта қа рауды бол дыр мауға мүм кін дік бе ре ді.
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Двуедин ный  подход мирового  
соглашения: про цес суально и 

ма те ри альнопра во вой

В статье расс мот рен по зи тив ный ме тод расс мот ре ния де ла в 
граж данс ком су доп роиз во дс тве, об ла даю щий про цес суально и ма
те ри альнопра во выми вы го дами, то есть ми ро вое сог ла ше ния, с уче
том ут ве рж де ния нес коль ких ав то ров на счет ми ро во го сог ла ше ния. 
Расс мот рен досье на проект Граж данс ко го про цес суально го ко дек са 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 5 ян ва ря 2015 го да. В нас тоящее вре мя ми
ро вое сог ла ше ние мо жет счи тать ся видом раз ре ше ния конф лик та и 
об ла дает ря дом преиму ще ств.

Клю че вые сло ва: пра во, суд, про цесс, сог ла ше ние, су доп роиз  
во дс тво.

Amangeldiyev M.M.

The settlement agreement within 
its nature has a dual methods 
in procedural and substantive 

aspects

The article describes the method of positive consideration of the case 
in civil proceedings. A settlement agreement that has procedural and subA settlement agreement that has procedural and sub settlement agreement that has procedural and sub
stantive benefits. Furthermore, adding a few statements by a number of 
authors about the settlement agreement. Considered the draft Code of 
Civil Procedure of the Republic of Kazakhstan on January 5, 2015. Cur
rently, the settlement agreement can be considered as conflict resolution 
and seem to have many advantages.

Key words: law, the court process, the agreement proceedings.

Аман гел диев М. М.

Өз та би ға тын да та ту ла су  
ке лі сі мі екі тә сіл ді,  

про цес суал дық жә не  
ма те ри ал дық ас пек ті ле рін  

қам тыйт ын бо лып та бы ла ды

Ма қа ла аза мат тық сот ісін жүр гі зу тәр ті бі мен іс ті оң қа рау әді
сін си пат тайды. Та ту ла су ке лі сі мі про цес суал дық жә не ма те ри ал дық 
ар тық шы лық та ры бар еке нін си пат тайды. Та ту ла су ке лі сі мі бо йын ша 
бір қа тар ав тор лар дың ой пі кір ле рі ес ке ріл ген. 5 қаң тар, 2015 жыл
ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық іс жүр гі зу Ко дек сі жо ба
сы ның де рек на ма сы си пат тал ған жә не ба ға лан ған. Қа зір гі уа қыт та, 
та ту ла су ке лі сі мі жан жал дар ды ше шу ре тін де қа рас ты ры ла тын жә не 
көп те ген ар тық шы лық та ры бар бо лып есеп те ле тін сот ісін жүр гі зу 
тә сі лі деп айтуға бо ла ды.

Тү йін  сөз дер: құ қық, сот, про цесс, ке лі сім, сот ісін жүр гі зу.
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Пра во сто рон для дос ти же ния ми ро во го сог ла ше ния и в то-
же вре мя раз ре шения за вя зав шегося меж ду сто ро на ми граж-
данс ко-пра во вого спора вы те кает из прин ци па дис по зи тив-
нос ти, сог лас но ко то ро му ли ца, участ вующие в де ле, имеют 
воз мож нос ть рас по ря жать ся от но ся щи ми ся им ма те ри альны ми 
и про цес суальны ми пра ва ми.

Как из ве ст но, ра нее в ГПК поч ти не зак лю ча лось тре бо-
ва ний к со дер жа нию и про це ду ре под пи са ния и ут ве рж де ния 
ми ро вых сог ла ше ний. Но в нас тоящее вре мя ГПК до пол нен 
гла вой 17, рег ла мен ти рующей по ря док зак лю че ния ми ро во го 
сог ла ше ния, его фор му и со дер жа ние, по ря док его ут ве рж де-
ния су дом, а так же ис пол не ние ми ро во го сог ла ше ния. Это из-
ме не ние счи тает ся од ним из по зи тив ных сд ви гов. Се год ня же у 
сто рон боль ше воз мож нос тей по вы ра бот ке ус ло вий ми ро во го 
сог ла ше ния. Глав ное, что бы это дей ст вие они со вер ша ли доб-
ро воль но, по ни ма ли его зна че ние и пос ледст вия, что бы дан ные 
дей ст вия не на ру ша ли за кон, что бы его ус ло вия не про ти во ре-
чи ли за ко ну и не на ру ша ли пра ва дру гих (кро ме сто рон) лиц.  И 
имен но в соот ве тс твии с эти ми по ло же ниями сфор му ли ро ва на 
но вая ре дак ция гла вы 17 ГПК о при ми ри тель ных про це ду рах.

Пра во  сто рон  за кон чить  де ло  зак лю че нием  ми ро во го  
сог ла ше ния яв ляет ся их осо бым, спе ци фи чес ким пра вом до-
пол не ния к при над ле жа щим им об щим пра вам. 

В про цес суаль ном пра ве ми ро вая сдел ка от ли чает ся от граж-
данс ко-пра во вой тем, что она: 1) ка сает ся спор но го пра во от но-
ше ния, уже став ше го пред ме том су деб но го про цес са; 2)  она со-
вер шает ся в при су тс твии су да, а иног да да же и при его учас тии, 
в лю бом слу чае – она до во дит ся до све де ния су да; 3) на ко нец, 
для ее зак лю че ния установ ле ны осо бые фор мы. Ис хо дя из из-
ло жен но го, Е.В. Вась ковс кий пред по ла гал, что про цес суальная 
ми ро вая сдел ка предс тав ляет со бой по су ще ст ву то же, что и 
граж данс ко-пра во вая ми ро вая сдел ка, а по то му ус ло вия ее дей-
ст ви тель ности долж ны ос но вы вать ся на нор мах ма те ри ально го 
пра ва, и толь ко фор ма со вер ше ния и про цес суальные пос ледс-
твия оп ре де ляют ся про цес суальны ми нор ма ми.

Та ким об ра зом, оп ре де ле ние «ми ро вой сдел ки», имен но как 
сдел ки в граж данс ко-пра во вом смыс ле, бы ло выз ва но зна чи-
тель ным вни ма нием, ко то рое уде ля лось ее соот ве тс твию имен-
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но нор мам граж данс ко го пра ва. Суд фак ти чес ки 
не конт ро ли ро вал зак лю че ние ми ро вой сдел ки, 
единст вен ным тре бо ва нием бы ло ин фор ми ро ва-
ние су да об ее дос ти же нии. Но про цес суальные 
пос ледс твия нас ту па ли: де ло, окон чен ное ми ро-
вой сдел кой, не мог ло быть во зоб нов ле но. Но 
нын че, в проек те ГПК РК точ но ука за но, что 
ми ро вое сог ла ше ние ут ве рж дает ся су дом в ч. 3 
ст. 175 ГПК, тем са мым удос то ве ряя, что су ще-
ст вует конт роль над та ки ми  сог ла ше ниями. 

В сов ре мен ной нау ке граж данс ко го про-
цес суально го пра ва нет еди но го под хо да к оп-
ре де ле нию сущ нос ти ми ро во го сог ла ше ния. 
Проана ли зи руем не ко то рые из вс тре чающих ся 
в ли те ра ту ре оп ре де ле ний ми ро во го сог ла ше-
ния. Од ни ав то ры ми ро вое сог ла ше ние оп ре-
де ляют как рас по ря ди тель ное дей ст вие сто рон 
по взаим но му уре гу ли ро ва нию воз ник ше го ма-
те ри ально-пра во во го спо ра на взаи моп рием ле-
мых ус ло виях и прек ра ще нию воз буж ден но го 
су дом де ла. Вст реч ное во ле изъяв ле ние сто рон 
ос но вы вает ся при этом на взаим ных ус туп ках, 
пос кольку они са ми оп ре де ляют объем суб ъек-
тив ных прав, реали зуемых по взаим но му сог ла-
ше нию. Здесь мож но ска зать кри ти чес кое за ме-
ча ние сле дующе го со дер жа ния: воз буж ден ное 
су дом граж данс кое де ло и прек ра щает ся су дом, 
а не дей ст виями сто рон. Е.Г. Пуш кар оп ре де ляет 
су деб ное ми ро вое сог ла ше ние как зак лю чен ное 
сто ро на ми и ут ве рж ден ное су дом сог ла ше ние, в 
си лу ко то ро го ис тец и от вет чик пу тем взаим ных 
ус ту пок лик ви ди руют воз ник ший меж ду ни ми 
граж данс ко-пра во вой спор в про цес се по де лу. 
А.П. Ры жа ков по ла гает, что ми ро вое сог ла ше-
ние – это взаим ный до го вор сто рон об ус ло виях 
прек ра ще ния спо ра.  Как сдел ку, зак лю чен ную 
сто ро на ми при  расс мот ре нии де ла и ут ве рж ден-
ную су дом, по ко то рой ис тец и от вет чик пу тем 
взаим ных ус ту пок по-но во му оп ре де ляют свои 
пра ва и обя зан нос ти и прек ра щают воз ник ший 
меж ду ни ми су деб ный спор,  оп ре де ляет ми ро-
вое сог ла ше ние  М.С.  Ша ка рян.

Ав то ры од но го из ком мен та риев к ГПК счи-
тают, что суть ми ро во го сог ла ше ния сос тоит в 
дос ти же нии сто ро на ми до го во ра об ус ло виях 
раз ре ше ния ма те ри ально-пра во во го спо ра,  
вс ледс твие че го от па дает необ хо ди мос ть в даль-
нейшем су деб ном раз би ра тель ст ве.

Нуж но от ме тить, что необ хо ди мос ть в даль-
нейшем су деб ном раз би ра тель ст ве от па дает 
толь ко в слу чае ут ве рж де ния та ко го до го во ра 
су дом, в про тив ном слу чае де ло слу шает ся до 
его раз ре ше ния по су ще ст ву. В ч. 1 ст. 176 ГПК 
ука за но, что ми ро вое сог ла ше ние зак лю чает ся 

в пись менной фор ме и под пи сы вает ся сто ро-
на ми, а сог лас но ч. 2 ст. 176 ГПК оно долж но 
со дер жать сог ла со ван ные сто ро на ми све де ния 
об ус ло виях, раз ме ре и сро ках ис пол не ния обя-
за тель ств друг пе ред дру гом или од ной сто ро-
ной пе ред дру гой. То есть в ми ро вом сог ла ше-
нии мо гут со дер жаться ус ло вия об отс роч ке или 
расс роч ке ис пол не ния обя за тель ств от вет чи ком, 
ус туп ке прав тре бо ва ния, пол ном или час тич-
ном про ще нии ли бо приз на нии дол га, расп ре-
де ле нии су деб ных рас хо дов и иные ус ло вия, не 
про ти во ре ча щие за ко ну. Но ни в коем слу чае не 
до пус ти мо зак лю чать ми ро во го сог ла ше ния под 
от ла га тель ны ми ус ло виями. Сог лас но ч. 5 ст. 
176 ГПК: «Ми ро вое сог ла ше ние сос тав ляет ся и 
под пи сы вает ся в ко ли че ст ве эк зе мп ля ров, пре-
вы шающем на один эк зе мп ляр ко ли че ст во лиц, 
зак лю чив ших ми ро вое сог ла ше ние. Один из 
этих эк зе мп ля ров приоб щает ся су дом, ут вер див-
шим ми ро вое сог ла ше ние, к ма те риалам де ла». 
В ре зуль та те, в но вом ГПК чет ко ука за но, что 
спор мо жет быть раз ре шен толь ко с оформ ле ние 
меж ду сто ро на ми до го во ра в пись менном ви де. 
Это эф фек тив но иск лю чает воз мож нос ть непра-
во мер ных пос туп ков, та ких, как ес ли сто ро ны 
до го во ри лись уст но, но в ито ге од на сто ро на от-
ка зы вает ся или не приз нает в на ли чии та ко го до-
го во ра. 

В ито ге, ми ро вое сог ла ше ние яв ляет ся по 
своей сущ нос ти сог ла ше нием сто рон, в ко то ром 
они обус лов ли вают свои ма те ри альные пра ва и 
обя зан нос ти. С точ ки зре ния граж данс ко го про-
цес суально го пра ва, это рас по ря ди тель ное дей-
ст вие сто рон, точ но та кое же, как от каз от ис ка, 
приз на ние ис ка и т.п. Бо лее то го, это взаим ная 
дея тель ность сто рон по уре гу ли ро ва нию ма те-
ри ально-пра во во го спо ра. Как и ут ве рж да лось, 
ми ро вое сог ла ше ние приоб ре тает юри ди чес кое, 
про цес суальное зна че ние толь ко пос ле его ут ве-
рж де ния су дом. И на ко нец, ос нов ным пос ледс-
твием ут ве рж де ния ми ро во го сог ла ше ния су дом 
яв ляет ся прек ра ще ние произ во дс тва по де лу и 
как следс твие не воз мож нос ть вто рич но го об ра-
ще ния к су ду с тож дест вен ным ис ком.

Та ким об ра зом, ис хо дя из вы шеупо мя ну то го 
мож но зак лю чить над ле жа щее оп ре де ле ние ми-
ро во го сог ла ше ния сто рон. Ми ро вое сог ла ше ние 
по граж данс ко му де лу – это рас по ря ди тель ное 
дей ст вие сто рон по дос ти же нию сог ла ше ния (до-
го во ра) о по ряд ке уре гу ли ро ва ния ма те ри ально-
пра во во го спо ра на взаимо вы год ных ус ло виях, 
ут ве рж даемое су дом и вле ку щее прек ра ще ние 
произ во дс тва по де лу. Ми ро вое сог ла ше ние по 
своей на ту ре двуеди но об ла дает про цес суально 
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и ма те ри ально-пра во вые ас пек ты. Ма те ри ально-
пра во вое зна че ние вы ра жает ся в том, что сто ро-
ны пу тем сов мест ной дея тель ности са ми раз ре-
шают ма те ри ально-пра во вой спор, оп ре де ляют 
объем своих ма те ри ально-пра во вых прав и обя-
зан нос тей и тем са мым раз ре шают де ло по су-
ще ст ву. Сог лас но ч. 4 ст. 176, ес ли в ми ро вом 
сог ла ше нии от су тс твует ус ло вие о расп ре де ле-
нии су деб ных рас хо дов, они счи тают ся взаим но 
по га шен ны ми. Про цес суально-пра во вое зна че-
ние прояв ляет ся, во-пер вых, в необ хо ди мос ти 
ут ве рж де ния ми ро во го сог ла ше ния су дом и, во-
вто рых, вы ра жает ся  в про цес суаль ных пос ледс-
твиях прек ра ще ния произ во дс тва по де лу  –  не-
воз мож нос ти  заяв ле ния  тож дест вен но го  ис ка,  
воз мож нос ти при ну ди тель но го ис пол не ния.

За вер ше ние де ла пу тем зак лю че ния ми ро во-
го сог ла ше ния соот ве тс твует ин те ре сам сто рон. 
Бо лее то го, в ли те ра ту ре от ме чает ся, что за кон-
ным ин те ре сом судьи яв ляет ся ин те рес в том, 

что бы сто ро ны дос тиг ли ми ро во го сог ла ше ния. 
Поэто му судьи обя за тель но долж ны выяс нять у 
сто рон, не же лают ли они за вер шить де ло ми ро-
вым сог ла ше нием на всех ста диях про цес са. В 
част нос ти, на ста дии воз буж де ния граж данс ко го 
де ла судья мо жет выяс нить, имеют ся ли перс-
пек ти вы дос ти же ния ми ро во го сог ла ше ния при 
по да че ист цом ис ко во го заяв ле ния. На ста дии 
под го тов ки де ла к су деб но му раз би ра тель ст-
ву это мож но выяс нить, ког да ис тец и от вет чик 
од нов ре мен но вы зы вают ся на бе се ду с целью 
выяс не ния их взаим ных пре тен зий и воз ра же-
ний. При оп ро се сле дует выяс нить, не имеют ли 
они на ме ре ния зак лю чить ми ро вое сог ла ше ние. 
Воз мож но, в не ко то рых слу чаях судье сле дует 
не прос то раз ъяс нять пос ледс твия зак лю че ния 
ми ро во го сог ла ше ния, но и пояс нять сто ро нам, 
что ми ро вое сог ла ше ние яв ляет ся за кон ным спо-
со бом раз ре ше ния конф лик та и об ла дает ря дом 
преиму ще ств.
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Сеито ва Ж.Ж.

Ис то рия раз ви тия  
инс ти ту та банк ротс тва

В дан ной статье ав тор расс мат ри вает ис то рию раз ви тия и эта пы 
 станов ле ния инс ти ту та банк ротс тва и за ко но да тель ст ва о банк ротс
тве в Рес пуб ли ке Ка за хс тан. По ми мо это го, ав тор исследует пра во вое 
ре гу ли ро ва ние про цес сов банк ротс тва как од ну из са мых слож ных 
проб лем граж данс ко го пра ва. Ин те рес, прояв ляемый к это му осо
бо му ме ха низ му, оп ре де лен те ми за да ча ми и це ля ми, для ре ше ния 
ко то рых был соз дан дан ный инс ти тут. Как по ка за ло исс ле до ва ние, 
инс ти тут банк ротс тва имеет дли тель ную ис то рию. Ис то ри чес ки из
на чаль ный смысл сло ва «банк ротс тво» сво дил ся к ха рак те рис ти ке не
га тив ных ре зуль та тов хо зяй ст вен ной (эко но ми чес кой) дея тель ности 
ее участ ни ков. «Банк ротс тво» оз на ча ло фак ти чес кое ра зо ре ние суб
ъек тов эко но ми чес кой дея тель ности. 

Клю че вые сло ва: банк ротс тво, не сос тоя тель ность, долж ник, кре
ди тор, за ко но да тель ст во. 

Seitova Zh. Zh.

The history of the development 
of the institution of bankruptcy

In this article, the author reviews the history and development stages 
of the formation of the Institute of bankruptcy and bankruptcy laws in the 
Republic of Kazakhstan. In addition, the author examines the legal regula
tion of the bankruptcy process, as one of the most difficult problems of civ
il law. The interest in this particular mechanism, defined by the tasks and 
objectives for which the institution was established. The study showed that 
the institution of bankruptcy has a long history. Historically, the original 
meaning of the word «bankruptcy» was limited to the characterization of 
the negative results of the economic (economic) activity of its participants. 
«Bankruptcy» meant the ruin of the actual economic actors.

 Key words: bankruptcy, insolvency, the debtor, the creditor, the law.

Сеито ва Ж.Ж.

Банк рот тық тың инс ти ту ты ның 
дам уын ың та ри хы

Бұл ма қа ла да ав тор Ка зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы банк рот тық 
ту ра лы заң на ма мен банк рот тық инс ти тут тың да му та ри хы мен ка
лып та су ке зен де рін қа рас ты ра ды. Со ны мен қа тар, ав тор аза мат тық 
құ қық тың ең күр де лі тү рі бо лып та бы ла тын банк рот тық іс жүр гі зу
дің қу қық тық рет телуін  қа рас ты ра ды. Бұл ерек ше те тік ке қойыл ған 
қы зы ғу шы лық осы инс ти тут ті құ ру ар қы лы ше ші мін та бу ға ар нал
ған мін дет тер мен жә не мақ сат тар мен анық та ла ды. Зерт теу көр сет
кен дей банк рот тық инс ти ту ты ның ұзақ мер зім ді та ри хы бар. «Банк
рот тық» сө зі нің ал ғаш қы та ри хи ма ғы на сы ша ру ашы лық қыз мет тің 
қа ты су шы ла ры ның те ріс нә ти же ле рі нің си пат та ма сы ре тін де қол да
ныл ды. «Банк рот тық» эко но ми ка лық қыз мет ке қа ты су шы лар дың күй
реуі де ген ді біл дір ді.

Түйін сөз дер: банк рот тық, дәр мен сіз дік, қа рыз дар, не сиегер, 
заң на ма. 



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      157

УДК 347.918.347.736 Сеито ва Ж.Ж.
Казахский национальный университет имени аль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
E-mail: Janiya_seitova@mail.ru

Пра во вое ре гу ли ро ва ние про цес сов банк ротс тва (не сос тоя-
тель ности) яв ляет ся од ной из ак ту аль ных и слож ных проб лем 
граж данс ко го пра ва на про тя же нии уже нес коль ких сто ле тий. 
Ви ди мо, ин те рес, прояв ляемый об ще ст вен ностью к это му осо-
бо му ме ха низ му, обус лов лен те ми за да ча ми, для ре ше ния ко то-
рых, по су ти, прис по соб лен инс ти тут банк ротс тва. 

Как по ка за ло исс ле до ва ние, инс ти тут банк ротс тва имеет 
дли тель ную ис то рию. Бы ло вре мя, ког да пра во раз ре ша ло каз-
нить не сос тоя тель но го долж ни ка. Банк ро та при рав ни ва ли к во-
ру, на де ва ли на не го ошей ник и по ме ща ли у по зор но го стол-
ба. Не сос тоя тель ность ас со цииро ва лась с по зо ром. Нап ри мер, 
На по ле он срав ни вал не сос тоя тель но го долж ни ка с ка пи та ном, 
по ки нув шим ко раб ль, а факт не сос тоя тель ности расс мат ри вал 
как прес туп ле ние. И пус ть от за ко нов XII таб лиц, раз ре шав ших 
кре ди то ру раз ру бать не сос тоя тель но го долж ни ка на час ти, нас 
от де ляют сто ле тия и вни ма ние за ко но да те ля с те ла нес по соб-
но го пла тить долж ни ка пе реш ло на его иму ще ст во, от но ше ние 
к проб ле ме банк ротс тва как наи серь ез ней шей, наиост рей шей, 
тре бующей гиб ко го, про ду ман но го, эф фек тив но го пра во во го 
ре гу ли ро ва ния, сох ра ни лось и се год ня.

Ис то ри чес ки из на чаль ный смысл сло ва «банк ротс тво» сво-
дил ся к ха рак те рис ти ке не га тив ных ре зуль та тов хо зяй ст вен ной 
(эко но ми чес кой) дея тель ности ее участ ни ков. «Банк ротс тво» 
оз на ча ло фак ти чес кое ра зо ре ние суб ъек тов эко но ми чес кой 
дея тель ности. В сред ние ве ка, как счи тают исс ле до ва те ли, у 
итальянс ких ме нял, ста вив ших пе ред своими лав ка ми скамью 
для клиен тов, был обы чай ло мать ее пуб лич но в знак прек ра-
ще ния тор го вых опе ра ций в свя зи с не воз мож нос тью вып ла-
ты дол гов. Сло ман ная скамья (итальянс кое «banka rota») сим-
во ли зи ро ва ла фи нан со вый крах эко но ми чес ко го суб ъек та, а 
упот реб ле ние наз ван но го сим во ла по лу чи ло расп рост ра не ние 
в тор го вой прак ти ке для обоз на че ния са мо го фак та не сос тоя-
тель ности [1, c. 34]. 

По ут ве рж де нию уче ных Му хан бе то ва Т.И. и Ну ку ше-
ва  А.Г., с точ ки зре ния теории фирм, пред ло жен ной Ро нал дом 
Коу зом в пер вой по ло ви не прош ло го ве ка, ко то рая лег ла в ос-
но ву но во го нап рав ле ния в эко но ми чес кой тео рии, на зы ваемо-
го тео рией инс ти ту тов рын ка, банк ротс тво расс мат ри вает ся как 

ИС ТО РИЯ РАЗ ВИ ТИЯ 
ИНС ТИ ТУ ТА  

БАНК РОТС ТВА
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фор ма кри зи са. Боль шинс тво лю дей счи тают, 
что банк ротс тво и кри зис на предп риятии – это 
од но и то же. Од на ко на са мом де ле это не так 
– предп риятие под вер же но раз лич ным ви дам 
кри зи са (эко но ми чес ким, фи нан со вым, уп рав-
лен чес ким) и банк ротс тво – лишь один из них. 
Под банк ротст вом, как пра ви ло, мы по ни маем 
фи нан со вый кри зис, то есть нес по соб ность фир-
мы вы пол нять свои те ку щие обя за тель ст ва [2]. 

Сле дует от ме тить, что уче ны ми Гар вард-
ско го уни вер си те та выс ка зы ва лись и нес колько 
иные пред по ло же ния о проис хож де нии дан но го 
тер ми на. Так, Ис раель Трай ман в 1938 го ду пи-
сал, что «это сло во, ви ди мо, об ра зо ва лось ли бо 
от bank broken, ли бо от bench broken (клиен ты 
пе ре во ра чи ва ли стол, на ко то ром неу дач ли вый 
тор го вец ме нял день ги на пло ща ди ли бо прос то 
тор го вал)». В нас тоящее вре мя за пад ное за ко но-
да тель ст во ис поль зует тер мин «не сос тоя тель-
ность», так как су ще ст вует точ ка зре ния, что 
«банк ротс тво – это уго лов но-пра во вая сто ро на 
не сос тоя тель ности». Поэто му в боль шинс тве ст-
ран нор мы, ре гу ли рующие уго лов но-пра во вые 
воп ро сы, иск лю че ны из за ко нов о не сос тоя тель-
ности, ин кор по ри ро ва ны в уго лов ные ко дек сы и 
при ме няют ся толь ко по от но ше нию к фи зи чес-
ким ли цам. В США ли цо, в от но ше нии ко то ро-
го воз буж де ны про це ду ры банк ротс тва, во вре-
мя произ во дс тва счи тает ся не сос тоя тель ным, а 
пос ле су деб но го ре ше ния мо жет быть приз на но 
банк ро том [3, c. 161-163]. 

Хо тя по ня тие банк ротс тва ста ло свя зы вать ся 
с уго лов но-на ка зуемы ми дея ниями, все-та ки ос-
нов ная его при чи на, по мне нию Гри шаева С.П. и 
Але ни че вой Т.Д., ста ла свя зы вать ся не с не ра ди-
вос тью или злой во лей не сос тоя тель ных долж-
ни ков, а с эко но ми чес ки ми за ко на ми об ще ст ва, 
ос но ван но го на част ной собст вен нос ти.

В сло ва ре Оже го ва С.И. под «банк ро том» 
по ни мает ся не сос тоя тель ный долж ник, от ка зы-
вающий ся пла тить своим кре ди то рам вс ледс-
твие ра зо ре ния; под «банк ротст вом» не сос тоя-
тель ность, соп ро вож дающаяся прек ра ще нием 
пла те жей по дол го вым обя за тель ст вам, а под 
«не сос тоя тель ностью» от су тс твие де нег для оп-
ла ты своих обя за тель ств, ма те ри альная нео бес-
пе чен ность.

Пер вые за ко но да тель ные ак ты о банк ротс тве 
ис хо ди ли в ос нов ном из ква ли фи ка ции не сос-
тоя тель ности как прес туп ле ния. В даль нейшем, 
с рас ши ре нием и ус лож не нием хо зяй ст вен но-
эко но ми чес ких от но ше ний, ста ли приз на вать, 
что неп ла те жес по соб ность – ре зуль тат дей ст вия 
оп ре де лен ных обс тоя тель ств, нас туп ле ние ко то-

рых не вле чет за со бой при ме не ние лишь од них 
уго лов но-пра во вых мер воз дейст вия. В свя зи с 
этим не сос тоя тель ность долж ни ка в обя за тель-
ном по ряд ке не сво ди лась к приз на нию в его 
дей ст виях сос та ва прес туп ле ния. Вмес те с тем 
тю рем ное зак лю че ние про дол жа ло ви сеть над 
го ло вой лю бо го банк ро та так же, как по доз ре-
ние в том, что он ока зал ся в без вы ход ном по-
ло же нии по своему умыс лу. В нас тоящее вре мя 
так же в за ко но да тель ст ве од них ст ран на хо дит 
при ме не ние тер мин «банк ротс тво», а в дру гих 
– ис поль зо ва ние по ня тия «не сос тоя тель ность». 
Од нов ре мен но предп ри ни мают ся по пыт ки разг-
ра ни че ния смыс ла и со дер жа ния ука зан ных 
по ня тий, ко то рое сво дит ся к расс мот ре нию не-
сос тоя тель ности как пред ва ри тель ной оцен ки 
сос тоя ния долж ни ка, а банк ротс тво – в ка че ст ве 
окон ча тель но установ лен ной су дом нес по соб-
нос ти расп ла тить ся по своим обя за тель ст вам ли-
бо не сос тоя тель ности, соп ря жен ной с неп ра во-
мер ны ми дей ст виями. 

Как пи шет Ба рен бойм П., юри ди чес кая фор-
му ли ров ка по ня тия «не сос тоя тель ность» всег да 
раз ли ча лась в раз ных ст ра нах и не име ла юри-
ди чес ко го зна че ния. В Гол лан дии, нап ри мер, не-
сос тоя тель ность оз на ча ла нес по соб ность удов-
лет во рить тре бо ва ния кре ди то ров, во Фран ции 
мог ла при ме нять ся при фак ти чес кой пла те жес-
по соб нос ти долж ни ка, а в Ита лии – при вре мен-
ной неп ла те жес по соб нос ти.

В од ной и той же ст ра не по ня тие неп ла те-
жес по соб нос ти мо жет иметь раз ное зна че ние в 
слу чае при ме не ния раз ных про це дур банк ротс-
тва. Бо лее то го, тер ми ны «не сос тоя тель ность» и 
«банк ротс тво» по за ко но да тель ст ву ря да ст ран 
не сов па дают. Нап ри мер, сог лас но рос сийс ким 
за ко нам о банк ротс тве, «не сос тоя тель ность» и 
«банк ротс тво» яв ляют ся сло ва ми-си но ни ма ми 
и оз на чают приз нан ную су дом или объяв лен-
ную долж ни ком нес по соб ность в пол ном объеме 
удов лет во рить тре бо ва ния кре ди то ров по де-
неж ным обя за тель ст вам (ст. 2 За ко на РФ «О  не-
сос тоя тель ности (банк ротс тве)».

Как си но ни мы тер ми ны «не сос тоя тель ность» 
и «банк ротс тво» упот реб ляют ся и по за ко но да-
тель ст ву США. В ши ро ком смыс ле они трак-
туют ся, «как сос тоя ние аб со лют ной неп ла те жес-
по соб нос ти, при ко то рой в иму ще ст ве долж ни ка 
нас ту пи ло сос тоя ние, ха рак те ри зующееся пре-
вы ше нием его пас си ва над ак ти вом, а сам долж-
ник при обыч ном ве де нии де ла не мо жет по-
га сить своих фи нан со вых обя за тель ств, срок 
пла те жа по ко то рым нас ту пил» [4, c.  25]. 
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Сеито ва Ж.Ж.

На ря ду с этим, тер мин «банк ротс тво» рас-
с мат ри вает ся и в бо лее уз ком зна че нии, как 
част ный слу чай не сос тоя тель ности, ха рак те ри-
зующий ся тем, что долж ник на ме рен но со вер-
шает прес туп ное дея ние, на но ся щее злост ный 
вред и су ще ст вен ный ущерб ин те ре сам кре ди то-
ров, за ко то рое долж ник мо жет быть прив ле чен 
к уго лов ной от ве тст вен нос ти. Соот ве тст вен но, 
банк ротс тво в дан ном слу чае расс мат ри вает-
ся как уго лов но-пра во вая оцен ка не сос тоя тель-
ности.

В рос сийс кой пра во вой ис то рии вс тре чают ся 
раз лич ные ва ри ан ты смыс ло во го ис поль зо ва ния 
оп ре де ле ний не сос тоя тель ности и банк ротс тва. 
Наи боль ший ин те рес предс тав ляет пред ре во лю-
цион ный пе ри од, так как уро вень рос сийско го пра-
ва то го вре ме ни оце ни вает ся дос та точ но вы со ко. 

«Не сос тоя тель ность» выс ту па ла как ро до вое 
по ня тие, а «банк ротс тво» – вы де ляемое из не го 
ви до вое по ня тие. Еще в 1912 го ду Г.Ф.  Шер-
ше не вич пи сал, что банк ротст вом яв ляет ся 
«…  неос то рож ное или умыш лен ное при чи не ние 
долж ни ком ущер ба кре ди то рам пос редст вом 
умень ше ния или сок ры тия иму ще ст ва» [5, c. 48]. 

В до ре во лю ци он ном за ко но да тель ст ве Рос-
сии по ня тия не сос тоя тель ности и банк ротс тва 
на хо ди ли свое зак реп ле ние в раз ных нор ма тив-
ных ак тах. 

В част нос ти, в на ча ле 17 ве ка в «Русс кой 
Прав де» ис поль зуют ся по ня тия так на зы ваемой 
нес част ной не сос тоя тель ности, воз ник шей не по 
ви не долж ни ка, и яв но зло на ме рен ной не сос тоя-
тель ности, ког да долж ник ск ры вает ся от уп ла ты 
дол гов. Та кой же под ход был зак реп лен в «Банк-
ротс ком Ус та ве» 1740 го да. В 1785 го ду Ека те ри-
на II по ре ко мен до ва ла гиль дейско му ку пе че ст ву 
в Гра мо те на пра ва и вы го ды го ро дам Рос сийс-
кой им пе рии «банк ро тов иск лю чать», но ник то 
не имел предс тав ле ния, ка ким об ра зом. Впер вые 
в Рос сии Ус тав о банк ро тах был вве ден им пе ра-
то ром Пав лом в 1800 го ду. Он оп ре де лял бук-
вально все ас пек ты ре гу ли ро ва ния неп ла те жес-
по соб нос ти суб ъек тов граж данс ких пра во вых 
от но ше ний. Этот за ко но да тель ный акт дей ст во-
вал с из ме не ниями бо лее ве ка. По том на доб ность 
в нем от па ла в свя зи с ут ра той част ной собст-
вен нос ти. Про це ду ра банк ротс тва на чи на лась с 
доб ро воль но го заяв ле ния о своей неп ла те жес по-
соб нос ти в су де ли бо та ко го заяв ле ния по тре бо-
ва нию пуб лич но го но та риуса. Кре ди то ры так же 
мог ли нап ра вить в суд свои тре бо ва ния об оп ла-
те век се лей, конт рак тов и дру гих обя за тель ств. 
Ес ли долж ник не мог оп ла тить свои обя за тель-
ст ва, по ре ше нию су да его иму ще ст во по всей 

тер ри то рии го су да рс тва арес то вы ва лось. Кре ди-
то ры мог ли пре дос та вить ему отс роч ку пла те жа 
при по ру чи тель ст ве «на деж ных лю дей». Ес ли 
это го не проис хо ди ло, банк рот брал ся под ка-
раул ли бо при злост ном ук ло не нии отп рав лял ся 
в тюрь му. Вся кор рес пон ден ция банк ро та про-
ве ря лась при нем и кре ди то рах. В прес се пуб ли-
ко ва лось сооб ще ние о кон кур се – соб ра нии кре-
ди то ров. На кон кур се они из би ра ли по пе чи те лей 
(ку ра то ров) для раз бо ра сос тоя ния дел банк ро та, 
ор га ни за ции расп ро да жи его иму ще ст ва, а так же 
расп ре де ле ния по лу чен ных сумм меж ду кре ди-
то ра ми. Сок ры тие иму ще ст ва кре ди то ра ст ро го 
ка ра лось взыс ка нием с сок рыв ше го его стои мос-
ти, а с ук ры ва те ля ми банк ро тов за кон тре бо вал 
пос ту пать как с ук ры ва те ля ми прес туп ни ков. В 
пер вую оче редь удов лет во ря лись обя за тель ст-
ва церк ви и ра бот ни ков банк ро та. Мы ви дим, 
что пра ви ла бы ли очень жест ки ми, но имен но 
они поз во ля ли част но му предп ри ни ма тель ст ву 
эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние, не до пус кая 
«дол го вых це по чек». По ня тия «неп ла те жес по-
соб ность» и «банк ротс тво» ис поль зо ва лись и в 
пос леок тяб рьс кий пе ри од [6, c. 4].

Спе ци фи ка за ко но да тель ст ва о банк ротс тве 
зак лю чает ся в том, что его пра во вое при ме не-
ние поз во ляет, в пер вую оче редь, до бить ся уре-
гу ли ро ва ния от но ше ний меж ду де би то ра ми и 
кре ди то ра ми. Там, где в кри ти чес кой си ту ации 
долж ник не мо жет сп ра вить ся с бре ме нем сво-
их дол гов, инс ти тут банк ротс тва пре дос тав ляет 
воз мож нос ть, прив ле кая кре ди то ров, треть их 
лиц, мак си ми зи ро вать ак ти вы и ре сур сы долж-
ни ка, до бить ся как мож но пол но го рас че та по 
всем тре бо ва ниям. И в этом пла не сов ре мен ное 
за ко но да тель ст во о банк ротс тве ос но вы вает ся 
на прин ци пе про цес суально го плю ра лиз ма.

Нес мот ря на то, что за ко но да тель ст во о банк-
ротс тве в Рес пуб ли ке Ка за хс тан при ме няет ся 
уже бо лее двад ца ти лет, тем не ме нее, проб ле мы 
сла жен нос ти ме ха низ мов банк ротс тва, обес пе-
че ния ин те ре сов кре ди то ров в про це ду рах банк-
ротс тва, ор га ни за ции са мо го де лоп роиз во дс тва 
и осу ще ст вле ние про це дур ока зы вает ся еще не 
до кон ца ре шен ны ми. Как от ме чает Н. Ка ли ни-
чен ко: «Уп рав ляю щие, судьи, долж ни ки и кре-
ди то ры счи тают его (за ко но да тель ст во о банк-
ротс тве) не кой аморф ной субс тан цией, ко то рая 
не дает од ноз нач но го от ве та на боль шинс тво 
воп ро сов» [7, c. 18]. 

Пер вый за кон о банк ротс тве в на шей рес пуб-
ли ке был при нят 14 ян ва ря 1992 го да, ко то рый в 
ос нов ном пре дус мат ри вал ме ха низ мы са на ции и 
го су да рст вен ных вли ва ний, ко то рые в ус ло виях 
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то го вре ме ни при ве ли к неэф фек тив но му рас хо-
до ва нию цент ра ли зо ван но вы де ляемых средс тв 
без долж но го ре зуль та та. 

Вто рой за кон о банк ротс тве был при нят 
07.04.1995 Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан, имею щим си лу за ко на. Бы ло соз да-
но «Агент ство по реор га ни за ции и лик ви да ции 
предп рия тий» при Ми нис терс тве эко но ми ки РК, 
пе ре дан ное по том Гос ко ми му щест ву РК, ко то-
рое уш ло в ис то рию, так и пол но цен но не про ра-
бо тав из-за от су тс твия у это го рес пуб ли канс ко го 
ве до мс тва, пре бы вающе го в ро ли па сын ка – тер-
ри то ри аль ных ст рук тур по об лас тям. 

21 ян ва ря 1997 го да был при нят За кон РК 
«О  банк ротс тве» №67 (ны не ут ра тив ший си лу). 
Для реали за ции это го за ко на на прак ти ке по-
станов ле нием Пра ви тель ст ва РК №662 «О ме рах 
по ус ко ре нию про цес сов реор га ни за ции предп-
рия тий» от 25.07.1997 г. бы ло по ру че но де пар-
та мен ту уп рав ле ния го су да рст вен ным иму-
ще ст вом и ак ти ва ми МФ РК в установ лен ном 
по ряд ке соз дать ак ционер ное об ще ст во «Агент-
ство по реор га ни за ции и лик ви да ции предп рия-
тий» и его тер ри то ри альные ор га ны по об лас тям 
со 100-про це нт ной до лей го су да рс тва в его ус-
тав ном ка пи та ле [8].

Необ хо ди мос ть при ня тия в 1997 го ду За ко-
на РК «О банк ротс тве» бы ла про дик то ва на все 
ча ще вс тре чав ши ми ся в фи нан со во-хо зяй ст вен-
ной дея тель ности предп рия тий слу чаями, ког-
да предп риятие в си лу своей фи нан со вой нес-
та биль ности, неп ла те жес по соб нос ти не мог ло 
от ве тить по своим дол гам, в том чис ле и пе ред 
го су да рст вом.

На се год няш ний день дей ст вую щий но вый 
За кон РК «О реаби ли та ции и банк ротс тве» (с  из-
ме не ниями и до пол не ниями по сос тоя нию на 
29.12.2014 г). За ко ном РК «О реаби ли та ции и 
банк ротс тве» от 7 мар та 2014 го да су ще ст вен-
но из ме не ны по ря док расс мот ре ния су дом дел о 
реаби ли та ции и банк ротс тве, кри те рии оп ре де-
ле ния неп ла те жес по соб нос ти долж ни ка, рас ши-
рен по ня тий ный ап па рат за ко на [9].

Инс ти тут банк ротс тва в нас тоящее вре мя 
иг рает важ ную роль в об ще ст вен но-эко но ми-
чес ких от но ше ниях. За все вре мя  станов ле ния 
инс ти ту та банк ротс тва оно раз ви лось, ук ре пи-
лось и от ве чает на все воп ро сы, це ли и за да чи, 
свя зан ные с этой проб ле мой. Из го да в год он 
со вер шенс тво вал ся и дос тиг своего ре зуль та та, 
к ко то ро му шли дол гое вре мя. 

Сог лас но дей ст вующе му За ко ну РК от 
07.03.2014 «О реаби ли та ции и банк ротс тве» по-
ня тие банк ротс тво оп ре де ляет ся как приз нан ная 
ре ше нием су да не сос тоя тель ность долж ни ка, 
яв ляющаяся ос но ва нием для его лик ви да ции. 
Это оп ре де ле ние в пер вую оче редь раск ры вает 
юри ди чес кую сто ро ну про це ду ры банк ротс тва 
в Ка за х стане. Ука зан ным за ко ном су ще ст вен-
но из ме не ны по ря док расс мот ре ния су дом дел о 
реаби ли та ции и банк ротс тве, кри те рии оп ре де-
ле ния неп ла те жес по соб нос ти долж ни ка, рас ши-
рен по ня тий ный ап па рат за ко на [10].

Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На-
зар баев в од ном из своих Пос ла ний к на ро ду Ка-
за х стана оп ре де лил, что «…в це лях даль нейшей 
мо дер ни за ции и ди вер си фи ка ции эко но ми ки 
Ка за х стана долж ны при ме нять ся еди ные кри-
те рии при при ня тии ре ше ний о реаби ли та ции 
или банк ротс тве. Банк ротс тво долж но быть пос-
лед ним ша гом при не воз мож нос ти вос стано-
вить дея тель ность убы точ ных го су да рст вен ных 
предп рия тий» [11]. 

На са мом де ле, гло баль ные проб ле мы эко-
но ми ки мо гут быть ре ше ны толь ко при по мо щи 
ис поль зо ва ния комп лек са ме роп рия тий со ци-
ально го, эко но ми чес ко го, ад ми нист ра тив но-уп-
рав лен чес ко го ха рак те ра. 

Та ким об ра зом, ока за лось, что за кон о банк-
ротс тве – это вов се не па на цея от всех не до мо-
га ний ры ноч ной эко но ми ки, а необ хо ди мое и 
цент раль ное зве но в комп лек се са на ци он ных 
и ан тик ри зис ных ме роп рия тий. И от то го, нас-
колько усо вер шенс тво ван этот ме ха низм, нап-
ря мую за ви сит эф фек тив нос ть при ме не ния всех 
ос таль ных эко но ми чес ких ры ча гов.
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Кул му хан бе тов Ж.Г.

Ак ту альные проб ле мы  
при ме не ния нор ма тив ных  

по станов ле ний су да ми

В дан ной статье исс ле дует ся ряд ак ту аль ных проб лем, ка сающих
ся ро ли нор ма тив ных по станов ле ний в обес пе че нии единс тва су деб
ной прак ти ки. В част нос ти, расс мат ри вают ся воп ро сы, свя зан ные с 
при ме не нием нор ма тив ных по станов ле ний су да ми при раз ре ше нии 
де ла по су ще ст ву. 

Клю че вые сло ва: суд, нор ма тив ное по станов ле ние, ис точ ник 
пра ва. 

Kulmukhanbetov J.G.

Actual problems of the 
application of regulatory 

decisions by the courts

This paper examines a number of topical issues relating to the role of 
regulatory decisions to ensure the unity of jurisprudence. In particular, the 
issues associated with the use of regulatory decisions by the courts in ad
dressing and resolving the merits.

Key words: court, regulatory decision, a source of law.

Кулмуханбетов Ж.Г. 

Соттардың нормативтіқ 
қаулысының актуалдық 

мәселесі

Бұл мақалада сот тәжірибесінің бірлігін қамтамасыз етудегі 
нормативтік қаулылары рөліне қатысты өзекті мәселелер бірқатар 
зерттейді. Атап айтқанда, іс мәнді кездегі соттар шешімдерің 
нормативтік қаулыларын  қолдануы мәселелер қарастырылған.  

Түйін сөздер: Сот, нормативтік қаулы, құқықтың қайнар көзі.
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Выс шая шко ла пра ва «Әдiлет» Кас пийско го об ще ст вен но го  

уни вер си те та, Рес пуб ли ка Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
E-mail: k_johny@mail.ru

В пра воп ри ме ни тель ной дея тель ности го су да рст вен ных 
ор га нов по обес пе че нию эф фек тив но го воз дейст вия пра во вых 
норм на об ще ст вен ные от но ше ния ог ром ная роль от во дит ся 
су дам, осо бен но на сов ре мен ном эта пе, ха рак те ри зующим ся 
быст рым про цес сом фор ми ро ва ния и раз ви тия пра во во го го су-
да рс тва, инс ти ту тов де мок ра ти чес ко го об ще ст ва, уп ро че нием 
га ран тий осу ще ст вле ния по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, со ци-
аль ных прав и сво бод граж дан.

Имен но су дам – ор га нам, раз ре шающим спо ры по раз лич-
ным де лам и имею щим са мое не пос редст вен ное от но ше ние к 
юри ди чес кой прак ти ке, при над ле жит клю че вая роль в установ-
ле нии про ти во ре чий в сфе ре пра воп ри ме не ния, выяв ле нии 
про бе лов пра ва, не со от ве тс твия нор ма тив ных пра во вых ак тов 
на хо дя щим ся в пос тоян ном раз ви тии об ще ст вен ным от но ше-
ниям и раз ре ше нии дан ных си туаций, пос кольку за ко но да тель 
не всег да спо со бен своев ре мен но реаги ро вать на пос тоян но из-
ме няющиеся обс тоя тель ст ва.

Од ной из дей ст вен ных мер, обес пе чи вающих единс тво су-
деб ной прак ти ки, яв ляет ся при ня тие Вер хов ным Су дом Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан нор ма тив ных по станов ле ний. Пос коль ку 
они имеют ре гу ли рующее зна че ние, со дер жат в се бе пра во вые 
пред пи са ния, доз во ле ния и зап ре ты, то об щие ус ло вия и ста дии 
при ме не ния норм пра ва расп рост ра няют ся и на нор ма тив ные 
по станов ле ния. 

Од ноз нач но сле дует по ла гать, что Вер хов ный Суд по срав не-
нию с за ко но да тель ным ор га ном имеет реальную воз мож нос ть  
своев ре мен но реаги ро вать на раз ре ше ние кол ли зий меж ду нор-
ма ми Конс ти ту ции и за ко нов, по ло же ниями за ко но да тель ных 
ак тов или иных нор ма тив ных ак тов, а так же оп ре де лять осо-
бен нос ти при ме не ния су да ми За ко но да тель ст ва. В то же са мое 
вре мя нель зя не от ме тить, что в юри ди чес кой нау ке выс ка зы-
вают ся кри ти чес кие выс ка зы ва ния в ад рес Нор ма тив ных по-
станов ле ний Вер хов но го Су да РК. 

Так, С.И. Клим кин, ком мен ти руя нор ма тив ное по станов ле-
ние Вер хов но го Су да РК от 10 июля 2008 г. № 2, от ме тил, что 
оно яв ляет ся оп ре де лен ным ша гом впе ред в це лях еди но об раз-
но го при ме не ния за ко но да тель ст ва, од на ко не смог удер жаться 
и пред ъя вил ряд до воль но ре зон ных за ме ча ний в ад рес Вер хов-

АК ТУ АЛЬНЫЕ  
ПРОБ ЛЕ МЫ  

ПРИ МЕ НЕ НИЯ  
НОР МА ТИВ НЫХ  

ПО СТАНОВ ЛЕ НИЙ  
СУ ДА МИ
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но го Су да. Он от ме тил, что Вер хов но му Су ду 
сле дует за ни мать бо лее ре ши тель ную по зи цию 
при уст ра не нии не дос тат ков тех за ко но да тель-
ных ак тов, во ис пол не ние ко то рых они при ни-
мают ся [1, c. 41-45].

Ру ко во дс твуясь по ло же ниями нор ма тив ных 
по станов ле ний Вер хов но го Су да, судья оди на-
ко во от но сит ся к участ ни кам про цес са в сход ных 
си ту ациях (не дос та точ но под роб но уре гу ли ро-
ван ных за ко ном) и та ким об ра зом га ран ти рует ся 
еди но об ра зие при ни маемых судьями ре ше ний. 
А ведь еди но об ра зие – это су ще ст вен ный эле-
мент сп ра вед ли вос ти.

Весь ма по ло жи тель ную оцен ку нор ма тив-
ным по станов ле ниям Вер хов но го су да дает 
Х.Ж.  Бе га лиев [2, с. 8].

Ф.А. Тле ге но ва счи тает, что Вер хов ный 
Суд РК вы пол нил ог ром ную ра бо ту по вос-
пол не нию про бе лов в дей ст вую щем за ко но да-
тель ст ве, в свя зи с чем в пра воп ри ме ни тель ной 
дея тель ности воз ни ка ли боль шие сбои и проб-
ле мы, от су тс тво ва ла еди но об раз ная прак ти ка. 
Своев ре мен но и чут ко реаги руя на пот реб нос ти 
пра воп ри ме не ния, нор ма тив ные по станов ле ния 
лик ви ди ро ва ли брешь в за ко но да тель ст ве [3, 
с.  92].

Так, нап ри мер, нор ма тив ное по станов ле ние 
Вер хов но го су да от 18 июля 1997 г. № 9 «О прак-
ти ке при ме не ния за ко но да тель ст ва по при ва ти-
за ции граж да на ми жи лых по ме ще ний» внес ло 
яс нос ть в при ме не нии двух ко дек сов, че ты рех 
за ко нов, де вя ти по станов ле ний Пра ви тель ст ва, 
при ня тых в пе ре ход ный пе ри од с 1989-1997 гг., 
раз ъяс ни ло прин цип вер хо ве нс тва пра ва част-
ной собст вен нос ти и ме ха низ мов его за щи ты, 
при ви ло граж да нам пра во соз на ние собст вен ни-
ка и суб ъек та граж данс ких пра во от но ше ний.

Так, нор ма тив ное по станов ле ние от 9 июля 
1999 г. «О не ко то рых воп ро сах при ме не ния за-
ко но да тель ст ва о пра ве собст вен нос ти на жи ли-
ще» да ло под роб ные раз ъяс не ния по воп ро сам 
при ме не ния граж данс ко го и жи лищ но го за ко но-
да тель ст ва при раз ре ше нии спо ров о вы де ле до-
ли собст вен ни ку.

В этом же ря ду стоит нор ма тив ное по станов-
ле ние Вер хов но го су да от 28 ап ре ля 2000 г. 
«О  при ме не нии су да ми за ко но да тель ст ва при 
расс мот ре нии дел о рас тор же нии бра ка». 

Ог ром ное зна че ние сыг ра ли нор ма тив ное 
по станов ле ние Вер хов но го Су да РК от 25 де каб-
ря 2006 г. «О не ко то рых воп ро сах при ме не ния 
су да ми за ко но да тель ст ва об изъятии зе мель-
ных участ ков для го су да рст вен ных на доб нос-
тей», нор ма тив ное по станов ле ние Вер хов но го 

Су да РК от 20 ап ре ля 2006 г. «О прак ти ке рас-
с мот ре ния су да ми спо ров о пра ве на жи ли ще, 
ос тав лен ное собст вен ни ком, нор ма тив ное по-
станов ле ние Вер хов но го Су да РК «О не ко то рых 
воп ро сах раз ре ше ния спо ров, свя зан ных с за щи-
той пра ва собст вен нос ти на жи ли ще» от 16 июля 
2007 г. № 5. 

Вмес те с тем необ хо ди мо расс мот реть те 
проб ле мы, с ко то ры ми судьи стал ки вают ся при 
при ме не нии нор ма тив ных по станов ле ний в су-
деб ной прак ти ке.

По мне нию М.Т. Алим бе ко ва, необ хо ди мо 
вы де лить 3 груп пы та ких проб лем [4, с. 145]:

1) своев ре мен ность при ня тия нор ма тив ных 
по станов ле ний. В слу чае своев ре мен но го при-
ня тия нор ма тив ных по станов ле ний по при ме не-
нию от дель ных по ло же ний за ко на и вы ра бот ки 
еди ной прак ти ки это су ще ст вен но от ра зи лось 
бы на ка че ст ве отп рав ле ния пра во су дия;

2) неод ноз нач ная по зи ция Вер хов но го Су да, 
из ло жен ная в нор ма тив ных по станов ле ниях по 
од ним и тем же воп ро сам. Так, нап ри мер, сог-
лас но п. 3 нор ма тив но го по станов ле ния Вер хов-
но го Су да РК от 20 июня 2005 г. «О не ко то рых 
воп ро сах при ме не ния су да ми за ко но да тель ст-
ва об ис пол ни тель ном произ во дс тве» дей ст вия 
су деб но го ис пол ни те ля по ис пол не нию ис пол-
ни тель но го до ку мен та или от каз в со вер ше нии 
та ких дей ст вий мо гут быть об жа ло ва ны долж ни-
ком или взыс ка те лем. В этих слу чаях сог лас но 
ст.  240-5 ГПК жа ло ба по дает ся в рай он ный суд 
обс лу жи ваемо го су деб ным ис пол ни те лем участ-
ка в те че ние де ся ти дней со дня со вер ше ния дей-
ст вия (от ка за в со вер ше нии дей ст вия) или со дня, 
ког да взыс ка те лю или долж ни ку, не из ве щен но-
му о вре ме ни и мес те со вер ше ния дей ст вия су-
деб но го ис пол ни те ля, ста ло о нем из ве ст но. 

В то же вре мя в нор ма тив ном по станов ле-
нии Вер хов но го Су да РК от 19 де каб ря 2003 г. 
«О при ме не нии су да ми за ко но да тель ст ва об ос-
па ри ва нии ре ше ний и дей ст вий (или без дейст-
вий)» ор га нов го су да рст вен ной влас ти, мест но го 
са моуп рав ле ния, об ще ст вен ных объеди не ний, 
ор га ни за ций, долж ност ных лиц и го су да рст вен-
ных слу жа щих» раз ъяс не но, что установ лен ные 
ины ми за ко на ми сро ки для об ра ще ния в суд с 
заяв ле нием, не сов па дающие со сро ком, пре дус-
мот рен ным ч.1 ст.280 ГПК, в си лу ч.2 ст.3 ГПК 
при ме не нию не под ле жат. При этом в наз ван ном 
по станов ле нии не де лает ся ни ка ких иск лю че ний 
для долж ни ка и взыс ка те ля в ис пол ни тель ном 
произ во дс тве. Из че го сле дует, что при при ня тии 
заяв ле ния об об жа ло ва нии дей ст вий су деб но го 
ис пол ни те ля во всех слу чаях дол жен учи ты вать-
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Кул му хан бе тов Ж.Г.

ся срок в три ме ся ца со дня, ког да граж да нам и 
юри ди чес ким ли цам ста ло из ве ст но о на ру ше-
нии их прав и ох ра няе мых за ко ном ин те ре сов;

3) в не ко то рых нор ма тив ных по станов ле-
ниях на хо дят от ра же ние не все су ще ст вующие 
проб лем ные воп ро сы при расс мот ре нии от дель-
ных ка те го рий дел. 

При ни мая во вни ма ние, что ос нов ной за да-
чей при при ня тии нор ма тив ных по станов ле ний 
яв ляет ся не толь ко тол ко ва ние норм ма те ри-
ально го и про цес суально го пра ва, но и вос пол-
не ние про бе лов и раз ре ше ние про ти во ре чий в 
за ко но да тель ст ве, а так же пра виль ное ориен ти-
ро ва ние су дов на еди но об раз ное при ме не ние в 
су деб ной прак ти ке не ко то рых норм за ко но да-
тель ст ва, в по ло же ниях нор ма тив ных по станов-
ле ний долж ны быть от ра же ны все ука зан ные 
мо мен ты, нор мы из ло же ны пос ле до ва тель но с 

тем, что бы каж дое но вое по ло же ние вы те ка ло из 
пре ды ду ще го и бы ло ло ги чес ки свя за но с ним, 
все воп ро сы долж ны быть из ло же ны в по станов-
ле нии так, что бы не воз ни ка ло зат руд не ний при 
его ис пол не нии.

Зна че ние и сущ ность нор ма тив ных по-
станов ле ний Вер хов но го Су да, как ис точ ни ка 
дей ст вующе го за ко но да тель ст ва, оп ре де ле ны в 
ле галь ном по ряд ке, что са мо по се бе не поз во-
ляет их иг но ри ро вать. Но в то же вре мя необ-
хо ди мы глу бо кие теоре ти чес кие исс ле до ва ния 
по воп ро сам о клас си фи ка ции и пра во вой при-
ро де по станов ле ний Вер хов но го Су да, тре бо ва-
ниям, ко то рым долж но от ве чать нор ма тив ное 
по станов ле ние Вер хов но го Су да. Необ хо ди мо 
уде лять ог ром ное вни ма ние не ко ли че ст ву, а ка-
че ст ву нор ма тив ных по станов ле ний Вер хов но го 
Су да.
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Фай зул лаева А.О.

Пра ва ис пол ни те ля:  
не ко то рые пра во вые воп ро сы  

их ис поль зо ва ния

Ак ту аль нос ть те мы зак лю чает ся в изу че нии воп ро сов ис поль зо
ва ния прав ис пол ни те ля ми. Это свя за но с тем, что темп рос та чис ла 
ис пол ни те лей раз ных нап рав ле ний вы сок. И в свя зи с этим яв ляет ся 
це ле со об раз ным раск рыть воп ро сы об их пра вах. Объек том статьи 
яв ляют ся пра во вые нор мы, ре гу ли рующие ис поль зо ва ние прав ис
пол ни те ля ми по на циональ но му и меж ду на род но му за ко но да тель ст
ву. По ло же ния дан ных норм не пос редст вен но свя за ны с воп ро са ми 
реали за ции ис пол ни те ля ми своих прав.

Клю че вые сло ва: иск лю чи тель ные пра ва, ав то рс кое пра во, смеж
ные пра ва, фо ног рам ма, ис пол ни тель, ав то рс кое имя. 

Faizullayeva A.O.

The rights of performers: some 
legal issues of their use

The relevance of the topic is to explore issues related to the use of the 
rights of performers. This is because the growth rate of the number of per
formers in different directions high. In this connection, it is appropriate to 
disclose questions about their rights. The objects of the article are the legal 
norms governing the use of the rights of performers on national and inter
national legislation. The provisions of these regulations directly related to 
the issues of implementation of the executors of their rights.

Key words: exclusive right, the copyright, the related rights, phono
gram, an artist, copyrights name.

Фай зул лаева А.О.

Орын дау шы ның құ қық та ры: 
қол да ну дың кей бір  

құ қық тық тық сұ рақ та ры

Та қы рып тың өзек ті лі гі орын дау шы құ қық та ры ның иге ру сұ рақ
та рын зерт те уін де. Бұл әр түр лі ба ғыт та орын дау шы лар дың са ны ның 
өс уіне бай ла ныс ты. Сол се беп ті атал ған сұ рақ тар ды зерт теу ма ңыз
ды бо лып та бы ла ды. Зерт теу ны са ны – орын дау шы ның құ қы қт та рын 
ұлт тық жә не ха лы қа ра лық заң на ма ға сәй кес рет те луі.Қа рал ған ша
ма лар дың жағ дайла ры өзі нің құ қы ғы ның орын дау шы лар дың жү зе ге 
асу дың сұ рақ та ры мен бай ла ныс ты.

Тү йін  сөз дер: ай рық ша құ қық, ав тор лық құ қық, са бақ тас құ қық, 
фо ног рам ма, орын дау шы, ав тор лық есім.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      167

УДК 347.9 Фай зул лаева А.О.
Казахский национальный университет имени аль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
E-mail: aliya.faizullayeva@mail.ru

В соот ве тс твии с За ко ном «Об ав то рс ком пра ве и смеж-
ных пра вах» (да лее – За ко ном), ис пол ни те лем яв ляет ся ак тер, 
пе вец, му зы кант, тан цор или иное ли цо, ко то рое иг рает роль, 
поет, чи тает, дек ла ми рует, иг рает на му зы каль ном инс тру-
мен те. А так же ин те рп ре ти рует или иным об ра зом ис пол няет 
произ ве де ния ли те ра ту ры и (или) ис ку сс тва (в том чис ле эст-
рад ный, цир ко вой или ку коль ный но мер) или произ ве де ния на-
род но го твор чест ва, а так же ре жис сер-по станов щик спек так ля 
и ди ри жер [1]. 

Меж ду на род ная кон вен ция по ох ра не прав пот ре би те лей, 
из го то ви те лей фо ног рамм, ве ща тель ных ор га ни за ций (Римс-
кая кон вен ция) по ня тие «ис пол ни тель» ин те рп ре ти рует нем-
но го ина че. Хо тя суть вы шеп ри ве ден но го по ня тия сох ра няет ся 
и здесь. Та ким об ра зом, в соот ве тс твии с дан ной кон вен цией 
по ня тие «ис пол ни те ли» включает ак те ров, пев цов, му зы кан тов, 
тан цо ров или дру гих лиц, ко то рые иг рают роль, поют, чи тают, 
дек ла ми руют, ис пол няют или ка ким-ли бо иным об ра зом участ-
вуют в ис пол не нии ли те ра тур ных или ху до же ст вен ных произ-
ве де ний [2].

Ис пол ни тель – суб ъект смеж ных прав, и об ла дает пра ва ми, 
рег ла мен ти ро ван ны ми за ко ном. Ис пол ни те лю, кро ме пре дус-
мот рен ных За ко ном слу чаев, при над ле жат сле дующие лич ные 
неиму ще ст вен ные и иму ще ст вен ные пра ва:

1) пра во на имя;
2) пра во на за щи ту ис пол не ния или по станов ки от вся ко-

го ис ка же ния или ино го по ся га тель ст ва, спо соб но го на нес ти 
ущерб чес ти и дос тоинс тву ис пол ни те ля (пра во на за щи ту ре-
пу та ции);

3) пра во на ис поль зо ва ние ис пол не ния или по станов ки в 
лю бой фор ме, вк лю чая пра во на по лу че ние воз наг раж де ния за 
каж дый вид ис поль зо ва ния ис пол не ния или по станов ки [1].

При этом с граж данс ко-пра во вой точ ки зре ния, «пра во на 
имя» за ко но да телю дает пра во на ис поль зо ва ние произ ве де ния 
под своим име нем, под псев до ни мом или ано ним но (пра во на 
ав то рс кое имя) [3].

Лич ные неиму ще ст вен ные пра ва при над ле жат ис пол ни-
те лю не за ви си мо от его иму ще ст вен ных прав и сох ра няют ся 

ПРА ВА ИС ПОЛ НИ ТЕ ЛЯ:  
НЕ КО ТО РЫЕ  

ПРА ВО ВЫЕ ВОП РО СЫ 
ИХ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ
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за ним в слу чае ус туп ки иск лю чи тель ных иму-
ще ст вен ных прав на ис поль зо ва ние ис пол не ния 
[1].

 По ми мо вы ше пе ре чис лен ных прав ис пол-
ни те ля, за ко но да тель ука зал так же их иск лю-
чи тель ные пра ва. Иск лю чи тель ные пра ва ис-
пол ни те ля на ис поль зо ва ние ис пол не ния или 
по станов ки оз на чают пра во раз ре шать или зап-
ре щать осу ще ст вле ние сле дующих дей ст вий:

1) за пи сы вать ра нее не за пи сан ное ис пол не-
ние или по станов ку;

2) восп роиз во дить не пос редст вен но или кос-
вен но за пись ис пол не ния или по станов ки в лю-
бой фор ме;

3) пе ре да вать в эфир, сооб щать для всеоб ще-
го све де ния по ка бе лю или до во дить до всеоб ще-
го све де ния ис пол не ние или по станов ку без ис-
поль зо ва ния за пи си ис пол не ния или по станов ки;

4) пе ре да вать в эфир, сооб щать для всеоб ще-
го све де ния по ка бе лю или до во дить до всеоб ще-
го све де ния за пись ис пол не ния или по станов ки, 
за иск лю че нием слу чаев, пре дус мот рен ных За-
ко ном;

5) сда вать в про кат (внаем) опуб ли ко ван ную 
в ком мер чес ких це лях фо ног рам му, на ко то рой 
за пи са но ис пол не ние или по станов ка с учас тием 
ис пол ни те ля. Это пра во при зак лю че нии до го-
во ра на за пись ис пол не ния на фо ног рам му пе ре-
хо дит к произ во ди те лю фо ног рам мы. При этом 
ис пол ни тель сох ра няет пра во на воз наг раж де-
ние за сда чу в про кат (внаем) эк зе мп ля ров та кой 
фо ног рам мы [1].

Ис пол ни тель имеет пра во восп роиз во дить 
не пос редст вен но или кос вен но за пись ис пол не-
ния или по станов ки в лю бой фор ме лишь в слу-
чаях, ес ли:

1) пер во на чаль ная за пись ис пол не ния или 
по станов ки бы ла произ ве де на с сог ла сия ис пол-
ни те ля;

2) восп роиз ве де ние ис пол не ния или по-
станов ки осу ще ст вляет ся в тех же це лях, для ко-
то рых бы ло по лу че но сог ла сие ис пол ни те ля при 
за пи си ис пол не ния или по станов ки;

3) восп роиз ве де ние ис пол не ния или по-
станов ки осу ще ст вляет ся в тех же це лях, для ко-
то рых бы ла произ ве де на за пись в соот ве тс твии с 
по ло же ниями За ко на РК «Об ав то рс ком пра ве и 
смеж ных пра вах» [1].

Пра ва, в от но ше нии ис пол ни те ля, дей ст вуют 
в те че ние се ми де ся ти лет пос ле пер во го ис пол-

не ния или по станов ки. Пра ва ис пол ни те ля на 
имя и на за щи ту ис пол не ния или по станов ки от 
вся ко го ис ка же ния или ино го по ся га тель ст ва, 
спо соб но го на нес ти ущерб чес ти и дос тоинс тву 
ис пол ни те ля, ох ра няют ся бесс роч но [3].

Все вы ше пе ре чис лен ные пра ва приз нают ся 
дей ст ви тель ны ми в пре дус мот рен ных за ко ном 
слу чаях. А имен но, ес ли:

1) ис пол ни тель яв ляет ся граж да ни ном Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан;

2) ис пол не ние, по станов ка впер вые име ли 
мес то на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ка за хс тан;

3) ис пол не ние, по станов ка за пи са ны на фо-
ног рам му, ох ра няемую в соот ве тс твии с За ко-
ном;

4) ис пол не ние, по станов ка, не за пи сан ные на 
фо ног рам му, вк лю че ны в пе ре да чу ор га ни за ции 
эфир но го или ка бель но го ве ща ния, ох ра няемую 
в соот ве тс твии с За ко ном [1].

Римс кая кон вен ция гла сит «ес ли в од ном 
и том же ис пол не нии при ни мают учас тие нес-
колько ис пол ни те лей, лю бое До го ва ри вающееся 
го су да рс тво мо жет ого ва ри вать в своем внут-
рен нем за ко но да тель ст ве и иных нор ма тив ных 
пра во вых ак тах, ка ким об ра зом бу дут предс-
тав ле ны ис пол ни те ли в свя зи с осу ще ст вле нием 
своих прав» [2]. 

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан осу ще ст вляет 
свою дея тель ность Рес пуб ли ка нс кое об ще ст-
вен ное объеди не ние «Ка за хс танс кое об ще ст во 
по уп рав ле нию пра ва ми ис пол ни те лей». Дан-
ная не ком мер чес кая об ще ст вен ная ор га ни за ция 
соз да на по ини ци ати ве ис пол ни те лей и произ-
во ди те лей фо ног рамм для прак ти чес кой реали-
за ции и за щи ты смеж ных прав, ко то рые га ран-
ти ро ва ны Конс ти ту цией и За ко на ми Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, а так же меж ду на род ны ми сог ла ше-
ниями [4].

Та ким об ра зом, расс мот рев лишь не ко то-
рые воп ро сы ис поль зо ва ния прав ис пол ни те-
ля ми, уда лось изу чить ос нов ные нор ма тив ные 
ак ты, ре гу ли рующие дан ные от но ше ния. Пра ва 
ис пол ни те лей объек ты ох ра няемые смеж ны ми 
пра ва ми. Свя за но это с тем, что ох ра няет ся уже 
ре зуль тат твор чес кой дея тель ности, са мо ис пол-
не ние соз дан но го произ ве де ния. Дан ные пра ва 
ох ра няют ся в слу чаях пра виль но го соб лю де ния 
всех ус ло вий для ее реали за ции. И это имеет та-
кое же не ма ло важ ное зна че ние, как и сам факт 
ох ра ны дан ных прав.
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Пра во вой ста тус иж ди вен ца 
как суб ъек та нас ледст вен но го 

пра ва по за ко но да тель ст ву  
Рес пуб ли ки Ка за хс тан

Ак ту аль нос ть те мы зак лю чает ся в расс мот ре нии дей ст вующе го 
граж данс ко го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан об осо бой ка
те го рии нас лед ни ков – нет ру дос по соб ные иж ди вен цы нас ле до да те
ля, имеющие пра во на обя за тель ную до лю в нас ледс тве. Нет ру до  
с по соб ные иж ди вен цы нас ле дуют вмес те и на рав не с нас лед ни ка ми, 
ес ли не ме нее го да до смер ти нас ле до да те ля на хо ди лись на его иж
ди ве нии не за ви си мо от то го, про жи ва ли сов мест но с ним или нет. 
Ука зан ные ли ца сос тав ляют осо бую ка те го рию нас лед ни ков по за
ко ну. Суб ъек та ми дан ной статьи яв ляют ся нет ру дос по соб ные иж ди
вен цы. Проб ле мы нет ру дос по соб ных граж дан зак лю чают ся, преж де 
все го, в том, что от дель ные слу чаи ока за ния ма те ри аль ной по мо щи 
нас ле до да те лем не мо гут слу жить до ка за тель ст ва ми фак та их иж ди
ве ния.

Клю че вые сло ва: нас ледс тво, нас ле до да тель, нас лед ни ки, нет ру
дос по соб ные иж ди вен цы. 

Burabayeva М.А.

Legal status as a dependent entity 
under the laws of inheritance law 

of the Republic of Kazakhstan

Relevance of the topic is to study the existing civil legislation of the 
Republic of Kazakhstan on a particular category of heirs – disabled de
pendents of the testator, having the right to a compulsory share of the 
inheritance. Disabled dependents inherit together and on a par with the 
heirs, unless at least one year before the death of the testator have been 
dependent on him regardless of the disabled dependents are cohabited 
with him or not. These persons constitute a special category of legal heirs.
The subjects of this article are disabled dependents. Problems of disabled 
citizens are primarily in the fact that individual cases of material support by 
the testator can not serve as evidence of the fact of dependency.

 Key words: inheritance, testator, heirs, disabled dependents.

Бу ра баева М.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
заң на ма сы бо йын ша  
асы рауда ғы жан ның  

мұ ра гер лік құ қы ғын да ғы  
суб ъект ре тін де құ қық тық  

мәр те бе сі

Та қы рып тың өзек ті лі гі – мұ ра гер лер дің ерек ше ка те го риа лар дың 
– мұ ра гер лік те гі мін дет ті үле сі не құ қы ғы бар ең бек ке жа рам сыз асы
рауда ғы жан дар дың Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа зір гі аза мат тық 
заң на ма сын зерт теу. Ең бек ке жа рам сыз асы рауда ғы жан дар мен мұ
ра гер лер бір дей жә не бір ге мұ ра гер лік ете ала ды. Көр се тіл ген адам
дар заң бо йын ша мұ ра гер лер дің ерек ше ка те го рия сын құ рай ды. Осы 
ма қа ла ның суб ъек ті лер ре тін де ең бек ке жа рам сыз асы рауда ғы жан
дар бо лып та бы ла ды. Ең бек ке жа рам сыз асы ра уын да ғы жан дар дың 
мә се ле ле рі, не гі зін де же ке ал ған жағ дайда мұ ра бе ру ші нің ма те ри ал
дык кө мек көр се туі асы рау фак ті лер дің дә лел ді гін көр се те ал май ды.

Тү йін  сөз дер: мұ ра, мұ ра бе ру ші, мұ ра гер лер, ең бек ке жа рам сыз 
асы рауда ғы жан дар.
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Нас ледст вен ные пра во от но ше ния своими кор ня ми ухо дят 
да ле ко в ис то рию появ ле ния че ло ве чест ва. Сов ре мен ные пра-
во от но ше ния, ре гу ли руемые за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, бе рут свое на ча ло из римс ко го пра ва как лю бое кон-
ти нен тальное пра во. Мно гие по ня тия в нас ледст вен ном пра ве, 
та кие, как нас ледст вен ная транс мис сия, вы мо роч ное иму ще ст-
во, пе реш ли к нам из римс ко го пра ва. Но но вым в сов ре мен ном 
за ко но да тель ст ве яв ляет ся «иж ди ве нец – как нас лед ник» [1].

Са мо по ня тие «иж ди вен цы» ха рак те ри зует ся, как ли ца, на-
хо дя щиеся на со дер жа нии дру го го ли ца или по лу чающие от 
не го пос тоян ную по мощь, ко то рая яв ляет ся для них ос нов ным 
ис точ ни ком средс тв су ще ст во ва нию. Иж ди вен ца ми мо гут быть 
как чле ны семьи, так и иные ли ца.

Нас ле до ва ние, в соот ве тс твии с Граж данс ким ко дек сом 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан, осу ще ст вляет ся в по ряд ке оче ред нос ти. 
По об ще му пра ви лу нас лед ни ки каж дой пос ле дующей оче ре ди 
нас ле дуют толь ко в слу чае, ес ли от су тс твуют нас лед ни ки пре-
ды ду щей оче ре ди. При этом пре дус мот рен ряд иск лю че ний из 
об щих пра вил о по ряд ке нас ле до ва ния. Статья 1068 Граж данс-
ко го Ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан пре дус мат ри вает преиму-
ще ст ва для нас лед ни ков, ко то рые яв ляют ся нет ру дос по соб ны-
ми иж ди вен ца ми нас ле до да те ля. 

Граж да не, от но ся щиеся к нас лед ни кам согласно статьям 
1062, 1063, 1064 Граж данс ко го ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан,  нет ру дос по соб ные ко дню отк ры тия нас ледс тва, но не вхо-
дя щие в круг нас лед ни ков той оче ре ди, ко то рая при зы вает ся к 
нас ле до ва нию, нас ле дуют по за ко ну вмес те и на рав не с нас лед-
ни ка ми этой оче ре ди, ес ли не ме нее го да до смер ти нас ле до да-
те ля на хо ди лись на его иж ди ве нии не за ви си мо от то го, про жи-
ва ли они сов мест но с нас ле до да те лем или нет [2].

Ана ло гич ное пра ви ло дей ст вует в от но ше нии граж дан, ко-
то рые не вхо дят в круг нас лед ни ков, ука зан ных в статьях 1062, 
1063, 1064 ГК РК, но ко дню отк ры тия нас ледс тва яв ля лись нет-
ру дос по соб ны ми и не ме нее го да до смер ти нас ле до да те ля на-
хо ди лись на его иж ди ве нии и про жи ва ли сов мест но с ним, нас-
ле дуют вмес те и на рав не с нас лед ни ка ми той оче ре ди, ко то рая 
при зы вает ся к нас ле до ва нию [2]. 

ПРА ВО ВОЙ СТА ТУС 
ИЖ ДИ ВЕН ЦА  

КАК СУБ ЪЕК ТА  
НАС ЛЕДСТ ВЕН НО ГО 

ПРА ВА ПО  
ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВУ  

РЕС ПУБ ЛИ КИ  
КА ЗА ХС ТАН
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При от су тс твии дру гих нас лед ни ков по за ко-
ну нет ру дос по соб ные иж ди вен цы нас ле до да те ля 
нас ле дуют са мос тоя тель но в ка че ст ве нас лед ни-
ков вось мой оче ре ди. При на ли чии за ве ща ния 
дан ная ка те го рия нас лед ни ков имеет пра во на 
обя за тель ную до лю в нас ледс тве. Они нас ле дуют 
не за ви си мо от со дер жа ния за ве ща ния не ме нее 
по ло ви ны до ли, ко то рая при чи та лась бы каж до-
му из них при нас ле до ва нии по за ко ну [2].

При ве ду та кой при мер, нас ле до да тель 
С.В.  Мар ты нен ко был вос пи тан ни ком детс ко го 
до ма. Вс ко ре он ра бо тал и жил в граж данс ком 
бра ке с граж данс кой В.П. Ар ты мо но вой. Де тей 
у них не бы ло, граж данс кий брак про дол жал-
ся нес колько лет, по ис те че нии оп ре де лен но го 
вре ме ни граж да нин Мар ты нен ко уми рает. На 
его имя при жиз ни бы ли приоб ре те ны квар ти-
ра и ав то ма ши на. В дан ном слу чае Ар ты мо но ва 
долж на по дать в суд заяв ле ние о приз на нии ее 
нет ру дос по соб ной иж ди вен кой нас ле до да те ля, 
пос кольку яв ля лась ин ва ли дом вто рой груп пы 
и бы ла на пол ном со дер жа нии нас ле до да те ля. А 
ес ли она не яв ляет ся нет ру дос по соб ной, иму ще-
ст во нас ле до да те ля Мар ты нен ко бу дет приз на но 
вы мо роч ным. 

По лу че ние и раз дел нас ледс тва нас лед ни-
ка ми – про цесс эмо циональ ный и не всег да 
прият ный. Хо ро шо, ес ли нас ле до да тель ока зал-
ся пре дус мот ри тель ным и ос та вил за ве ща ние, 
расп ре де лив все свое иму ще ст во меж ду те ми, 
ко го счи тает дос той ным его по лу чить. Ху же, ес-
ли не ус пел, не по ду мал, пус тил все на са мо тек.

Появ ляют ся нас лед ни ки, подс чи тав свою 
оче редь, ко то рую им пре дос та вил за кон, со би-
рают ся, едут из дру гих го ро дов, пи шут пись ма 
но та риусу в на деж де улуч шить свое ма те ри-
альное по ло же ние за счет средс тв умер ше го.  
Вс тре чают ся не ред ко и та кие, кто за бы вает за-
дать се бе воп рос: а есть ли мо раль ное пра во по-
лу чать нас ледс тво? И, как пра ви ло, у тех, кто 
ма ло ис пы ты вал теп лых чувс тв к нас ле до да те-
лю, воз ни кают очень серь ез ные чувс тва к то му, 
что он ос та вил пос ле се бя. А как быть то му, кто 
за ви сел от нас ле до да те ля, кто был пред ме том 
его за бо ты, за ко го, тот брал на се бя от ве тст-
вен ность по обес пе че нию всех его нужд? Как 
пра ви ло, это са мый близ кий для нас ле до да те ля 
че ло век, к ко то ро му он ис пы ты вал луч шие чувс-
тва. Нет ру дос по соб ные иж ди вен цы пос ле смер-
ти кор мильца рис куют ос тать ся в слож ном по-
ло же нии. Пы таясь за щи тить наибо лее уяз ви мую 
ка те го рию пре тен ден тов на по лу че ние нас ледс-
тва, за ко но да тель ст во пре дус мот ре ло нор мы, 
нап рав лен ные на обес пе че ние их прав.

Но иног да и эти нор мы за ко но да тель ст ва 
про ти во ре чат, ког да спо ры воз ни кают меж ду 
нас лед ни ка ми приз ван ной оче ре ди и нет ру дос-
по соб ны ми иж ди вен ца ми, в этих слу чаях факт 
иж ди ве ния устанав ли вает ся в су деб ном по ряд ке.

На прак ти ке не всег да учи ты вают ся ин те ре-
сы обя за тель ных нас лед ни ков. 

Возь му та кой при мер, у нас ле до да те ля бы-
ли дол гие фак ти чес кие брач ные от но ше ния с 
граж данс кой Р.Т. Се ме но вой. Же на и ро ди те ли 
у не го умер ли дав но, но есть дру гие нас лед ни-
ки пер вой оче ре ди – де ти. Со жи те тильни ца бы-
ла ин ва ли дом треть ей груп пы и бы ла пол ностью 
на иж ди ве нии нас ле до да те ля. Со жи тельни це 
при хо дит ся об ра тить ся в суд о приз на нии ее 
нет ру дос по соб ной иж ди вен кой нас ле до да те ля.  
Вс ко ре она по лу чает вс ту пив шее в за кон ную си-
лу ре ше ние су да и вс ту пает в нас ледс тво вмес-
те с нас лед ни ка ми пер вой оче ре ди. В дан ном 
слу чае вся нас ледст вен ная мас са бы ла по де ле на 
меж ду нас лед ни ка ми пер вой оче ре ди и дан ной 
иж ди вен кой в рав ных до лях. При чем в та ких 
слу чаях необ хо ди мо подт вер дить факт про жи ва-
ния с нас ле до да те лем. 

Су деб ная прак ти ка вы ра бо та ла по ло же ние, 
сог лас но ко то ро му ли цо мо жет быть приз на но 
сос тоя щим на иж ди ве нии нас ле до да те ля. Сог-
лас но Нор ма тив но му по станов ле нию Вер хов-
но го су да Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 29.06.2009 
го да за №5 «О не ко то рых воп ро сах при ме не-
ния су да ми за ко но да тель ст ва о нас ле до ва нии» 
нет ру дос по соб ные иж ди вен цы нас ле до да те ля 
имеют пра во на по лу че ние до ли в отк рыв шем ся 
нас ледс тве, ес ли они бы ли нет ру дос по соб ны на 
мо мент отк ры тия нас ледс тва и не ме нее го да до 
смер ти нас ле до да те ля на хо ди лись на его иж ди-
ве нии [3].

В дан ном слу чае необ хо ди мо подт вер дить 
не толь ко факт на хож де ния на иж ди ве нии, но 
и сов мест ное про жи ва ние с нас ле до да те лем пу-
тем подт верж де ния фак ти чес ко го про жи ва ния 
сви де тель ски ми по ка за ниями (со се дей, иных 
родст вен ни ков) или же ли цо долж но быть за ре-
ги ст ри ро ва но в том же жи лом по ме ще нии, где и 
нас ле до да тель. Дан ный факт мо жет быть так же 
установ лен вс ту пив шим в за кон ную си лу ре ше-
нием су да [3].

К нет ру дос по соб ным иж ди вен цам нас ле-
до да те ля в соот ве тс твии со стать ей 13 За ко на 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О го су да рст вен ных со-
ци аль ных по со биях по ин ва лид нос ти, по слу чаю 
по те ри кор мильца и по воз рас ту в Рес пуб ли ке 
Ка за хс тан» и пунк том 15 наз ван но го нор ма тив-
но го по станов ле ния Вер хов но го Су да РК от-
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но сят ся ли ца, не дос тиг шие во сем над ца ти лет; 
жен щи ны стар ше пя ти де ся ти вось ми лет и муж-
чи ны стар ше шес ти де ся ти трех лет; ин ва ли ды I, 
II и III групп; ли ца, дос тиг шие во сем над ца ти лет 
и стар ше, обу чающиеся в учеб ных за ве де ниях по 
оч ной фор ме обу че ния до окон ча ния уче бы, но 
не стар ше двад ца ти трех лет. Сос тояв ши ми на 
иж ди ве нии нас ле до да те ля сле дует счи тать нет-
ру дос по соб ных лиц, на хо див ших ся на пол ном 
со дер жа нии нас ле до да те ля или по лу чав ших от 
нас ле до да те ля та кую по мощь, ко то рая бы ла для 
них ос нов ным и пос тоян ным ис точ ни ком средс тв  
су ще ст во ва нию. От дель ные слу чаи ока за ния ма-
те ри аль ной по мо щи нас ле до да те лем нас лед ни ку 
не мо гут слу жить до ка за тель ст вом фак та иж ди-
ве ния [3], [4].

В юри ди чес кой ли те ра ту ре нас ле до ва ние 
нет ру дос по соб ны ми иж ди вен ца ми оп ре де ляет-
ся как нас ле до ва ние «сколь зя щей» или «пла-
вающей» оче ре ди нас лед ни ков. Нас ле дуя вмес-
те и на рав не с нас лед ни ка ми по за ко ну лю бой 
оче ре ди, приз ван ной к нас ле до ва нию, нет ру дос-
по соб ные иж ди вен цы не приоб ре тают ста ту са 

нас лед ни ков этой оче ре ди. Это, в свою оче редь, 
имеет важ ное прак ти чес кое зна че ние. Во-пер-
вых, га ран ти рует ся за щи та ин те ре сов ука зан ных 
лиц, приз ва ние их к нас ле до ва нию не за ви си мо 
от на ли чия близ ких родст вен ни ков умер ше го. 
Во-вто рых, нас ле дуя вмес те и на рав не с нас лед-
ни ка ми той оче ре ди, ко то рая при зы вает ся к нас-
ле до ва нию, нет ру дос по соб ные иж ди вен цы не 
отс тра няют их от нас ле до ва ния [5].

В це лом, дан ная статья нап рав ле на на рас - 
с мот ре ние не ко то рых норм за ко на о пра во вом по-
ло же нии иж ди вен ца как нас лед ни ка по за ко но да-
тель ст ву Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Ре гу ли ро ва ние 
пра во во го по ло же ния иж ди вен цев дос та точ но 
скуд ное, что соз дает ряд не имею щих од ноз нач-
но го ре ше ния проб лем в пра воп ри ме ни тель ной 
прак ти ке при реали за ции соот ве тс твую щих нас-
ледст вен ных прав. Та ким об ра зом, проб ле ма 
нас ле до ва ния иж ди вен ца ми ре шает ся толь ко в 
су деб ном по ряд ке. В це лом, вк лю че ния иж ди вен-
ца в чис ло нас лед ни ков по за ко но да тель ст ву Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан счи таю од ним из гу ман ных и 
сп ра вед ли вых по ло же ний норм за ко на.
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Пра во собст вен нос ти  
в сис те ме граж данс ких прав

В нас тоя щей статье оп ре де ле но зна че ние пра ва собст вен нос ти 
как цент раль но го инс ти ту та вещ но го пра ва. Пра во собст вен нос ти 
раск ры вает ся как суб ъек тив ное граж данс кое пра во, раск ры вает ся 
со дер жа ние дан но го пра ва. Ав то ром обос но вы вает ся необ хо ди мос ть  
теоре ти чес ко го обоб ще ния тех по ло же ний, ко то рые за ло же ны в за
ко но да тель ст ве о собст вен нос ти, выяв ле ния но вых ас пек тов проб
лем, ко то рые су ще ст вуют в прак ти ке при ме не ния дан но го за ко но да
тель ст ва, в прак ти ке за щи ты пра ва собст вен нос ти.

Клю че вые сло ва: пра во собст вен нос ти, вещ ное пра во, суб ъек
тив ное граж данс кое пра во, за щи та граж данс ких прав, за щи та пра ва 
собст вен нос ти.

Kerimhanov T.N.

The right of ownership in the 
civil rights

In this article the importance of property rights is defined as the cen
tral institution of the property law. The right to property is revealed as 
subjective civil right, the contents of this law has been revealed. The au
thor proves the necessity of theoretical generalization of those provisions, 
which are incorporated in the legislation on property, revealing new as
pects of the problems that exist in the application of this legislation, in the 
practice of property rights protection.

Key words: ownership, property law, subjective civil law, protection 
of civil rights, the protection of property rights.
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Аза мат тық құ қық тар  
жүйе сін де гі мен шік құ қы ғы

Ма қа ла да мен шік құ қық тың зат тық құ қық тық не гіз гі инс ти ту ті 
ре тін де гі ма ңыз ды лы ғы ай қын дал ған. Мен шік құ қық ғы суб ъек тив
тік аза мат тық құ қық ре тін де қа рас ты лыл ған, оның маз мұ ны си пат
тал ған. Ав тор мен шік ту ра лы заң на ма лар да ғы ере же лер ге теория лық 
тұр ғы дан қо ры тын ды лау ке рек, заң на ма лар ды қол да ну; мен шік құ
қық ғын қор ғау тә жі ри бе сін де гі мә се ле лер дің жа ңа ас пек ті ле рі не на
зар ауда ру қа жет.

Тү йін  сөз дер: мен шік құ қық ғы, зат тық құ қық, суб ъек тив тік аза
мат тық құ қық, аза мат тық құ қық ты қор ғау, мен шік құ қық ғын қор ғау.
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От но ше ния собст вен нос ти сос тав ляют ос но ву эко но ми чес-
ких от но ше ний лю бо го об ще ст ва. Ус пеш ное раз ви тие этих от-
но ше ний не воз мож но без на ли чия эф фек тив ной и сог ла со ван-
ной во всех своих эле мен тах сис те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния 
от но ше ний собст вен нос ти. В Ка за х стане дав но су ще ст вует 
блок за ко нов, ре гу ли рую щих эко но ми чес кие от но ше ния, в том 
чис ле от но ше ния собст вен нос ти. Цент ром и ос но вой эко но ми-
чес ко го за ко но да тель ст ва яв ляет ся Граж данс кий ко декс Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан (да лее – ГК РК).

Тем не ме нее с раз ви тием от но ше ний собст вен нос ти, за ко-
но да тель ст ва о пра ве собст вен нос ти воз ни кает нас тоя тель ная 
необ хо ди мос ть теоре ти чес ко го обоб ще ния но вых за ко но да-
тель ных по ло же ний, тех но вых проб лем, ко то рые появ ляют-
ся на прак ти ке в про цес се раз ви тия от но ше ний собст вен нос-
ти, про ве де ния ре форм, со вер шенс тво ва ния за ко но да тель ст ва, 
пра воп ри ме ни тель ной прак ти ки, в част нос ти су деб ной прак ти-
ки. Осо бен но воп ро сы за щи ты пра ва собст вен нос ти ни ког да не 
те ряют своей ак ту аль нос ти.

Пра во вые от но ше ния собст вен нос ти, в от ли чие от эко но ми-
чес ких от но ше ний собст вен нос ти, фор ми руют ся в за ви си мос-
ти от че ло ве чес кой во ли, по рож дают ся соз на нием и во лей их 
участ ни ков. Ре гу ли ро ва ние от но ше ний собст вен нос ти воз мож-
но осу ще ств лять раз ны ми пра во вы ми средс тва ми. Пра ва собст-
вен нос ти как пра во вой инс ти тут – это со во куп ность пра во вых 
норм, зак реп ляющих, ре гу ли рую щих и ох ра няю щих сос тоя ние 
прис воен нос ти ма те ри аль ных благ оп ре де лен но му ли цу. В дан-
ном слу чае речь идет о пра ве собст вен нос ти в объек тив ном 
смыс ле.

Зак реп ле ние же оп ре де лен ной ме ры юри ди чес кой влас ти 
за собст вен ни ком поз во ляет го во рить о пра ве собст вен нос ти в 
суб ъек тив ном смыс ле. Пра во собст вен нос ти яв ляет ся установ-
лен ным в соот ве тс твии с за ко ном иму ще ст вен ным, аб со лют-
ным, вещ ным пра вом, ко то рое ха рак те ри зует ся воз мож нос тью 
не пос редст вен но го воз дейст вия на вещь и на ли чием пра во мо-
чий вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния. Пра вам собст вен-
нос ти со пу тс твуют пра ва сле до ва ния и преиму ще ст ва.

Инс ти тут пра ва собст вен нос ти вы пол няет в об ще ст ве три 
ос нов ные функ ции: его нор мы, во-пер вых, устанав ли вают при-

ПРА ВО  
СОБСТ ВЕН НОС ТИ  

В СИС ТЕ МЕ  
ГРАЖ ДАНС КИХ ПРАВ
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над леж нос ть то го или ино го иму ще ст ва оп ре де-
лен ным ли цам; во-вто рых, зак реп ляют пра во-
мо чия собст вен ни ка по вла де нию, поль зо ва нию 
и рас по ря же нию при над ле жа щим ему иму ще-
ст вом; в-треть их, пре дус мат ри вают пра во вые 
средс тва ох ра ны прав и ин те ре сов собст вен ни ка.

Инс ти тут пра ва собст вен нос ти ох ва ты вает 
сфе ры, устанав ли вающие ха рак тер и со дер жа ние 
пра во мо чий собст вен ни ка, граж данс ко-пра во-
вой режим объек тов пра ва собст вен нос ти, вк лю-
чая пра ви ла о воз можнос ти и по ряд ке приоб ре-
те ния и прек ра ще ния пра ва собст веннос ти на 
эти объек ты, фор мы пра ва собст вен нос ти, га ран-
ти рован ные за ко ном, граж данс ко-пра во вые спо-
со бы за щи ты пра ва собст вен нос ти (ст. ст. 188, 
235, 249, 250, 261, 264 ГК РК).

Оп ре де ле ние пра ва собст вен нос ти как суб ъ-
ек тив но го пра ва яв ляет ся ос нов ным приз на ком 
дан но го пра во во го инс ти ту та. Реаль нос ть и цен-
ность вся ко го суб ъек тив но го пра ва зак лю чают ся 
в ха рак те ре и объеме тех воз мож нос тей, ко то рые 
дан ное пра во пре дос тав ляет дан но му ли цу [1, 
c.  201].

В теории юри ди чес кой нау ки дает ся оп ре де-
ле ние суб ъек тив но го пра ва как ме ры воз мож но-
го, доз во лен но го по ве де ния ли ца, об ла дающе го 
дан ным пра вом, га ран ти руемой го су да рст вом.

Ю.К. Толс той при тол ко ва нии суб ъек тив но-
го пра ва ак цент де лает на та ком мо мен те, как 
га ран ти ро ван ность это го ви да пра ва со сто ро-
ны го су да рс тва, и трак тует суб ъек тив ное пра во 
как «ме ру юри ди чес кой влас ти, ко то рую за кон 
зак реп ляет за собст вен ни ком», но в то же вре мя 
уточ няет, что суб ъек тив ное пра во собст вен нос-
ти это так же «зак реп ляемая за собст вен ни ком 
юри ди чес кая обес пе чен ная воз мож нос ть вла-
деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся при над ле-
жа щим ему иму ще ст вом по своему ус мот ре нию 
и в своем ин те ре се пу тем со вер ше ния в от но ше-
нии это го иму ще ст ва лю бых дей ст вий, не про-
ти во ре ча щих за ко ну и иным пра во вым ак там и 
не на ру шающих пра ва и ох ра няемые за ко ном 
ин те ре сы дру гих лиц, а так же воз мож нос ть уст-
ра нять вме ша тель ст во всех треть их лиц в сфе ру 
его хо зяй ст вен но го гос подс тва» [2, с. 214].

По мне нию дру гих ав то ров пра виль нее тол-
ко вать суб ъек тив ное пра во собст вен нос ти как 
га ран ти ро ван ную го су да рст вом ме ру воз мож но-
го, доз во лен но го по ве де ния ли ца и юри ди чес кой 
влас ти, зак реп ляемо го за но си те лем это го пра ва 
тре бо вать вос станов ле ния своих пол но мо чий, 
ибо реаль нос ть и цен ность вся ко го суб ъек тив но-
го пра ва зак лю чают ся в ха рак те ре и объеме тех 

воз мож нос тей, ко то рые дан ное пра во пре дос тав-
ляет ли цу [1].

Та кая ха рак те рис ти ка пра ва собст вен нос ти 
как суб ъек тив но го раск ры вает его ка че ст ва как 
аб со лют но го пра ва.

Аб со лют ный ха рак тер пра ва собст вен нос ти 
яв ляет ся от ра же нием пол но ты «своей влас ти», 
при над ле жа щей собст вен ни ку в ка че ст ве уп ра-
во мо чен но го, ко то ро му про ти вос тоят все дру гие 
ли ца но си те ли пас сив ной обя зан нос ти воз дер-
жа ния от дей ст вий, пре пя тс твую щих удов лет-
во ре нию юри ди чес ки ох ра няе мых ин те ре сов 
собст вен ни ка. Ибо, как пра виль но ука зы вал в 
свое вре мя Г.Ф. Шер ше не вич, «важ но не то, что 
мо жет суб ъект пра ва, а то, че го не смеют суб ъек-
ты обя зан нос ти» [3].

Дей ст ви тель но, осо бен ность со дер жа ния 
суб ъек тив но го пра ва собст вен нос ти сос тоит не 
в доз во лен нос ти дей ст вий но си те ля пра ва собст-
вен нос ти, а в воз мож нос ти со вер ше ния оп ре де-
лен ных дей ст вий при соот ве тс твую щих по ве де-
ниях обя зан ных лиц.

Пра во вая обя зан ность выс ту пает, преж де 
все го, в ка че ст ве средс тва ре гу ли ро ва ния по ве-
де ния граж дан и осу ще ст вляет ся она нор ма ми 
объек тив но го пра ва, на ос но ве ко то рых про во з - 
г ла шает ся и га ран ти рует ся, что част ная собст-
вен ность неп ри кос но вен на.

Граж данс кое суб ъек тив ное пра во собст вен-
нос ти в единс тве с соот ве тс твую щей ему пра во-
вой обя зан ностью всех дру гих лиц и сос тав ляет 
со дер жа ние граж данс ко го пра во от но ше ния, на-
зы ваемо го аб со лют ным.

Граж данс кие пра во от но ше ния, то есть об-
ще ст вен ные от но ше ния, ко то рые ре гу ли руют-
ся нор ма ми граж данс ко го пра ва, де лят ся на 
две боль шие груп пы: иму ще ст вен ные и лич ные 
неиму ще ст вен ные (ст.1 ГК). Пра во собст вен нос-
ти яв ляет ся иму ще ст вен ным пра вом.

По ми мо это го, об щеп риз нан ны ми в теории 
граж данс ко го пра ва яв ляют ся еще два ви да клас-
си фи ка ции пра во от но ше ний: вещ ные и обя за-
тель ст вен ные, аб со лют ные и от но си тельные.

Пра во собст вен нос ти яв ляет ся вещ ным пра-
вом, при чем цент раль ным вещ ным пра вом, ос-
но вой, вок руг ко то рой фор ми руют ся дру гие 
вещ ные пра ва. Пра во собст вен нос ти от но сит-
ся так же к аб со лют ным пра вам, с не ко то ры ми 
иск лю че ниями, о ко то рых бу дет ска за но ни же. 
По ня тие вещ ных прав яв ляет ся час то упот реб-
ляемым, но ма ло раз ра бо тан ным в юри ди чес кой 
нау ке. Нес мот ря на то, что вещ ные пра ва де таль-
но расс мат ри ва лись еще в римс ком пра ве, до сих 
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пор нет ус тояв ше го ся и приз на ваемо го все ми 
пра во вы ми сис те ма ми по ня тия. Мно гие ас пек ты 
вещ но го пра ва прос то пос ту ли руют ся и не по лу-
чи ли над ле жа ще го обос но ва ния.

Са мо по ня тие вещ но го пра ва не яв ляет ся об-
щеп риз нан ным и не при ме няет ся в не ко то рых 
пра во вых сис те мах. Ка за хс танс кое граж данс-
кое пра во бо лее чем за 70 лет со ве тс кой влас ти 
ока за лось ге не ти чес ки за ви си мым от со ве тс кой 
сис те мы пра ва, ко то рая, в свою оче редь, тес но 
свя за на, нес мот ря на все воз мож ные идеоло ги-
чес кие обст рук ции, с кон ти нен таль ным пра вом.

Пра ва собст вен нос ти как от но ся щиеся к суб-
ъек тив ным граж данс ким пра вам, за щи щают ся 
граж данс ким пра вом на рав не со все ми суб ъек-
тив ны ми граж данс ки ми пра ва ми и под чи няют ся 
граж данс ко-пра во вым прин ци пам за щи ты граж-
данс ких прав, пра ви лам оп ре де ле ния пре де лов и 
гра ниц за щи ты, осу ще ст вле ния пра ва на за щи ту 
как са мос тоя тель но го суб ъек тив но го граж данс-
ко го пра ва.

В уз ком смыс ле, под за щи той пра ва собст-
вен нос ти по ни мают ся конк рет ные спе ци фи-
чес кие ме ры за щи ты пра ва собст вен нос ти, зак-
реп лен ные в граж данс ком за ко но да тель ст ве [4, 
с.  542]. 

Ме ры за щи ты пра ва собст вен нос ти пе ре чис-
лен ы в гл. 15 ГК «За щи та пра ва собст вен нос ти и 
иных вещ ных прав». Так, ст. ст. 259-264 дает ся 
пе ре чень мер по за щи те пра ва собст вен нос ти, к 
ко то рым от но сят ся: приз на ние пра ва собст вен-
нос ти, ист ре бо ва ние иму ще ст ва из чу жо го не-
за кон но го вла де ния, воз ме ще ние убыт ков при 
возв ра те иму ще ст ва из не за кон но го вла де ния, 
за щи та пра ва собст вен нос ти от на ру ше ний, не 
соеди нен ных с ли ше нием вла де ния. В ст. 267 
ГК пе ре чис ляет ся ме ры по за щи те пра ва собст-
вен нос ти и иных вещ ных прав от не соот ве тс-
твующе го за ко но да тель ст ву нор ма тив но го или 
ин ди ви ду ально го ак та ор га на влас ти, уп рав ле-
ния и долж ност ных лиц, а так же зак реп лен ме-
ха низм воз ме ще ния убыт ков, воз ник ших в свя зи 
с та ким нор ма тив ным ак том.

Тра ди ци он но спо со бы за щи ты пра ва собст-
вен нос ти по ха рак те ру за щи ты пра ва клас си фи-
ци руют ся на вещ но-пра во вые и обя за тель ст вен-
ные.

 Вещ но-пра во вые средс тва за щи ты пра ва 
собст вен нос ти ха рак те ри зуют ся тем, что они 
нап рав ле ны не пос редст вен но на за щи ту пра ва 
собст вен нос ти как аб со лют но го суб ъек тив но го 
пра ва, не свя за ны с ка ки ми-ли бо конк рет ны ми 
обя за тель ст ва ми и имеют целью ли бо вос стано-

вить вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние 
собст вен ни ка при над ле жа щей ему вещью, ли-
бо уст ра нить пре пя тс твия или сом не ния в осу-
ще ст вле нии этих пра во мо чий. Соот ве тст вен но 
к вещ но-пра во вым ис кам от но сят ся иск об ист-
ре бо ва нии иму ще ст ва из чу жо го не за кон но-
го вла де ния, иск об уст ра не нии на ру ше ний, не 
соеди нен ных с ли ше нием вла де ния, и, на ко нец, 
иск о приз на нии пра ва собст вен нос ти. В точ ном 
смыс ле сло ва пра во собст вен нос ти как конк рет-
ное суб ъек тив ное пра во за щи щает ся лишь с по-
мощью ис ков наз ван ной груп пы.

К обя за тель ст вен но-пра во вым средст вам от-
но сят ся, нап ри мер, иск о воз ме ще нии при чи нен-
но го собст вен ни ку вре да, иск о возв ра те неос-
но ва тель но приоб ре тен но го или сбе ре жен но го 
иму ще ст ва, иск о возв ра те ве щей, пре дос тав лен-
ных в поль зо ва ние по до го во ру и т.д.

Для всех них ха рак тер но то, что сос тав-
ляющее их при тя за ние вы те кает не из пра ва 
собст вен нос ти как та ко во го, а ос но вы вает ся на 
дру гих суб ъек тив ных пра вах. Так, ес ли собст-
вен ник сдал в арен ду при над ле жа щее ему иму-
ще ст во, от возв ра та ко то ро го по ис те че нии сро ка 
до го во ра арен да тор ук ло няет ся, пра ва собст вен-
ни ка бу дут за щи щать ся нор ма ми до го вор но-
го пра ва, а не нор ма ми о пра ве собст вен нос ти. 
Ины ми сло ва ми, обя за тель ст вен но-пра во вые 
средс тва ох ра няют пра во собст вен нос ти не пря-
мо, а лишь, в ко неч ном сче те. В ря де слу чаев, 
нап ри мер, ког да вещь по гиб ла, а зна чит и прек-
ра ти лось пра во собст вен нос ти на нее, ука зан ные 
средс тва нап рав ле ны уже не на за щи ту пра ва 
собст вен нос ти, а на за щи ту иму ще ст вен ных ин-
те ре сов собст вен ни ка.

Спе ци фи ка обя за тель ст вен ных спо со бов за-
щи ты пра ва собст вен нос ти сос тоит в том, что 
собст вен ни ку, иму ще ст во ко то ро го не за кон но 
изъято или пов реж де но, воз ме щают стои мос ть  
иму ще ст ва или ком пен си руют ухуд ше ние иму-
ще ст ва, т.е. воз ме щает при чи нен ный вред – 
убыт ки, воз ник шие из вне до го вор ных обя за-
тель ств.

Воп ро сы за щи ты пра ва собст вен нос ти как 
суб ъек тив но го пра ва вы зы вают зна чи тель ные 
зат руд не ния на прак ти ке, нес мот ря на внеш нюю 
прос то ту и яс нос ть. До сих пор в нау ке это од на 
из ак ту аль ных тем исс ле до ва ний. В даль нейшем 
в своих исс ле до ва ниях мы про ве дем де таль ный 
ана лиз за щи ты ин те ре сов собст вен ни ков в ука-
зан ных слу чаях при ха рак те рис ти ке ос но ва ний 
воз ник но ве ния и прек ра ще ния пра ва собст вен-
нос ти.
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Sakayev M.G.

Concept and types  
of enterprise contracts

In article the basic concepts and types of contracts are considered. In 
the conditions of market economy the contract becomes the main instru
ment of regulation of relationship of subjects of business activity. It is the 
main legal form of an economic turn, defines the rights and obligations 
of the parties, their responsibility. The enterprise contract represents the 
agreement of two and more subjects of business activity as a result of 
which arise, enterprise legal relationship change or stop.

Key words: enterprise contract, commercial organizations, civil trans
actions, mutual rights.

Са каев М.Г.

Концепт және кәсіпкерлік 
келісімшартар турлері

Бе ріл ген ма қа ла да ке лі сім шарт тү сі ні гі мен оның түр ле рі не си
пат та ма бе ріл ген. На рық эко но ми ка сы ая сын да кә сіп кер лік қыз мет 
суб ъек ті ле рі нің ара қа ты на сын рет ке кел ті ру те ті гі ке лі сім шарт бо лып 
та бы ла ды. Дәл осы ке лі сім шарт эко но ми ка лық айна лым ның не гіз
гі құ қық тық фор ма сы бо лып та бы ла ды, яғ ни екі жақ тың құ қық та ры 
мен мін дет те рін ай қын дайды. Кә сіп кер лік шарт кә сіп кер лік қыз мет
тің екі не ме се одан да көп суб ъек ті ле рі нің ара сын да туын дайт ын ке
лі сім бо лып та бы ла ды.

Түйін сөз дер: кә сіп кер лік ке лі сімшарт, ком мер циялық ұйым дар, 
аза мат тыққұ қық тық ке лі сім дер, өза ра ке лі сім.

Са каев М.Г.

Концепт и типы  
предпринимательского  

договора

В стaтье рaссмoтре ны ос нов ные по ня тия и ви ды до го во ров. В ус
ло виях ры ноч ной эко но ми ки ос нов ным инс тру мен том ре гу ли ро ва ния 
взаимоот но ше ний суб ъек тов предп ри ни ма тельс кой дея тель ности 
 стано вит ся до го вор. Имен но он яв ляет ся ос нов ной пра во вой фор мой 
эко но ми чес ко го обо ро та, оп ре де ляет пра ва и обя зан нос ти сто рон, их 
от ве тст вен ность. Предп ри ни ма тельс кий до го вор предс тав ляет со
бой сог ла ше ние двух и бо лее суб ъек тов предп ри ни ма тельс кой дея
тель ности, в ре зуль та те ко то ро го воз ни кают, из ме няют ся или прек
ра щают ся предп ри ни ма тель ские пра во от но ше ния.

Клю че вые сло ва: предп ри ни ма тельс кий до го вор, ком мер чес кие 
ор га ни за ции, граж данс копра во вые сдел ки, взаим ные пра ва.
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In a market economy the main instrument for regulating relations 
between business entities becomes a contract. That he is the main 
legal form of economic exchange, defines the rights and obligations 
of the parties, their responsibility.

The business contract is an agreement between two or more 
business entities, which resulted in there, to modify or discontinue 
entrepreneurial relationship.

The business agreement is a type of civil transaction and, 
accordingly, shall be settled by civil law. However, in countries with 
the existing system of dualism of private law, civil law contracts 
differ from business contracts. In particular, the following types of 
commercial contracts:

1) contracts with the merchant required for commercial activities 
(trade agreements);

2) contracts with customers, non-professionals (mixed 
transactions);

3) contracts that are not related to commercial activities (civil 
transactions).

In the current system the unity of private (civil) law, it is 
generally recognized the appropriateness of assigning new 
construction business contract, a significant number of articles of 
the Civil Code of the Republic of Kazakhstan on various liabilities, 
calculated entirely on the part of entrepreneurs, and others – can be 
applied to the management of relations with entrepreneurs. Institute 
of business contract, consists mainly of private law (civil law) rules, 
so as the Institute of Business Law, it is a complex institution of 
civil rights.

1) Signs of business contract: 1) one of the parties to the contract 
is always the entrepreneur (entrepreneur);

2) harmonization of contractual conditions by the parties is 
carried out on the basis of their economic interests and ways of 
solving the problems faced by each of them;

3) This agreement applies only in business or other economic 
activities;

4) the content of the business agreement is largely due to the 
planned nature of business activity;

5) the importance of the business contract is determined by the 
fact that it acts as the main legal forms of property relations in the 
economic sphere;

CONCEPT AND 
TYPES OF ENTERPRISE 

CONTRACTS
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6) enterprise agreement provides the legal 
protection of property interests and rights of the 
parties, as it is there are established penalties for 
violations of mutual obligations and the conditions 
for their use [1].

The functions of the business agreement are as 
follows:

1) The establishment of a legally meaningful 
connections between business entities (this function 
is considered as the main system functions of the 
contract;

2) The determination of the parties to the 
agreement related activities (it is the most significant 
in business and other commercial activities);

3) The registration of mutual rights and 
obligations of the parties (this feature allows you 
to organize actions of the parties and monitor 
the implementation of the agreement were not 
administrative law and civil law remedies);

4) the function of forming business relations 
(its purpose is that the contract is one of the most 
flexible legal regulators, because it allows the parties 
to implement their own interests as much as possible 
and to provide for their needs, and combine them 
with those of other participants in civil, not parties 
to a particular agreement).

These features are common characteristic of all 
contracts (including contracts for business). Forms 
of business contract governed by the general rules 
relating to the form of transactions and contracts, as 
well as special rules relating to the form of various 
types of business contracts. As a general rule, 
transactions are made orally or in writing (simple or 
notarial). Transactions carried out in the course of 
business, except for transactions executed during the 
commission of their (the real deal), if certain types 
of transactions otherwise expressly provided by law 
or does not arise from business practice; as well as 
transactions carried out in excess of one hundred 
and MCI, with the exception of actual transactions; 
must be made in writing (Sec. 1, Art. 152 of the 
Civil Code of the Republic of Kazakhstan). Failure 
to follow simple written form of the transaction 
does not involve its invalidity, but deprives the 
parties of the right in the event of a dispute confirm 
the transaction, the content or performance of 
the testimony; but the parties may verify the 
commission, content or transactions are executed 
in writing or otherwise, other than testimony, 
evidence. In cases specified in the legislation or 
agreement of the parties, failure to comply with a 
simple written form of the transaction shall entail 
its invalidity (in accordance with para. 3 of Art. 153 
of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan 

foreign trade transactions are considered invalid 
for non-compliance with the simple written form). 
Civil law is determined by the order of the changes 
and cancellation of the contract, and the general rule 
is the impossibility of unilateral termination of the 
contract. If the parties entering into the contract, did 
not foresee the possibility of unilaterally terminated 
by one of the parties, it can only be dissolved by 
the court, and only under certain circumstances, 
namely when a material breach of contract by 
the other party (Art. 401 CC RK). A violation of 
contract by one party, which leads to the other party 
such damage that it is largely deprived of what was 
entitled to expect under the contract. Agreement 
on the amendment or termination of the contract is 
made in the same form as the contract, unless the law 
of the contract or business practice does not provide 
otherwise [2]. The requirement for the modification 
or termination of the contract may be made a party 
to the court only after the receipt of the refusal on 
the other hand, a proposal to amend or terminate the 
contract or fails to respond within the time specified 
in the offer or established by the contract or law, and 
in his absence – within thirty days. Terminate the 
contract obligations of the parties are terminated, and 
when you change remain in effect, but in a modified 
form. The date of termination and change obligations 
is an agreement of the parties to amend or terminate 
the contract and terminate or amend the contract in 
court – after the entry into force of the court on the 
termination or amendment of the contract. Unilateral 
termination of the contract (withdrawal from the 
contract) is permitted in cases provided for by civil 
law, other legislation or agreement of the parties. So, 
one of the parties shall be entitled to withdraw from 
the contract if: the impossibility of performance 
of the obligation, based on the contract (Art. 374 
CC RK termination of the obligation impossibility 
of performance, if it is due to a circumstance for 
which the debtor does not respond); recognition in 
the prescribed manner on the other hand bankrupt; 
changes or cancellations act of public authority 
under which the contract; and when the contract 
was concluded without specifying the period, unless 
otherwise provided by law or agreement of the 
parties. The Parties shall not be entitled to recover 
what was done according to the obligation before 
the termination or modification of the contract, 
unless otherwise provided by law or agreement 
of the parties. If the grounds for termination or 
modification agreement is a substantial breach 
of contract by one party, the other party shall be 
entitled to claim compensation for losses caused by 
the change or cancellation of the contract [3].
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By their nature, entrepreneurial contracts 
are divided into proprietary and organizational. 
For property contracts are agreements aimed at 
regulating the activities of members of a certain 
property over the good. In turn, property agreements 
are divided into agreements for the transfer of 
property, works and services (this classification is 
by type of activity). Contracts for the alienation 
(transfer) of the property include two groups: 1) 
contracts for the transfer of property ownership, 
economic management or operational management 
(kuplyaprodazha, delivery, contracting, supply of 
gas, thermal energy and energy);

2) contracts for the transfer of property for 
temporary use (property lease). Contracts for the 
execution of works contracts are domestic and 
construction contracts, contracts for design and 
work contract for research, opytnokonstruktorskie 
and technological work, etc. To contracts for 
services contracts include: transportation of goods, 
towing, expedition, insurance, banking, storage, 
fees, commissions, etc.

Organizational agreements create the 
preconditions for further business or other activities, 
and, as a rule, are the basis for the conclusion of 
property contracts.

Among institutional agreements can be 
distinguished founding treaties of education 
entities. Organizational contracts include the 
so-called preliminary agreements on which the 
parties undertake to enter into a future agreement 
on the transfer of property, works or services 
(basic contract) on the conditions stipulated by the 
preliminary contract. Economic sphere of enterprise 
agreements can be classified as follows:

1) in the field of logistics and marketing – supply 
agreements, purchase and sale, exchange, loan, 
commission and other types of business contracts;

2) construction – construction contracts for 
design and survey work on the production of repair, 
rental of buildings and equipment, construction 
mediation;

3) in agriculture – procurement contract, lease 
buildings and equipment for the production of repair, 
comprehensive maintenance on the performance of 
other agricultural and agro-chemical works;

4) transport – contracts for the organization 
of transportation of goods, obligations to supply 
vehicles and presentation of goods for carriage, 
the carriage of goods, towing, transport expedition, 
for the operation of railway sidings, on the supply 
and cleaning cars, rental vehicles, aircraft services 
liabilities, with the participation of pipeline 
transport;

5) In connection – contracts postal expedition 
of postage, rent, to provide communications 
enterprises telegraph channels and telegraph 
subscriber communication for the provision of 
Internet communication;

6) in the area of payments and credits (in 
banking) – contracts, bank accounts, money transfer 
and bank deposit;

7) in the field of scientific and technical 
progress – contracts for research, development and 
engineering works;

8) in the mineral resources (concession 
agreements, production sharing agreements, service 
contracts and contracts on joint activity);

9) in the securities market (contracts for the sale 
of securities); etc.

The Civil Code of the Republic of Kazakhstan 
emphasizes public contract, which regulates the 
relations involving commercial organizations 
engaged in retail trade, transportation, public 
transportation, communication services, energy, 
health, hotel services, etc.

Commercial organizations can not shirk the 
contract, they are required to enclose it with anyone 
who will appeal to them, they do not also have the 
right to give preference to one person over another 
for the conclusion of a public contract, except as 
provided by law. The price of goods, works and 
services, as well as other terms and conditions of a 
public contract are set the same for all consumers, 
except in cases where legislation permits the 
provision of benefits to individual consumers. Failure 
of a commercial organization to conclude a public 
contract subject to availability provide the consumer 
with the relevant goods or services are not allowed. 
When unjustified evasion commercial organization 
to conclude this agreement, the provisions stipulated 
n. 4 tbsp. 399 of the Civil Code of RK (the consumer 
is entitled to apply to the court for compulsion 
to conclude a contract). By a separate group of 
contracts and include the merger agreement, the 
terms of which one of the parties identified in the 
forms or other standard forms and can be accepted 
by the other party not otherwise than by adherence 
to the proposed contract as a whole.

The legislation provides for measures to protect 
the interests of the adhering party, in particular, 
establish a simplified procedure for termination of 
the contract by the adhering party who is entitled to 
request termination of the agreement if the merger 
agreement, although not contrary to the law, deprives 
this party of rights usually granted under contracts 
of this kind excludes or limits the liability of the 
other party for breach of obligations or contains 
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other clearly burdensome for the adhering party 
terms that it based on their reasonably understood 
interests, would not accept if she has the opportunity 
to participate in determining the terms of the 
contract. An exception is the Party that has acceded 

to the treaty in connection with business activities, 
if it knew or should have known of the conditions 
under which the contract is concluded, that is, on a 
simplified procedure for termination of the business 
merger agreement does not apply [4].
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Сеито ва Ж.Ж.

По ня тие про це дур банк ротс тва 
юри ди чес ких лиц

В дан ной статье ав тор расс мат ри вает ис то рию воз ник но ве ния 
тер ми на «про це ду ры банк ротс тва», ко то рый уже на про тя же нии ря да 
лет ин тен сив но ис поль зует ся на ст ра ни цах юри ди чес кой ли те ра ту ры 
при ха рак те рис ти ке пра во во го инс ти ту та банк ротс тва юри ди чес ко го 
ли ца. В пра во ве де нии не сло жи лось еди но го под хо да к по ни ма нию 
дан но го тер ми на. В свя зи с этим ав тор расс мат ри вает дан ное по ня
тие с раз лич ных под хо дов и де лает по пыт ку дать точ ное по ня тие 
дан но му оп ре де ле нию. В статье расс мат ри вают ся ра бо ты из ве ст ных 
уче ных, ко то рые так же исс ле до ва ли по ня тие про це ду ры банк ротс
тва. По ня тие про це ду ры банк ротс тва об шир но и имеет раз лич ные 
смыс лы с точ ки зре ния дру гих уче ных и от но сит ся к чис лу фун да мен
таль ных в рам ках пра во во го инс ти ту та банк ротс тва. 

Клю че вые сло ва: про це ду ра, банк ротс тво, юри ди чес кое ли цо, 
за ко но да тель ст во, по ня тие. 

Seitova Zh. Zh.

The concept of bankruptcy 
procedures of legal entities

In this article, the author examines the origins of the term «bankruptcy 
proceedings», which has for several years used extensively in the pages of 
legal literature in characterizing the legal institute of bankruptcy of a legal 
entity. The jurisprudence has not developed a unified approach to the un
derstanding of the term. In this regard, the author examines the concept 
with different approaches and attempts to give a precise definition of this 
concept. The article deals with the works of famous scientists who also 
examined the concept of bankruptcy proceedings. The concept of bank
ruptcy procedures is extensive, has different meanings in terms of other 
scientists, and is one of the fundamental legal institution in the framework 
of bankruptcy.

Key words: procedure, bankruptcy, a legal entity, legislation, concept.

Сеито ва Ж.Ж.

Заң ды тұл ға лар дың  
банк рот тық рә сім де рінің  

тұ жы рым да ма сы

Бұл ма қа ла да ав тор бір не ше жыл бойы заң ды тұл ға ның банк рот 
құ қық тық инс ти ту тын си пат тайт ынын заң ды әде биет бет те рін де ке
ңі нен пай да лан ды. Құ қық та нуды тү сі ну ге бі рың ғай тә сі л әзір лен бе
ген. Осы ған бай ла ныс ты, ав тор түр лі тә сіл дер мен осы тұ жы рым да
ма сын нақ ты анық та ма сын бе ру ге әре ке т етеді. Ма қа ла, сон дайақ 
кон курс тық iс жүргiзу тұ жы рым да ма сының қа ра ды. Атақ ты ға лым
дар дың жұ мыс та ры мен айна лы са ды. Банк рот тық рә сім де рінің тұ жы
рым да ма сы кең бо лып та бы ла ды жә не бас қа да ға лым дар тұр ғы сы
нан түр лі ма ғы на ға ие жә не банк рот тық шең бе рін де ір ге лі құ қық тық 
орын да ры ның бі рі бо лып та бы ла ды.

Тү йін  сөз дер: рә сі мі, банк рот тық, заң ды тұл ға, заң на ма, тұ жы
рым да ма сы.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      187

УДК 347.9 Сеито ва Ж.Ж.
Казахский национальный университет имени аль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
E-mail: Janiya_seitova@mail.ru

Тер мин «про це ду ры банк ротс тва» уже в те че ние ря да лет 
ин тен сив но ис поль зует ся на ст ра ни цах юри ди чес кой ли те ра-
ту ры при ха рак те рис ти ке пра во во го инс ти ту та не сос тоя тель-
ности (банк ротс тва) юри ди чес ко го ли ца.

В пра во ве де нии не сло жи лось еди но го под хо да к по ни ма-
нию тер ми на «про це ду ра банк ротс тва».

Вмес те с тем по ня тие «про це ду ра банк ротс тва» от но сит ся 
к чис лу фун да мен таль ных в рам ках пра во во го инс ти ту та не-
сос тоя тель ности (банк ротс тва). Дан ное по ня тие исс ле дует ся в 
ра бо тах та ких уче ных, как А.Б. Агеев, В.С. Бе лых, В.В. Вит-
рянс кий, Д.Де дов, А.А. Ду бин чин, А.В. Зу бен ко, М.Г. Ма се вич, 
О.А. Ни ки ти на, Ю.П. Ор ло вс кий, Е.А. Пав лодс кий, В.В. Пет ро-
ва, Ю.П. Свит, В.В. Сте па нов и дру гие. 

В нау ке су ще ст вует нес колько нап рав ле ний в по ни ма нии 
«про це ду ры банк ротс тва». В рам ках ши ро ко го под хо да про це-
ду ра банк ротс тва оп ре де ляет ся как один из ме то дов ре фор ми-
ро ва ния ор га ни за ции [1, с.10]. Дру гие уче ные свя зы вают по ня-
тие «про це ду ры» с раз ви тием пра во от но ше ний банк ротс тва и 
под про це ду рой по ни мают ста дию раз ви тия пра во от но ше ний 
банк ротс тва, от ли чающуюся спе ци фи чес ки ми це ля ми, пра во-
вым со дер жа нием, по ряд ком и пос ледс твиями при ме не ния [2, 
с.  8]. Од на ко та кие оп ре де ле ния не под чер ки вают спе ци фи ку 
дан но го пра во во го яв ле ния. 

Вы зы вает ин те рес и иная по зи ция по расс мат ри ваемо му 
воп ро су. Так, Д. Де дов под про це ду ра ми банк ротс тва по ни мает 
еди ную сис те му норм, в рам ках ко то рой ос нов ным кри те рием 
приз на ния не сос тоя тель но го долж ни ка банк ро том выс ту пает 
не воз мож нос ть вос станов ле ния его неп ла те жес по соб нос ти [3, 
с.  33]. На наш взг ляд, дан ное оп ре де ле ние яв ляет ся фор маль-
ным и так же ука зы вает на спе ци фи ку пра во во го яв ле ния «про-
це ду ры банк ротс тва», пос кольку не со дер жит приз на ки, оп ре-
де ляющие сущ ность исс ле дуемо го по ня тия. 

Сле дует от ме тить, что в шведс ком за ко но да тель ст ве о не-
сос тоя тель ности дает ся ле галь ное оп ре де ле ние про це ду ры 
банк ротс тва, под ко то рой по ни мает ся осо бое произ во дс тво с 
учас тием су да, в ре зуль та те ко то ро го иму ще ст во не сос тоя тель-
но го долж ни ка прев ра щает ся в день ги и расп ре де ляет ся меж ду 
кре ди то ра ми в за ви си мос ти от раз ме ра их тре бо ва ний к долж-

ПО НЯ ТИЕ ПРО ЦЕ ДУР 
БАНК РОТС ТВА  

ЮРИ ДИ ЧЕС КИХ ЛИЦ



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №6 (cпециальный выпуск) 2015188

По ня тие про це дур банк ротс тва  юри ди чес ких лиц

ни ку [4, с. 58]. Та ким об ра зом, по ня тие «про це-
ду ра» отож дест вляет ся в шведс ком за ко но да-
тель ст ве с тер ми ном «произ во дс тво».

Предс тав ляет ся, что бо лее точ но сущ ность 
по ня тия «про це ду ры банк ротс тва» раск ры вает ся 
в оп ре де ле нии, дан ном В.С. Бе лых, А.А. Ду бин-
чи ным и М.Л, Ску ра то вс ким, сог лас но ко то ро му 
про це ду ра банк ротс тва – это установ лен ный пра-
во вы ми ак та ми по ря док при ме не ния до пус ти мых 
за ко но да тель ст вом мер к долж ни ку, имеюще му 
приз на ки банк ротс тва или офи ци ально объяв лен-
но му не сос тоя тель ным [5, с.  134].

По на ше му мне нию, да же ука зан ное вы ше 
оп ре де ле ние со дер жит не все ос нов ные приз на-
ки про це ду ры банк ротс тва, ко то рые от ра жают 
спе ци фи ку дан но го по ня тия, и поэто му наз ван-
ное оп ре де ле ние нель зя счи тать оп ти маль ным. 
Уп ро щен ное по ни ма ние про це дур банк ротс тва 
обо ра чи вает ся не дооцен кой со дер жа тель но го 
оп ре де ле ния от дель ных про це дур, осу ще ст вляе-
мых в про цес се долж ни ка банк ро том. 

В об ще научном смыс ле под по ня тием име-
ется ввиду мыс ль, предс тав ляющая со бой ре-
зуль тат обоб ще ния (и вы де ле ния) пред ме тов 
или яв ле ний то го или ино го клас са по бо лее или 
ме нее су ще ст вен ным (а по то му и об щим для 
этих пред ме тов и, в со во куп нос ти, спе ци фи чес-
ким для них, вы де ляющим их из мно же ст ва дру-
гих пред ме тов и яв ле ний) приз на кам [6, с. 117]. 
Ины ми сло ва ми, по ня тие есть мыс лен ная фор ма 
от ра же ния не пос редст вен но го единс тва об щих 
су ще ст вен ных приз на ков пред ме тов, взя тых в 
отв ле че нии от всех приз на ков, ко то рые при су щи 
толь ко для ка кой-ли бо час ти соот ве тс твую щих 
пред ме тов [7, с. 17]. 

Преж де чем дать оп ре де ле ние по ня тию «про-
це ду ра банк ротс тва», отг ра ни чим его от смеж-
ных ка те го рий, вс тре чающих ся в нау ке. Тер мин 
«про це ду ра» час то ис поль зует ся в ка за хс танс-
ком пра ве с та ки ми ка те го риями, как «фор ма», 
«про цесс» и «произ во дс тво». Вмес те с тем, в те-
ории пра ва не сло жи лось еди но го под хо да к по-
ни ма нию и соот но ше нию ука зан ных тер ми нов.

В об щем лек си чес ком зна че нии под фор мой 
по ни мает ся ви ди мое, внеш нее вы ра же ние ка-
ко го-ли бо яв ле ния, свя зан ное с его сущ ностью, 
со дер жа нием, а так же ст ро го установ лен ный, 
пред пи сан ный по ря док в ка ком-ли бо де ле [8, 
с.  1482-1486].

В юрисп ру ден ции ука зан ная об ще науч ная 
ка те го рия конк ре ти зи рует ся. В теории пра ва под 
фор мой пра ва по ни мает ся не прос то неч то внеш-
нее по от но ше нию к ее со дер жа нию, а са ма ор га-
ни за ция со дер жа ния, ко то рое объек ти ви рует ся и 

су ще ст вует, лишь бу ду чи от ли тым в из ве ст ные 
фор мы [9, с. 81]. 

Сле до ва тель но, по ня тие «фор ма пра ва» 
мож но счи тать об щим по от но ше нию к тер ми ну 
«про це ду ра». В свою оче редь, фор мы пра ва мо-
гут быть про це дур но-ор га ни за ци он ны ми и про-
цес суальны ми. 

Про це дур но-ор га ни за ци он ные фор мы вы-
ра жают ся в рег ла мен ти ро ван ном пра во вом по-
ряд ке со вер ше ния оп ре де лен ных пра во вых опе-
ра ций. Они имеют не ко то рые чер ты сходс тва с 
про цес суальны ми фор ма ми [10, с.13]. Пос лед-
ние яв ляют ся фор ма ми пра воп ри ме ни тель ной 
дея тель ности, вы ра жен ны ми в по ряд ке раз ре ше-
ния юри ди чес ких дел при осу ще ст вле нии пра во-
су дия и свя зан ны ми в ос нов ном с осо бен нос тя-
ми пра во во го при нуж де ния [8, с. 336-337]. 

В свою оче редь, про цесс (от лат. processus – 
прод ви же ние) предс тав ляет со бой со во куп ность 
пос ле до ва тель ных дей ст вий для дос ти же ния ка-
ко го-ли бо ре зуль та та [11, с. 1076]. 

Сле дует от ме тить, что в юри ди чес кой ли те-
ра ту ре выс ка за на по зи ция, в соот ве тс твии с ко-
то рой ка те го рии «про цесс» и «про цес суальная 
фор ма» разг ра ни чи вают ся: по ня тие «про цесс» 
яв ляет ся бо лее упот ре би мым, ус тояв шим ся и 
ем ким. По ня тие же «про цес суаль ной фор мы» 
сло жи лось как бо лее част ное. Оно мо жет упот-
реб лять ся па рал лельно с тер ми ном «про цесс», 
но при ана ли зе его конк рет ных прояв ле ний [12, 
с. 96]. Под про цес суаль ной фор мой по ни мает ся 
сис те ма про цес суаль ных норм, зак реп ляющих 
со во куп ность тре бо ва ний, пред ъяв ляемых к 
дей ст виям участ ни ков про цес са, соб лю де ние 
ко то рых спо со бс твует при ня тию эф фек тив ных 
власт ных ак тов и их ис пол не нию [13, c. 145]. Как 
нам предс тав ляет ся, ука зан ное разг ра ни че ние не 
ме няет су ти соот но ше ния тер ми нов «про цесс» и 
«фор ма», яв ляет ся ро до вым по от но ше нию как 
к ка те го рии «про це ду ра», так и к по ня тию «про-
цесс». 

На ос но ва нии наз ван ных оп ре де ле ний мож-
но сде лать вы вод о том, что в це лом про це ду ры 
от но сят ся к раз но вид нос тям про це дур но-ор га-
ни за ци он ных форм и су ще ст вуют на ря ду с про-
цес суальны ми фор ма ми. В ря де слу чаев (ког да 
речь идет о су деб ных про це ду рах банк ротс тва) 
про це ду ры не сос тоя тель ности мож но счи тать 
про цес суальны ми фор ма ми, так как ст ро го рег-
ла мен ти ро ван ные дей ст вия со вер шают ся при 
осу ще ст вле нии пра во су дия. Как вер но от ме тил 
Д.Н. Бах рах, про це ду ра власт ной го су да рст-
вен ной дея тель ности  стано вит ся все бо лее со-
вер шен ной фор мой – юри ди чес ким про цес сом, 
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ког да она ре гу ли рует ся пра во вы ми нор ма ми и, 
что очень важ но, ре гу ли рует ся пол но, де таль но. 
На ли чие отель ных и да же ря да про цес суаль ных 
норм еще не прев ра щает офи ци альную про це ду-
ру в юри ди чес кий про цесс [13, c. 144].

Вмес те с тем, нам предс тав ляет ся, что су-
деб ные про це ду ры банк ротс тва нель зя в пол-
ной ме ре от но сить к про цес суаль ным фор мам, 
пос кольку при их осу ще ст вле нии имеет мес то, 
в пер вую оче редь, не го су да рст вен но-власт ная 
дея тель ность, а дея тель ность иных суб ъек тов: 
долж ни ка, кре ди то ров и ар бит раж но го уп рав-
ляюще го. Имен но этим обс тоя тель ст вом, на наш 
взг ляд, мож но объяс нить тот факт, что за ко но-
да тель на зы вает дея тель ность, осу ще ст вляемую 
в хо де не сос тоя тель ности (банк ротс тва) имен но 
про це ду ра ми, а не про цес сом. Что ка сает ся тер-
ми на «произ во дс тво», ин тен сив но ис поль зуемо-
го как в нор ма тив но-пра во вых ак тах, так и в 
научных тру дах, то наибо лее чет ко прос ле жи-
вает ся соот но ше ние ука зан но го по ня тия с ка те-
го рией «про цесс»: дан ные тер ми ны соот но сят-
ся как об щее и осо бен ное; произ во дс тво – част 
про цес са, а про цесс – со во куп ность произ во дс тв 
[14, c. 37]. 

Ис хо дя из то го, что при оп ре де лен ных ус-
ло виях про це ду ры банк ротс тва мож но счи тать 
про цес суальны ми фор ма ми, нор мы пра ва, ре гу-
ли рующие воп ро сы приз на ния долж ни ка не сос-
тоя тель ным (банк ро том), яв ляют ся од нов ре мен-
но нор ма ми ма те ри ально го и про цес суально го 
пра ва. Дей ст ви тель но, в ХIХ ве ке мно гие из ве-
ст ные пра во ве ды раз де ляют ся на две час ти: од на 
час ть его по ло же ний ох ва ты вает ма те ри альное 
кон курс ное пра во, а дру гая – фор мальное пра во, 
или кон курс ный про цесс [15, c. 102]. 

Для то го, что бы оп ре де лить по ня тие «про це-
ду ры банк ротс тва», необ хо ди мо уяс нить его об-
ще лек си чес кое зна че ние и ог ра ни чить от иных, 
смеж ных по ня тий, вс тре чающих ся в за ко но да-
тель ст ве о банк ротс тве. 

Об ра тив шись к сло ва рям русс ко го язы ка, 
мож но устано вить об щее лек си чес кое зна че-
ние тер ми на «про це ду ра». Под про це ду рой (фр. 
proc’edure – прод ви гать ся) по ни мает ся офи ци-
ально установ лен ная пос ле до ва тель ность дей-
ст вий для осу ще ст вле ния или вы пол не ния че го-
ли бо [16, c. 511, 1530].

Од ним из зна че ний сло ва «ме ра» яв ляет ся 
дей ст вие или со во куп ность дей ст вий, средс тв 
для осу ще ст вле ния, дос ти же ния че го-ли бо [17, 
c. 480, 346].

Сле до ва тель но, в об ще лек си чес ком зна че нии 
по ня тия «про це ду ра» и «ме ра» имеют схо жий 

смысл с той лишь раз ни цей, что при ме ни тель-
но к тер ми ну «про це ду ра» ис поль зуют ся та кие 
до пол ни тель ные приз на ки, как «пос ле до ва тель-
ность» и «офи ци аль нос ть». Тем са мым, тер мин 
«ме ра» в об ще лек си чес ком зна че нии мож но счи-
тать ро до вым по от но ше нию к по ня тию «про це-
ду ра», ко то рый конк ре ти зи рует пер вое по ня тие.

Предс тав ляет ся, что в це лях объеди не ния 
по ня тий «ме ры» и «про це ду ры банк ротс тва» в 
од ну груп пу дей ст вий, осу ще ст вляе мых в про-
цес се кон курс но го пра ва, мож но ис поль зо вать 
тер мин «ме роп рия тие».

Под ме роп риятием по ни мает ся ор га ни зо ван-
ное дей ст вие или со во куп ность дей ст вий, нап-
рав лен ных на осу ще ст вле ние ка кой-ли бо це ли 
[17, c. 863]. Пос коль ку ме роп риятиями яв ляют ся 
толь ко це ле вые дей ст вия, то необ хо ди мо оп ре де-
лить це ли осу ще ст вле ния кон курс но го про цес-
са. Це ли ха рак те ри зуют те об щие ре зуль та ты, к 
ко то рым нуж но ст ре мить ся при осу ще ст вле нии 
кон курс но го пра ва. 

Ос нов ны ми це ля ми пра ва яв ляют ся удов лет-
во ре ние тре бо ва ний кре ди то ров долж ни ком, не 
ис пол няю щим свои де неж ные обя за тель ст ва и 
обя зан нос ти, а так же вы вод ор га ни за ции из кри-
зи са, пе ре ход к ус той чи вой ра бо те пу тем по вы-
ше ния эф фек тив нос ти уп рав ле ния и ис поль зо-
ва ния ре сур сов, обес пе че ние за щи ты ин те ре сов 
собст вен ни ков и кре ди то ров, соз да ние ус ло вий 
для ак тив ных ин но ва ци он но-ин вес ти ци он ных 
про цес сов [18, c. 3]. 

Пос лед ние из наз ван ных це лей кон курс но-
го пра ва наибо лее яр ко прояв ляют ся в рам ках 
про до лж ни ко вс кой сис те мы за ко но да тель ст ва о 
банк ротс тве, суть ко то рой сво дит ся к за щи те ин-
те ре сов долж ни ков, ко то рые по па ли в тя же лое 
фи нан со вое по ло же ние. Го су да рс тво ст ре мит ся 
соз дать для та ких суб ъек тов все необ хо ди мые 
ус ло вия по вы хо ду их кри ти чес кой си туации, в 
чис ле ко то рых по мощь долж ни ку ос во бо дить ся 
от дол гов и по лу чить воз мож нос ть но во го стар-
та. В ст ра нах, где гос подс твует про до лж ни ко вс-
кая сис те ма не сос тоя тель ности (банк ротс тва), 
ос нов ные це ли кон курс но го пра ва реали зуют ся 
на мик роэко но ми чес ком уров не (уров не от дель-
ной ор га ни за ции).

Про до лж ни ко вым сис те мам про ти во пос тав-
ляют ся прок ре ди то рс кие сис те мы банк ротс тва, 
для ко то рых глав ной яв ляет ся за щи та ин те ре-
сов кре ди то ров пу тем пол но го удов лет во ре ния 
их тре бо ва ний и под жест ким конт ро лем за сох-
ран нос тью ак ти вов долж ни ка и опе ра тив ной его 
лик ви да цией. При этом, как пра ви ло, иск лю-
чает ся воз мож нос ть пред ъяв лять ис ки к треть-
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им ли цам. На наш взг ляд, ука зан ные вы ше це ли 
кон курс но го пра ва реали зуют ся так же в рам ках 
прок ре ди то рс кой сис те мы за ко но да тель ст ва о 
банк ротс тве, в пер вую оче редь, на мак роэко но-
ми чес ком уров не (уров не на род но го хо зяй ст-
ва, в от ли чие от от рас ле во го уров ня или уров-
ня ни зо вых хо зяй ст вен ных звень ев), пос кольку 
для го су да рс тва в це лом неэф фек тив но функ-
цио ни рующая ор га ни за ция спо соб на по ра зить 
на род ное хо зяй ст во, а в ито ге, и все об ще ст во. 
Банк ро та ми ока зы вают ся все: и го су да рс тво, и 
ком мер чес кие, и не ком мер чес кие ор га ни за ции, 
и граж да не [19, c. 570]. Сле до ва тель но, ре ше ние 
воп ро сов по упо ря до че нию не вып ла чи ваемых 
дол гов неп ла те жес по соб ным ор га ни за циями 
яв ляет ся важ ной га ран тией здо ровья эко ном ки  
ст ра ны. 

В то же вре мя в научной ли те ра ту ре по воп-
ро сам не сос тоя тель ности (банк ротс тва) наибо-
лее расп рост ра нен ным яв ляет ся по зи ция о том, 
что ос нов ной це лью кон курс но го пра ва яв ляет ся 
со раз мер ное удов лет во ре ние тре бо ва ний кре-
ди то ров [20, c. 16, 87]. Предс тав ляет ся, что вы-
шеука зан ные це ли нель зя счи тать единст вен ны-
ми кон курс но го пра ва, пос кольку на про тя же нии 
ис то рии раз ви тия пра во во го инс ти ту та не сос-
тоя тель ности (банк ротс тва) рас ши ряет ся пе ре-
чень тех про це дур, ко то рые мо гут при ме нять ся 
по от но ше нию к не сос тоя тель но му долж ни ку в 
сто ро ну уве ли че ния чис ла реаби ли та цион ных 
пр це дур, имею щих своей целью вос станов ле ние 
пла те жес по соб нос ти долж ни ка. 

Вы зы вает ин те рес по зи ция В.Ф. По пон до-
пу ло, ко то рый по ла гает, что цель кон курс но го 
про цес са зак лю чает ся в том, что бы пре дуп ре-
дить зах ват иму ще ст ва неп латёжес по соб но го 
долж ни ка со сто ро ны од но го или нес коль ких 
кре ди то ров в ущерб ос таль ным, что бы наибо лее 
сп ра вед ли во поделить это иму ще ст во меж ду кре-
ди то ра ми [20, c. 16]. Од на ко ес ли при нять сто ро-
ну В.Ф. По пон до пу ло, то при дет ся сог ла сить ся 
с тем, что и реор га ни за ци он ные про це ду ры нап-
рав ле ны лишь на сп ра вед ли вое удов лет во ре ние 
тре бо ва ний кре ди то ров, а не на фи нан со вое оз-
до ров ле ние долж ни ка, и не учи ты вают ин те ре сы 
са мо го долж ни ка, тог да как в сов ре мен ном за ко-
но да тель ст ве о не сос тоя тель ности учи ты вают ся 
ин те ре сы как кре ди то ров, так и неп ла те жес по-
соб но го долж ни ка. 

Все вы шеука зан ные це ли кон курс но го пра ва 
конк ре ти зи руют ся в за да чах, ко то рые осу ще ст-
вляют ся в рам ках отель ных про це дур банк ротс-
тва и, в от ли чие от це лей, всег да реали зуют ся на 
уров не от дель ных ор га ни за ций (мик роэко но ми-

чес ком уров не). Так, за да чи про це ду ры внеш не-
го уп рав ле ния сос тоят в том, что бы упо ря до чить 
про ве де ние ме роп рия тий, нап рав лен ных на вос-
станов ле ние платёжеспо соб нос ти долж ни ка, и 
зак лю чают ся в фи нан со вом оз до ров ле нии долж-
ни ка за счет выяв ле ния и ис поль зо ва ния внут-
рен них ре сур сов долж ни ка, а так же прив ле че ния 
внеш них фи нан со вых ис точ ни ков. В то же вре-
мя за да чи про це ду ры кон курс но го произ во дс тва 
зак лю чают ся в сос тав ле нии кон курс ной мас-
сы, обя за тель ств долж ни ка, по га ше нии в оп ре-
делённый оче ред нос ти тре бо ва ний кре ди то ров и 
лик ви да ции банк ро та – юри ди чес ко го ли ца. 

Сле до ва тель но, при фор му ли ро ва нии приз-
на ков по ня тий «ме роп рия тия» и «про це ду ры 
банк ротс тва» нуж но ис поль зо вать тер мин «це-
ли» кон курс но го пра ва, ко то рый, в свою оче-
редь, при расс мот ре нии отель ных про це дур не-
сос тоя тель ности бу дут конк ре ти зи ро вать в ви де 
«за дач» той или иной про це ду ры банк ротс тва. 

Ис хо дя из про ве ден но го ана ли за це лей кон-
курс но го пра ва, мож но дать оп ре де ле ние по ня-
тия «ме роп риятия не сос тоя тель ности (банк ротс-
тва)». Пред ла гает ся по ни мать под ме роп риятием 
в рам ках не сос тоя тель ности (банк ротс тва) юри-
ди чес ко го ли ца ор га ни зо ван ное дей ст вие или 
со во куп ность дей ст вий, нап рав лен ных на осу-
ще ст вле ние ос нов ных це лей кон курс но го пра ва: 
удов лет во ре ние тре бо ва ний кре ди то ров долж-
ни ком, не ис пол няю щим свои де неж ные обя за-
тель ст ва и обя зан нос ти, а так же вы вод ор га ни-
за ций из кри зи са, пе ре ход к ус той чи вой ра бо те, 
обес пе че ние за щи ты ин те ре сов собст вен ни ков и 
кре ди то ров, соз да ние ус ло вий для ак тив ных ин-
но ва ци он но-ин вес ти ци он ных про цес сов. 

Ис поль зуя наз ван ное оп ре де ле ние по ня тия 
«ме роп риятия банк ротс тва», мож но оп ре де лить 
по ня тия «ме ры» и «про це ду ры банк ротс тва».

На сущ ность лю бо го яв ле ния ука зы вают, в 
пер вую оче редь, его приз на ки, то есть по ка за те-
ли, зна ки, по ко то рым мож но уз нать, оп ре де лить 
это яв ле ние [17, c. 480]. Приз на ка ми в ло ги ке 
на зы вают все, что так или ина че ха рак те ри зует 
пред ме ты, в чем пред ме ты сход ны или раз лич-
ны меж ду со бой. Обыч но го во рят, что приз на-
ки – это ка че ст ва, свой ст ва. Вер нее, счи тать, что 
приз нак – это не ка че ст во и свой ст во, а на ли чие 
или от су тс твие та ко во го [6, c. 133, 135]. Осо-
бен но важ ное зна че ние имеет де ле ние приз на-
ков на су ще ст вен ные и не су ще ст вен ные. Что бы 
об ра зо вать по ня тие о пред ме те, на до вы де лить 
наибо лее су ще ст вен ное в нем и тем са мым оп-
ре де лить су ще ст вен ные приз на ки пред ме та, сос-
тав ляющие ос но ву по ня тия.
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Ос нов ны ми су ще ст вен ны ми приз на ка-
ми про це ду ры банк ротс тва юри ди чес ко го ли-
ца мож но счи тать сле дующие. Во-пер вых, это 
пос ле до ва тель ность дей ст вий, то есть неп ре-
рыв но сле дующие за дру гим ак тив ные дея ния. 
Вто рым приз на ком про це ду ры банк ротс тва яв-
ляет ся приз нак офи ци аль ной установ лен нос ти 
за ко но да тель ст вом дан ной пос ле до ва тель ности 
дей ст вий. Все дей ст вия, осу ще ст вляемые в ра-
мах про це ду ры банк ротс тва, чет ко ука за ны в за-
ко но да тель ст ве о банк ротс тве. В-треть их, та кая 
офи ци ально установ лен ная за ко но да тель ст вом 
пос ле до ва тель ность дей ст вий при ме няет ся по 
от но ше нию к юри ди чес ко му ли цу, имеюще му 
приз на ки банк ротс тва или офи ци ально объяв-
лен но му не сос тоя тель ным. И, на ко нец, пос лед-
ним приз на ком про це ду ры не сос тоя тель ности 
яв ляет ся цель ее осу ще ст вле ния – удов лет во ре-
ние тре бо ва ний кре ди то ров долж ни ком и вы вод 
ор га ни за ции из эко но ми чес ко го кри зи са. 

По ня тие «про це ду ра банк ротс тва» долж-
но зак лю чать в се бе диа лек ти чес кое единс тво 

всеоб ще го и осо бен но го. Опи раясь на этот ме-
то до ло ги чес кий прин цип, выс ка жем сле дующее 
суж де ние. Су ще ст вен ной всеобщ нос тью «про це-
ду ры банк ротс тва» яв ляет ся пер вый ее приз нак, 
так как она ха рак те ри зует лю бые ме роп рия тия, 
осу ще ст вляемые в рам ках кон курс но го пра ва. 
Все ос таль ные приз на ки банк ротс тва нуж но счи-
тать спе ци альны ми, от ли чи тель ны ми приз на ка-
ми, про во ди мых в кон курс ном про цес се (в част-
нос ти, от мер не сос тоя тель ности). 

Ис хо дя из ана ли за вы ше пе ре чис лен ных 
приз на ков про це ду ры банк ротс тва, мож но сфор-
му ли ро вать са мо по ня тие про це ду ры банк ротс-
тва. Про це ду ра банк ротс тва юри ди чес ко го ли ца 
– офи ци ально установ лен ная за ко но да тель ст-
вом о реаби ли та ции и банк ротс тве пос ле до ва-
тель ность дей ст вий, при ме няемых к долж ни-
ку – юри ди чес ко му ли цу, имеюще му приз на ки 
банк ротс тва или офи ци ально объяв лен но му не-
сос тоя тель ным, с целью удов лет во ре ния тре бо-
ва ний кре ди то ров и вы во да ор га ни за ции из эко-
но ми чес ко го кри зи са.
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Бюд жет тік жос пар лауды  
құ қық тық рет теу дің  

кей бір сұ рақ та ры 

Бюд жет тік жос пар лау әрбір дең гейде гі (рес пуб ли ка лық, жер гі
лік ті) бюд жет тік ре су рс тар дың кө ле мін, қай нар кө зін жә не мақ сат қа 
сай пай да лан уын  анық тау ға мүм кін дік бе ре тін қар жы лық жос пар
лаудың құ рам дас бө лі гі бо лып та бы ла ды. Бюд жет тік жос пар лау бюд
жет тік жүйе нің не гі зі, бюд жет тік про цес тің ажы ра мас бө лі гі бо лып 
та бы ла ды. Оның кө ме гі мен Пре зи де нт тің Жол да уын да бел гі лен ген 
мақ сат тар мен мін дет тер ге сәй кес, бюд жет қа ра жа ты ның қоз ға лы сы 
анық та ла ды. Бюд жет тік жос пар лау про це сін де ор та лық тан ды рыл ған 
жә не ор та лық тан ды рыл ма ған ақ ша қа ра жат та ры қор ла ры ның қа жет
ті ара  қа ты на сы бел гі ле не ді, кә сі по рын дар да ғы қар жы ре су рс та ры
ның мөл ше рі, сон дайақ бюд жет жүйесі нің кі ріс те рі нің қа лып тас
уына кә сі по рын дар дың қа ты су дә ре же сі анық та ла ды.

Тү йін  сөз дер: қар жы, бюд жет, бюд жет қо ры, бюд жет саяса ты, 
бюд жет тік жос пар лау, бюд жет кі рі сі, бюд жет шы ғы сы.

Kuanaliyeva G.A.,  
Kuatbekqyzy G.

Some questions of legal 
regulation of budget planning

Budget planning – a component of the financial planning, allowing to 
determine volume, sources and target use of the budgetary resources on 
each of management levels: republican and regional. Budget planning – a 
necessary component of functioning of the budgetary system, an integral 
part of the budgetary process. Movement of budgetary funds decides on 
its help according to the purposes and the tasks defined in the Message of 
the President. In the course of budget planning the rational ratio between 
the centralized and decentralized funds of money is established, the sizes 
of financial resources of the enterprises, and also extent of participation 
of the enterprises in formation of the income of the budgetary system are 
defined.

Key words: finance, budget, budgetary fund, budgetary policy, budget 
planning, budgetary income, budgetary expense.

Куаналиева Г.А.,  
Куат бек кы зы Г.

Не ко то рые воп ро сы  
пра во во го ре гу ли ро ва ния  

бюд жет но го пла ни ро ва ния

Бюд жет ное пла ни ро ва ние – сос тав ляющая фи нан со во го пла ни
ро ва ния, поз во ляющая оп ре де лить объем, ис точ ни ки и це ле вое ис
поль зо ва ние бюд жет ных ре сур сов на каж дом из уров ней уп рав ле
ния: рес пуб ли канс ком и ре гиональ ном. Бюд жет ное пла ни ро ва ние 
– необ хо ди мый ком по нент функ цио ни ро ва ния бюд жет ной сис те
мы, неотъем ле мая час ть бюд жет но го про цес са. С его по мощью оп
ре де ляет ся дви же ние бюд жет ных средс тв в соот ве тс твии с це ля ми 
и за да ча ми, оп ре де лен ны ми в Пос ла нии Пре зи ден та. В про цес се 
бюд жет но го пла ни ро ва ния устанав ли вает ся ра циональ ное соот но
ше ние меж ду цент ра ли зо ван ны ми и де це нт ра ли зо ван ны ми фон да
ми де неж ных средс тв, оп ре де ляют ся раз ме ры фи нан со вых ре сур сов 
предп рия тий, а так же сте пень учас тия предп рия тий в фор ми ро ва нии 
до хо дов бюд жет ной сис те мы.

Клю че вые сло ва: фи нан сы, бюд жет, бюд жет ный фонд, бюд жет
ная по ли ти ка, бюд жет ное пла ни ро ва ние, бюд жет ный до ход, бюд
жет ный рас ход.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.На зар баев тың 
2014 жыл ғы 11 қа ра ша да ғы «Нұр лы жол – бо ла шақ қа бас тар 
жол» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол дауы елі міз ді эко но ми ка лық 
дағ да рыс тан қиын дық тар ға ұрын дыр май алып шы ғу дың са ра 
жол да рын ай қын дап, ба сым ба ғыт та рын бел гі леп бер ді де се 
де бо ла ды. Ел ба сы «...Бү гін ме нің тап сыр мам бо йын ша Үкі мет 
бел сен ді жұ мыс қа кі рі сіп кет ті. Біз 2015 жыл ға ар нал ған рес-
пуб ли ка лық бюд жет тің па ра ме тр ле рін қайта қа ра дық. Бұл дұ-
рыс, өйт ке ні, біз дің экс порт тық ши кі зат ре су рс та ры на ба ға ның 
құл ды рауы бюд жет тің кі ріс бө лі гі не қар жы түс уін  тө мен де ту-
ге алып ке лу де. Бі рақ, со ған қа ра мас тан, Үкі мет ал ды на оңай 
емес, алай да, нақ ты мін дет – бар лық әлеу мет тік мін дет те ме лер-
ді то лық кө ле мін де қам та ма сыз ету мін де ті қойы лып отыр» деп 
дұ рыс көр сет ті [1].

Мем ле кет те гі бюд жет мә се ле сі күр меуі қа лың өзек ті та қы-
рып бо лып та бы ла ды. Мем ле кет тің бюд жет тік жүйесі Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясын да ай қын да лып бел гі-
лен ген жә не бе кі тіл ген қо ғам дық-мем ле кет тік ма ңы зы ба сым 
мүд де лер ді қар жы лан ды ра тын жә не мем ле кет тің қар жы саяса-
тын іс ке асы ру ая сын да ғы қар жы лық құ қық тық қа ты нас тар ды 
бюд жет тік рет тейт ін, сон дай-ақ бюд жет тік құ қық тық қа ты нас-
тар суб ъек ті ле рі нің рес пуб ли ка лық жә не жер гі лік ті бюд жет тер 
ал дын да ғы мін дет те ме ле рін тиі сін ше орын дау ла рын қам та-
ма сыз ету ар қы лы әлеу мет тік-эко но ми ка лық, мә де ни, саяси-
әкім ші лік аяла ры ның өзек ті проб ле ма ла рын ба сым  ба ғыт та ры 
бо йын ша нақ ты лы ше ше тін эко но ми ка лық әрі құ қық тық те тік 
бо лып та бы ла ды.

«Бюд жет» тер ми ні ежел гі нор манд ті лі нің «bougette» сө зі-
нен пай да бо лып қал та, сөм ке, был ға ры қап де ген ма ғы на ны 
біл дір ген. Осы дан ке ліп budget сө зі шық қан, яғ ни был ға ры қап 
(порт фель) ағыл шын дар оны мем ле кет тік кі ріс пен шы ғыс қа 
бай ла ныс ты іс құ жат тар дың жиын ты ғын ата ған. «Бюд жет ті 
ашу» де ген сөз тір ке сі де осы дан ке ліп туын дай ды, іс құ жат-
тар ды пар ла ме нт тің қа ра уына ұсы ну де ген ді біл дір ген. Қа зір 
«бюд жет» тер ми ні кез кел ген қар жы қа ра жат ша ру ашы лы ғын 
бел гі леу үшін қол да ны ла ды [2, 7 б.]. Бюд жет – ор та лық тан ды-
рыл ған ақ ша қо ры ның құ ра лу көз де рі мен жұм са лу ба ғыт та рын 
си пат тайт ын эко но ми ка лық са нат, ақ ша лай кі ріс пен шы ғыс-

БЮД ЖЕТ ТІК  
ЖОС ПАР ЛАУДЫ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ РЕТ ТЕУ ДІҢ 
КЕЙ БІР СҰ РАҚ ТА РЫ 
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тың ба лан сы. Мем ле кет тің  заң мен не ме се жер-
гі лік ті өкіл ді ор ган дар дың ше шім де рі мен бе кі-
ті ле тін,  мем ле кет тің өз мін дет те рін қам та ма сыз 
ет уіне ар нал ған жә не са лық тар, алым дар, бас қа 
да мін дет ті тө лем дер, ка пи тал мен жүр гі зі ле-
тін опе ра циялар дан алы на тын кі ріс тер, са лық қа 
жат пайт ын жә не заң ак ті ле рін де көз дел ген өз ге 
де тү сім дер есе бі нен құ ры ла тын ор та лық тан-
ды рыл ған ақ ша қо ры. Бюд жет тің пай да бо луы 
мем ле кет тің да муы мен оның қар жы ре су рс та-
ры на де ген сұ ра ны сы ның ар туымен ті ке лей бай-
ла ныс ты. Ор та лық тан ды рыл ған ақ ша қо ры ның 
құ ра луы жә не жұм са луы бюд жет тің кі рі сі мен 
шы ғы сы ның ың ғай ла са жұ мыс іс теуі ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Мем ле кет ке қа жет ті ақ ша қа ра-
жат та рын «кі ріс» жи нақ та са, жал пы мем ле кет-
тік қа жет ті лік тер ге ор та лық тан ды рыл ған қор дан 
бө лі не тін қар жы «шы ғыс» бо ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет ко дек-
сі нің 3 ба бы на сәй кес: «бюд жет – мем ле кет тің 
өз мін дет те рі мен функ цияла рын іс ке асы ру ды 
қар жы лық қам та ма сыз ету ге ар нал ған ор та лық-
тан ды рыл ған ақ ша қо ры. Ал бюд жет жүйесi 
– бюд жет тердiң жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Ұлт тық қо ры ның, сон дай-ақ бюд жеттiк про цес-
тер мен қа ты нас тар дың жиын ты ғы» [3].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә.На зар баев тың «Қа зақ стан – 2050» Ст ра-
те гиясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси 
ба ғыт ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на жол да уын-
да: біз дің мем ле ке ті міз дің мак роэко но ми ка лық 
саяса ты жаң ғыр ты луы тиіс деп ті ке лей атап 
көр сет ті. Ол үшін бюд жет саяса ты, са лық саяса-
ты, ақ ша-кре дит саяса ты, мем ле кет тік жә не 
сырт қы қа рыз ды бас қа ру саяса ты сияқ ты негз гі 
ба ғыт тар бел гі лен ген. «Бі рін ші ден, біз бюд жет 
саяса ты ның жа ңа прин цип те рі мен қа ру ла ну ға 
– өз мүм кін дік те рі міз ше гін де ға на шы ғын да-
ну ға жә не тап шы лық ты ба рын ша мүм кін дік-
те қыс қар ту ға тиіс піз. Ұзақ мер зім де олар дың 
сақ талуын  қам та ма сыз ете оты рып, «қиын-қыс-
тау» күн ге ре зе рв тер жи нау қа жет. Екін ші ден, 
бюд жет тік-қар жы лық про цес ке де ген көз қа рас 
же ке лей са лым дар ға көз қа рас се кіл ді ұқып ты 
да ой лас ты рыл ған бо лу ға тиіс. Бас қа ша айт қан-
да, бір де-бір бюд жет тік тең ге ысы рап бол мауға 
тиіс. Үшін ші ден, мем ле кет бюд же ті ұзақ мер-
зім ді перс пек ти ва тұр ғы сы нан қа ра ған да өнім-
ді, мә се лен, эко но ми ка ны әр та рап тан ды ру жә не 
инф ра құ ры лым ды да мы ту се кіл ді жал пыұлт-
тық жо ба лар ға ба ғыт та луы тиіс» [4, 15 б.]. Бұл 
құ жат шын мә ні сін де тұң ғыш рет қар жы саяса-
тын, со ның ішін де бюд жет бағ да рын нақ ты лы 
ай қын дап отыр. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бюд жет тік 
жүйесі бюд жет тер дің жә не Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Ұлт тық қо ры ның, сон дай-ақ бюд жет тік 
про цес тер мен қа ты нас тар дың жиын ты ғы нан тұ-
ра ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бюд жет тік жүйесі-
нің тиіс ті дең гейле рін де: 1) рес пуб ли ка лық 
бюд жет; 2) об лыс тық бюд жет, рес пуб ли ка лық 
ма ңы зы бар қа ла, Астана бюд же ті; 3) ау дан (об-
лыс тық ма ңы зы бар қа ла) бюд же ті тә різ ді дер бес 
бюд жет тер жұ мыс іс тей ді.

Со ны мен қа тар, мем ле кет те тө тен ше бюд-
жет  те құ ры луы мүм кін. Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сын да ғы тө тен ше жағ дай лар да не ме се со ғыс 
жағ дайла рын да ен гі зі ле тін тө тен ше мем ле кет тік 
бюд жет рес пуб ли ка лық жер гі лік ті бюд жет тер-
дің не гі зін де қа лып тас ты ры ла ды. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның бү кіл аума ғын да тө тен ше не ме се 
со ғыс жағ да йын  ен гі зу жә не оның кү шін жою 
ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
Жар лы ғы тө тен ше мем ле кет тік бюд жет ті ен гі зу-
ге жә не оның қол да нылуын  тоқ та ту ға не гіз бо-
лып та бы ла ды.

Тө тен ше мем ле кет тік бюд жет ті Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Эко но ми ка жә не бюд жет тік 
жос пар лау ми ни ст рлі гі нің құ зы рын да ғы бюд-
жет тік жос пар лау жө нін де гі ор та лық уәкі лет ті 
ор ган әзір лейді, сон дай-ақ атал ған осы бюд жет 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на ма сын да бел-
гі лен ген тәр тіп не гі зін де Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Пре зи ден ті нің Жар лы ғы мен бе кі ті ле ді әрі 
оның қа был дан ға ны ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Пар ла мен ті де реу ха бар дар еті ле ді 
[5, 102-103 бб.].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бюд жет жүйесі 
нақ ты қа ғи да лар ды бас шы лық қа ала оты рып жұ-
мыс жа сауы қа жет. Олар: бі рың ғай лық прин ци пі; 
то лым ды лық прин ци пі; реа лис тік; транс па ре нт-
ті лік прин ци пі; дәйек ті лік прин ци пі; нә ти же лі-
лік қа ғи да ты; бюд жет тер дің дер бес тік прин ци-
пі; са бақ тас тық прин ци пі; не гіз ді лік прин ци пі; 
уақ ты лы лық прин ци пі; кас са ның бі рың ғай лық 
прин ци пі; тиім ді лік прин ци пі; жа уап кер ші лік 
прин ци пі жә не бюд жет қа ра жа ты ның атау лы-
лық жә не ны са на лы си па ты қа ғи да ты Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет ко де сі нің 4 ба бын да 
бел гі лен ген [3]. Әр бір көр се тіл ген 14 қа ғи да ның 
маз мұ ны заң да ашы лып көр се тіл ген.

Мем ле кет бюд жет ті өз функ цияла рын жү зе-
ге асы ру дың не гіз гі ре тін де жә не эко но ми ка ны 
бас қа ру дың бел сен ді құ ра лы ре тін де қол да на ды. 
Үкі мет мем ле кет тік бюд жет ар қы лы қо ғам дық 
өн ді ріс тің құ ры лы мы на әсер етіп, ша ру ашы-
лық тың нә ти же сін рет ке кел ті ре оты рып, әлеу-
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мет тік қайта құ ру лар ды жа сап ұлт тық та быс тың 
қайта бө лін уін  жү зе ге асы ра ды. Бюд жет жүйесі 
– эко но ми ка лық қа ты нас тар мен заң нор ма ла-
ры на не гіз дел ген ел де гі әр түр лі бюд жет тер дің 
жиын ты ғы бо лып та бы ла ды. Бюд жет жүйе сін 
ұйым дас ты ру мем ле кет тің құ ры лы мы ар қы лы 
анық та ла ды. Әрбір ел дің бюд жет жүйесі нің құ-
ра мы на құ ры лы мы бо йын ша әр түр лі бюд жет тер 
жа та ды. 

Бюд жет саяса ты –  заң шы ға ру шы жә не ат-
қа ру шы ор ган дар бюд жет тік қа ты нас тар ды да-
мы ту ба ғыт та рын ай қын дау мен жә не олар ды 
аза мат тың, қо ғам ның жә не мем ле кет тің мүд де-
ле рі үшін пай да ла ну дың нақ ты жол да рын әзір-
леу мен бай ла ныс ты жү зе ге асы ры ла тын ша ра-
лар мен қа был да на тын ше шім дер дің жиын ты ғы. 
Бюд жет саяса ты ның маз мұ ны ал уан  қыр лы жә не 
оны әзір леу ке зең де рі нің тіз бек ті лі гін ға на емес, 
со ны мен бір ге оның ат қа рым дық жә не уа қыт-
тық жақ та рын да қам ти ды. Мем ле кет тің  қар жы 
саяса ты ның бір бө лі гі ре тін де Бюд жет саяса ты 
эко но ми ка лық сая сат тың түп қа зы ғы, ұйыт қы-
сы жә не мем ле кет тің эко но ми ка лық-әлеу мет тік 
саяса тын жү зе ге асы ру құ ра лы бо лып та бы ла ды. 
На рық жағ да йын да бюд жет саяса ты – мем ле-
кет тің қо ғам дық өн ді ріс ке эко но ми ка лық ық пал 
етуі нің не гіз гі ба ғыт та рын ай қын дау дың бас ты 
тұт қа сы. Бюд жет саяса тын әзір леу ге заң шы ға-
ру шы жә не ат қа ру шы ор ган дар қа ты са ды. Қа-
зір гі Қа зақ стан ның конс ти ту циялық құ ры лы мы 
бо йын ша бюд жет саяса тын әзір леу де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті не ба сым дық бе рі-
ле ді, ол өзі нің жыл са йын ғы жол да уын да бюд-
жет саяса ты ның ағым да ғы жыл ға ар нал ған жә не 
ке ле шек те гі не гіз гі ба ғыт та рын, мақ сат та ры мен 
мін дет те рін ай қын дап бе ре ді.

Біз дің мем ле ке ті міз де қа зір гі таң да бюд жет 
саяса ты ның ре фор ма сы же дел қар қын мен да му-
да деп айтуға бо ла ды. Оған дә лел Ел ба сы ның 
2013 жыл ғы 26 мау сым да ғы «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның жа ңа бюд жет саяса ты ның тұ жы рым-
да ма сы» ат ты №590 Жар лы ғы.

Жа ңа бюд жет саяса ты ның тұ жы рым да ма-
сы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 2012 
жыл ғы 14 жел тоқ сан да ғы «Қа зақ стан-2050» ст ра  - 
те гиясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси 
ба ғы ты» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол да уына 
сәй кес әзір лен ді жә не бюд жет ре су рс та рын мүм-
кін дік тер ше гін де пай да ла ну ға жә не бюд жет 
тап шы лы ғын қыс қар ту ға, үнем ді жә не ой лас ты-
рыл ған бюд жет тік-қар жы лық про цес ті қам та ма-
сыз ету ге, бюд жет қа ра жа тын жә не Ұлт тық қор 
қа ра жа тын, ірік теу дің қа таң жүйе сін қол да на 
оты рып, ұзақ мер зім ді перс пек ти ва тұр ғы сы нан 

өнім ді ст ра те гиялық жал пыұлт тық жо ба лар-
ға ин вес ти циялау ға ба ғыт тал ған. Бұл Жар лық-
та жа ңа бюд жет саяса ты ның не гіз гі екі ке зе ңі 
ата лып көр се тіл ген. Олар: Бі рін ші ке зең (2014 
– 2017 жыл дар) – мем ле кет тік қар жы ның тең ге-
рім ді лі гі мен бюд жет тік тиім ді лік ті қам та ма сыз 
ету не гіз де рін қа лып тас ты ру. Бұл ке зең де:

1) мем ле кет тік жос пар лау жүйе сін же тіл ді ру 
жә не нә ти же ге бағ дар лан ған бюд жет теуді прак-
ти ка лық қол да ну ды ке ңейту;

2) бюд жет тік мін дет те ме лер ді тү ген деу жә-
не олар ды оң тай лан ды ру бо йын ша ша ра лар қа-
был дау;

3) же ке ше сек тор дың ор тақ жа уап кер ші лі гін 
ен гі зу;

4) биз нес-ор та ға же ке ле ген мем ле кет тік 
функ ция лар ды бе ру; 

5) бюд жет тік ин вес ти циялар бо йын ша тә сіл-
дер ді ре фор ма лау;

6) мем ле кет тік-же ке ше әріп тес тік тің (бұ дан 
әрі – МЖӘ) жа ңа те тік те рін ен гі зу;

7) са лық са лу саяса тын өз гер ту;
8) мем ле кет тік бо рыш пен ква зи мем ле кет тік 

сек тор дың бо ры шын мо ни то ринг теу жә не ба қы-
лау жүйе сін ен гі зу;

9) бюд же та ра лық қа ты нас тар ды ре фор ма лау;
10) мем ле кет тік ау дит тің не гіз де рін ен гі зу 

жос пар ла нып отыр.
Екін ші ке зең (2018 – 2020 жыл дар) – мем ле-

кет тік қар жы ның тұ рақ ты лы ғын ны ғайту. Бұл 
ке зең:

1) же ке ше сек тор дың ор тақ жа уап кер ші лі гін 
ке ңейтумен жә не бюд жет тік мін дет те ме лер ді тұ-
рақ тан ды ру мен;

2) же ке ше сек тор дың ин вес ти циялық бел-
сен ді лі гі нің өсуі мен;

3) бюд жет ке жүк те ме ні тө мен де ту ге ық пал 
ете тін МЖӘ-ні ке ңейтумен;

4) ағым да ғы шы ғыс тар ды мұ най дан тыс кі-
ріс тер есе бі нен қар жы лан ды ру мен;

5) жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың жұ мыс 
тиім ді лі гін арт ты ру мен;

6) мем ле кет тік ау дит тің то лық қан ды жұ мыс 
іс теуі мен си пат та ла ды [6].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық дам уын ың тиім ді лі гі рес пуб ли ка лық 
(ор та лық мем ле кет тік бюд жет ре тін де) жә не 
жер гі лік ті бюд жет тер ді мем ле кет тің, сон дай-ақ 
оның әкім ші лік-ау мақ тық құ ры лыс та ры ның ор-
та лық тан ды рыл ған қар жы лық ре су рс та ры ре-
тін де жос пар лауға ті ке лей бай ла ныс ты бо ла ды. 
Бюд жет тік жүйе нің тиіс ті дең гейле рін де жү зе ге 
асы ры ла тын бюд жет тік жос пар лау Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның жә не оның әкім ші лік-ау мақ-
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Бюд жет тік жос пар лауды құ қық тық рет теу дің кей бір сұ рақ та ры 

тық бір лік те рі нің ор та лық тан ды рыл ған не гіз гі 
ақ ша қор ла рын құ ру, қа лып тас ты ру, бө лу, қайта 
бө лу, сон дай-ақ пай да ла ну сияқ ты бар лық са ты-
ла рын қам ти ды. Бюд жет тік жос пар лау про це сі-
нің мән-жай ла ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет тік жә не бюд жет тік құ ры лы сы ның 
не гіз де рі не, мем ле кет тің бюд жет саяса ты ның 
ұстаным да ры мен мем ле кет тік би лік ор ган да ры-
ның бюд жет тік жүйеде гі құ зы ре ті не сай ай қын-
да ла ды, сон дай-ақ оның бар лық са ты ла ры үш 
жыл дың кө ле мін де іс ке асы ры ла ды.

Рес пуб ли ка лық бюд жет бір қар жы жы лы на 
ар на лып жос пар ла на ды. Ке зек ті қар жы жы лы-
на ар нал ған бюд жет тің жо ба сы мен бір мез гіл де 
ал да ғы үш жыл дық ке зең ге ар нал ған бюд жет тің 
бол жа мы жа са ла ды. Рес пуб ли ка лық бюд жет тің 
жо ба сын әзір леу тәр ті бін Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті ай қын дайды. Рес пуб ли ка лық 
бюд жет жо ба сын уақ ты лы жә не са па лы әзір леу, 
сон дай-ақ бюд жет ті нақ ты лау жә не ат қа ру жө-
нін де ұсы ныс тар жа сауды қам та ма сыз ету мақ-
са тын да бюд жет тік ко мис сия құ ры ла ды. Бюд-
жет тік жос пар лау жө нін де гі ор та лық уәкі лет ті 
ор ган Рес пуб ли ка лық бюд жет тік ко мис сия қа-
был да ған ше шім дер дің не гі зін де ал да ғы қар жы 
жы лы на ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет жо ба-
сы ның түп кі лік ті нұс қа сын жа сап, оны Рес пуб-
ли ка лық бюд жет тік ко мис сия ның қа ра уына ен-
гі зе ді.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 2014-2016 жыл-
дар ға ар нал ған Рес пуб ли ка лық бюд жет ту ра лы 
заң қа был дан ды. Бұл заң да үш жыл ға жос пар-
ла нып отыр ған мем ле ке ті міз дің қар жы кі рі сі 
мен шы ғы сын шарт ты түр де анық тайт ын құ жат. 
2014 жыл ға ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет 
тү сім де рі 5 773,0 мл рд. тең ге не ме се ағым да ғы 
жыл мен са лыс тыр ған да 10,4% өсе ді деп жос пар-
лан ған. Оның ішін де кі ріс тер (транс ферт тер дің 
тү сім де рін есеп ке ал ма ған да) 4 016,4 мл рд. тең ге 
со ма сын да бол жам да на ды, ол 2013 жыл дың дең-
гейі нен 427,1 мл рд. тең ге ге жо ға ры. 2015 жә не 
2016 жыл да рын да сәй ке сін ше кі ріс тер тү сім де-
рі (транс ферт тер ді есеп ке ал ма ған да) ал дың ғы 
жыл дар дең ге йіне қа ра ған да 555,7 жә не 636,8 
мл рд. тең ге ге өсуі жос пар ла на ды. 2014 жыл ға 
рес пуб ли ка лық бюд жет тің шы ғыс та ры ағым да-
ғы жыл дең гейі нен 10,1% өсіп, 6 715,4 мл рд. тең-
ге кө ле мін де жос пар лан ған. 2015 жы лы ал дың-
ғы жыл дең гейі нен 7,7%-ға ар тып, 7 234,2 мл рд. 
тең ге, 2016 жы лы – 9,0% ұл ға йып , 7 887,2 мл рд. 
тең ге ні құ рай ды деп бол жа ну да [7]. Өкі ніш ке 
қарай, мем леке ті міз де бюд жет тік қар жы лар дың 
дұ рыс иге ріл меуі орын алып жа та ды. Мә се лен, 
өт кен 2013 жыл да ғы «рес пуб ли ка лық бюд жет ті 

нақ ты лау жұ мы сы ая сын да иге ріл ме ген қа ра жат 
то лық кө ле мін де ке рі қайтарыл мақ шы. Дә лі рек 
айт сақ, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ауыл ша-
ру ашы лы ғы ми ни ст рлі гі бо йын ша 9 мл рд. 678 
млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қар жы 
ми ни ст рлі гі – 8 мл рд. 538 млн. тең ге, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі-
гі – 7 мл рд. 240 млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Ин ду ст рия жә не жа ңа тех но ло гиялар 
ми ни ст рлі гі – 6 мл рд. 345 млн. тең ге, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Ден сау лық сақ тау ми ни ст рлі-
гі – 6 мл рд. 55 млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Қор ша ған ор та ны қор ғау ми ни ст рлі гі 
– 2 мл рд. 285 млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Қа уіп сіз дік ко ми те ті – 1 мл рд. 411 млн. 
тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Кө лік жә-
не ком му ни ка ция лар ми ни ст рлі гі – 1 мл рд. 388 
млн. тең ге, ал Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ең-
бек жә не ха лық ты әлеу мет тік қор ғау ми ни ст рлі-
гі – 1 мл рд. 304 млн. тең ге ні игер ме ген екен...

2012 жы лы елі міз бо йын ша 140 мл рд. тең ге 
иге ріл ме се, 2013 жы лы оның мөл ше рі 150 мл рд. 
тең ге ге же тіп ті» [8]. 

Іс ке асы ры лып жат қан ша ра лар ға қа ра мас-
тан бюд жет тік жүйе са ла сын да бір не ше проб ле-
ма лар орын алып отыр:

Бі рін ші ден, бюд жет қа ра жат та ры ның иге-
ріл ме ген қал дық та ры ның бо луы. Оның не гіз гі 
се бе бі ре тін де бюд жет тік бағ дар ла ма әкім ші ле-
рін де гі қар жы лық ме не дж мент дең гейі нің тө мен 
дең гейде бо луымен жә не бюд жет қа ра жат та рын 
алу шы лар дың қар жы лық тәр тіп дең гейі нің тө-
мен ді гі мен тү сін ді рі ле ді.

Екін ші ден, бюд жет қа ра жат та ры ның мақ сат-
сыз пай да ла ны луы. Осы тұс та көп те ген құ қық 
бұ зу шы лық тар, оның ішін де қыл мыс тық іс-әре-
кет тер дің орын алуы кең етек алып отыр.

Үшін ші ден, мем ле кет тік са тып алу лар ту-
ра лы заң ды лық тың бұ зы луы. Ке ле сі бір мә се ле, 
бюд жет ті ба қы лау елі міз де қа лай жүр гі зі ліп жа-
тыр?! Бұл рет те са ны көп тек се ру ші лер дің жұ-
мы сын да бел гі лі бір мүд де лер дің қақ ты ғы сы бар 
еке нін жоқ қа шы ға ру ға бол майды, өкі ніш ке қа-
рай, мұ ны бә рі бір дей көр се де көр ме ген сіп, жа-
най өт кен ді қа лай ды. Бұл не ге бай ла ныс ты де-
ген мә се ле ге ке ле тін бол сақ, Үкі мет тің бюд жет 
қа ра жат та рын өзі бө ле тін ді гі мен жә не олар дың 
жұм салуын  да Қар жы ми ни ст рлі гі нің Қар жы лық 
ба қы лау жә не мем ле кет тік са тып алу ко ми те ті-
нің аты нан өзі ба қы лайт ын ды ғы мен бай ла ныс-
ты еке нін айтуға тиіс піз. Сырт қы жә не іш кі ба-
қы лауды жү зе ге асы ру жө нін де гі өкі лет тік тер ді 
заң на ма лық бө лу дің әл сіз ді гі сал да ры нан жұ мыс 
ба ры сын да бі рін-бі рі қайталау эле ме нт те рі орын 
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алып отыр. Атап айт қан да, Қар жы ба қы лау ко-
ми те ті заң бо йын ша іш кі ба қы лау қыз ме ті бо-
ла оты рып, іс жү зін де жер гі лік ті бюд жет тер дің 
орын далуын ың іш кі ба қы ла уын  да жү зе ге асы-
ра ды, сөйт іп, мәс ли хат тар дың тек се ру ко мис-
сияла ры ның функ цияла рын ал мас ты ру мен айна-
лы са ды.

Оның үс ті не бү гін де мем ле кет тік қар жы ба-
қы лау ор ган да рын да қа лып та сып отыр ған штат-
тық құ ры лы мы мен са ны да бір-бі рі не ба ра-бар 
емес. Мә се лен, Есеп ко ми те ті қыз мет кер ле рі нің 
са ны 70 адам ды, яғ ни бар лық ба қы лаушы қыз-
мет кер лер са ны ның 4,7 пайы зын құ рай ды. Бар-
лық дең гейде гі мәс ли хат тар дың тек се ру ко мис-
сияла ры мү ше ле рі нің са ны – 287 адам (19,3%). 
Қар жы лық ба қы лау ко ми те тін де – 1051 адам 
(70,8%), ор та лық мем ле кет тік ор ган дар дың іш-
кі ба қы лау қыз ме тін де – 77 адам (5,2%). Мі не, 
сырт қы жә не іш кі ба қы лау ор ган да рын да қыз-
мет іс тейт ін дер са ны ның нақ осы лай ша қа лып-
та суы іш кі ба қы лаудың заң на ма мен өзі не бе ріл-
ген өкі лет тік тер ді то лық қан ды жү зе ге асыр уына 
мүм кін дік бер мей ке ле ді.

Мы на бір фак ті нің өзі на зар ауда ру ға тұ ра-
ды. Тек қа на 2005 жыл дың өзін де қар жы ба қы-
лау ор ган да ры бе тін аш қан заң бұ зу шы лық тар 
са ны 2004 жыл мен са лыс тыр ған да үш есе ден 
ас там дер лік, яғ ни 28,7 мил лиард тең ге ден 87,2 
мил лиард тең ге ге де йін  ұл ғай ды. Ал осы орай-
да Қар жы ми ни стр лі гі нің Қар жы ба қы лау жә не 
мем ле кет тік са тып алу ко ми те ті са ны жа ғы нан 
ең ірі мем ле кет тік ба қы лау ор ган да ры ның бі рі 
бо ла тұ ра, Есеп ко ми те ті не қа ра ған да заң бұ зу-
шы лық тар ды 1,7 есе кем аш ты.

Жо ға ры қар жы ба қы лау ор ган да ры ның ха-
лы қа ра лық ұйымы на (ЖҚБОХҰ) мү ше ел дер-
дің тә жі ри бе сін зер де леу мем ле кет тік қар жы 
ба қы лаудың олар дың ба сым көп ші лі гін де сырт-
қы жә не іш кі бо лып бө лі не ті нін көр се тіп отыр. 
Ха лы қа ра лық тә жі ри бе де бюд жет тік үде ріс ті 
сырт қы қар жы лық ба қы лау құ зы ре ті не кі ре тін 
мем ле кет тік ор ган ды бел гі леу үшін қар жы лық 
ба қы лаудың жо ға ры ор га ны (ҚБЖО) де ген бір 
із ге тү сі ріл ген атау пай да ла ны ла ды. ҚБЖО-ның 

қыз ме ті кей бір ел дер де ар найы заң на ма мен, тіп-
ті конс ти ту циялық заң дар мен рет те ле ді. Көп те-
ген да мы ған ел дер де мем ле кет тік қа ра жат тар-
ды жұм сау ауди ті мен қа тар, кі ріс тер ді есеп теу, 
жи нау жә не жұм сау дың бар лық ас пек ті ле рі нің 
ауди ті де жү зе ге асы ры ла ды. Бұл орай да олар-
дың бюд жет ке қо сыл ған-қо сыл ма ға ны на қа ра-
мас тан, мем ле кет тің бар лық кі ріс те рі мен шы-
ғыс та ры ау дит тік тек се ру ге жа та ды.

Со ны мен қа тар, «2015-2019 жыл дар ға ар-
нал ған әлеу мет тік-эко но ми ка лық да му бол жам-
да рын жә не Мем ле кет бас шы сы ның Қа зақ стан 
хал қы на ар нал ған «Нұр лы Жол – Бо ла шақ қа 
бас тар жол» ат ты Жол да уын да бе ріл ген тап сыр-
ма лар ды ес ке ре оты рып, 2015-2017 жыл дар ға 
ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет бол жам да ры 
қайта қа рал ды. 2015 жы лы рес пуб ли ка лық бюд-
жет кі ріс те рі 4 159,5 мил лиард тең ге со ма сын да 
(бюд жет жо ба сы мен са лыс тыр ған да 178,9 мил-
лиард тең ге ге аз), 2016 жы лы 4 606,2 мил лиард 
тең ге (147,3 мил лиард тең ге ге аз), 2017 жы лы 4 
971,7 мил лиард тең ге (176 мил лиард тең ге ге аз) 
бо ла ды деп бол жа нып отыр», – де ді Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық эко но ми ка ми ни ст рі 
Ер бо лат До саев [9]. Оның айт уын ша, рес пуб ли-
ка лық бюд жет кі ріс те рін де 2015 жы лы Ұлт тық 
қор дан 707,5 мил лиард тең ге кө ле мін де, 2016 
жы лы 372,5 мил лиард тең ге кө ле мін де, оның 
ішін де: 1 трил лион тең ге шең бе рін де екін ші 
транш ша ра ла рын іс ке асы ру ға (2015 жы лы 
– 360,0 мил лиард тең ге); Мем ле кет бас шы сы-
ның Қа зақ стан хал қы на ар нал ған «Нұр лы Жол 
– Бо ла шақ қа бас тар жол» Жол да уын да айт ыл-
ған тап сыр ма лар ды іс ке асы ру ға (2015 жы лы – 
347,5 мил лиард тең ге, 2016 жы лы – 372,5 мил-
лиард тең ге) мақ сат ты транс ферт тер ді тар ту 
ес ке рі ліп отыр. Бюд жет тің ке сім ді тап шы лы ғы 
2015-2017 жыл дар ға ар нал ған рес пуб ли ка лық 
бюд жет жо ба сын да көр се тіл ген кө лем де сақ-
тал ды.

Ке ле шек те елі міз де гі бюд жет тік жос пар-
лаудың дұ рыс, әрі са па лы жа са лауы, мем ле кет-
тің қар жы саяса ты ның әлем са хы на сы тө рін де 
бе де лін арт ты ра ты ны сөз сіз. 

Әде биет тер
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
на рық тық қа ты нас тар  

жағ да йын да банк жүйесі нің  
құ қық тық мә се ле ле рі

Нақ ты ма қа ла да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы на рық тық қа ты
нас тар жағ да йын да банк жүйесі мем ле кет тің қар жы лықкре дит тік 
ме ха низ мі нің не гі зі ре тін де құ қық тық мә се ле ле рі қа рас ты рыл ды. Елі
міз де гі бан кі лік жүйені қам та ма сыз ету ге бай ла ныс ты қол да ныс та ғы 
заң на ма лар ды же тіл ді ру ге ұсы ныс тар жа сал ды.

Тү йін  сөз дер: банк, бан кі лік жүйе, қар жы лық те тік, екін ші дең
гейлі банк тер, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық Бан кі.

Aigarinova G.T.,  
Zhaqsybekova D.Zh.

Legal problems of the banking 
system in the market conditions 

of the Republic of Kazakhstan

This article examines the legal problems of the banking system in the 
market conditions of the Republic of Kazakhstan. The author suggests 
some ways to improve the state mechanism in the field of banking.

Key words: bank, banking system, financial mechanism, secondtier 
banks, the National Bank of the Republic of Kazakhstan.
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Пра во вые проб ле мы  
бан ковс кой сис те мы  

в ры ноч ных ус ло виях  
Рес пуб ли ки Ка за хс тан

Научная основная цель работы – изучения уполномочий органов, 
исполняющих финансовый контроль, исследование процесса финан 
сового контроля РК. Следовательно, рассмотрены вопросы денежные 
средства и формирование государственного финансового контроля 
и контроля за законностью действий в области других регионов 
страны и местного самоуправления, предоставленной субъектами 
социальноэкономического развития эффективного надзора.

Ключевые слова: финансовый контроль, республиканский бюд 
жет, финансовая дисциплина, финансовые ресурсы, министерство 
финансов.
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На рық тық қа ты нас тар жағ да йын да банк жүйесі мем ле кет-
тің қар жы лық-кре дит тік ме ха низ мі нің не гі зі, эко но ми ка ны рет-
ке кел ті ру ші ма ңыз ды құ ра лы бо лып та бы ла ды. Банк жүйесі 
қан ша лық ты дұ рыс құ рыл са, ша ру ашы лық қыз ме ті нің тиім ді-
лі гі со ған бай ла ныс ты да ми ды. Ба тыс ел де рін де банк қыз ме ті 
мә се ле ле рі не қа тыс ты әде биет тер де көп, бір қа тар тә жі ри бе де 
жи нақ тал ған. Алай да, Қа зақ стан ның тәуел сіз банк жүйесі нің 
дәл бү гін гі шы найы жағ да йына бейім дел ген теория лық тұ жы-
рым дар мен банк теория сын түп кі лік ті зерт те ген отан дық ға-
лым дар қа та ры аз.

Бар ша мыз ға мә лім ағым да ғы әлем дік қар жы дағ да ры сы 
еш бір мем ле ке тт ке оң қы ры мен та ны лып қой ған жоқ. Қа зір гі 
таң да әлем нің ең ірі, ал пауыт ел де рі нің өзі қо мақ ты қар жы лық 
жә не өн ді ріс тік то қы раулар ды бас тан ке шу де, со ны мен қа тар 
жүз мың да ған адам дар жұ мыс сыз қа лу да, көп те ген ша руа шы-
лық ор та лық та ры жа бы лу да. Дағ да рыс тың қа уіп ті әсер ле рі нен 
Қа зақ стан да шет қал ған жоқ, де ген мен де оның соқ қы ла ры на 
қар сы тө теуге лайық ты еке нін де бай қа тып үл гер ді.

Қа зақ стан да жа һан дық дағ да рыс тың ал ғаш қы тол қы ны 
был тыр ғы жы лы бай қал ған бо ла тын. 2008 жыл ғы Қа зақ стан-
ның эко но ми ка сы дағ да рыс ба ры сын да да мы ды, бұл іс кер лік 
жә не тұ ты ну шы лық көз дер дің бел сен ді лі гі нің күрт тө мен де уіне 
әкел ді, со ны мен қа тар қар жы лық сек тор ға да әсер етіп, эко но-
ми ка са ла ла ры ның ди на ми ка лық өсуі нің бә сең де уіне не гіз гі 
се беп бол ды. Әлем дік на рық та қол да ныс та ғы өнім дер дің ба ға-
сы ның лез де қым бат тауы сал да ры нан ұлт тық эко но ми ка мыз да 
инф ля циялық қы сым кү шей ді. Осы ның бар лы ғы ның әсе рі нен 
отан дық эко но ми ка мыз ды тұ рақ тан ды рып, кү шейту үшін Қа-
зақ стан ға тиім ді ша ра лар қол да ну ке рек ті гін аң ғар та ды.

Төрт-бес жыл бұ рын бі реу біз ден эко но ми ка лық дағ да рыс 
жай лы қан дай да бір мә лі мет сұ ра са, біз ойла нып, бәл кім мар-
дым ды еш те ңе айта ал мас та едік. Ал қа зір гі таң да кө ше де ке тіп 
ба ра жат қан кез-кел ген адам ды тоқ та тып, сұ райт ын бол са ңыз, 
бұл мә се ле жай лы еш кі дір мес тен айт ып бе ре ала ды. «Адам ды 
илейт ін де, би лейт ін де қо ғам», – деп Эн гельс тің айт қа нын дай, 
қо ғам да ғы қа лып тас қан жағ дай ха лық са на сын жау лап, со ған 
дағ ды лан дыр ды. Қа зір гі қо ғам да орын ал ған қар жы лық дағ да-
рыс тың ерек ше лі гі – оның әлем дік же тек ші қар жы жүйе сін де 

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА 

НА РЫҚ ТЫҚ  
ҚА ТЫ НАС ТАР  

ЖАҒ ДА ЙЫН ДА БАНК 
ЖҮЙЕСІ НІҢ  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да на рық тық қа ты нас тар жағ да йын да банк жүйесі нің құ қық тық мә се ле ле рі

туын дауы жә не сол қар жы жүйесі нің атал ған 
дағ да рыс пен кү ре су ге қа бі лет сіз бо луы.

Мұ ның әсі ре се елі міз дің ал да ғы он жыл да 
әлем нің ба рын ша бә се ке ге қа бі лет ті елу ел дің 
қа та ры на кі руі жә не Дү ниежү зі лік сау да ұйымы-
на кі руі үшін ма ңы зы зор.

На рық тық эко но ми ка да банк жүйесі нің ат-
қа ра тын қыз ме ті өте зор. Бі рін ші ден, да мы ған 
банк жүйесі тө лем жүйе сін бас қа ра ды. На рық-
тық қа ты нас тар жағ да йын да ком мер циялық мә-
мі ле лер дің кө бі сі элект рон дық тө лем дер не ме се 
чек тер мен тө леу жо лы мен қа ра жат тар ды бө лу 
ар қы лы жүр гі зі ле ді. Екін ші ден, өз ге қар жы дел-
дал да ры мен бір ге, банк тер ха лық жи нақ та рын 
әр түр лі жо ба лар ға ба ғыт тайды, не сие саяса тын 
жү зе ге асы ра ды. Қа ра жат тар ды ин вес ти циялау 
про це сі нің тиім ді лі гі бел гі лі бір дә ре же де банк 
жүйесі нің ақ ша қор ла рын олар ды оп ти мал ды 
пай да ла на ала тын заем алу шы лар ға ба ғыт тай 
алу қа бі ле ті не бай ла ныс ты бо ла ды. Үшін ші ден, 
ком мер циялық банк тер ор та лық банк тер дің ақ-
ша-не сие саяса ты на сәй кес әре кет ете ді, айна-
лыс та ғы ақ ша кө ле мін рет теу про цес те рі не қа-
ты са ды.

Тө лем жүйесі бір банк шо ты нан бас қа банк 
шо ты на осы ел де бел гі лен ген заң дар, ере же лер 
жә не стан дарт тар бо йын ша ақ ша тө лем де рі мен 
ауда рым да рын жү зе ге асы ру те ті гін біл ді ре ді. 
Қар жы на рық та ры ның жә не эко но ми ка ның банк 
сек то ры ның жұ мыс іс теуі нің тиім ді лі гі кө бі не 
ел де гі жұ мыс іс теп тұр ған тө лем жүйесі не бай-
ла ныс ты. 

Со ған бай ла ныс ты тө лем жүйеле рі нің қа уіп-
сіз жә не тиім ді жұ мыс іс те уін  қам та ма сыз ету 
ор та лық банк тер дің не гіз гі мін дет те рі нің бі рі 
бо лып та бы ла ды. Ха лы қа ра лық тер ми но ло гияға 
сәй кес тө лем жә не есеп айыры су жүйеле рін қа-
да ға лау (овер сайт ) ор та лық банк тің функ циясы 
бо лып та бы ла ды, оны орын да ған кез де се нім-
ді лік жә не тиім ді лік мақ сат та ры жұ мыс іс теп 
тұр ған жә не жос пар лан ған жүйе лер дің мо ни то-
рин гі, олар дың осы мақ сат тар ға сәй кес келуін  
ба ға лау жә не егер қа жет бол са, өз гер ту ар қы лы 
қол жет кі зі ле ді. 

Тө лем жүйеле рін қа да ға лау ды жү зе ге асы ру 
ке зін де Ха лы қа ра лық есеп айыры су лар бан кі нің 
Тө лем жә не есеп айыры су жүйеле рі жө нін де гі 
ко ми те ті әзір ле ген ха лы қа ра лық стан дарт тар ға, 
оның ішін де мы на дай не гіз гі қа ғи дат тар ға үл кен 
кө ңіл бө лі не ді:

– ашық тық (жүйе лер ге ар нал ған та лап тар 
мен стан дарт тар ды жә не олар ға қа тыс ты қол да-
ны ла тын жүйе лер ді ай қын дау кри те рий ле рін қо-

са ал ған да ор та лық банк тер өз де рі нің қа да ға лау 
саяса ты ту ра лы ашық мә лім деу ле рі тиіс);

– ха лы қа ра лық стан дарт тар (ор та лық банк-
тер тиіс ті жағ дайда тө лем жә не есеп айыры су 
жүйеле рі не қа тыс ты ха лы қа ра лық стан дарт тар-
ды қол да нуы тиіс);

– пәр мен ді өкі лет тік тер мен мүм кін дік тер 
(өз де рі нің қа да ға лау жө нін де гі мін дет те ме ле рін 
тиім ді орын дауы үшін ор та лық банк тер дің өкі-
лет тік те рі мен мүм кін дік те рі бо луы тиіс);

– жүйеле лік (қа да ға лау стан дарт та ры ор та-
лық банк тің өзі бас қа ра тын жүйені қо са ал ған-
да, са лыс тыр ма лы тө лем жә не есеп айыры су 
жүйеле рі не қа тыс ты жүйелі қол да ны луы тиіс);

– бас қа рес ми ор ган дар мен ын ты мақ тас-
тық (ор та лық банк тер тө лем жә не есеп айыры су 
жүйеле рі нің се нім ді лі гі мен тиім ді лі гін қам та-
ма сыз ету ке зін де бас қа да тиіс ті ор та лық банк-
тер мен жә не рес ми ор ган дар мен ын ты мақ та суы 
тиіс).

Тө лем жүйеле рін қа да ға лау дың ма ңыз ды лы-
ғы ту ра лы мә се ле нің 90 жыл дар дың өзін де кө те-
ріл ге нін атап өт кен жөн. Мә се лен, Он дық То бы 
мем ле кет те рі нің ор та лық банк те рі нет тин гі нің 
бан ка ра лық схе ма лар жө нін де гі ко ми те ті нің 
есе бін де (Лам фа лус си есе бі, Ха лы қа ра лық есеп 
айыры су лар бан кі, 1990 жыл) ор та лық банк-
тер дің өз де рі нің іш кі бан ка ра лық на рық тар дың 
дам уын  жә не осы на рық тар дың жұ мыс іс те уін  
қам та ма сыз ете тін тө лем жә не есеп айыры су 
жүйеле рі нің қыз ме тін қа да ға лайтыны көр се тіл-
ген [3]. Бан ка ра лық есеп айыры су лар бо йын ша 
қыз мет көр се ту лер дің не гіз гі жет кі зу ші ле рі жә-
не соң ғы са ты да ғы кре ди тор лар ре тін де ор та лық 
банк тер банк тер дің кре дит теу жә не өтім ді лік-
ке қа тыс ты бас қа ру саяса ты на, сон дай-ақ олар-
дың кре дит тәуеке лі мен ұлт тық банк жүйесі мен 
өтім ді лік тәуеке лін бай ла ныс ты ра тын есеп теу 
те тік те рі не ерек ше кө ңіл бө ле ді жә не банк тер дің 
ор та лық банк тің та ра пы нан тө тен ше қол да уына 
өті ніш біл дір мей қо лай сыз өз ге ріс тер ге қар сы 
тұ ру қа бі ле тін ба ға лай ды. Ұлт тық тө лем жүйе-
сін бұ лай қа да ға лау ор та лық банк тің түр лі функ-
цияла рын үй лес ті ре ді жә не мо не тар лық жә не 
ба қы лаушы ор ган дар дың мін дет те рін үй лес ті ру-
ден де тұ ра ды [5]. 

Көп те ген ор та лық банк тер дің тө лем жүйеле-
рін қа да ға лау са ла сын да ғы өкі лет тік те рі заң на-
ма лық ак ті лер де ай қын дал ған жә не ақ ша тө лем-
де рі мен ауда рым да ры са ла сын да ғы нор ма тив тік 
құ қық тық ба за ны әзір леу ден, ста тис ти ка лық де-
рек тер дің мо ни то рин гі нен, жи нақ тау дан, тал-
дау дан жә не тө лем жүйеле рі нің жұ мыс іс те уін  
ба ға лаудан тұ ра ды. 
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Айга ри но ва Г.Т., Жақ сы бе ко ва Д.Ж. 

Мә се лен, «Ре сей Фе де ра циясы ның Ор та лық 
Бан кі ту ра лы» Фе де рал дық заң ға сәй кес тө лем 
жүйесі нің тиім ді жә не үз дік сіз жұ мыс іс те уін  
қам та ма сыз ету Ре сей Бан кі қыз ме ті мақ сат та-
ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Көр се тіл ген Заң ға 
сәй кес Ре сей Фе де ра циясы ның Ор та лық Бан кі 
ел де гі есеп айыры су ере же сін бел гі лей ді, ат қа-
ру шы би лік тің уәкі лет ті ор ган да ры ның тап сыр-
ма сы бо йын ша есеп айыры су ды жүр гі зу ар қы лы 
Ре сей Фе де ра циясы бюд жет жүйесі нің бар лық 
дең гейле рін бюд жет те рі нің жә не бюд жет тер дің 
орын далуын  ұйым дас ты ру жә не орын дау жүк-
те ле тін мем ле кет тік бюд жет тен тыс қор лар дың 
шот та ры на қыз мет көр се те ді. Ре сей Бан кі Ре сей 
Фе де ра ция сын да ғы есеп айыры су, оның ішін де 
кли ри нг тік ұйым ды үй лес ті ре тін, рет тейт ін жә-
не ли цен зия лайт ын ор ган бо лып та бы ла ды, сон-
дай-ақ қол ма-қол жа сал майт ын есеп айыры су-
лар ды жү зе ге асы ру дың ере же сін, ны сан да рын, 
мер зім де рін жә не стан дарт та рын бел гі лей ді. 

Бе ла русь Рес пуб ли ка сы ның Банк тік ко дек сі-
не сәй кес тө лем жүйесі нің тиім ді, се нім ді жә не 
қа уіп сіз жұ мыс іс те уін  ұйым дас ты ру Бе ла русь 
Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық Бан кі қыз ме ті нің не-
гіз гі мақ сат та ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Осы 
мақ сат қа қол жет кі зу шең бе рін де Ұлт тық Банк 
Бе ла русь Рес пуб ли ка сы ның тө лем жүйесі нің 
жұ мыс іс те уін  бас қа ра ды жә не тө лем дер ді жү зе-
ге асы ру дың, та риф саяса ты ның, өтім ді лік ті бас-
қа ру дың ере же ле рін бел гі леу ар қы лы, сон дай-ақ 
Бе ла русь Рес пуб ли ка сы тө лем жүйесі нің жай-
кү йін  си пат тайт ын көр сет кіш тер ді жи нақ тау, 
жи нау жә не тал дау ар қы лы оны қа да ға лай ды.

Мо не тар лық жә не қар жы ко дек сі не сәй кес 
Фран ция Бан кі Ор та лық банк тер дің еуро па лық 
жүйесі нің тө лем жүйеле рі нің үз дік сіз жұ мыс іс-
те уін  қам та ма сыз ету жө нін де гі мін де ті шең бе-
рін де тө лем жүйеле рі нің үз дік сіз жұ мы сын жә не 
қа уіп сіз ді гін қам та ма сыз ете ді [4].

Анг лия ның Қар жы ми ни ст рлі гі, Бан кі жә не 
қар жы лық қыз мет тер бас қар ма сы ара сын да ғы 
уағ да лас тық ту ра лы ме мо ран дум да (1997) Анг-
лия Бан кі нің қар жы жүйесі нің инф ра құ ры лы мын 
қо са ал ған да, жал пы қар жы жүйесі нің жә не атап 
айт қан да, тө лем жүйесі нің жал пы тұ рақ ты лы ғы 
үшін жа уап  бе ре тін ді гі көз дел ген. 2005 жыл ғы 
қаң тар дан бас тап жыл са йын  Анг лия Бан кі Тө-
лем жүйеле рі нің овер сайты жө нін де гі есеп ті жа-
риялай ды, он да Банк тің осы са ла да ғы жұ мы сы 
си пат та ла ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да тө лем жүйеле рі-
нің жұ мыс іс те уіне жә не дам уына қа да ға лау рө-
лін мем ле кет тің аты нан Қа зақ стан ның Ұлт тық 
Бан кі ат қа ра ды. «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 

Ұлт тық Бан кі ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы За ңы ның 7-ба бы на сәй кес тө лем жүйеле рі нің 
жұ мыс іс те уін  қам та ма сыз ету Ұлт тық Банк тің 
не гіз гі мін дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. 

Көр се тіл ген мін дет ті іс ке асы ру шең бе рін де 
Қа зақ стан ның Ұлт тық Бан кі не бел гі лі бір функ-
ция лар жүк тел ген («Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның Ұлт тық Бан кі ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы За ңы ның 8-ба бы). Қа зақ стан ның Ұлт тық 
Бан кі ақ ша тө лем де рі мен ауда рым да ры ның же-
ке ле ген мә се ле ле рі не қа тыс ты нор ма тив тік құ-
қық тық ак ті лер ді бе кі те ді; банк тердiң жә не банк 
опе ра цияла ры ның же ке ле ген түр лерiн жү зе ге 
асы ра тын ұйым дар дың кор рес пон дент тік шот-
тар ды ашу жә не жүр гі зу тәр ті бін, ауда рым, бан к - 
а ра лық кли ринг опе ра цияла рын жүр гі зу, тө лем 
кар точ ка ла рын шы ға ру тәр ті бін ай қын дайды, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ақ ша тө лем дерi 
мен ауда рым да рын жү зе ге асы ру дың тәртiбiн, 
жүйесiн жә не ны са нын ай қын дайды, ақ ша тө-
лем де рі мен ауда рым да ры мә се ле ле рі бо йын ша 
есеп ті лік ті жә не мә лі мет тер ді ұсы ну дың тәр ті-
бін, ны сан да рын жә не мер зім де рін бел гі лей ді. 

Поч та бай ла ны сы ұйым да ры ның ақ ша ауда-
рым да рын жү зе ге асы ру мен бай ла ныс ты қа ты-
нас тар дан бас қа Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
ақ ша тө лем де рі мен ауда рым да рын жү зе ге асы-
ру ке зін де туын дайт ын қа ты нас тар ды рет тей - 
т ін «Ақ ша тө лем де рі мен ауда рым да ры ту ра лы» 
29.06.1998 жыл ғы № 237-I ҚР За ңы ақ ша тө лем-
де рі мен ауда рым да ры са ла сын да ғы не гіз гі заң-
на ма лық ак ті бо лып та бы ла ды [6]. 

Со ны мен қа тар жо ға ры да көр се тіл ген дей, 
қа зір гі кез де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да екі тө-
лем жүйесі (БААЖ жә не бан ка ра лық кли ринг 
жүйесі) жұ мыс іс тей ді. Бұл тө лем жүйеле рі нің 
жұ мыс іс теу тәр ті бін Ұлт тық Банк тиіс ті нор ма-
тив тік құ қық тық ак ті лер де ай қын дайды. 

Бұ дан бас қа Ұлт тық Банк бар лық банк тер 
жә не банк опе ра цияла ры ның же ке ле ген түр ле-
рін жү зе ге асы ра тын ұйым дар үшін Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да қол ма-қол жа сал-
майт ын тө лем дер ді жү зе ге асы ру дың тәр ті бін, 
жүйе сін жә не ны са нын ай қын дайт ын өз ге де 
ере же лер ді, нұс қау лық тар ды әзір ле ді [1]. 

Банк тер, банк опе ра цияла ры ның же ке ле ген 
түр лерiн жү зе ге асы ра тын ұйым дар ара сын да 
Қа зақ стан тең гесiмен ақ ша ауда рым да ры ның 
уақ ты лы жә не кiдiрiссiз жүргiзiлуiн қам та ма сыз 
ететiн тө лем жүйе лерiн қа да ға лау ды (овер сайт ) 
ұйым дас ты ру, банк тердiң жә не банк опе ра цияла-
ры ның же ке ле ген түр лерiн жү зе ге асы ра тын 
ұйым дар дың тө лем жүйе лерiне қол жетiмдiлiгiн 
қам та ма сыз ететiн ұйым дас ты ру шы лық ша ра-
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да на рық тық қа ты нас тар жағ да йын да банк жүйесі нің құ қық тық мә се ле ле рі

лар ға жә не бағ дар ла ма лық-тех ни ка лық құ рал-
дар ға қойыла тын та лап тар ды белгi леу Ұлт тық 
Банк тің не гіз гі функ цияла ры ның бі рі бо лып та-
бы ла ды. 

Тө лем жүйесі нің рө лі тұ ты ну шы мен жә не 
тауар лар мен қыз мет тер ді жет кі зу ші нің ара-
сын да ғы ақ ша қа ра жа тын уақ ты лы жә не тиім ді 
ауда ру ды қам та ма сыз ету бо лып та бы ла ды, бұл 
эко но ми ка лық жә не қар жы қыз ме ті нә ти же сін де 
қа был дан ған мін дет те ме лер ді орын дау ды уақ-
ты лы аяқ тауға ық пал ете ді. Осы ған бай ла ныс ты, 
эко но ми ка ның қар жы на рық та ры мен банк сек-
то ры ның жұ мыс іс теуі кө бі не ел де гі қол да ныс-
та ғы тө лем жүйесі не бай ла ныс ты. 

Ел эко но ми ка сы мен банк жүйе сін ре фор ма-
лау се нім ді лі гі мен, қа уіп сіз ді гі мен жә не тиім ді-
лі гі мен ерек ше ле не тін, тө лем дер ді тез жә не ең 
аз тәуе кел дер мен жүр гі зу ге мүм кін дік бе ре тін 
тө лем жүйеле рін құ ру қа жет ті лі гін туын дат ты. 
Осы ған бай ла ныс ты, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның еге мен ді гін жа рияла ған сәт тен бас тап Ұлт-
тық Банк тө лем жүйеле рін ре фор ма лау бо йын ша 
жұ мыс ты бас та ды. 

Рес пуб ли ка тәуел сіз ді гі жыл да ры Ұлт тық 
Банк тө лем жүйеле рін да мы ту мен же тіл ді ру 
бо йын ша елеу лі жұ мыс жүр гіз ді. Жүр гі зіл ген 
жұ мыс қо ры тын ды ла ры бо йын ша қа зір гі кез де 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да опе ра-
то ры «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ұлт тық Бан кі-
нің Бан ка ра лық есеп айыры су ор та лы ғы» РМК 
бо лып та бы ла тын мы на ұлт тық тө лем жүйеле рі 
– Бан ка ра лық ақ ша ауда ру жүйесі (БААЖ) жә не 
Бан ка ра лық кли ринг жүйесі жұ мыс іс тей ді. 

Ұлт тық Банк тің тө лем жүйеле рін ре фор ма-
лау жә не олар ды ха лы қа ра лық стан дарт тар ға 
жа қын да ту жө нін де гі жұ мы сын ха лы қа ра лық 

қар жы ұйым да ры ның кон сультант та ры жо ға ры 
ба ға ла ған ды ғы ес те қа лар лық. Мә се лен, ха лы қ - 
а ра лық қар жы ұйым да ры ның (Ха лы қа ра лық ва-
лю та қо ры, Дү ниежү зі лік банк) са рап шы ла ры 
ақ ша тө лем де рі мен ауда рым да рын уақ ты лы жә-
не қа уіп сіз жүр гі зу ді қам та ма сыз ете тін Қа зақ-
стан тө лем жүйеле рі нің жо ға ры тиім ді лі гі мен 
се нім ді лі гін бір не ше рет атап өт ті.

Тұ тас тай ал ған да Ұлт тық Банк тің тө лем 
жүйе сін да мы ту жө нін де гі қа был дан ған ша ра-
ла ры не гі зі нен қар жы тәуе кел де рін бір ме зет те 
қыс қар ту не ме се шек теу ке зін де тө лем опе ра-
цияла ры ның опе ра циялық тиім ді лі гін, се нім ді лі-
гін, жыл дам ды ғын жә не уақ ты лы ғын арт ты ру ға, 
сон дай-ақ қол да ныс та ғы қол ма-қол жа сал май- 
т ын тө лем құ рал да рын пай да ла ну жә не жа ңа ла-
рын ен ді ру үшін қо лай лы кли мат ты жа сауға ба-
ғыт тал ған.

Қа зақ стан Ұлт тық Бан кі тө лем жүйеле рі нің 
се нім ді жә не қа уіп сіз жұ мыс іс те уін  қам та ма сыз 
ету жө нін де гі мін дет тер ді орын дау шең бе рін де 
тұ рақ ты не гіз де ақ ша тө лем де рі мен ауда рым да-
ры ның же ке ле ген мә се ле ле рі не қа тыс ты нор ма-
тив тік құ қық тық ак ті лер ді же тіл ді ру бо йын ша 
жұ мыс ты жүр гі зе ді, тө лем жүйесі нің жұ мыс іс-
те уіне қа да ға лау жа сай ды [7].

Ұлт тық Банк бо ла шақ та да ғы лым мен тех-
ни ка лық прог ресс са ла сын да ғы соң ғы қол жет-
кіз ген же тіс тік тер ге сәй кес Қа зақ стан тө лем 
жүйе сін бұ дан әрі же тіл ді ру мен да мы ту саяса-
тын жү зе ге асы ра тын бо ла ды. Бұл рет те тө лем 
жүйеле рі нің тиім ді жә не се нім ді жұ мыс іс те уін  
қам та ма сыз ету, ин но ва циялық бөл шек тө лем 
құ рал да рын жә не элект рон ды бан кинг ті да мы-
ту ға жәр дем де су бо йын ша жұ мыс жал ғас ты ры-
ла тын бо ла ды.
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Воп ро сы пра во во го  
ре гу ли ро ва ния  

ин вес ти ци он ной дея тель ности 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Дан ная статья исс ле дует воп ро сы пра во во го ре гу ли ро ва ния ин
вес ти ци он ной дея тель ности в Рес пуб ли ке Ка за хс тан. В статье предс
тав ле ны вы во ды, ос но ван ные на ана ли зе ка за хс танс ко го за ко но да
тель ст ва об ин вес ти ци он ной дея тель ности в Рес пуб ли ки Ка за хс тан, а 
так же пред ло же ния по его со вер шенс тво ва нию.

Ос нов ной ак цент статьи сде лан на не дос та точ ное пок ры тие за
ко но да тель ст вом Ка за х стана всех ас пек тов за щи ты прав иност ран
ных ин вес то ров.

Клю че вые сло ва: ин вес ти ции, ин вес ти ци он ная дея тель ность, ин
вес ти ци он ные пре фе рен ции, ин вес ти ци он ный ом бу дс мен, иност ран
ный ин вес тор.

Tuyakbayeva N.S.,  
Urazaliyev R.R.

Legal regulation of investment 
activity in the Republic of 

Kazakhstan

Article examines aspects of investment activity legal regulation in the 
Republic of Kazakhstan. There are conclusions based on analyze on Ka
zakhstani legislation on investment activity as well as suggestions for its 
improvement.

The main focus of the article is made on the lack of effective instru
ments of Kazakhstani legislation developed for protection of foreign inves
tors’ rights.

Key words: investment, investment activity, investment preferences, 
investment ombudsman, foreign investor.

Туяк баева Н.С.,  
Ура за лиев Р.Р.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы  
ин вес ти циялық қыз ме тінің  

құ қық тық рет теуі

Атал ған ма қа ла Қа зақ стан рес пуб ли ка сын да ғы ин вес ти циялық 
қыз ме тің құ қық тық рет теу сұ рақ та рын зерт тей ді. Ма қа ла да Қа зақ
стан дық ин вес ти циялық заң дар ға, соң дайақ оның іс ке асы ры луы 
бой нша ұсы ныс тар ға не гіз дел ген тұ жырым да р бе ріл ген. Ма қа ла ның 
бас ты на за ры ше тел ин вес тор ла ры ның құ қы ғын қор ғау дың бар лық ас
пек ті ле рінің Қа зақ стан заң да ры мен жет кі лік сіз жа былуына жа сал ған.

Тү йін  сөз дер: ин вес ти ция, ин вес ти циялық пре фе рен ция лар, ин
вес ти циялық ом бу дс мен.
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Ис то рия  станов ле ния и раз ви тия ин вес ти ци он но го за ко но-
да тель ст ва в Рес пуб ли ке Ка за хс тан бе рет на ча ло с мо мен та рас-
па да со ве тс ко го союза и приоб ре те нием Рес пуб ли кой Ка за х - 
с тан не за ви си мос ти, с 1990 го да. Как из ве ст но, од ним из ос но-
во по ла гаю щих фак то ров рас па да Со ве тс ко го Союза пос лу жил 
об щий эко но ми чес кий и внеш не по ли ти чес кий кри зис. Глав-
ным инс тру мен том для вы во да Ка за х стана из эко но ми чес ко-
го кри зи са и раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки расс мат ри ва лось 
прив ле че ние иност ран ных ин вес ти ций. 

Имен но в этот пе ри од из дает ся пер вый За кон «Об иност-
ран ных ин вес ти циях Ка за хс кой ССР» от 7 де каб ря 1990 го да. 
По ло жи тель ную роль в прив ле че нии в эко но ми ку Ка за хс кой 
ССР иност ран ных ин вес ти ций сыг рал сам факт на ли чия та ко го 
За ко на на ран них эта пах приоб ре те ния не за ви си мос ти у ст ра ны 
толь ко что прис ту пив шей к раз ра бот ке за ко но да тель ст ва, обес-
пе чи вающего раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки. Дан ный За кон 
пре дос тав лял ряд конк рет ных ль гот иност ран ным ин вес то рам 
и устано вил пра во вой ре жим за щи ты ин вес ти ций.

Од на ко, учи ты вая но вый опыт и обс тоя тель ст ва, воз ник шие 
на на чаль ных эта пах  станов ле ния не за ви си мо го Ка за х стана, 
из дает ся но вый За кон «Об иност ран ных ин вес ти циях», от 27 
де каб ря 1994 го да. Из ме не ния, ко то рые бы ли в не го вне се ны, 
учи ты ва ли из ме не ния по ли ти ки го су да рс тва по от но ше нию к 
ин вес то рам, что дик то ва лось как эко но ми чес ким раз ви тием Ка-
за х стана в це лом, так и на ча лом фор ми ро ва ния в ст ра не бла го - 
п рият но го ин вес ти ци он но го кли ма та. 

Как и пред по ла га лось, ин тег ра ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан в 
ми ро вой ры нок ска за лась и на раз ви тии за ко но да тель ной ба-
зы го су да рс тва на меж ду на род ном уров не. Ка за хс тан вс ту пил 
в ряд меж ду на род ных ор га ни за ций, а так же стал участ ни ком 
раз лич ных меж ду на род ных до го во ров и сог ла ше ний. Это пов-
лек ло за со бой имп ле мен та цию меж ду на род но-пра во вых норм 
в на циональ ную пра во вую сис те му Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
вс ледс твие че го из дает ся За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 28 
фев ра ля 1997 го да «О го су да рст вен ной под держ ке пря мых ин-
вес ти ций». Этот За кон был приз ван ре гу ли ро вать от но ше ния, 
свя зан ные с ин вес ти ци он ной дея тель ностью в приори тет ных 

ВОП РО СЫ  
ПРА ВО ВО ГО  

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ  
ИН ВЕС ТИ ЦИ ОН НОЙ 

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  

КА ЗА ХС ТАН
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сек то рах эко но ми ки, что да ло мощ ный тол чок к 
раз ви тию произ во дст вен ной сфе ры.

В хо де раз ви тия Рес пуб ли ки Ка за хс тан как 
не за ви си мо го го су да рс тва с круп но ма сш таб-
ны ми го су да рст вен ны ми преоб ра зо ва ниями, с 
преоб ра зо ван ной сис те мой эко но ми ки из дает ся 
дей ст вую щий по сей день За кон Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан от 8 ян ва ря 2003 го да «Об ин вес ти циях».

При ня тый нор ма тив но-пра во вой акт (да-
лее по текс ту – НПА) яв ляет ся подт верж де нием 
при ня тых ша гов Ка за х станом по фор ми ро ва-
нию бла гоп рият но го ин вес ти ци он но го кли ма-
та и прив ле че нию в эко но ми ку ст ра ны внеш-
них ре сур сов. По ми мо при ня то го НПА, Гла ва 
го су да рс тва в еже год ном об ра ще нии к на ро ду 
Ка за х стана, а так же в при ня тых ст ра те гиях по 
раз ви тию и  станов ле нию силь но го раз ви то го го-
су да рс тва, осо бу роль уде ляет раз ви тию и улуч-
ше нию ин вес ти ци он но го кли ма та в ст ра не. 

При ня тый За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 
8 ян ва ря 2003 го да «Об ин вес ти циях» (да лее по 
текс ту – дей ст вую щий За кон) оп ре де ляет ин вес-
ти ции как все ви ды иму ще ст ва (кро ме то ва ров, 
пред наз на чен ных для лич но го пот реб ле ния),  
вк лю чая пред ме ты ли зин га с мо мен та зак лю-
че ния до го во ра ли зин га, а так же пра ва на них, 
вк ла ды ваемые ин вес то ром в ус тав ный ка пи тал 
юри ди чес ко го ли ца или уве ли че ние фик си ро-
ван ных ак ти вов, ис поль зуе мых для предп ри ни-
ма тельс кой дея тель ности. Дан ное оп ре де ле ние 
предс тав ляет со бой дос та точ но ши ро кий круг 
прав для ин вес то ра и в то же вре мя но сит дос та-
точ но конк рет ный ха рак тер [1, п. 3 ст. 1].

Вмес то об ще го и ши ро ко го по ня тия объек-
тов предп ри ни ма тельс кой дея тель ности, ра нее 
ис поль зо вав ше го ся в дей ст во вав ших за ко но да-
тель ных ак тах, вво дят ся толь ко два ви да объек-
тов: ус тав ный ка пи тал и фик си ро ван ные ак ти вы. 
Это долж но реально сти му ли ро вать раз ви тие 
произ во дст вен ной сфе ры и ожи вить внут рен ний 
ры нок Ка за х стана.

Дей ст вую щий За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
пре дус мат ри вает сле дующие го су да рст вен ные 
га ран тии для ин вес то ров:

– ин вес то ру пре дос тав ляет ся пол ная и бе зус-
лов ная за щи та прав и ин те ре сов, ко то рая обес пе-
чи вает ся Конс ти ту цией Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
нас тоя щим За ко ном и ины ми нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки, а так же меж ду-
на род ны ми до го во ра ми, ра ти фи ци ро ван ны ми 
Рес пуб ли кой Ка за хс тан [1, п.1 ст. 4];

– ин вес тор имеет пра во на воз ме ще ние вре-
да, при чи нен но го ему в ре зуль та те из да ния го-
су да рст вен ны ми ор га на ми ак тов, не соот ве тс-

твую щих за ко но да тель ным ак там Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, а так же в ре зуль та те не за кон ных 
дей ст вий (без дейст вия) долж ност ных лиц этих 
ор га нов в соот ве тс твии с граж данс ким за ко но-
да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан [1, п. 2 ст. 4];

– Рес пуб ли ка Ка за хс тан га ран ти рует ста-
биль ность ус ло вий до го во ров, зак лю чен ных 
меж ду ин вес то ра ми и го су да рст вен ны ми ор га-
на ми Рес пуб ли ки Ка за хс тан, за иск лю че нием 
слу чаев, ког да из ме не ния в до го во ра вно сят ся 
по сог ла ше нию сто рон [1, п. 3 ст. 4];

– ин вес то ры в пра ве по своему ус мот ре нию 
ис поль зо вать до хо ды, по лу чен ные от своей дея-
тель ности, пос ле уп ла ты на ло гов и дру гих обя за-
тель ных пла те жей в бюд жет в соот ве тс твии с за-
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан сто рон 
[1, п. 1 ст. 5];

– отк ры вать в бан ках на тер ри то рии Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан бан ковс кие сче та в на циональ-
ной ва лю те и (или) иност ран ной ва лю те в 
соот ве тс твии с бан ковс ким и ва лют ным за ко но-
да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан [1, п. 2 ст. 5];

– ин вес то рам, вк лю чая ми но ри тар ных ин-
вес то ров, обес пе чи вает ся сво бод ный дос туп к 
ин фор ма ции о ре ги ст ра ции юри ди чес ких лиц, 
об их ус та вах, о ре ги ст ра ции сде лок с нед ви жи-
мос тью, вы дан ных ли цен зиях, а так же к иной 
пре дус мот рен ной за ко но да тель ны ми ак та ми 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан ин фор ма ции, ко то рая 
свя за на с осу ще ст вле нием ими ин вес ти ци он-
ной дея тель ности и не со дер жит ком мер чес-
кой и иной ох ра няе мой за ко ном тай ны [1, п.  2 
ст. 6];

– сог лас но За ко ну Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
от 21 июля 2011 го да «О спе ци аль ных эко-
но ми чес ких зо нах в Рес пуб ли ке Ка за хс тан», 
участ ни кам спе ци аль ной эко но ми чес кой зо ны 
га ран ти рует ся за щи та прав и ин те ре сов, ко то-
рая обес пе чи вает ся Конс ти ту цией Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, нас тоя щим За ко ном и ины ми нор-
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки, а 
так же  меж ду на род ны ми до го во ра ми , ра ти фи-
ци ро ван ны ми Рес пуб ли кой Ка за хс тан [2, п. 1 
ст.  29];

– при ну ди тель ное изъятие иму ще ст ва участ-
ни ка спе ци аль ной эко но ми чес кой зо ны (на ци-
она ли за ция, рек ви зи ция) для го су да рст вен ных 
нужд до пус кает ся в иск лю чи тель ных слу чаях 
и в по ряд ке, ко то рые пре дус мот ре ны за ко на ми 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан [2, п.2 ст.29].

Вы ше при ве ден ный непол ный спи сок ста тей, 
ре гу ли рую щих пре дос тав ле ния го су да рст вен-
ных га ран тий дей ст вующи ми за ко но да тель ны ми 
ак та ми Рес пуб ли ки Ка за хс тан, сви де тель ст вует 
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о за щи щен нос ти прав ин вес то ров от диск ри ми-
на ции, на ци она ли за ции и рек ви зи ции. 

По ми мо го су да рст вен ных га ран тий, дей ст-
вую щим За ко ном ин вес то рам пре дос тав ляют ся 
сле дующие ин вес ти ци он ные пре фе рен ции:

Ин вес ти ци он ные пре фе рен ции – преиму ще-
ст ва ад рес но го ха рак те ра, пре дос тав ляемые в 
соот ве тс твии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан юри ди чес ким ли цам Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан, осу ще ст вляю щим реали за цию ин вес ти-
ци он но го проек та [1, п. 9, ст. 1].

По ин вес ти ци он но му проек ту (в том чис ле 
ин вес ти ци он но му приори тет но му проек ту) пре-
дос тав ляют ся сле дующие ви ды ин вес ти ци он-
ных пре фе рен ций: 

1) ос во бож де ние от об ло же ния та мо жен ны-
ми пош ли на ми;

2) го су да рст вен ные на тур ные гран ты [1, п.  1, 
ст. 13].

По ин вес ти ци он но му приори тет но му проек-
ту пре дос тав ляют ся ви ды ин вес ти ци он ных 
пре фе рен ций (да лее – ин вес ти ци он ные пре фе-
рен ции для ин вес ти ци он но го приори тет но го 
проек та):

1) пре фе рен ции по на ло гам;
2) ин вес ти ци он ная суб си дия [1, п. 2, ст. 13].
За ко ноп роект по со вер шенс тво ва нию ин-

вес ти ци он но го кли ма та пре дус мат ри вает пе-
рес мотр ме ха низ ма и ус ло вий, зак лю чаемых с 
ин вес то ра ми ин вес ти ци он ных конт рак тов, рас-
ши ре ние ин вес ти ци он ных пре фе рен ций, а так же 
пре дус мат ри вает сле дующие до пол ни тель ные 
ме ры по улуч ше нию ин вес ти ци он но го кли ма та:

– ос во бож де ние от уп ла ты КПН на 10 лет; 
– ос во бож де ние от уп ла ты зе мель но го на ло-

га на 10 лет;
– ос во бож де ние от уп ла ты на ло га на иму ще-

ст во на 8 лет;
– ком пен са ция до 30% ка пи таль ных зат-

рат ин вес то ра со сто ро ны го су да рс тва пос ле вво-
да объек та в экс плуата цию.

До пол ни тель но ин вес то ры мо гут расс чи ты-
вать на га ран ти ро ван ный гос за каз, а пра ва их 
бу дет за щи щать ин вес ти ци он ный ом бу дс мен.

Бо лее то го, по тен циаль ным ин вес то рам бу-
дут пре дос тав лять ся обуст роен ные зе мель ные 
участ ки. Ст рои тель ст во на тер ри то рии Сво бод-
ной Эко но ми чес кой Зо ны (да лее – СЭЗ), кро ме 
на ло го вых и та мо жен ных ль гот, имеет для ин-
вес то ров и дру гие вы го ды. В ка че ст ве од ной из 
приори тет ных за дач заст рой ки тер ри то рии СЭЗ 
яв ляет ся ст рои тель ст во ин же нер ных се тей, до-
рог и ин же нер ная под го тов ка тер ри то рии заст-
рой ки за счет бюд жет ных средс тв.

Реали за ция дан ной прог рам мы поз во ляет 
осу ще ств лять комп лекс ную заст рой ку тер ри то-
рии СЭЗ, обес пе чи вать ин же нер ны ми се тя ми, 
до ро га ми и оп ти маль ны ми транс порт ны ми свя-
зя ми с дру ги ми час тя ми го ро да.

Та ким об ра зом, для по тен циаль ных ин вес-
то ров соз да ны до пол ни тель ные сти му лы для  
ст рои тель ст ва объек тов, так как ст рои тель ст во 
они бу дут вес ти на ин же нер но обуст роен ных 
тер ри то риях с уже под ве ден ны ми ин же нер ны ми 
се тя ми и до ро га ми.

Для по лу че ния ин вес ти ци он ных пре фе рен-
ций и поль зо ва ния ими су ще ст вует ряд конк-
рет ных ус ло вий и пра вил, уре гу ли ро ван ных 
дей ст вую щим За ко ном Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
а так же ины ми нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми, 
ко то рым дол жен соот ве тс тво вать каж дый по тен-
циаль ный ин вес тор.

К при ме ру, юри ди чес кое ли цо Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан, реали зующее ин вес ти ци он ный 
проект в рам ках ин вес ти ци он но го конт рак та, 
ос во бож дает ся от об ло же ния та мо жен ны ми 
пош ли на ми при им пор те тех но ло ги чес ко го обо-
ру до ва ния, комп лек тую щих и за пас ных час тей к 
не му, сырья и (или) ма те риалов в соот ве тс твии с 
за ко но да тель ст вом Та мо жен но го союза и (или) 
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан [1, п. 1 
ст.  17].

Ос во бож де ние от об ло же ния та мо жен ны ми 
пош ли на ми при им пор те тех но ло ги чес ко го обо-
ру до ва ния и комп лек тую щих к не му пре дос тав-
ляет ся на срок дей ст вия ин вес ти ци он но го конт-
рак та, но не бо лее 5 лет с мо мен та ре ги ст ра ции 
ин вес ти ци он но го конт рак та [1, п. 2, ст. 17].

«Ка за хс тан отк ры вает но вую ст ра ни цу сво-
ей ис то рии за го ды не за ви си мос ти. Мы на це ле-
ны на вхож де ние в пер вой по ло ви не 21-го ве ка в 
чис ло 30-ти са мых раз ви тых го су да рс тв и при-
ни маем для это го все необ хо ди мые ме ры. Глав-
ный век тор и конк рет ные за да чи для дос ти же ния 
этой це ли оп ре де ле ны Ст ра те гией раз ви тия Ка-
за х стана до 2050 го да», – ска зал Н. На зар баев.

Пре зи дент сооб щил, что с уче том дол гос роч-
ных за дач ут ве рж де на Кон цеп ция внеш ней по-
ли ти ки Ка за х стана до 2020 го да, ко то рая имеет 
отк ры тый ха рак тер.

Кро ме то го, пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан ут вер ди ло «Комп лекс ный план ме ро- 
п рия тий по прив ле че нию пря мых иност ран ных 
и оте че ст вен ных ин вес ти ций в эко но ми ку Ка за-
х стана», ко то рый пре дус мат ри вает, в част нос ти, 
ос во бож де ние от на ло гов ин вес то ров.

Бо лее то го, от ве чая на вы зо вы, ко то рые сто-
ят пе ред на шим го су да рст вом, по по ру че нию 
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Гла вы го су да рс тва пра ви тель ст вом Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан бы ла за вер ше на раз ра бот ка но вой 
масш таб ной прог рам мы раз ви тия, Но вая Эко но-
ми чес кая По ли ти ка Ка за х стана «Нұр лы Жол», 
че му бы ло пос вя ще но Пос ла ние Пре зи ден та 
2015 на ро ду Ка за х стана [3].

По сло вам пер во го ви це-ми ни ст ра на-
циональ ной эко но ми ки Ку са ино ва М., льго ты 
бу дут пре дос тав лять ся круп ным ком па ниям-ин-
вес то рам для соз да ния «якор ных» проек тов. Как 
ска зал ви це-ми ни стр, на ло го вые пре фе рен ции 
вс ту пят в си лу с 1 ян ва ря 2015.

В еже год ном исс ле до ва нии «Doing 
Business (Ве де ние биз не са)», про во ди мым Все-
мир ным Бан ком и Меж ду на род ной фи нан со вой 
кор по ра цией, в 2015 го ду по по ка за те лю «За щи-
та ин вес то ров» Ка за хс тан за ни мает 25 мес то сре-
ди 185 ст ран, что сви де тель ст вует о пра виль ном 
нап рав ле нии на ше го го су да рс тва по соз да нию 
бла гоп рият но го ин вес ти ци он но го кли ма та, че-
му сви де тель ст вует меж ду на род ное приз на ние и 
ин те рес иност ран ных ин вес то ров [4].

Од на ко, в дей ст вую щем за ко не Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан от су тс твует чет кое оп ре де ле ние пре-
дос тав ле ния га ран тий и за щи ты иност ран ным 
ин вес то рам.

Но, сог лас но Выс ше му За ко ну Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан, Меж ду на род ные до го во ры, ра ти-
фи ци ро ван ные Рес пуб ли кой, имеют приори тет 
пе ред ее за ко на ми и при ме няют ся не пос редст-
вен но, кро ме слу чаев, ког да из меж ду на род ных 
до го во ров сле дует, что для его при ме не ния тре-
бует ся из да ние за ко на [5, п. 3, ст. 4]. 

К при ме ру, в от но ше нии на ло гов, сбо ров, 
пла те жей и фи нан со вых от чис ле ний и ос во бож-

де ния от их уп ла ты каж дая До го ва ри вающаяся 
Сто ро на пре дос тав ляет ли цам дру гой До го ва ри-
вающей ся Сто ро ны, за ня тым лю бым ви дом эко-
но ми чес кой дея тель ности на ее тер ри то рии, ре-
жим не ме нее бла гоп рият ный, чем тот, ко то рый 
она пре дос тав ляет своим ли цам или ли цам лю бо-
го треть его го су да рс тва, на хо дя щим ся в по доб-
ных ус ло виях, в за ви си мос ти от то го, ка кой из 
них бо лее бла гоп рият ный для расс мат ри ваемых 
лиц. С этой целью, од на ко, не при ни мают ся во 
вни ма ние ни ка кие осо бые фис кальные льго ты, 
пре дос тав лен ные этой Сто ро ной:

– в соот ве тс твии с Сог ла ше нием об из бе жа-
ние двой но го на ло го об ло же ния;

– вс ледс твие ее учас тия в Та мо жен ном со-
юзе, эко но ми чес ком союзе или по доб ной ор га-
ни за ции; 

– на ос но ве взаим нос ти с треть им го су да рст-
вом [6, ст. 4].

Дан ный при мер сви де тель ст вует то му, что 
дей ст вую щий За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
устанав ли вает об щие для всех ин вес то ров, вне 
за ви си мос ти от ст ра ны их проис хож де ния, нор-
мы, ко то рые поз во ляют, в це лом, ре гу ли ро вать 
от но ше ния, воз ни кающие в ре зуль та те осу ще-
ст вле ния ин вес ти ци он ной дея тель ности на тер-
ри то рии Рес пуб ли ки Ка за хс тан, что яв ляет ся 
ха рак тер ной осо бен ностью дан но го за ко но да-
тель но го ак та.

От тал ки ваясь от вы ше из ло жен но го, мож-
но сде лать вы вод, что пра во вое ре гу ли ро ва ние 
ин вес ти ци он ной дея тель ности, а так же го су да-
рст вен ная по ли ти ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан по 
обес пе че нию бла гоп рият но го ин вес ти ци он но го 
кли ма та оп рав ды вают свои ожи да ния.
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Қар жы лық ба қы лауды жү зе ге 
асы ра тын ор ган дар дың  

уәкі лет ті гі

Ғы лы ми жұ мыс тың не гіз гі мақ са ты – бү гін гі таң да ғы қар жы лық 
ба қы лауды жү зе ге асы ра тын ор ган дар дың уәк і лет ті гі қа рас ты рыл
ған. Де мек, қар жы лық ба қы лау – мем ле кет тің ақ ша қа ра жат та ры ның 
қа лып та суы мен қол да ны лу об лы сын да ғы ісәре кет тер дің заң ды лы
ғын ба қы лау мен ел дің жә не бас қа ай мақ та рын да ғы жер гі лік ті өзін
өзі бас қа ру суб ъек ті ле рі нің әлеу мет тікэко но ми ка лық тиім ді дам уын  
қа да ға лау қа рас ты рыл ған.

Тү йін  сөз дер: Қар жы лық ба қы лау, Рес пуб ли ка лық бюд жет, қар
жы лық тәр тіп, қар жы лық ре су рс тар, қар жы лық ми ни стр лік.

Ashim A.М., Esekeeva A.A.

Powers of authorities performing 
financial control

Scientific basic aim work. Financial control in today’s groin organs, 
that carry out, examined authorization talks, financial control – the state 
money money is formed me is used area act conformity to law control and 
country and economic advantageous development except edge ғы local 
itself itself administrative subject social – checks examined.

Key words: Financial control, Republican budget, financial discipline, 
financial resources, financial ministry.

Ашим А.М., Есе кеева А.А.

Пол но мо чия ор га нов,  
ис пол няю щих фи нан со вый 

конт роль

Науч ная ос нов ная цель ра бо ты – изучения пол но мо чий ор га нов, 
ис пол няю щих фи нан со вый конт роль, исследование процесса фи нан
со во го конт ро ля РК. 

Клю че вые сло ва: фи нан со вый конт роль, рес пуб ли ка нс кий бюд
жет, фи нан со вая дис цип ли на, фи нан со вые ре сур сы, ми нис терс тво 
фи нан сов.
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Қар жы лық ба қы лау – мем ле кет тік ор ган дар дың жұ мы сы 
мем ле кет тің қа ты суымен жү ре тін не ме се мем ле кет тің қыз ме ті-
не бай ла ныс ты ұйым дар дың қар жы жә не ша руашы лық қыз ме-
тін бас қа ру жүйе сін ұйым дас ты ру ды, мем ле кет тік бюд жет ті қа-
лып тас ты ру дың жә не бюд жет тік қа ра жат тар ды пай да ла ну дың 
ашық ты ғын қам та ма сыз ету. Қар жы лық ба қы лау – мем ле кет-
тің ақ ша қа ра жат та ры ның қа лып та суы мен қол да ны лу об лы-
сын да ғы іс-әре кет тер дің заң ды лы ғын ба қы лау мен ел дің жә не 
бас қа ай мақ та рын да ғы жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру суб ъек ті ле-
рі нің әлеу мет тік-эко но ми ка лық тиім ді дам уын  қа да ға лау. Қар-
жы лық ба қы лаудың мін де ті – ел де гі эко но ми ка лық мақ сат тың 
тиім ді жү зе ге ас уына ай мақ та ғы, сек тор лар да ғы, ша руа шы лық 
жүйеле рі нің өн ді ріс тік са ла ла ры ның өр кен деп дам уына ық пал 
етуі. Бұ рын ғы әмір шіл дік-әкім шіл дік бас қа ру тә сі лі нен гө рі 
ұлт тық эко но ми ка ның әртүр лі са ла ла рын на рық тық әдіс тер мен 
рет теу, қар жы лық ба қы лау ор ган да ры ның қайта құ ры луы – уа-
қыт та лап ет кен қа жет ті лік бо ла ды. Ғы лы ми не гіз дел ген қар-
жы лық сая сат ты, тиім ді қар жы лық ме ха ни зм ді қа лып тас ты ру-
ға жәр дем де су қар жы лық ба қы лаудың нә ти же лі лі гі қар жы лық 
жос пар лауда, опе ра тив ті бас қа ру да пай да ла ны ла ды. Қар жы лық 
ба қы лаудың ерек ше лі гі – ақ ша лай ны сан да жү зе ге асы ры ла ды. 
Қар жы лық ба қы лаудың объек ті сі қар жы лық ре су рс тар ды, со-
ның ішін де ұлт тық ша ру ашы лық тың бар лық дең гейле рі мен 
буын да рын да та быс тар мен қор лар ды қа лып тас ты ру үр діс те-
рі, ақ ша лай қор лар ды жа сау жә не пай да ла ну бо лып та бы ла ды. 
Алай да қар жы лық ба қы лаудың объек ті сі тек ақ ша лай қа ра жат-
тар ды ға на тек се ру мен шек тел мей ді. Түп кі лік ті қо ры тын ды да 
қа зір гі жағ дай лар да өн ді ру мен бө лу үр ді сі ақ ша лай қа ты нас-
тар мен ор тақ тас ты ры ла тын дық тан ол ел дің ма те ри ал дық, ең-
бек, та би ғи бас қа ре су рс та рын пай да ла ну ды ба қы лауды біл ді-
ре ді. Қар жы лық ба қы лаудың іс-әрек еті нің сфе ра сы ба қы лаудың 
бас қа түр ле рі мен: әкім ші лік құ қық тық, әлеу мет тік, тех ни ка лық 
саяси ба қы лаумен ту ра ке луі мүм кін. Ша ру ашы лық ұйым-
дар дың қар жы лық жа ғы ша ру ашы лық қыз мет пен ты ғыз бай-
ла ныс ты бол ған дық тан, қар жы лық ба қы лауды ша ру ашы лық 
ба қы лаудан бө ліп алу қиын ға тү се ді, өйт ке ні қар жы лық опе-
ра циялар дың кө бін де ша ру ашы лық қыз мет тің бас қа үр діс те рі 
бей не леп көр се ті ле ді. Қар жы лық ре жим ді жүр гі зу құ пиялы лық 

ҚАР ЖЫ ЛЫҚ  
БА ҚЫ ЛАУДЫ ЖҮ ЗЕ ГЕ 

АСЫ РА ТЫН 
ОР ГАН ДАР ДЫҢ  

УӘКІ ЛЕТ ТІ ГІ
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ре жим ді қам та ма сыз ету ес ке рі ле оты рып тәуел-
сіз дік, объек тив ті лік, анық тық, ашық тық, құ зыр-
лы лық, жа риялы лық қа ғи дат та ры мін дет ті түр де 
сақ та лып жү зе ге асы ры ла ды. Мем ле кет тік қар-
жы лық ба қы лауға қойыла тын бі рың ғай та лап тар 
мем ле кет тік қар жы лық ба қы лауды жүр гі зу стан-
дарт та ры мен ай қын да ла ды. Бұл стан дарт тар ды 
Рес пуб ли ка лық бюд жет тің ат қа рылуын  ба қы-
лау жө нін де гі уәкі лет ті ор ган мен бір ле се оты-
рып әзір лейді жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті бе кі те ді. Қар жы лық ба қы лаудың ал-
дын да тұр ған мін дет тер ол ша ру ашы лық жүр гі-
зу субь ек ті ле рі нің қа ра ма ғын да ақ ша лай ре су рс-
тар ды (бюд жет тік жә не мен шік ті қа ра жат тар ды, 
банк кре дит те рін, бюд жет тен тыс қа ра жат тар ды) 
пай да ла ну дың дұ рыс ты ғын тек се ру; мем ле кет, 
ұйым дар да жә не ха лық ал дын да қар жы лық мін-
дет ті лік тер дің орын далуын  тек се ру; қар жы лық 
ре су рс тар ды өсі ру дің со ның ішін де өзін дік құн-
ды тө мен де ту жә не өнім, қыз мет тер рен та бел ді-
гін арт ты ру жө нін де іш кі өн ді ріс тік ре зер тер ді 
анық тау; кә сі по рын дар да, ұйым дар да жә не мем-
ле кет тік ме ке ме лер де қар жы лық опе ра циялар-
ды, есеп айыры су ла рды жа саудың жә не ақ ша лай 
құ жат тар ды сақ тау ере же ле рін сақ тау ды ма те-
ри ал дық құн ды лық тар мен ақ ша лай ре су рс тар-
ды ұтым ды жа сауды тек се ру; қар жы лық тәр тіп ті 
бұ зу лар ды жою жә не ес кер ту. Қар жы лық ба қы-
лаудың мін дет те рін жү зе ге асы ру нә ти же сін де 
заң ды лық жақ та ры ның бі рін біл ді ре тін қар жы-
лық тәр тіп ны ғаяды. Қар жы лық тәр тіп – бұл 
мем ле кет тік жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру суб ъек-
ті ле рі нің ақ ша лай қор ла рын жа саудың, бө лу дің 
жә не пай да ла ну дың бел гі лен ген ұйға рым да ры 
мен тәр ті бін ай қын сақ тау. Қар жы лық тәр тіп тің 
та лап та ры кә сі по рын дар ға, ұйым дар ға, ме ке ме-
лер ге ға на емес, со ны мен бір ге мем ле кет тік би-
лік пен жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры на, 

олар дың лауа зым ды тұл ға ла ры на да та ра ты ла-
ды. «Қар жы лық ба қы лау мем ле кет тік жә не му-
ни ци пиал дық құ ры лым дар дың мүд де ле рін қам-
та ма сыз ете ді, сон дай-ақ нақ ты лы аза мат тар дың, 
кә сі по рын дар дың, ұйым дар дың құ қық та ры мен 
мүд де ле рі нің сақ та лу ына мүм кін дік ту ғы за ды. 
Қар жы лық ба қы лаудың функ цияла ры: қа ра жат-
тар дың жұм салуын  тек се ру; қар жы жүйесі нің 
бар лық буын да ры бо йын ша мем ле кет тік ре су рс-
тар ға қа ра жат тар ды жұ мыл ды ру дың уақ ты лы ғы 
мен то лым ды ғын тек се ру; есеп жә не есеп те ме 
ере же ле рі нің сақ талуын  тек се ру». «Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да қар жы лар ды бас қа ра тын ор-
ган дар жүйесі мем ле кет тік үкі мет ор ган да ры жә-
не мем ле кет тік бас қа ру ор ган да ры бо лып ке ле ді. 
Мем ле кет тік үкі мет ор ган да ры: пар ла мент, жер-
гі лік ті өкіл ді ор ган дар-мәс ли хат тар; Мем ле кет-
тік бас қа ру ор ган да ры: Пре зи дент, Ми нис тер лер 
каби не ті; Са ла лық жә не функ ция лық құ зы рет ті 
ор ган дар: ми ни стр лік тер, ве до мс тво лар, жер гі-
лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың бас қар ма ла ры, кә-
сі по рын дар дың, бір лес тік тер мен ұйым дар дың 
бө лім де рі»[1].

Қар жы лық ба қы лауды жү зе ге асы ра тын 
орган дар олар: Есеп ко ми те ті, ҚР Қар жы ми ни ст-
рлі гі, ҚР Эко но ми ка лық да му жә не сау да ми ни ст-
рлі гі, Ұлт тық банк, Да му банк, Қар жы ми ни ст рлі-
гі нің Қар жы лық ба қы лау жә не мем ле кет тік са тып 
алу ко ми те ті, Қар жы ми ни ст рлі гі нің мы на дай 
ве до мс тва ла ры бар: ҚР Қар жы ми ни ст рлі гі нің 
Са лық ко ми те ті, Қр Қа зан шы лық ко ми те ті, қар-
жы мо ни то рин гі ко ми те ті, Қар жы ми ни ст рлі гі нің 
Мем ле кет тік мү лік жә не же ке ше лен ді ру ко ми те-
ті, Қар жы ми ни ст рлі гі нің Ке ден дік ба қы лау ко-
ми те ті, Сырт қы мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау 
ор ган да ры ның үй лес ті ру ке ңе сі, мәс ли хат тар дың 
тек се ру ко мис сияла ры, ор та лық мем ле кет тік ор-
ган ның іш кі ба қы лау ор ган да ры жә не т.б.
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Не ко то рые воп ро сы  
пра во во го ре гу ли ро ва ния  

инс ти ту та бан ковс кой тай ны 
по за ко но да тель ст ву  

Рес пуб ли ки Ка за хс тан

В соот ве тс твии с исс ле дуемой научной ра бо той в дан ной статье 
расс мот ре ны пра во вые ос но вы ре гу ли ро ва ния бан ковс кой тай ны. 
Ос но вы ваясь на мне ние ка за хс танс ких и рос сийс ких уче ных, бы ли 
сде ла ны вы во ды и пред ло же ния. Сде лан ак цент на не дос та точ ность 
раск ры тия дан но го по ня тия в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Ка за хс
тан.

Клю че вые сло ва: банк, клиент, бан ковс кая тай на, ин фор ма ция.

Tuyakbayeva N.S.,  
Shubarova Zh.B.

Some questions of legal 
regulation of institute of a bank 

secrecy by the legislation  of the 
Republic of Kazakhstan

According to the study of scientific work in the article examines the 
legal basis of regulation of a bank secrecy. Based on the opinion of the 
Kazakh and Russian scientists have made findings and made suggestions. 
Focuses on the shortcomings of disclosure of this concept in the legislation 
of the Republic of Kazakhstan.

Key words: bank, customer, bank secrecy, information.

Туяк баева Н.С.,  
Шу ба ро ва Ж.Б.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы  
заң на ма сы бо йын ша банк  

құ пиясы инс ти ту тын құ қық тық 
рет теу дің кей бір мә се ле ле рі

Ғы лы ми жұ мыс тың мақ са ты на сәй кес банк құ пиясын рет теу дің 
құ қық тық не гіз де рі қрас ты рыл ды. Қаза қ стан дық жә не ре сей лік ға
лым да ры ның пі кір ле рі не сүйе ніп тұ жы рым да ма лар жа са лын ды. Зерт
теу ба ры сын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы заң на ма сын да бұл ұғым ды 
жет кі лік сіз ашып көр сет уіне на зар ауда рыл ды.

Тү йін  сөз дер: банк, клиент, банк құ пиясы, ақ па рат.
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При об ра ще нии за ока за нием бан ковс ких ус луг од ним из 
кри те риев, ко то рый прив ле кает боль шинс тво клиен тов в том 
или ином бан ке, яв ляет ся обес пе че ние не толь ко сох ран нос ти 
де неж ных средс тв, но и сох ран нос ть тай ны, свя зан ной с лич-
ностью вла дель ца и произ во ди мы ми опе ра циями по сче ту.

На се год ня ли де ром рейт ин га ст ран, где бан ковс кая тай-
на сох ра няет ся ст ро жай шим об ра зом в лю бых обс тоя тель ст-
вах, ос тает ся Лих тенш тейн. Дос туп к ин фор ма ции о вла дель це 
сче та в Лих тенш тей не мо гут по лу чить толь ко ред кие предс-
та ви те ли пра во ох ра ни тель ных ор га нов в очень ог ра ни чен ных 
слу чаях. На вто ром мес те на хо дят ся зна ме ни тые «цю ри хс кие 
гно мы» – бан ки ры Швей ца рии. Ка за хс тан, к со жа ле нию, не мо-
жет пох вас тать ся та кой же сох ран нос тью бан ковс кой тай ны. 

Воп рос о раск ры тии ин фор ма ции, сос тав ляющей бан ковс-
кую тай ну, всег да яв лял ся од ним из са мых ак ту аль ных в ис то-
рии бан ковс ких от но ше ний. За ко но да тель ст вом боль шинс тва 
ст ран чет ко про пи са ны круг суб ъек тов, имею щих дос туп к бан-
ковс кой тай не; ее со дер жа ние (све де ния, ко то рые под па дают 
под дан ный ре жим); по ря док пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния 
та кой ин фор ма ции; а так же от ве тст вен ность за ее разг ла ше ние.

В це лом, дан ный инс ти тут дос та точ но сло жен и тре бует 
всес то рон не го ана ли за, а вы ра бот ка оп ре де ле ния по ня тия бан-
ковс кой тай ны поз во лит устано вить, ка кие све де ния мо гут 
соот ве тс тво вать это му по ня тию, что, бе зус лов но, по ло жи тель-
но от ра зит ся на бан ковс кой прак ти ке.

Пе ре чень све де ний, сос тав ляющих бан ковс кую тай ну, и 
ос но ва ния ее вы да чи оп ре де ляют ся за ко но да тель ны ми ак та-
ми, ре гу ли рующи ми бан ковс кую дея тель ность. Сог лас но ст. 
50 За ко на Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О бан ках и бан ковс кой дея-
тель ности в Рес пуб ли ке Ка за хс тан» [1] (да лее – За кон о бан ках) 
бан ковс кая тай на вк лю чает в се бя све де ния о на ли чии, вла дель-
цах и но ме рах бан ковс ких сче тов де по зи то ров, клиен тов и кор-
рес пон ден тов бан ка, об ос тат ках и дви же нии де нег на этих сче-
тах и сче тах са мо го бан ка, об опе ра циях бан ка (за иск лю че нием 
об щих ус ло вий про ве де ния бан ковс ких опе ра ций), а так же све-
де ния о на ли чии, вла дель цах, ха рак те ре и стои мос ти иму ще-
ст ва клиен тов, на хо дя ще го ся на хра не нии в сей фо вых ящи ках, 
шка фах и по ме ще ниях бан ка. Не от но сят ся к бан ковс кой тай не 

НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ 
ПРА ВО ВО ГО  

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ  
ИНС ТИ ТУ ТА  

БАН КОВС КОЙ ТАЙ НЫ 
ПО ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВУ 

РЕС ПУБ ЛИ КИ  
КА ЗА ХС ТАН
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Не ко то рые воп ро сы пра во во го ре гу ли ро ва ния инс ти ту та бан ковс кой тай ны по за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Ка за хс тан

све де ния о кре ди тах, вы дан ных бан ком, на хо дя-
щим ся в про цес се лик ви да ции. 

Пункт 4 статьи 50 За ко на о бан ках [1] гла сит, 
что не яв ляют ся бан ковс кой тай ной: обя за тель-
ное уве дом ле ние бан ка ми на ло го вых ор га нов 
об отк ры тии бан ковс ких сче тов юри ди чес ко му 
ли цу или фи зи чес ко му ли цу, осу ще ст вляюще му 
предп ри ни ма тель скую дея тель ность без об ра зо-
ва ния юри ди чес ко го ли ца; пре дос тав ле ние та-
мо жен ным ор га нам све де ний по экс порт ным и 
(или) им по рт ным опе ра циям клиен тов для осу-
ще ст вле ния экс порт но-им по рт но го ва лют но го 
конт ро ля в соот ве тс твии с ва лют ным за ко но да-
тель ст вом; предс тав ле ние све де ний об ос тат ках 
де неж ных средс тв на бан ковс ких сче тах фи зи-
чес ких лиц лик ви да ци он ной ко мис сией бан ка, 
лик ви ди руемо го в при ну ди тель ном по ряд ке, 
ор га ни за ции, осу ще ст вляю щей обя за тель ное 
га ран ти ро ва ние де по зи тов, и бан кам-аген там 
для осу ще ст вле ния ме роп рия тий, свя зан ных с 
возв ра том де нег вк лад чи кам. Бе зус лов но, здесь 
имеет мес то конф ликт ин те ре сов са мо го бан-
ка, клиен та бан ка, а так же пра во ох ра ни тель ных  
ст рук тур. 

На наш взг ляд, в нас тоящее вре мя инс ти тут 
бан ковс кой тай ны яв ляет ся ма ло изу чен ным, 
следс твием че го яв ляет ся на ли чие про ти во ре чий 
и про бе лов в пра во вом ре гу ли ро ва нии бан ковс-
кой тай ны.

В ли те ра ту ре ука зы вает ся, что бан ковс кая 
тай на – это ин фор ма ция о бан ковс ком «де неж-
ном» сче те лю бо го ви да клиен тов и кор рес пон-
ден тов, а имен но: рас чет ном, те ку щем, бюд-
жет ном, ва лют ном, по вк ла дам (де по зи там), 
внут ри бан ковс ком сче те (по уче ту прос ро чен ных 
кре ди тов, по куп ке век се лей и т.д.) [2, с. 131]. В 
ука зан ном оп ре де ле нии со дер жит ся весь ма об-
те каемое по ня тие бан ковс кой тай ны, не яс на ее 
пра во вая при ро да, а так же не по нят ным ос тает ся 
са мо со дер жа ние бан ковс кой тай ны. По на ше-
му мне нию, и в дей ст вую щем За ко не о бан ках 
[1] пе ре чень све де ний, сос тав ляющих бан ковс-
кую тай ну, не учи ты вает все го спект ра бан ковс-
ких опе ра ций. К при ме ру, не по нят ным ос тает ся 
воп рос, яв ляют ся ли бан ковс кой тай ной вы да ча 
бан ка ми бан ковс ких га ран тий, вы да ча бан ка ми 
бан ковс ких по ру чи тель ств и иных обя за тель ств 
за треть их лиц, пре дус мат ри ваю щих ис пол не ние 
в де неж ной фор ме, опе ра ции с век се ля ми, осу-
ще ст вле ние ли зин го вой дея тель ности, вы пуск 
собст вен ных цен ных бу маг (за иск лю че нием ак-
ций), фак то рин го вые опе ра ции, фор фейт ин го-
вые опе ра ции, до ве ри тель ные опе ра ции. Предс-

тав ляет ся, что све де ния об этих опе ра циях бан ка 
не яв ляют ся бан ковс кой тай ной. 

Стоит ука зать, что по ня тие бан ковс кой тай-
ны не раз рыв но свя за но с ком мер чес кой тай ной. 
В ка за хс танс ком за ко но да тель ст ве ком мер чес-
кая тай на пре дос тав ляет ся в За ко не Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан «О част ном предп ри ни ма тель ст ве» 
[3]. Сог лас но дан но му нор ма тив но му ак ту, пе-
ре чень све де ний, сос тав ляющих ком мер чес кую 
тай ну, оп ре де ляет ся ру ко во ди те лем предп рия-
тия; предп риятие имеет пра во не пре дос тав лять 
ин фор ма цию, сос тав ляющую ком мер чес кую 
тай ну.

В Граж данс ком ко дек се Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан [4] ис поль зует ся тер мин «слу жеб ная и ком-
мер чес кая тай на». ГК РК га ран ти рует их за щи ту 
при не за кон ном ис поль зо ва нии треть ими ли ца-
ми при конк рет ных ус ло виях. Чет ко го оп ре де-
ле ния ком мер чес кой тай ны в наз ван ных нор-
ма тив ных ак тах не дает ся. Ис хо дя из прак ти ки, 
мож но пред ло жить счи тать ком мер чес кой тай-
ной со во куп ность кон фи ден циаль ных све де ний, 
имею щих дей ст ви тель ную или по тен циальную 
ма те ри альную или ма те ри альную цен ность, не 
яв ляющих ся об ще дос туп ны ми треть им ли цам 
и объяв ляемых предп ри ни ма те лем (фи зи чес ким 
ли цом) или ру ко во ди те лем предп риятия та ко вы-
ми, но в пре де лах, установ лен ных за ко но да тель-
ст вом.

Расс мот рим ряд кон цеп ций инс ти ту та бан-
ковс кой тай ны. С.В. Сар баш, исс ле дуя бан ковс-
кую тай ну, при шел к сле дующим вы во дам. По 
его мне нию, бан ковс кая тай на предс тав ляет со-
бой до воль но слож ный инс ти тут граж данс ко го 
пра ва, ко то рый край не не од но ро ден по своему 
сос та ву. Ав тор счи тает, что бан ковс кая тай на 
по своей су ти ско рее бо лее тя го теет к неот чуж-
дае мым пра вам. За кон ный ее обо рот предс тав-
ляет ся ма ло ве роят ным. Ко неч но, ин фор ма ция, 
сос тав ляющая бан ковс кую тай ну, мо жет предс-
тав лять «ком мер чес кую» цен ность, нап ри мер, 
для кон ку рен тов об ла да те ля это го пра ва или для 
его конт ра ген тов. Од на ко она предс тав ляет для 
них ин те рес не в си лу своей неиз ве ст нос ти дру-
гим ли цам, что ха рак тер но для ком мер чес кой 
тай ны, а по дру гим при чи нам. Нап ри мер, кре-
ди тор об ла да те ля бан ковс кой тай ны заин те ре со-
ван в том, что бы по лу чить све де ния о фи нан со-
вом по ло же нии долж ни ка, и в этом смыс ле для 
ком мер ции мо жет быть край не важ но по лу чить 
дан ную ин фор ма цию. Од на ко, ес ли ка кие-ли бо 
дру гие ли ца и бу дут об ла дать бан ковс кой тай-
ной долж ни ка, кре ди тор не по те ряет к ней ин-
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те ре са и цен ность этой ин фор ма ции для не го не 
умень шится, что, ви ди мо, проис хо дит с та кой, 
нап ри мер, раз но вид ностью ком мер чес кой тай-
ны, как сек рет ный тех но ло ги чес кий про цесс 
(« ноу-хау») [5, с. 148-149]. 

Дан ная по зи ция С.В. Сар ба ша бы ла кри ти-
чес ки оце не на В.В. Вит рянс ким, ко то рый счи-
тает, что по ня тие «бан ковс кая тай на» от но сит-
ся к мно го ас пе кт ным пра во вым ка те го риям. По 
мне нию В.В. Вит рянс ко го, в рам ках пуб лич но-
пра во во го ре гу ли ро ва ния (в част нос ти, в сфе-
ре бан ковс ко го ре гу ли ро ва ния и бан ковс ко го 
над зо ра) по ня тие «бан ковс кая тай на» (га ран-
тия бан ковс кой тай ны, сох ра не ние бан ковс кой 
тай ны, зап рет разг ла ше ния бан ковс кой тай ны) 
расс мат ри вает ся в ка че ст ве од но го из необ хо ди-
мых тре бо ва ний, пред ъяв ляемых к бан ковс кой 
дея тель ности и к участ ни кам соот ве тс твую щих 
пуб лич но-пра во вых от но ше ний: кре дит ным 
ор га ни за циям, Бан ку Рос сии, ауди то рс ким и 
иным ор га ни за циям, яв ляющим ся участ ни ка-
ми соот ве тс твую щих от но ше ний. На ру ше ния 
наз ван но го тре бо ва ния вле кут за со бой для го-
су да рст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, а так же 
для долж ност ных лиц и ра бот ни ков при ме не-
ние норм ад ми нист ра тив но го за ко но да тель ст ва 
(нап ри мер, от зыв ли цен зии на осу ще ст вле ние 
бан ковс кой дея тель ности) и да же уго лов ную от-
ве тст вен ность. Да лее ав тор от ме чает, что в граж-
данс ко-пра во вых от но ше ниях, ск ла ды вающих ся 
меж ду бан ком и его клиен та ми по до го во рам 
бан ковс ко го вк ла да и бан ковс ко го сче та, пра во-
вое зна че ние приоб ре тает иной ас пект ка те го рии 
«бан ковс кая тай на», а имен но: тай на бан ковс ко-
го сче та и бан ковс ко го вк ла да, ко то рая сос тоит в 
не до пус ти мос ти со сто ро ны бан ка разг ла ше ния 
из ве ст ных ему све де ний о клиен тах, их сче тах и 
вк ла дах и про во ди мых по ним бан ковс ких опе-
ра циях. Сле дующий ас пект по ня тия «бан ковс-
кая тай на», вы де ляемый уче ным, сос тоит в том, 
что этим по ня тием не ред ко обоз на чают ся са ми 
све де ния (ин фор ма ция) о клиен тах бан ка, их 
сче тах и вк ла дах, а так же о бан ковс ких опе ра-
циях. Имен но этот ас пект имеет в ви ду за ко но-
да тель, ког да устанав ли вает пра ви ло о том, что 
све де ния, сос тав ляющие бан ковс кую тай ну, мо-
гут быть предс тав ле ны толь ко са мим клиен там 
или их предс та ви те лям. В этом своем ас пек те 
бан ковс кая тай на предс тает как не кая ин фор ма-
ция, ох ра няемая за ко ном, что дает воз мож нос ть 
(и де лает необ хо ди мым) срав ни вать ее с та ким 
спе ци фи чес ким объек том граж данс ких прав, как 
слу жеб ная и ком мер чес кая тай на. И пя тый ас-
пект сос тоит в зна че нии для пра во во го ре жи ма 

све де ний о клиен тах бан ка, их бан ковс ких сче-
тах и вк ла дах, бан ковс ких опе ра циях по ним и 
по ряд ка предс тав ле ния [6, с. 290-292]. 

На наш взг ляд, по ня тие «бан ковс кая тай на» 
нель зя сме ши вать с по ня тиями «пра во вой ре жим 
бан ковс кой тай ны», «га ран тия бан ковс кой тай-
ны», «сох ра не ние бан ковс кой тай ны», «зап рет 
разг ла ше ния бан ковс кой тай ны». Преж де все го, 
смысл лю бой тай ны (ком мер чес кой, слу жеб ной) 
сос тоит в кон фи ден циаль нос ти ин фор ма ции, а 
в дан ном слу чае той ин фор ма ции, ко то рая воз-
ни кает в пра во от но ше ниях по бан ковс ко му обс-
лу жи ва нию. По на ше му мне нию, со дер жа нием 
бан ковс кой тай ны яв ляет ся имен но ин фор ма-
ция, ко то рая воз ни кает в пра во от но ше ниях по 
осу ще ст вле нию бан ковс ких опе ра ций, т.е. в пра-
во от но ше ниях меж ду бан ком и клиен том, банк 
в дан ном слу чае выс ту пает в ка че ст ве спе ци-
ально го суб ъек та. 

Для бо лее пол но го исс ле до ва ния дан но го 
воп ро са необ хо ди мо оп ре де лить по ня тие «ком-
мер чес кая тай на». Сле дует от ме тить, что в за ко-
но да тель ст ве Рес пуб ли ки Ка за хс тан от су тс твует 
оп ре де ле ние по ня тия ком мер чес кой тай ны, что, 
бе зус лов но, не сет в се бе оп ре де лен ные труд-
нос ти. Пункт 5 статьи 10 Граж данс ко го ко дек са 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан [4] гла сит, что ком мер-
чес кая (предп ри ни ма тельс кая) тай на ох ра няет ся 
за ко ном. По ря док оп ре де ле ния све де ний, сос-
тав ляющих ком мер чес кую тай ну, средс тва ее 
за щи ты, а так же пе ре чень све де ний, ко то рые не 
долж ны вхо дить в сос тав ком мер чес кой тай ны, 
устанав ли вают ся за ко но да тель ст вом. Сог лас-
но п. 1 ст. 126 Граж данс ко го ко дек са Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан [4] граж данс ким за ко но да тель-
ст вом за щи щает ся ин фор ма ция, сос тав ляющая 
слу жеб ную или ком мер чес кую тай ну, в слу чае, 
ког да ин фор ма ция имеет дей ст ви тель ную или 
по тен циальную ком мер чес кую цен ность в си лу 
неиз ве ст нос ти ее треть им ли цам, к ней нет сво-
бод но го дос ту па на за кон ном ос но ва нии и об ла-
да тель ин фор ма ции при ни мает ме ры к ох ра не ее 
кон фи ден циаль нос ти.

В За ко не Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О рын ке 
цен ных бу маг» [7] ст. 41 гла сит, что ком мер-
чес кую тай ну на рын ке цен ных бу маг сос тав-
ляет сле дующая ин фор ма ция (за иск лю че ниями, 
установ лен ны ми пунк том 2 нас тоя щей статьи):

1) об ос тат ках и дви же нии прос тых ак ций и 
эмис сион ных цен ных бу маг ак ционер но го об-
ще ст ва, кон вер ти руе мых в его прос тые ак ции, 
на ли це вых сче тах в сис те ме реест ров дер жа те-
лей цен ных бу маг и сис те ме уче та но ми наль но го 
дер жа ния; 
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Не ко то рые воп ро сы пра во во го ре гу ли ро ва ния инс ти ту та бан ковс кой тай ны по за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Ка за хс тан

2) о на ли чии и вла дель цах эмис сион ных цен-
ных бу маг, по ми мо ука зан ных в под пунк те 1 
нас тояще го пунк та, на ли це вых сче тах в сис те-
ме реест ров дер жа те лей цен ных бу маг и сис те ме 
уче та но ми наль но го дер жа ния, об ос тат ках и дви-
же нии эмис сион ных цен ных бу маг на этих сче-
тах. Та ким об ра зом,  стано вит ся оче вид ным, что 
граж данс кое за ко но да тель ст во не со дер жит об-
ще го по ня тия ком мер чес кой тай ны, что, на наш 
взг ляд, яв ляет ся его су ще ст вен ным про бе лом. 

Зас лу жи вает вни ма ния под ход к по ня тию 
ком мер чес кой тай ны, вы ра бо тан ный А.Б. Ома-
ро вой, по мне нию ко то рой под ком мер чес кой 
тай ной долж на по ни мать ся до пус каемая за ко ном 
сис те ма пре дуп ре ди тель ных мер, при ни маемых 
об ла да те лем не ра ск ры той ком мер чес кой ин фор-
ма ции, нап рав лен ных на обес пе че ние кон фи ден-
циаль нос ти этой ин фор ма ции (пре до тв ра ще ние 
не са нк цио ни ро ван но го по лу че ния, ис поль зо ва-
ния, разг ла ше ния), тем са мым на обес пе че ние 
неп ри кос но вен нос ти иск лю чи тель но го пра ва 
предп ри ни ма те ля на ком мер чес кую ин фор ма-
цию [8, с. 13]. Ино го мне ния при дер жи вает ся 
Т. Мах мад хо нов. Он счи тает, что ком мер чес кая 
тай на – это ин фор ма ция, из ве ст ная оп ре де лен но-
му кру гу лиц, свя зан ная с предп ри ни ма тельс кой 
дея тель ностью, ко то рая имеет эко но ми чес кую 
цен ность и необ хо ди ма для за щи ты иму ще ст-
вен ных ин те ре сов ее об ла да те лей [9, с. 6-7]. Ес-
ли об ра тить ся, нап ри мер, к за ко но да тель ст ву 
Рос сийс кой Фе де ра ции, то, сог лас но п. 1 ст. 3 
Фе де раль но го за ко на Рос сийс кой Фе де ра ции 
«О  ком мер чес кой тай не» [10], ком мер чес кая 
тай на – это кон фи ден циаль нос ть ин фор ма ции, 
поз во ляющая ее об ла да те лю при су ще ст вую щих 
или воз мож ных обс тоя тель ст вах уве ли чить до-
хо ды, из бе жать неоп рав дан ных рас хо дов, сох ра-
нить по ло же ние на рын ке то ва ров, ра бот, ус луг 
или по лу чить иную ком мер чес кую вы го ду. При 
этом в рос сийс ком граж данс ком за ко но да тель-
ст ве от ме че но, что ин фор ма ция, сос тав ляющая 
ком мер чес кую тай ну, – науч но-тех ни чес кая, 
тех но ло ги чес кая, произ во дст вен ная, фи нан-
со во-эко но ми чес кая или иная ин фор ма ция (в 
том чис ле сос тав ляющая сек ре ты произ во дс тва 
( ноу-хау), ко то рая имеет дей ст ви тель ную или 
по тен циальную ком мер чес кую цен ность в си-
лу неиз ве ст нос ти ее треть им ли цам, к ко то рой 
нет сво бод но го дос ту па на за кон ном ос но ва нии 
и в от но ше нии ко то рой об ла да те лем та кой ин-
фор ма ции вве ден ре жим ком мер чес кой тай ны. 
Поэто му в ли те ра ту ре час то ав то ры от ме чают, 

что долж ны соб лю дать ся три тре бо ва ния к ком-
мер чес кой тай не: 

1) ин фор ма ция долж на иметь дей ст ви тель-
ную или по тен циальную ком мер чес кую цен-
ность в си лу ее неиз ве ст нос ти треть им ли цам;

2) к ин фор ма ции, сос тав ляющей ком мер чес-
кую тай ну, не долж но быть сво бод но го дос ту па 
на за кон ном ос но ва нии;

3) что бы ин фор ма ция счи та лась ком мер чес-
кой тай ной, тре бует ся, что бы об ла да тель ин фор-
ма ции при ни мал ме ры к ох ра не ее кон фи ден-
циаль нос ти [11, с. 234-235]. 

На наш взг ляд, ком мер чес кая тай на – это  
преж де все го кон фи ден циаль нос ть ком мер чес- 
 кой ин фор ма ции, ко торая сос тав ляет ее со дер-
жа ние. Час то пра во ве да ми ста вит ся воп рос: 
под ле жит ли ох ра не по пра ви лам инс ти ту та бан-
ковс кой тай ны кон фи ден циаль нос ть све де ний о 
на ру ше нии заем щи ком своего кре дит но го обя-
за тель ст ва пе ред бан ком, пос кольку банк вп ра-
ве рас по ря жать ся по своему ус мот ре нию, ес ли 
иное не пре дус мот ре но до го во ром с заем щи ком. 
Так, С. Да ни лен ко при дер жи вает ся мне ния, что 
эта ин фор ма ция под ле жит ох ра не как разг ла ше-
ние бан ковс кой тай ны, пос кольку на ру ше ние 
обя за тель ст ва, бе зус лов но, бу дет ин фор ма цией 
о клиен те. Ав тор пи шет, что в дан ном слу чае не 
ва жен ха рак тер дей ст вий (без дейст вия), ко то рые 
со вер шает клиент, важ на са ма ин фор ма ция. 

Мы сог лас ны с С. Да ни лен ко, так как в со-
дер жа ние бан ковс кой тай ны вк лю чает ся, по на-
ше му мне нию, лю бая ин фор ма ция по всем бан-
ковс ким опе ра циям, ко то рые осу ще ст вляет банк 
в ин те ре сах своего клиен та. В це лом хо те лось 
бы от ме тить, что для граж данс ко го за ко но да-
тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан и нау ки в це лом 
важ но вы ра бо тать по ня тие «бан ковс кая тай на», 
пос кольку в том ви де, в ко то ром оно зак реп ле но 
в За ко не о бан ках [1], не от ве чает в пол ной ме ре 
за да че уре гу ли ро ва ния этих пра во от но ше ний. 

Поэто му, на наш взг ляд, бан ковс кая тай на 
– это не ма те риальное бла го, объект граж данс-
ких прав; предс тав ляет со бой ин фор ма цию, 
имеющую кон фи ден циаль ный ха рак тер, воз ни-
кающую и по лу чен ную в про цес се осу ще ст вле-
ния бан ком своей предп ри ни ма тельс кой дея-
тель ности в ин те ре сах своего клиен та, а так же 
яв ляющуюся цен ной в си лу своей неиз ве ст нос ти 
треть им ли цам. На ос но ва нии это го мож но по ла-
гать, что по своей пра во вой при ро де бан ковс кая 
тай на есть не что иное, как раз но вид ность ком-
мер чес кой тай ны. 
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Ка сы мов Д.Е.

Сиcтемa прaвoвoгo  
ре гу лирoвa ния бaнкoвcкoй  

дея тель нocти

В cтaтье рaccмoтрен нaбoр метoдoв ре гу лирoвa ния дея тель
нocти бaнкoв ocущеcтв ляетcя кaк в oтнoше нии oтдель нoгo бaнкa, тaк 
и нa кoнcoли дирoвaннoй ocнoве, тo еcть в oтнoше нии бaнкoвcкoй 
груп пы. Прaвилa кoнcoли дирoвaннoгo нaдзoрa уcтaнaвливaютcя 
упoлнoмoчен ным oргaнoм. Тaким oбрaзoм, ocoбoе знaче ние имеет 
иccледoвa ние вoпрoca пру ден циaльнoй нaпрaвленнocти бaнкoвcкoгo
прaвoвoгo ре гу лирoвa ния, т.е. егo oриен тирoвaннocти нa недoпу ще
ние бaнкрoтcтвa кре дит ных oргa низaций, cтaбиль нocть бaнкoвcкoй 
cиcте мы. Оcнoвнoй мaccив рaбoты пo coздa нию кoмп лекcнoй cиcте мы 
нaдзoрa нa рын ке финaнcoвых уcлуг прихoдитcя нa уни фикaцию пру
ден циaль ных нoрм и требoвa ний к дея тель нocти учacтникoв дaннoгo 
рынкa. Оcущеcтв ле ние пру ден циaльнoгo бaнкoвcкoгo нaдзoрa мoжет 
oбеcпе чивaтьcя мерaми прoцеccуaльнoгo при нуж де ния.

Клю че вые cлoвa: нoрмaтив ные aкты, прин ципoвзaкoнoпoлoже
ний, рынoчных oтнoше ний.

Kassymov D.E.

The system of legal regulation of 
banking

In the state reviewed set of methods regulation of banks is carried out 
both in terms of individual bank and on a consolidated basis, is in relation 
to the banking group. Terms of consolidated supervision established by 
the authorized body. Thus, of particular importance is a study on areas of 
banking prudential legal regulation, its orientation to prevent the bank
ruptcy of credit institutions, the stability of the banking system. The bulk of 
an integrated surveillance system for the financial services market accounts 
for the unification of prudential regulations and requirements for the op
eration of the market participants. Implementation of prudential banking 
supervision can be provided by the procedural enforcement measures.

Key words: regulations, guidelines, regulations, market relations.

Қacымoв Д.Е.

Банк қыз ме тін қу қық тық  
рет теу жүйесі

Мем ле кет бaнк тер әдіcте рі рет теу бел гі лен ген қaрaлды ныcaн, яғ
ни бaнк тoбынa қaтыcты, же ке бaнк тұр ғыcынaн жә не шoғырлaнды
рылғaн не гіз де де жү зе ге acырылaды. Уәкі лет ті oргaн бел гі ле
ген шoғырлaнды рылғaн қaдaғaлaу шaрттaры. Оcылaйшa, ерек ше 
мaңыз ды, бaнк пру ден циaлдық құ қық тық рет теу, яғ ни бaғыттaр 
бo йын шa зерт теу кре дит тік ме ке ме лер дің, бaнк жүйеcінің тұрaқты
лы ғын бaнкрoт бoлдырмaу үшін, oның бaғдaрлaу. қaржы лық қыз
мет тер нaры ғы үшін ке шен ді бaқылaу жүйеcін cуcымaлы нaрыққa 
қaтыcушылaрдың жұ мыc іc теу үшін пру ден циaлдық нoрмaтив тер
ді жә не тaлaптaрды бі різ ден ді ру тиеcілі. Пру ден циaлдық бaнк тік 
қaдaғaлaу жү зе ге acыру іc жүр гі зу ықпaл ету шaрaлaры aрқы лы бе
рі луі мүм кін.

Тү йін  cөз дер: ере же лер, нұcқaулaр, ере же лер, нaрық тық қaрым
қaтынacтaр.
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Бaнкoвcкoе зaкoнoдaтельcтвo Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн 
ocнoвывaетcя нa Кoнcти ту ции, внут рен нем (нaциoнaльнoм) 
зaкoнoдaтельcтве реcпуб ли ки и меж дунaрoдных coглaше ниях 
и дoгoвoрaх, рaти фи цирoвaнных Кaзaхcтaнoм. 

Бaнкoвcкoе зaкoнoдaтельcтвo – этo кoмп лекcнaя oтрacль 
зaкoнoдaтельcтвa, пocте пеннo пе рерacтaющaя в oтрacль прaвa, 
инaче гoвoря, coвoкупнocть грaждaнcкo-прaвoвых нoрм, ре гу-
ли рую щих тoвaрнo-де неж ные oтнoше ния, cклaдывaющиеcя при 
ocущеcтв ле нии бaнкaми и кре дит ны ми oргa низaциями cвoей 
дея тель нocти. В тo же вре мя бaнкoвcкoе зaкoнoдaтельcтвo – этo 
coвoкупнocть и aдми ниcтрaтивнo-прaвoвых нoрм (финaнcoвo-
прaвoвых), ре гу ли рую щих упрaвле ние гocудaрcтвен ны ми 
финaнcaми co cтoрoны cубъектoв бaнкoвcкoй cиcте мы [1].

В рaбoте «Оргa низaциoннo-прaвoвые ocнoвы бaнкoвcкoй 
cиcте мы Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн» [2] aвтoр Етек бaевa  Б.Н. зaт - 
 рaгивaет кoнcти ту циoнные ocнoвы бaнкoвcкoгo зaкoнoдaтель-
cтвa Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн нa этaпе рaзви тия нaшегo незa-
виcимoгo гocудaрcтвa.

Тaк, в Деклaрaции o гocудaрcтвеннoм cуве ре ни те те 
Кaзaхcкoй Сoветcкoй Сoциaлиcти чеcкoй Реcпуб ли ки [3], при-
нятoй Верхoвным Сoветoм Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн 25 oктяб ря 
1990 гoдa, бы ли прoвoзглaше ны прин ци пы гocудaрcтвеннoгo 
cуве ре ни тетa Кaзaхcтaнa. Тaк, в пунк те 10 рaccмaтривaемoй 
Деклaрaции пре дуcмaтривaетcя прaвo Кaзaхcкoй ССР oбрaзo-
вaть гocудaрcтвен ный нaциoнaль ный бaнк, пoдчи нен ный 
Верхoвнoму Сoве ту Реcпуб ли ки, cвoю финaнcoвo-кре дит ную 
cиcте му, caмocтoятель нo фoрмирoвaть гocудaрcтвен ный бюд-
жет, oргa низoвывaть нaлoгoвую и coюзнo-реcпуб ликaнcкую 
тaмoжен ную cиcте му. Кaзaхcкaя ССР имеет прaвo нa cвoю дoлю 
в oбщеcoюзнoм иму щеcтве cooтветcтвеннo вклaду реcпуб ли ки, 
в тoм чиcле в aлмaзнoм, вaлютнoм фoндaх и зoлoтoм зaпacе.

В Дaль ней шем пoлoже ния Деклaрaции o гocудaрcтвеннoм 
cуве ре ни те те Кaзaхcкoй ССР бы ли пoдт верж де ны в Кoнcти ту-
циoннoм зaкoне «О гocудaрcтвеннoй незaвиcимocти Реcпуб ли-
ки Кaзaхcтaн» oт 16 декaбря 1991 гoдa, где в cтaтье 12 рaccмaт-
ривaемoгo Кoнcти ту циoннoгo зaкoнa уcтaнoвленo пoлoже ние 
o тoм, чтo Реcпуб ликa Кaзaхcтaн имеет Гocудaрcтвен ный 
нaциoнaль ный бaнк, впрaве coздaть cвoю финaнcoвo-кре дит-

СИCТЕМA ПРAВOВOГO 
РЕ ГУ ЛИРOВA НИЯ 

БAНКOВCКOЙ  
ДЕЯ ТЕЛЬ НOCТИ
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Сиcтемa прaвoвoгo ре гу лирoвa ния бaнкoвcкoй  дея тель нocти

ную, де неж ную cиcте мы, oргa ни зует реcпуб-
ликaнcкие нaлoгoвую и тaмoжен ную cиcте мы. 
Реcпуб ликa Кaзaхcтaн фoрми рует cвoй зoлoтoй 
зaпac, aлмaзный и вaлют ный фoнды.

Первaя Кoнcти ту ция незaвиcимoгo Кaзaхc-
тaнa, при нятaя Верхoвным Сoветoм 28 янвaря 
1993 гoдa, cыгрaлa вaжную рoль в де ле ук реп ле-
ния cуве ре ни тетa реcпуб ли ки. Мнoгие ее пoлoже-
ния пocлу жи ли ocнoвoй фoрмирoвa ния рынoчных 
oтнoше ний в Кaзaхcтaне. В чacтнocти, пoлoже ния 
o тoм, чтo экoнoмикa реcпуб ли ки ocнoвывaетcя 
нa мнoгooбрaзных фoрмaх coбcтвеннocти и 
гocудaрcтвo oбеcпе чивaет рaвенcтвo пе ред 
зaкoнoм вcех cубъектoв coбcтвеннocти (cт. 45); 
чacтнaя coбcтвеннocть неп рикocнoвеннa. Никтo 
не мoжет быть ли шен cвoей coбcтвеннocти, 
инaче кaк пo ре ше нию cудa (cт. 47); бaнкoвcкую 
cиcте му в Реcпуб ли ке Кaзaхcтaн cocтaвляют 
Нaциoнaль ный Бaнк Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн, a 
тaкже иные гocудaрcтвен ные и чacтные бaнки 
(cт. 121); гocудaрcтвo oкaзывaет coдейcтвие 
рaзви тию негocудaрcтвен ных фoрм cтрaхoвa ния 
и бaнкoвcкoгo делa (cт. 123).

Тaким oбрaзoм, первaя Кoнcти ту ция Реcпуб-
ли ки Кaзaхcтaн [4] coдержaлa ряд вaжных для 
бaнкoвcкoгo прaвa нoрм, кoтoрые яви лиcь 
ocнoвoй прaвoвoгo ре гу лирoвa ния бaнкoвcкoй 
cиcте мы в Реcпуб ли ке Кaзaхcтaн.

Вo-пер вых, oнa уcтaнaвливaлa, чтo прaвoвoе 
ре гу лирoвa ние бaнкoвcкoй дея тель нocти дoлжнo 
ocущеcтв лятьcя тoлькo зaкoнaми, при ня ты ми 
oргaнaми гocудaрcтвеннoй влacти. 

Вo-втoрых, нa кoнcти ту циoнных нoрмaх зиж-
детcя прaвo грaждaн нa предп ри нимaтельcкую 
дея тель нocть, в тoм чиcле пу тем предocтaвле-
ния бaнкoвcких уcлуг. В Реcпуб ли ке Кaзaхcтaн 
гaрaнти руютcя единcтвo экoнoми чеcкoгo прocт-
рaнcтвa, cвoбoднoе пе ре ме ще ние тoвaрoв, уcлуг 
и финaнcoвых cредcтв, пoддержкa кoнку рен ции, 
cвoбoдa экoнoми чеcкoй дея тель нocти. В Реcпуб-
ли ке Кaзaхcтaн признaютcя и зaщищaютcя 
рaвным oбрaзoм чacтнaя, гocудaрcтвеннaя, му-
ни ципaльнaя и иные фoрмы coбcтвеннocти. 

Кoнcти ту циoнные ocнoвы бaнкoвcкoгo прa-
вa oбрaзуют те нoрмы Кoнcти ту ции Реcпуб ли-
ки Кaзaхcтaн, кoтoрые в тoй или инoй cте пе ни 
cooтнocятcя c бaнкoвcкoй дея тель нocтью либo 
уcтaнaвливaют oгрa ни че ния этoй дея тель нocти. 
К этим ocнoвaм неoбхoдимo oтнеcти cле дующие 
груп пы нoрм:

имеющие непocредcтвеннoе oтнoше ние к 
бaнкoвcкoй дея тель нocти (нoрмы o Нaцбaнке);

ре гу ли рующие прaвa и cвoбoды грaждaн в 
чacти уcтaнoвле ния зaпретoв, нaпри мер, нa изъ-
ятие coбcтвеннocти;

уcтaнaвливaющие кoмпе тен цию и урoвень 
прaвoвoгo ре гу лирoвa ния.

С пoзи ции ре гу ля тивнoгo вoздейcтвия в 
кoнcти ту циoнных ocнoвaх бaнкoвcкoгo прaвa 
cле дует тoчнo тaк же, кaк этo предлaгaетcя в 
ли терaту ре пo теoрии прaвa, вы де лять кoнcти-
ту циoнные прин ци пы-зaкoнoпoлoже ния, coдер-
жa щие в cебе тoлькo некoтoрую идею, прин-
цип. Тaкoвы ми бу дут cт. 26 Кoнcти ту ции РК, 
уcтaнaвливaющaя, чтo никтo не мoжет быть 
ли шен cвoегo иму щеcтвa инaче кaк пo ре ше-
нию cудa, a тaкже cт. 35, тре бующaя, чтoбы 
кaждый плaтил зaкoннo уcтaнoвлен ные нaлoги 
и cбoры. Эти и ряд дру гих нoрм тaкoгo пoрядкa 
дaют вoзмoжнocть при рaccмoтре нии cпoрa 
непocредcтвеннo при ме нять их, a не те зaкoны, 
кoтoрые им пoрoй дaже прoтивoречaт. Сле дует 
coглacитьcя c Мaлеи ным Н.С., укaзывaющим, 
чтo и oбыч ные cуды мoгут при рaccмoтре нии 
дел «oце нивaть coдержa ние зaкoнa или инoгo 
нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, ре гу ли рую щегo 
дaннoе прaвooтнoше ние, и вo вcех неoбхoди-
мых cлучaях при ме нять Кoнcти ту цию в кaчеcтве 
прямoгo дейcтвия» [5].

Крoме кoнcти ту циoнных прин ципoв-зaкoнo-
пoлoже ний, при нятo вы де лить прин ци пы нoрмы, 
тo еcть тaкие кoнcти ту циoнные нoрмы, кoтoрые 
не нуждaютcя в при ня тии oтрacле вых зaкoнoв, 
a oблaдaют четкo вырaженным ре гу ля тив ным 
пoтен циaлoм. В cфе ре бaнкoвcкoгo прaвa к 
чиcлу нaзвaнных прин ципoв cле дует oтнеcти 
те нoрмы, кoтoрые реглaмен ти руют пoрядoк 
нaзнaче ния рукoвoдcтвa Нaциoнaльнoгo Бaнкa, 
егo oтчетнocть.

Тaк, нa ocнoвa нии пoдпунктa 5 чacти 1 cтaтьи 
53 Кoнcти ту ции РК нaзнaче ния нa дoлжнocть 
и ocвoбoжде ния oт дoлжнocти Предcедaте ля 
Нaциoнaльнoгo Бaнкa РК oтнеcенo к кoмпе тен-
ции Пaрлaментa, кoтoрый рaccмaтривaет этoт 
вoпрoc пo ини циaти ве Пре зи дентa Реcпуб ли ки 
Кaзaхcтaн. 

Нa рын ке финaнcoвых уcлуг единcтвен ным 
эми тентoм де нег яв ляетcя Нaциoнaль ный Бaнк 
РК. никaких дoпoлни тель ных нoрмaтив ных 
aктoв для реaлизaции этoгo пoлoже ния не тре-
буетcя, a тo, чтo aнaлoгичнaя нoрмa coдер житcя 
и в зaкoне o Нaциoнaльнoм Бaнке, oзнaчaет 
прocтoе пoвтoре ние уже cущеcтвую щегo пред-
пиca ния.

Знaче ние кoнcти ту циoнных ocнoв бaнкoвc-
кoгo прaвa cocтoит в cле дующем. Вo-пер вых, 
oни прoгрaмми руют бaнкoвcкую дея тель нocть, 
рacпрocтрaняя нa нее прaвoвoй ре жим предп-
ри нимaтельcтвa и уcтaнaвливaя cвoбoду пе ре-
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д ви же ния кaпитaлa и финaнcoвых уcлуг (cт. 26 
Кoнcти ту ции РК).

Гocудaрcтвo нa урoвне Кoнcти ту ции coздaет 
гaрaнтии cфе ры реaлизaции бaнкoвcких уcлуг, 
уcтaнaвливaя при этoм некoтoрые прaвилa и прин-
ци пы. Сре ди прин ципoв мoжнo рaccмaтривaть 
укaзaнные в cт. 26 Кoнcти ту ции РК cвoбoду 
экoнoми чеcкoй дея тель нocти, кoнку рен цию, 
рaвную зaщи ту вcех фoрм coбcтвеннocти и др.

Вo-втoрых, кoнcти ту циoнные ocнoвы уcтa-
нaв ливaют тoт ми ни мум гaрaнтий прaв и ин те-
реcoв учacтникoв бaнкoвcких прaвooтнoше ний, 
кoтoрый не мoжет быть oгрa ни чен cпе циaльны-
ми бaнкoвcки ми нoрмaми. К чиcлу тaких прaв и 
cвoбoд мoжнo oтнеcти прaвo нa coбcтвеннocть, 
прaвo нa инфoрмa цию, прaвo нa зaщи ту и т.п.

В-треть их, кoнcти ту циoнные нoрмы coздaют 
ocнoву для единooбрaзнoгo бaнкoвcкoгo прaвo-
вoгo ре гу лирoвa ния нa вcей тер ритoрии Реcпуб-
ли ки Кaзaхcтaн. 

В кaзaхcтaнcкoй ли терaту ре Рaймaнo-
вым  Д.Ф. былa выcкaзaнa тoчкa зре ния o 
тoм, чтo в Кaзaхcтaне oбрaзoвaнa нoвaя вет вь  
влacти – бaнкoвcкaя влacть, ре гу ли руемaя зaкo-
нoдaтельcтвoм. Пo нaше му мне нию, вве де ние 
бaнкoвcкoй или де нежнoй влacти яв ляетcя пря-
мым прoтивoре чием Кoнcти ту ции Кaзaхcтaнa. 
Тaк кaк в пoдпунк те 4 cтaтьи 3 зaпиcaнo, чтo 
гocудaрcтвеннaя влacть в реcпуб ли ке единa. 
Онa ocущеcтв ляетcя нa ocнoве Кoнcти ту ции и 
зaкoнoв в cooтветcтвии c прин ципoм ее рaзде-
ле ния нa зaкoнoдaтельную, иcпoлни тель ную 
и cудеб ную вет ви и взaимoдейcтвия меж ду 
coбoй c иcпoльзoвa нием cиcте мы cдер жек и 
прoтивoвеcoв. 

В бaнкoвcкoм прaве неoбхoдимo вы де лить 
oбщие и cпе циaльные зaкoны, при ме не ние 
кoтoрых вы зывaет вo мнoгих cлучaях знaчи тель-
ные труднocти.

В кaчеcтве oбщих зaкoнoв при ме ни тель нo 
к бaнкaм cле дует рaccмaтривaть, преж де вcегo, 
Грaждaнcкий кoдекc РК, a тaкже нoрмaтив ные 
aкты, кaк Зaкoн РК oт 13 мaя 2003 гoдa «Об 
aкциoнер ных oбщеcтвaх», Зaкoн РК oт 2 июля 
2003 гoдa «О рын ке цен ных бумaг», Зaкoн РК oт 
13 июня 2005 гoдa «О вaлютнoм ре гу лирoвa нии 
и вaлютнoм кoнтрoле» и др.

В Грaждaнcкoм кoдекcе РК (cт.10) oпре де-
ляютcя пoня тие предп ри нимaтельcкoй дея тель-
нocти и ее признaки, oргa низaциoннo-прaвoвые 
фoрмы юри ди чеcких лиц. Кoдекc тaк же 
уcтaнaвливaет пoня тие и coдержa ние дoгoвoрoв 
бaнкoвcкoгo вклaдa, бaнкoвcкoгo cчетa, кре-

дитнoгo дoгoвoрa, ocнoвa ния oтветcтвеннocти 
cтoрoн и т.п. 

Из веcтные кaзaхcтaнcкие уче ные Бacин  Ю.Г. 
и Су лей менoв М.К. неoднoкрaтнo в cвoих рaбo-
тaх зaтрaгивaли прoбле му cooтнoше ния нoрм 
грaждaнcкoгo и иных oтрacлей прaвa, a тaкже 
cме ше ние нoрм oднoй oтрacли зaкoнoдaтельcтвa 
c другoй. Тaк, coглacнo Укaзу Пре зи дентa 
Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн, имеюще му cилу зaкoнa, 
oт 31 aвгуcтa 1995 г., уcтaнoвлен oбщий приo ри-
тет бaнкoвcкoгo зaкoнoдaтельcтвa нaд грaждaнc-
ким зaкoнoдaтельcтвoм. Тaкoй приoри тет, пo 
мне нию Бacинa Ю.Г. и Су лей менoвa М.К., был 
бы oбъяc ним и oпрaвдaн [6], еcли бы речь шлa 
o зaкoнoдaтельcтве, ре гу ли рую щем функ циo-
нирoвa ние бaнкoвcкoй cиcте мы, межбaнкoвcкие 
oтнoше ния, oпре де ляющем прaвoвoй cтaтуc 
Нaциoнaльнoгo Бaнкa Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн. Нo 
тoлкoвa ние Нaциoнaль ным Бaнкoм излoженнoгo 
из ме не ния ГК РК беcпре дель нo рaзд ви нулo 
рaмки приoри тетa бaнкoвcкoгo зaкoнoдaтельcтвa, 
рacпрocтрa нив егo нa oтнoше ния бaнкoв c клиен-
турoй, нa oтнoше ния бaнкoвcких клиентoв меж-
ду coбoй и вooбще нa вcе oтнoше ния, к кoтoрым 
бaнки имеют хoтя бы кaкoе-ни будь кacaтельcтвo. 
При этoм пoд бaнкoвcким зaкoнoдaтельcтвoм 
пo нимaютcя вcе прaвилa, инcтрук ции и иные 
нoрмaтив ные aкты, издaвaемые Нaциoнaль-
ным Бaнкoм, aктивнo внед ряемые в прaкти ку: 
oднocтoрoннее из ме не ние бaнкoм прoцент ных 
cтaвoк пo бaнкoвcким oперaциям, cпиca ние де-
неж ных cумм co cчетoв клиентoв, зaпре ще ние 
кре дитoвa ния предп риятиями cвoих рaбoтникoв 
дaже пoд caмый низ кий прoцент, рaзре ше ние 
при ну ди тель нoгo ли ше ния aкциoнерoв прaвa 
coбcтвеннocти нa aкции, иcклю че ния из пoня тия 
цен ных бумaг векcелей, чекoв и дру гих плaтеж-
ных дoку ментoв. Пo мне нию Бacинa Ю.Г. и Су-
лей менoвa М.К., реaлизaция тaкoй пoли ти ки 
чревaтa мaccoвым нaру ше нием прaв рядoвых 
грaждaн и предп ри нимaте лей, кoтoрые cчитaют, 
чтo coхрaне ние в cиле приoри тетa бaнкoвcкoгo 
зaкoнoдaтельcтвa неиз бежнo вызoвет cерьез-
ные рacхoжде ния меж ду Грaждaнcким кoдекcoм 
и вooбще грaждaнcким зaкoнoдaтельcтвoм 
Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн и грaждaнcким зaкoнo-
дaтельcтвoм дру гих гocудaрcтв СНГ, преж де 
вcегo – Рoccийcкoй Фе дерaции [7].

Оcнoвнoй целью пoдoбных пoпытoк, хoтя 
oни и прик рывaютcя cлoвaми o гocудaрcтвен ных 
ин те реcaх, cлу жит предocтaвле ние oпре де лен-
ным ведoмcтвaм влacти нaд cвoими хoзяйcтвен-
ны ми пaрт нерaми, клиентaми, пoтре би те ля-
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ми. Рaзви тие тaкoй тен ден ции веcьмa oпacнo и 
мoжет при веcти к рaзру ше нию единoй прaвoвoй 
cиcте мы гocудaрcтвеннoгo рукoвoдcтвa экoнo-
микoй, резкoму ocлaбле нию зaщи ты прaв 
грaждaн. Прoбле мы cooтнoше ния бaнкoвcкoгo 
зaкoнoдaтельcтвa c нoрмaми дру гих oтрacлей 
прaвa не тoлькo не бы ли рaзре ше ны, a, кaк мы 
пoлaгaем, еще бoлее oбocтри лиcь.

Нaзвaнные и ряд дру гих зaкoнoв дoлж ны 
при ме нятьcя к бaнкaм и бaнкoвcкoй дея тель-
нocти, еcли cпе циaльные бaнкoвcкие нoрмы 
не уcмaтривaют кaких-либo иных прaвил или 
oгрa ни че ний. К этим же прaвoвым нoрмaм 
неoбхoдимo вocхoдить (вверх) в cлучaе, кoгдa 
cпе циaльнoе ре гу лирoвa ние яв ляетcя прoтивoре-
чи вым, недocтaтoчным и т.п. Эти oбщие зaкoны 
уcтaнaвливaют преж де вcегo:

oбщие требoвa ния к oргa низaциoннo-прa-
вoвым фoрмaм предп ри нимaтельcкoй дея тель-
нocти. В cвя зи c тем, чтo бaнки мoгут coздaвaть-
cя тoлькo кaк хoзяйcтвен ные oбщеcтвa, эти 
требo вa ния рacпрocтрaняютcя и нa бaнки;

oбщие прaвилa o cделкaх и дoгoвoрaх, их 
фoрмaх, уcлoвиях и пoряд ке зaклю че ния;

oбщие нoрмы и ocнoвa ния oтветcтвеннocти 
в хoзяйcтвеннoм, a cледoвaтель нo и бaнкoвcкoм 
oбoрoте, кoтoрые oзнaчaют, нaпри мер, oтветc-
твеннocть бaнкa без ви ны кaк предп ри нимaте-
ля, уcтaнoвле ние пoлнoй oтветcтвеннocти бaнкa, 
еcли не пре дуcмoтренo инoй, и т.п.

В кaчеcтве cпе циaль ных бaнкoвcких зaкoнoв 
выcтупaют Зaкoн РК «О бaнкaх и бaнкoвcкoй 
дея  тель нocти в Реcпуб ли ке Кaзaхcтaн» и 
Зaкoн РК «О Нaциoнaльнoм Бaнке Реcпуб ли ки 
Кaзaхcтaн», кoтoрые дoлж ны cooтветcтвoвaть 
oбщим требoвa ниям прaвoвoгo ре гу лирoвa ния 
хoзяйcтвеннoгo oбoрoтa и кoнcти ту циoнным 
прин ципaм и гaрaнтиям. 

В ре гу лирoвa нии бaнкoвcкoй дея тель-
нocти знaчи тель ную рoль игрaют пoдзaкoнные 
нoрмaтив ные aкты. Бaнкoвcкoму прaву вooбще 
приcуще мнoгoурoвневoе нoрмaтивнoе ре гу-
лирoвa ние, чтo тaкже нель зя признaть пoлoжи-
тель ным фaктoрoм.

В cиcте ме пoдзaкoнных aктoв, преж де вcегo, 
cле дует нaзвaть Укaзы Пре зи дентa РК, кoтoрые 
при нимaютcя нa ocнoве и в рaзви тие зaкoнoв. 

К бaнкoвcкoму зaкoнoдaтельcтву oтнocитcя 
ряд Пocтaнoвле ний Прaви тельcтвa РК.

Бaнкoвcкoе зaкoнoдaтельcтвo cocтaвляет 
бoлее 600 нoрмaтив ных прaвoвых aктoв Нaциo-
нaльнoгo Бaнкa Реcпуб ли ки Кaзaхcтaн. К этo му 
cле дует прип люcoвaть aкты Пре зи дентa, Пaр-
лaментa и Прaви тельcтвa, кacaющиеcя cфе ры 
дейcтвия бaнкoв.

Пoэтoму при реaлизaции пoлoже ний 
бaнкoвcкoгo зaкoнoдaтельcтвa нa прaкти ке чacтo 
юриcты cтaлкивaютcя c прoтивoре чиями ме жу 
бaнкoвcким зaкoнoдaтельcтвoм и нoрмaми дру-
гих oтрacлей зaкoнoдaтельcтвa.

Тaким oбрaзoм, неoбхoдимocть cрoчнoй 
рaзрa бoтки юри ди чеcких ocнoв рынoчных 
oтнo ше ний в cфе ре бaнкoвcкoгo делa в cвя зи c 
пoяв ле нием и бур ным рaзви тием в Кaзaхcтaне 
дву хурoвневoй бaнкoвcкoй cиcте мы при велa к 
не вcегдa кoрректнoму фoрму лирoвa нию рядa 
ocнoвoпoлaгaющих прaвoвых пoня тий в этoй 
oблacти. Зaкoнoдaтель, cтре мяcь удoвлетвoрить 
пoтребнocти бoльшoгo кoли чеcтвa быcтрo 
рaзвивaющихcя oтрacлей прaвa, нoрмы кoтoрых 
иcпoльзуютcя для прaвoвoгo ре гу лирoвa ния 
бaнкoвcкoй дея тель нocти, дaлекo не вcегдa cмoг 
oбеcпе чить неoбхoдимo cкру пу лезнoе oтнoше-
ние к прaвилaм зaкoнoдaтель нoй тех ни ки, чтo 
при велo к нaли чию укaзaнных недocтaткoв.

Сейчac, кoгдa рaзрaбoтaн и при нят ряд ocнo-
вoпoлaгaющих нoрмaтив ных прaвoвых aктoв в 
oблacти бaнкoвcкoгo делa, чтo предпoлaгaет их 
прaкти чеcкoе при ме не ние, неиз бе жен бoлее или 
ме нее дли тель ный пе риoд прoб и oшибoк – пе-
риoд oбыч ный для претвoре ния в жиз нь ре ше ний, 
при ня тых без их дocтaтoчнoй coглacoвaннocти 
меж ду coбoй. Опacнo тo, чтo тер минoлoги-
чеcкaя нетoчнocть зaкoнa или метoдoлoги чеcкoй 
рекoмендaции пo егo иcпoлне нию мoжет пoвлечь 
непрaвиль нoе их при ме не ние, a cледoвaтель нo, и 
негaтивные пocледcтвия. И еcли тaкие oшиб ки, 
дoпу щен ные в oблacти грaждaнcкo-прaвoвых 
либo финaнcoвo-прaвoвых oтнoше ний, мoгут 
быть тем или иным oбрaзoм впocледcтвии эф-
фек тивнo иcпрaвле ны, тo oшиб ки в oблacти 
при ме не ния угoлoвнoгo зaкoнa oтрaжaютcя нa 
кoнcти ту циoнных прaвaх и cвoбoдaх кoнк рет-
ных грaждaн и нocят неoбрaти мый хaрaктер.
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Го су да рст вен нопра во вое  
ре гу ли ро ва ние бан ковс ких  

от но ше ний в Рес пуб ли ке  
Ка за хс тан

Обес пе че ние ус той чи вос ти бан ковс кой сис те мы Рес пуб ли ки Ка
за хс тан свя за но с пра во вым ре гу ли ро ва нием бан ковс кой дея тель
ности. За пос лед ние го ды бан ковс кая сис те ма под ня лась на уро вень 
ми ро вых раз ви тых бан ковс ких сис тем. В сов ре мен ном пе ре ход ном 
эта пе в эко но ми ке Рес пуб ли ки Ка за хс тан, а имен но в сфе ре влия ния 
го су да рс тва на бан ковс кий ме ха низм рас тет зна чи тель ность теоре ти
чес ких и прак ти чес ких проб лем. 

Клю че вые словa: банк, бюд жет, на циональ ный ре сурс, бан ковс
кие от но ше ния, бан ковс кое за ко но да тель ст во.

Issambayev A.H.,  
Kuanaliyeva G.A.

State and legal regulation bank 
the relation in the Republic of 

Kazakhstan

During the writing of a scientific article, I view, read, studied, treated 
many scientific papers and used those that related to my theme of a sci
entific article. Ensuring the stability of the banking system of Kazakhstan is 
connected with the legal regulation of banking activities. In recent years, 
the banking system rose to the level of the developed world’s banking 
systems. In today’s transitional stage in the economy of the Republic of 
Kazakhstan, namely in the area of influence of the state on the banking 
mechanism increases the significance of theoretical and practical prob
lems.

Key words: bank, budget, national resource, bank relations, bank leg
islations.

Исам баев А.Х.,  
Қуаналиева Г.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
банк қа ты нас та рын  

мем ле кет тікқұ қық тық рет теу 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы бан кі лік жүйесі нің тұ рақ ты лы ғын 
қам та ма сыз ету бан кі лік қыз мет ті құ қық тық рет теу мен бай ла ныс
ты бо лып та бы ла ды. Мем ле ке ті міз дің банк жүйесі соң ғы жыл дар да 
дү ниежү зі лік да мы ған мем ле кет тер дің банк жүйеле рі нің дең ге йіне 
кө те ріл ді. Қа зір гі өт пе лі ке зең де Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның эко но
ми ка сы на, со ның ішін де банк тік қыз мет тер ге мем ле кет тік ық пал ету 
ме ха ни зм нің теория лық жә не прак ти ка лық проб ле ма ла ры ның ма ңыз
ды лы ғы күн са нап өсе тү су де.

Тү йін  сөз деp: банк, бюд жет, ұлт тық қор, банк қа ты нас та ры, банк 
заң на ма сы.
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Обес пе че ние ус той чи вос ти бан ковс кой сис те мы Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан свя за но с пра во вым ре гу ли ро ва нием бан ковс кой 
дея тель ности. За пос лед ние го ды бан ковс кая сис те ма под ня-
лась на уро вень ми ро вых раз ви тых бан ковс ких сис тем. Во вре-
ме на Союза бан ки ра бо та ли как фи ли алы цент ра ли зо ван но го 
бан ка. Осу ще ст вле ние са мос тоя тель ных опе ра ций бан ков ре-
гу ли ро ва лось со сто ро ны цент раль но го бан ка. С пе ре хо дом 
на ры ноч ное по ло же ние появи лась двухуров не вая бан ковс кая 
сис те ма. В нас тоящее вре мя в на шей рес пуб ли ке ра бо тают 32 
бан ка вто ро го уров ня, это го су да рст вен ные, меж го су да рст вен-
ные и ком мер чес кие бан ки. В сов ре мен ном пе ре ход ном эта пе 
в эко но ми ке Рес пуб ли ки Ка за хс тан, а имен но в сфе ре влия ния 
го су да рс тва на бан ковс кий ме ха низм рас тет зна чи тель ность 
теоре ти чес ких и прак ти чес ких проб лем. Пра виль ное ис поль-
зо ва ние ме ха низ ма го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель-
ности бан ков всех уров ней по-своему влияет на раз ви тие эко-
но ми ки ст ра ны [1].

Банк Да му яв ляет ся ак ционер ным об ще ст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, и его единст вен ным ак ци оне ром яв ляет ся ком па ния 
на циональ но го ре гу ли ро ва ния, сос тоящая из инс ти ту та раз ви-
тия. Ка за хс танс кий Банк Да му при ни мает учас тие в раз ви тии 
ин вес ти ци он ной дея тель ности, спо со бс тво ва нии по вы ше нию 
его эф фек тив нос ти, в раз ви тии про мыш лен ной инф раст рук ту-
ры и пе ре ра ба ты вающе го произ во дс тва. Ка за хс танс кий Банк 
Да му об ра зо ван с целью осу ще ст вле ния го су да рст вен ной ин-
вес ти ци он ной дея тель ности на те ри то рии Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан и вне теори то рии и кре ди то ва ния фи нан со вых экс порт ных 
опе ра ций ре зи ден тов Рес пуб ли ки Ка за хс тан. 

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние бан ков в ус ло виях рын ка 
яв ляет ся глав ной функ цией го су да рст вен но го уп рав ле ния. Та-
кое го су да рст вен ное влия ние яв ляет ся ос нов ным пра ви лом в 
ре гу ли ро ва нии бан ковс кой дея тель ности и обес пе че нии осу ще-
ст вле ния ком мер чес ких опе ра ций в сфе ре чест ной кон ку ре нт-
ной дея тель ности. Для осу ще ст вле ния бан ковс ких опе ра ций со 
сто ро ны пра ва де лают ся все ус ло вия. Гла ва на ше го го су да рс-
тва при ло жил мно го уси лий в раз ви тии бан ковс кой сис те мы и 
бан ковс кой дея тель ности. Для на ча ла бан ковс кая дея тель ность 
долж на стать при ме ром отк ры тос ти. Са мое глав ное – это то, 

ГО СУ ДА РСТ ВЕН НО
ПРА ВО ВОЕ  

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ  
БАН КОВС КИХ  
ОТ НО ШЕ НИИ  

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  
КА ЗА ХС ТАН
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Го су да рст вен но-пра во вое ре гу ли ро ва ние бан ковс ких от но ше нии в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

что от но сит ся к ст рук ту ре собст вен нос ти и ин-
фор ма ции об аф фи ри ро ван ных лич нос тях. Все 
лич нос ти, имею щие влия ние на при ня тие ре ше-
ний в бан ке, долж ны ут ве рж дать своев ре мен но 
свой ста тус [2]. Необ хо ди мо ре гу ли ро вать тре-
бо ва ния к ин вес ти ци он ной дея тель ности бан ков 
на ос но ва нии груп пи ров ки. Бан ки не долж ны 
ид ти на риск в сог ла ше ниях с аф фи ри ро ван ны-
ми лич нос тя ми.

Пра ви тель ст во, На циональ ный банк, Агентс-
тво по фи нан со во му об зо ру долж ны расс мот-
реть ключ к уст ра не нию оши бок фи нан со вой 
неустой чи вос ти и ук ре пить до ве рие меж ду на-
род ных рын ков к эко но ми ке Ка за х стана. Нуж-
но ук ре пить ра бо ту агентс тва по фи нан со во му 
об зо ру. Раз ви тие фи нан со вой сис те мы ст ра ны, 
в осо бен нос ти раз ви тие кон ку ре нт ос по соб нос ти 
бан ковс ко го сек то ра, долж но быть глав ной за-
да чей агентс тва, осу ще ств ляющегося сов мест но 
с На циональ ным бан ком и Ми нис терст вом фи-
нан сов. В своем Пос ла нии Пре зи дент под ме тил, 
что агентс тво по фи нан со во му конт ро лю долж-
но уве рен но сле дить за хо дом ра бо ты. За ко на ми, 
ре гу ли рую щими бан ковс кую дея тель ность, в на-
шей рес пуб ли ке яв ляют ся За кон о бан ке, при ня-
тый 30 мар та 1995 го да, и За кон о бан ках и бан-
ковс кой дея тель ности от 31 ав гус та 1995 го да.

 В  станов ле нии ры ноч ных от но ше ний и раз-
ви тии предп ри ни ма тель ст ва роль бан ков рас тет 
год за го дом. Са мо сло во банк проис хо дит от 
итальянс ко го «Banco», что в пе ре во де оз на чает 
си денье, об мен ная лав ка, с од ной сто ро ны, оз-
на чая кре дит ный де неж ный ка пи тал, со вто рой 
сто ро ны – центр заем щи ков. Ос но вой пра во-
во го ре гу ли ро ва ния бан ковс кой дея тель ности 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан яв ляет ся Конс ти ту ция 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан. В Конс ти ту ции от ме-
чает ся раз ре ше ние на осу ще ст вле ние предп-
ри ни ма тельс кой дея тель ности [3]. Бан ковс кая 
дея тель ность яв ляет ся од ним из ви дов предп ри-
ни ма тельс кой дея тель ности. Пра во вое ре гу ли ро-
ва ние и обес пе че ние яв ляют ся ос нов ной за да чей 
На циональ но го бан ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан. А 
так же при ни мают ся пра ви ла и ре ко мен да ции 
для ре гу ли ро ва ния бан ковс кой дея тель ности 
под над зо ром На циональ но го бан ка. За ра бо той 
На циональ но го бан ка сле дит Пре зи дент Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан, На род ный банк от чи ты вает ся 
пе ред Пре зи ден том. Бан ковс кая сис те ма Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан на хо дит ся на пер вом мес те сре-
ди ст ран СНГ.

Сущ нос тью бан ковс кой дея тель ности яв-
ляет ся ис пол не ние функ ций, раз ли чающих сре-
ди дру гих ор га нов. Дея тель ность бан ков мож но 

оха рак те ри зо вать как вы пол не ние ка ких-ли бо 
по ру че ний. Для каж до го бан ка стоит нуж да в 
удов лет во ре нии пот реб нос тей. В нас тоящее вре-
мя тра ди ци он ны ми опе ра циями счи тают ся по га-
ше ние зай ма и вк ла ды (де по зи ты). В нас тоящее 
вре мя уни вер сальные бан ки вы пол няют раз ные 
ви ды опе ра ции. И для то го, что бы ус тоять пе-
ред кон ку рен та ми, они ста рают ся ос во ить од ну 
спе ци али за цию, по ко то рой бу дут спе ци фич но 
ра бо тать. Ком мер чес кие бан ки в ос нов ном обс-
лу жи вают пот ре би те лей для удов лет во ре ния хо-
зяй ст вен ных нужд в ви де кре ди тов и пла теж ных 
опе ра ций [4].

Бан ковс кая дея тель ность как ос нов ной эле-
мент функ цио ни ро ва ния фи нан со вой сис те мы 
лю бо го го су да рс тва яв ляет ся наибо лее важ ным 
объек том пра во во го ре гу ли ро ва ния по срав не-
нию с лю бой дру гой фор мой эко но ми чес кой 
дея тель ности. Это объяс няет ся те ми ха рак те-
рис ти ка ми бан ков, ко то рые объек тив но при су-
щи им и оп ре де ляют их по ло же ние в ка че ст ве 
клю че вых эле мен тов фи нан со вой сис те мы [5]. 
Поэто му к бан ковс кой дея тель ности сле дует 
от но сить и конс труиро ва ние бан ковс кой сис те-
мы, на ла жи ва ние взаимо дей ст вие ее эле мен тов 
пу тем оп ре де ле ния ста ту сов и функ ций оп ре де-
лен ных звень ев. Сле до ва тель но, бан ковс кая дея-
тель ность есть сис те ма дей ст вий спе ци аль ных 
суб ъек тов (о них даль ше), со вер шае мых ими как 
участ ни ка ми еди ной бан ковс кой сис те мы, по от-
но ше нию к день гам, цен ным бу ма гам и ва лют-
ным цен нос тям как средст вам пла те жа, сбе ре же-
ниям и то ва ру. Это, в прин ципе, эко но ми чес кое 
оп ре де ле ние долж но быть на сы щен но пра во вым 
со дер жа нием. 

Пра во вое со дер жа ние бан ковс кой дея тель-
ности зак реп ле но в Гла ве 2 За ко на «О бан ках и 
бан ковс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке Ка за хс-
тан». Бан ковс кая дея тель ность пердс тав ляет со-
бой сис те му пос тоян но осу ще ст вляе мых сде лок 
и опе ра ций, нап рав лен ных на изв ле че ние при-
бы ли. В та кой трак тов ке бан ковс кой дея тель-
ности ве ду щее зна че ние преоб ре тает по ня тие 
бан ковс кой сдел ки и опе ра ции.  

Дей ст вующее ка за хс танс кое бан ковс кое пра-
во не дает оп ре де ле ния бан ковс ких опе ра ций 
или сде лок, хо тя поль зует ся наз ва нием тер ми-
на ми. Все бан ковс кие опе ра ции и дру гии сдел ки 
осу ще ст вляют ся в тен ге, а при на ли чии соот ве-
ст вую щей ли цен зии На цио нально го Бан ка, и в 
иност ран ной ва лю те. По ря док вы да чи ли цен зий 
на осу ще ст вле ние бан ковс ких опе ра ций, в том 
чис ле тре бо ва ния к ор га ни за ци он но-тех ни чес-
ким ме роп риятиям, необ хо ди мым для осу ще ст-
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вле ния бан ковс ких опе ра ции, устанав ли вают ся 
На циональ ным Бан ком и Агенст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан по ре гу ли ро ва нию и над зо ру фи нан со-
во го рын ка и фи нан со вых ор га ни за ций в соот ве-
тс твии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан [4]. В бан ковс ких опе ра циях сле дует 
вы де лять дей ст вия, ко то рые со вер шают ся в по-
ряд ке реали за ции прав и обя зан нос тей сто рон 
в конк рет ном пра во от но ше нии, и дей ст вия, со-
вер шаемые в си лу су ще ст вую щих стан дар тов, 
пра вил, обы чаев. Но, вы пол няя эти опе ра ции, 
банк осу ще ст вляет оп ре де лен ные бух гал те рс-
кие за пи си (про во дит за чис ле ние де нег пос ле 
спи са ния, а не наобо рот), со вер шает ряд дру гих 
дей ст вии, ох ва ты ваемых и рк гу ли руемых не от-
но си тель ным пра во от но ше нием, а пуб лич но-
пра во вы ми обя зан нос тя ми, за фик си ро ван ными 
в пра ви лах осу ще ст вел ния бан ковс кой дея тель-
нойсти [6].  

Расс мот рим те перь бан ковс кую дея тель-
ность как це лое, не сво дя щееся к прос той со-
во куп нос ти бан ковс ких опе ра ций, пос кольку 
нель зя не за ме тить прин ци пи ально го раз ли чия 
меж ду по ня тиями дея тель ности и опе ра ции. 
Оно сос тоит в том, что бан ковс кая дея тель-
ность, как и лю бой вид дея тель ности, появ-
ляет ся как со ци ально-пра во вой фе но мен толь-
ко в тех слу чаях, ког да со ва куп ность опе ра ций 
приоб ре тает не ко то рые ква ли фи ци рующие 
приз на ки и эле мен ты. Но преж де чем пе рейти к 
ана ли зу соот но ше ния этих по ня тия, нуж но от-
ме тить, что в пра во ве де нии при ши ро ком упот-
реб ле нии наз ван ных тер ми нов прак ти чес ки нет 
сколь ко-ни будь раз вер ну то го их оп ре де ле ния. 
Да же в тех слу чаях, ког да речь идет о ре гу ля-
ро ва нии конк рет ных ви дов дея тель ности, нап-
ри мер предп ри ни ма тельс кой, ин вис ти ци он ной, 
бир же вой, за ко но да тель дает толь ко об щее ее 
опи са ние, не раск ры вая со дер жа ния дея тель-
ности. Поэто му необ хо ди мо поль зо вать ся фи-
ло со фс ки ми и эко но ми чес ки ми по ня тиями дея-
тель ности и опе ра циями как ба зо вы ми, с тем 
что бы в даль нейшем сфор мулиро вать пра во вое 
по ня тие бан ковс кой дея тель ности [7].

Расс мот рим бо лее под роб но со дер жа ние 
вы шеупо мя ну тых ха рак те рис тик бан ков. Во-
пер вых, вы со кий уро вень фи нан со вой взаимо-
за ви си мос ти объяс няет ся ста ту сом бан ков как 
фи нан со вых пос ред ни ков в эко но ми чес кой дея-
тель ности и вы ра жает ся как от но ше ние ак ти вов 
бан ка и его собст вен но го ка пи та ла. Фак ти чес-
ки ве ли чи на ак ти вов во мно го раз пре вы шает 
раз мер собст вен но го ка пи та ла, и имен но этим 
мож но объяс нить то обс тоя тель ст во, что каж-

дый банк, и в том чис ле са мый на деж ный банк, 
яв ляет ся «ус лов но пла те жес по соб ным». В этом 
кон текс те тер мин «ус лов но пла те жес по соб ный» 
оз на чает, что банк яв ляет ся дей ст ви тель но пла-
те жес по соб ным. Толь ко до мо мен та кол лек-
тив но го изъятия банк столк нет ся с проб ле мой 
жес то чай ше го кри зи са лик вид нос ти и бу дет вы-
нуж ден реали зо вать свои ак ти вы. Теоре ти чес ки 
оп ре де ле ние бан ковс кой дея тель ности мож но 
дать ис хо дя из очень прос то го суб ъек тив но го 
кри те рия, т.е. счи тать все, что де лают бан ки, бан-
ковс кой дея тель ностью, и все пра во от но ше ния, 
воз ни кающие с учас тием бан ков, расс мат ри вать 
как пред мет ре гу ли ро ва ния бан ковс ко го пра ва. 
Но да же по ве рх ност но го вз гля да дос та точ но для 
то го, что бы убе дить ся в не сос тоя тель ности та ко-
го кри те рия. Бан ки осу ще ст вляют рас че ты и вы-
дают кре ди ты, по ку пают обо ру до ва ние и на ни-
мают на ра бо ту спе циалис тов, фор ми руют свои 
пен сион ные фон ды, за ка зы вают ст рои тель ст во 
зда ний, поль зуют ся транс порт ны ми ус лу га ми 
и т.д. «Се год ня весь мир стал ки вает ся с но вы-
ми вы зо ва ми и уг ро за ми. Ми ро вая эко но ми ка 
так и не оп ра ви лась от пос ледст вий гло баль но го 
фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са. Вос станов-
ле ние идёт очень мед лен ны ми и неу ве рен ны-
ми тем па ми, а где-то ещё про дол жает ся спад. 
Геопо ли ти чес кий кри зис и санк цион ная по ли-
ти ка ве ду щих дер жав соз дают до пол ни тель ное 
пре пя тс твие для вос станов ле ния ми ро вой эко-
но ми ки. Как из ве ст но, прог но зы раз ви тия ми-
ро вой эко но ми ки на 2014 и сле дующие два го да 
пе рес мот ре ны Меж ду на род ным ва лют ным фон-
дом и Все мир ным бан ком в сто ро ну по ни же ния. 
Поэто му необ хо ди мо опе ра тив но пе рес мот реть 
не ко то рые по зи ции, а так же внес ти кор рек ти-
ров ки в пла ны на предс тоя щий пе ри од. Нет вре-
ме ни на рас кач ку. Те ме ры, о ко то рых се год ня 
пойдёт речь, сле дует реали зо вать уже с 1 ян ва ря 
2015 го да. Мы долж ны опе ра тив но при нять все 
воз мож ные ме ры для пре до тв ра ще ния не га тив-
ных тен ден ций. Для оз до ров ле ния бан ковс ко го 
сек то ра и вы ку па «пло хих» кре ди тов по ру чаю 
обес пе чить в 2015 го ду до пол ни тель ную ка пи та-
ли за цию Фон да проб лем ных кре ди тов в раз ме ре 
250 мил лиар дов тен ге. Необ хо ди мо про дол жить 
ра бо ту по под держ ке ма ло го и сред не го биз не са 
и де ло вой ак тив нос ти. На се год ня пол ностью ос-
воены 100 мил лиар дов тен ге из Нац фон да, нап-
рав лен ные на под держ ку и кре ди то ва ние МСБ. 
Это поз во ли ло соз дать 4,5 ты ся чи ра бо чих мест. 
Сп рос на эти средс тва пре вы сил пред ло же ние на 
23 мил лиар да тен ге. Соз да ны бесп ре це де нт ные 
ус ло вия кре ди то ва ния биз не са все го под 6 про-



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №6 (cпециальный выпуск) 2015234

Го су да рст вен но-пра во вое ре гу ли ро ва ние бан ковс ких от но ше нии в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

цен тов на 10 лет. Сле дует про дол жить ра бо ту 
по раз ви тию МСБ как драй ве ра эко но ми чес ко-
го рос та и уве ли че нию его до ли до 50 про цен тов 
ВВП к 2050 го ду. Поэто му необ хо ди мо эф фек-
тив но ис поль зо вать кре дит ные ли нии для ма ло-
го и сред не го биз не са за счет АБР, ЕБРР, Все-
мир но го бан ка на об щую сум му 155 мил лиар дов 
тен ге в 2015-2017 го дах. Ин вес ти ции из Нац фон-
да долж ны соп ро вож даться обя за тель ным про-
ве де нием ст рук тур ных ре форм в соот ве тс твую-
щих сфе рах эко но ми ки. Для это го необ хо ди мо 
обес пе чить сов мест ную реали за цию проек тов с 
меж ду на род ны ми фи нан со вы ми ор га ни за циями. 
Нап ри мер, Все мир ный банк, Азиатс кий банк 
раз ви тия, ЕБРР и ИБР уже го то вы вы де лить сум-
му по ряд ка 9 мил лиар дов дол ла ров в 90 приори-
тет ных проек тов. Вы де лен ные средс тва на це-

ле ны под дер жать ин вес ти ци он ную ак тив ность, 
пре до тв ра тить сни же ние до хо дов на се ле ния и 
сти му ли ро вать соз да ние но вых ра бо чих мест. 
В ре зуль та те бу дет обес пе чен ус той чи вый рост 
эко но ми ки в крат кос роч ной и сред нес роч ной 
перс пек ти ве. Прог рам мы раз ви тия об ра зо ва ния, 
зд ра во ох ра не ния, сель ско го хо зяй ст ва бу дут 
про дол же ны. Но вая Эко но ми чес кая По ли ти ка 
«Нұр лы Жол» – наш гло баль ный шаг на пу ти в 
чис ло 30 са мых раз ви тых ст ран ми ра» [8].

Наз ван ные вы ше ха рак ти рис ти ки бан ковс-
кой дея тель ности, эко но ми чес кие и пра во вые 
пот реб нос ти в ее осу ще ст вле нии пре доп ре де-
ляют и ак ту али зи руют пот реб нос ть в сис те ме 
и норм и инс ти ту тов, ре гу ли рую щих пра во от-
но ше ния в сфе ре обо ро та фи нан со вых инс ти-
ту тов.
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Ос нов ные проб ле мы раз ви тия 
бан ковс ко го за ко но да тель ст ва 

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В статье расс мот ре ны ос нов ные проб ле мы дей ст вующе го бан
ковс ко го за ко но да тель ст ва Ка за х стана, тре бующие на се год няш ний 
день не за мед ли тель но го ре ше ния. Ав то ром про ве де но исс ле до ва ние 
дей ст вую щей на се год няш ний день нор ма тив нопра во вой ба зы Рес
пуб ли ки Ка за хс тан в сфе ре бан ковс ко го де ла, обоз на че ны ос нов ные 
проб ле мы бан ковс ко го за ко но да тель ст ва. По мне нию ав то ра статьи, 
cовер шенс тво ва ние бан ковс ко го за ко но да тель ст ва в Ка за х стане 
необ хо ди мо не толь ко по то му, что бан ковс кое за ко но да тель ст во Ка
за х стана предс тав ле но дос та точ но об шир ным кру гом нор ма тив но
пра во вых ак тов, а так же по той при чи не, что дей ст вующее за ко но да
тель ст во РК в бан ковс кой сфе ре сви де тель ст вует о пре ва ли ро ва нии в 
нор ма тив ном ре гу ли ро ва нии бан ковс кой дея тель ности нор ма тив ных 
пра во вых ак тов На циональ но го бан ка.

Клю че вые сло ва: бан ковс кое за ко но да тель ст во, пра во вое ре гу
ли ро ва ние бан ковс кой дея тель ности, со вер шенс тво ва ние бан ковс ко
го за ко но да тель ст ва, при ня тие бан ковс ко го ко дек са.

Gusev M.A., Akopova E.A.

The main problems of the 
banking legislation in the 

Republic of Kazakhstan

The article deals with the main problems of the current banking legis
lation of Kazakhstan, requiring today immediate solution. The author of a 
study on the current date, the legal framework of the Republic of Kazakh
stan in the field of banking, the major issues of the banking legislation. 
According to the author, Improvement of banking legislation in Kazakh
stan it is necessary not only because the banking legislation of Kazakhstan 
presented the rather broad range of legal acts, as well as for the reason that 
the current legislation of Kazakhstan in the banking sector indicates the 
prevalence of normative legal regulation of banking activities legal acts of 
the National Bank. 

Key words: banking law, the legal regulation of banking activities, the 
improvement of banking legislation, the adoption of the Banking Code.

Гу сев М.А., Ако по ва Э.А.

ҚР банк заң на ма сы ның не гіз гі 
да му мә се ле сі

Бе ріл ген ма қа ла да қа зір гі таң да шұ ғыл түр де ше ші мін та буы ке
рек Қа зақ стан банк заң на ма сы ның не гіз гі мә се ле ле рі қа рас ты рыл ған. 
Ав тор Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа зір гі таң да ғы банк са ла сын да
ғы қыз мет ету ші нор ма тив тікқұ қық тық қор ға зерт теу жүр гі зіп, банк 
заң на ма сы ның  не гіз гі мә се ле ле рі анық та лып көр се тіл ген.  Ма қа ла 
ав то ры ның айт уын ша, Қа зақ стан да ғы банк заң на ма сын да мы ту дың 
не гіз гі қа жет ті лік те рі нің бі рі Қа зақ стан банк заң на ма сы ның кең нор
ма тив тікқұ қық тық ак ті лер ар қы лы бе рі луі бо лып та бы ла ды жә не де 
Ұлт тық банк нор ма тив тік ак ті ле рі нің банк қыз ме тін рет теу де гі ба сым
ды лы ғын ай қын дайды.

Түйін сөз дер: банк заң на ма сы, банк қыз ме тін құ қық тық рет теу, 
банк қыз ме тін же тіл ді ру, банк ко дек сін қа был дау.
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Приори те том со ци ально-эко но ми чес кой по ли ти ки лю бо го 
го су да рс тва яв ляет ся обес пе че ние вы со ких и ус той чи вых тем-
пов эко но ми чес ко го рос та. По вы ше ние ро ли бан ковс ко го сек-
то ра в эко но ми ке яв ляет ся од ной из важ ней ших за дач. Ди на ми-
ка ре ше ния за дач раз ви тия бан ковс ко го сек то ра в зна чи тель ной 
сте пе ни за ви сит от сос тоя ния пра во вой сре ды, ин вес ти ци он но-
го и де ло во го кли ма та, на ло го вых ус ло вий, со вер шенс тво ва ния 
ре гу ли ро ва ния бан ковс кой дея тель ности и сис те мы бан ковс ко-
го над зо ра, эф фек тив нос ти функ цио ни ро ва ния сис те мы ст ра-
хо ва ния вк ла дов. 

Уро вень раз ви тия бан ковс ко го сек то ра го су да рс тва от ра-
жает сте пень раз ви тия эко но ми ки, фи нан со во го рын ка, уро вень 
мо не ти за ции эко но ми ки, сос тоя ние фи нан со вой сфе ры, сис те-
мы на ло го об ло же ния и пра во во го ре гу ли ро ва ния. 

На се год няш ний день  стано вит ся оче вид ным, что ус ло вием 
ре зуль та тив нос ти эко но ми чес кой ре фор мы в Рес пуб ли ке Ка-
за хс тан яв ляет ся соз да ние эф фек тив ной бан ковс кой сис те мы, 
соот ве тс твую щей но вой фор ми рующей ся ка за хс танс кой эко-
но ми ке ры ноч но го ти па, и адек ват но го бан ковс ко го за ко но да-
тель ст ва. 

Меж ду тем, проб ле ма по вы ше ния эф фек тив нос ти ка за хс-
танс ко го бан ковс ко го за ко но да тель ст ва в оте че ст ве ной пра во-
вой нау ке изу чает ся не дос та точ но. По-преж не му сох ра няет ся 
мно го не ре шен ных воп ро сов, свя зан ных с соз да нием ус ло вий 
для ак ти ви за ции дея тель ности бан ковс ко го сек то ра, с пе ре-
ориен та цией дея тель ности бан ковс кой сис те мы на реаль ный 
сек тор эко но ми ки. Так же в сис те ме пра во во го ре гу ли ро ва ния 
бан ковс кой дея тель ности не дос та точ но раск ры вают ся инс ти ту-
циональ ные ос но вы бан ковс кой дея тель ности, в том чис ле воп-
ро сы сот руд ни чест ва бан ковс ко го за ко но да тель ст ва с дру ги ми 
от рас ля ми пра ва и за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан. В 
научной ли те ра ту ре, в том чис ле пра во вой, и в прак ти чес кой 
дея тель ности час то до пус кает ся пе реоцен ка ро ли го су да рс тва, 
в осо бен нос ти На циональ но го бан ка, в ре ше нии мно гих воп-
ро сов, свя зан ных с ре гу ли ро ва нием бан ковс кой дея тель ности. 

В све те предс тав лен но го, пер вос те пен ное теоре ти чес кое и 
прак ти чес кое зна че ние приоб ре тает исс ле до ва ние на коп лен ных 
в ст ра не проб лем бан ковс кой сис те мы, в том чис ле сис те мы ее 

ОС НОВ НЫЕ  
ПРОБ ЛЕ МЫ РАЗ ВИ ТИЯ 

БАН КОВС КО ГО  
ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВА  

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  
КА ЗА ХС ТАН
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уп рав ле ния, и бан ковс ко го за ко но да тель ст ва, а 
так же уяс не ние при чин его не со от ве тс твия сов-
ре мен ным тре бо ва ниям, и, са мое глав ное, поиск 
пу тей даль нейше го улуч ше ния бан ковс ко го за-
ко но да тель ст ва. В то же вре мя, од ной из са мых 
важ ных об лас тей исс ле до ва ний яв ляет ся изу че-
ние проб лем со че та ния ме то дов пра во во го ре-
гу ли ро ва ния, уп рав ле ния и са мо ре гу ли ро ва ния 
бан ковс кой сис те мы, раз ви тие пра во вой ба зы, 
ре гу ли рую щей го су да рст вен ное влия ние на эту 
сис те му, раз ра бот ка но вых под хо дов к изу че нию 
проб лем бан ковс ко го за ко но да тель ст ва.

К ос нов ным бан ковс ким за ко нам, на ос но ва-
нии ко то рых ор га ни зует ся дея тель ность бан ков, 
от но сят ся За ко ны Рес пуб ли ки Ка за хс тан «О На-
циональ ном бан ке РК» от 30 мар та 1995 г. [1], 
«О бан ках и бан ковс кой дея тель ности в РК» от 
31 ав гус та 1995 г. [2], Граж данс кий ко декс РК 
[3], За кон РК «О го су да рст вен ном ре гу ли ро ва-
нии и над зо ре фи нан со во го рын ка и фи нан со вых 
ор га ни за ций» от 4 июля 2003 г. [4], а так же спе-
ци альные за ко ны, ре гу ли рующие от дельные опе-
ра ции бан ков: кре дит ные, ва лют ные, век сельное 
об ра ще ние, о пла те жах и рас че тах и дру гие. По-
ря док отк ры тия, ре ги ст ра ции и прек ра ще ния дея-
тель ности оп ре де ляют ся За ко ном РК «О бан ках 
и бан ковс кой дея тель ности в РК» и нор ма тив но-
пра во вы ми до ку мен та ми НБ РК [5].

Бан ковс ким за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан установ ле но, что ус тав ный ка пи тал 
На циональ но го Бан ка при над ле жит го су да рс тву 
и фор ми рует ся в раз ме ре 20 мил лиар дов ка за х-
с танс ких тен ге пу тем от чис ле ний от не ра сп ре-
де лен но го чис то го до хо да. Не ра сп ре де лен ный 
чис тый до ход оп ре де ляет ся как раз ни ца меж ду 
фак ти чес ки по лу чен ны ми до хо да ми и рас хо да-
ми, от но ся щи ми ся к дан но му фи нан со во му го ду.

За ко ном «О на циональ ном бан ке Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан» оп ре де ле на ст рук ту ра, ор га ны На-
циональ но го бан ка, по ря док их фор ми ро ва ния и 
ком пе тен ция. Фи ли алы, предс та ви тель ст ва и ор-
га ни за ции На циональ но го бан ка осу ще ст вляют 
свою дея тель ность в пре де лах пол но мо чий, 
установ лен ных На циональ ным бан ком.

Оп ре де ле ны так же ос нов ные прин ци пы 
взаимо дей ст вия Бан ка с ор га на ми го су да рст вен-
ной влас ти. На ря ду с по зи тив ны ми тен ден циями 
в бан ковс ком за ко но да тель ст ве Ка за х стана есть 
и не дос тат ки, ко то рые сви де тель ст вуют о не до-
ра бот ках в бан ковс кой прак ти ке, оп ре де лен ных 
проб ле мах бан ковс ко го за ко но да тель ст ва, сло-
жив шейся сис те мы ре гу ли рую щих го су да рст-
вен ных ор га нов и лиц, осу ще ст вляю щих бан-
ковс кую дея тель ность. Пер во на чаль но мож но 

ука зать на проб ле мы, свя зан ные с пра во вым ста-
ту сом суб ъек тов (участ ни ков) бан ковс кой дея-
тель ности. Упол но мо чен ный го су да рст вен ный 
ор ган, ко то рым в нас тоя щий мо мент выс ту пает 
На циональ ный банк Рес пуб ли ки Ка за хс тан, яв-
ляет ся, с од ной сто ро ны, спе ци ально упол но мо-
чен ным ор га ном го су да рс тва по ре гу ли ро ва нии 
бан ковс кой дея тель ности, с дру гой – он выс ту-
пает го су да рст вен ным уч реж де нием, т.е. юри-
ди чес ким ли цом. В пос лед нем слу чае так же 
мож но го во рить об осо бом ста ту се этих лиц, т.к. 
боль шая час ть граж данс ко-пра во вых норм, оп-
ре де ляющих ста тус уч реж де ния как юри ди чес-
ко го ли ца, при ме няет ся со зна чи тель ны ми ог ра-
ни че ниями и осо бен нос тя ми.

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
пре дус мат ри вает ряд спе ци аль ных ог ра ни че ний 
при соз да нии и пос ле дующей дея тель ности ком-
мер чес ких бан ков. Так, За кон Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан «О бан ках и бан ковс кой дея тель ности» со-
дер жит ог ра ни че ние на тип соз да ваемо го бан ка. 
Бан ки в Ка за х стане мо гут быть соз да ны толь ко в 
фор ме ак ционер ных об ще ств. Кро ме то го, в ка-
за хс танс ком бан ковс ком за ко но да тель ст ве есть 
так же оп ре де лен ные ог ра ни че ния на чис ло уч-
ре ди те лей и ак ци оне ров. К при ме ру, в за ко но-
да тель ст ве установ ле но, что го су да рст вен ные 
предп риятия и ор га ни за ции, бо лее пя ти де ся ти 
про цен тов ус тав но го ка пи та ла ко то рых при над-
ле жат го су да рс тву, не мо гут выс ту пать в ка че-
ст ве уч ре ди те лей и ак ци оне ров ком мер чес ко го 
бан ка. Кро ме то го, не мо гут пря мо или кос вен но 
быть уч ре ди те ля ми или ак ци оне ра ми бан ков-ре-
зи ден тов Рес пуб ли ки Ка за хс тан та кие ка те го рии 
лиц, как юри ди чес кие ли ца, за ре ги ст ри ро ван-
ные в офф шор ных зо нах или с аф фи ли ро ван ны-
ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в офф шор ных 
зо нах, или ли ца, ко то рые яв ляют ся участ ни ка ми 
(ак ци оне ра ми) юри ди чес ких лиц, за ре ги ст ри ро-
ван ных в офф шор ных зо нах. Од на ко это ог ра-
ни че ние не расп рост ра няет ся на бан ки с ин ди-
ви ду аль ным кре дит ным рейт ин гом не ни же «А» 
од но го из рейт ин го вых агент ств, пе ре чень ко-
то рых устанав ли вает ся На циональ ным бан ком 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

В це лях за щи ты ин те ре сов вк лад чи ков ком-
мер чес ких бан ков Рес пуб ли ки Ка за хс тан соз да-
на сис те ма обя за тель но го га ран ти ро ва ния де-
по зи тов. Обя за тель ное ст ра хо ва ние де по зи та, 
спе ци ально соз дан ной не ком мер чес кою ор га-
ни за цией. Пра во вой ос но вой для функ цио ни ро-
ва ния сис те мы обя за тель но го га ран ти ро ва ния 
де по зи тов, пра ва, обя зан нос ти ее чле нов оп ре-
де ляют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за-
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хс тан. Учас тие в сис те ме обя за тель но го га ран-
ти ро ва ния де по зи тов яв ляет ся обя за тель ным для 
всех ком мер чес ких бан ков рес пуб ли ки, ко то рые 
имеют ли цен зию на прием бан ковс ких вк ла дов, 
отк ры тие и ве де ние бан ковс ких сче тов фи зи чес-
ких лиц. 

Прин ци пи альное зна че ние ка за хс танс кое 
бан ковс кое за ко но да тель ст во при дает ко ли че ст-
вен ным и ка че ст вен ным па ра мет рам ус тав но го 
ка пи та ла ком мер чес ких бан ков. По ло жи тель ное 
ре ше ние на соз да ние бан ка мо жет быть вы да но 
толь ко тем бан кам, у ко то рых раз мер, сос тав и 
ст рук ту ра ак ционер но го ка пи та ла бу дут от ве-
чать тре бо ва ниям За ко на РК «О бан ках и бан-
ковс кой дея тель ности». К при ме ру, соз да ваемые 
бан ки обя за ны ус тав ный ка пи тал оп ла чи вать 
в на циональ ной ва лю те Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
за счет про да жи ак ций или вк ла дов уч ре ди те-
лей, а уч ре ди те ли и ак ци оне ры бан ка обя за ны 
оп ла чи вать за куп лен ные ак ции иск лю чи тель-
но в де неж ной фор ме. Сле дует от ме тить, что, 
хо тя ми ни маль ный раз мер ус тав но го ка пи та ла 
но вых бан ков установ лен в нас тоящее на уров-
не двух мил лиар дов тен ге, од на ко это зна че ние 
на чаль но го ка пи та ла яв ляет ся важ ней шим кри-
те рием при при ня тии ре ше ния об одоб ре нии 
заяв ки на раз ре ше ние на соз да ние бан ка. При 
соз да нии бан ков-не ре зи ден тов с иност ран ным 
учас тием, на ря ду с ука зан ны ми вы ше тре бо ва-
ниями, при ме няют ся до пол ни тель ные ус ло вия. 
До пол ни тель ные ус ло вия пре дус мот ре ны так же 
для соз да ния до чер не го бан ка в ка че ст ве бан ка-
ре зи ден та и бан ка-не ре зи ден та [6].

Та ким об ра зом, раз ви тие за ко но да тель ст ва 
о бан ковс кой дея тель ности нап рав ле но на усо-
вер шенс тво ва ние ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния 
дея тель ности бан ков, что, в ко неч ном сче те, 
спо со бс твует ус той чи вос ти все го фи нан со во го 
сек то ра Рес пуб ли ки Ка за хс тан. В част нос ти, за 
пос лед ние го ды при ня ты из ме не ния в за ко но да-
тель ст во, свя зан ные с по вы ше нием проз рач нос-
ти ст рук ту ры и уп рав ле ния бан ка ми. К при ме ру, 
вве де ны по ня тия «бан ковс ко го хол дин га», «бан-
ковс ко го конг ло ме ра та», установ ле ны но вые 
пра ви ла вы да чи упол но мо чен ным ор га ном раз-
ре ше ний и сог ла со ва ний при приоб ре те нии ста-
ту са бан ковс ко го хол дин га, круп но го участ ни ка 
бан ка, учас тия бан ков в дея тель ности до чер них 
и за ви си мых ст рук тур.

Кро ме то го, до ра бо та на ре дак ция статьи 52–8 
За ко на «О бан ках и бан ковс кой дея тель ности» о 
фи нан си ро ва нии тор го вой дея тель ности в ка че-
ст ве тор го во го пос ред ни ка с пре дос тав ле нием 
ком мер чес ко го кре ди та. Дан ная поп рав ка вве де-

на в це лях при ве де ния в соот ве тс твие с прак ти-
кой ис ла мс ко го фи нан си ро ва ния, зап ре щающей 
ис ла мс ко му бан ку пре дос тав лять ком мер чес-
кий кре дит с про да жей то ва ра, не яв ляюще го ся 
собст вен ностью бан ка.

Та ким об ра зом, обоз на чен ные из ме не ния в 
за ко но да тель ст ве поз во лят внед рить аль тер на-
тив ные фор мы фи нан си ро ва ния, и, воз мож но, 
бу дут спо со бс тво вать сни же нию про це нт ных 
ста вок на бан ковс кие ус лу ги в Ка за х стане.

Так же в 2009 го ду в За кон Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан «О бан ках и бан ковс кой дея тель ности» 
бы ла вне се на гла ва, пос вя щен ная воп ро сам рест-
рук ту ри за ции бан ков.

28 де каб ря 2011 го да был при нят За кон Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан «О вне се нии из ме не ний и 
до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты  
Рес пуб ли ки Ка за хс тан по воп ро сам ре гу ли ро ва-
ния бан ковс кой дея тель ности и фи нан со вых ор-
га ни за ций в час ти ми ни ми за ции рис ков». 

В соот ве тс твии с заяв ле нием упол но мо чен-
но го ор га на, дан ный За кон при нят в це лях иск-
лю че ния не га тив ных яв ле ний в дея тель ности 
фи нан со вых ор га ни за ций, проя вив ших ся в пе ри-
од эко но ми чес ких пот ря се ний, свя зан ных с не-
дос та точ ной ин фор ма ци он ной проз рач нос тью, 
низ кой ка пи та ли за цией и вы со кой сте пенью 
кон цент ра ции биз не са в про ве де нии опе ра ций с 
вы со ким рис ком, низ ким уров нем кор по ра тив-
но го уп рав ле ния, в том чис ле сис тем уп рав ле ния 
рис ка ми, а так же сла бой сте пенью от ве тст вен-
нос ти наб лю да тель но го ор га на и ис пол ни тель-
но го ор га на фи нан со вых ор га ни за ций [7].

Хо тя в це лом бан ковс кая сис те ма Ка за х стана 
раз ви вает ся уме рен ны ми тем па ми, в то же вре мя 
она еще не выш ла на уро вень пе ре до вых меж-
ду на род ных стан дар тов. В этой свя зи наибо лее 
важ ны ми ус ло виями даль нейше го раз ви тия бан-
ковс кой сис те мы яв ляют ся вы ра бот ка и при ня-
тие бан ка ми но вых ст ра те ги чес ких пу тей раз ви-
тия, учи ты вающих из ме нив шуюся кон ъюнк ту ру 
рын ка.

Сле дует от ме тить, что сов ре мен ное за ко но-
да тель ст во о бан ковс кой дея тель ности Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан предс тав ляет со бой пра во вые 
нор мы, ко то рые по ка не при ве де ны в сис те му. 
Дей ст вую щий ны не За кон РК «О бан ках и бан-
ковс кой дея тель ности», бу ду чи мно гок рат но 
из ме нен и до пол нен, не в пол ной ме ре от ра-
жает спе ци фи ку бан ковс кой дея тель ности, те 
тен ден ции, ко то рые ск ла ды вают ся при прак ти-
чес кой реали за ции. Кро ме то го, по не ко то рым 
по зи циям этот за кон, имею щий комп лекс ный и 
сис те мо об ра зую щий для бан ковс ко го за ко но да-
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тель ст ва ха рак тер, нуж дает ся в кон цеп ту аль ной 
пе ре ра бот ке и усо вер шенс тво ва нии. Од ним из 
су ще ст вен ных мо мен тов, нуж даю щих ся в пе ре-
ра бот ке, яв ляют ся по ло же ния бан ковс ко го за-
ко но да тель ст ва о ста ту се На циональ но го бан ка 
РК, его ком пе тен ции, ро ли и мес те это го ор га на 
в сис те ме ор га нов го су да рст вен но го уп рав ле-
ния, фор мах и ме то дах ре гу ли ро ва ния бан ковс-
кой дея тель ности, его пра вот вор че ст ве и мно гие 
дру гие проб ле мы [8].

Сле дует так же остано вить ся на проб ле ме 
преоб ла да ния в дей ст вую щем ка за хс танс ком 
бан ковс ком за ко но да тель ст ве нор ма тив но го ре-
гу ли ро ва ния бан ковс кой дея тель ности пра во-
вы ми ак та ми На циональ но го бан ка. Кро ме то-
го, его пра вот вор чес кая дея тель ность, а так же 
влия ние на за ко но да тель ный про цесс под ни мает 
очень ак ту аль ный воп рос о сис те ма ти за ции су-
ще ст вующе го бан ковс ко го за ко но да тель ст ва, о 
соот но ше ниях его с нор ма ми дру гих от рас лей 
пра ва и за ко но да тель ст ва. 

В кон текс те при ня той Кон цеп ции пра во вой 
по ли ти ки в Рес пуб ли ке Ка за хс тан в бан ковс ком 
сек то ре счи тают ся ак ту аль ными два обс тоя тель-
ст ва: пер вое, необ хо ди мос ть сис те ма ти за ции 
бан ковс ко го за ко но да тель ст ва, ко то рая подт-
верж дает ся тем, что бан ковс кое за ко но да тель ст-
во Ка за х стана со дер жит бо лее 500 нор ма тив ных 
пра во вых ак тов, при ня тых толь ко На циональ ным 
бан ком. Та ким об ра зом, на прак ти ке ад во ка ты 
час то стал ки вают ся с про ти во ре чи вы ми, с од ной 
сто ро ны, по ло же ниями за ко нов и нор ма тив ных 
ак тов На циональ но го Бан ка (внут рен ние про ти-
во ре чия бан ковс ко го за ко но да тель ст ва), с дру гой 
– про ти во ре чие меж ду бан ковс ки ми за ко на ми и 
пра ви ла ми дру гих от рас лей пра ва (граж данс ко го, 
ад ми нист ра тив но го, уго лов но го, и т.д.). 

Во-вто рых, за ко но да тель ст во, ре гу ли рую-
щее бан ковс кую дея тель ность, со дер жит боль-
шое ко ли че ст во ссы лок на стан дар ты, ко то рые 
поз во ляют На циональ но му бан ку при ни мать 
боль шое ко ли че ст во под за кон ных ак тов. В свою 
оче редь, этот факт яв но ука зы вает на меж ве до-
мст вен ный, ве до мст вен ный под ход, и эта прак-
ти ка при во дит к под ме не реаль ных пра вил за-
ко нов. Сле дует сог ла сить ся с под черк ну той в 
Кон цеп ции пра во вой по ли ти ки необ хо ди мос ти 
раз ра бот ки та кой сис те мы за ко но да тель но го ре-
гу ли ро ва ния бан ковс кой дея тель ности, ко то рая 
в пол ном соот ве тс твии с ры ноч ны ми прин ци па-
ми спо со бс тво ва ла бы соз да нию рав ных от но ше-
ний меж ду клиен том и бан ком, раз ви тию но вых 
ви дов бан ковс ких ус луг, ши ро ко ис поль зую-
щих ся в меж ду на род ной бан ковс кой прак ти ке.

Обоб щая вы ше из ло жен ное и в свя зи с тем, 
что бан ковс кое за ко но да тель ст во Ка за х стана 
предс тав ле но дос та точ но об шир ным кру гом нор-
ма тив но-пра во вых ак тов, на се год няш ний день, 
на наш взг ляд наз ре ла необ хо ди мос ть ко ди фи-
ка ции бан ковс ко го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли-
ки Ка ха хс тан и при ня тия Бан ковс ко го ко дек са. 
В дан ном ко дек се сле дует упо ря до чить нор мы, 
ре гу ли рующие от но ше ния бан ковс ко го над зо ра; 
от но ше ния, вы те кающие из аф фи лииро ван нос ти 
с бан ка ми; от но ше ния, свя зан ные с соз да нием 
бан ков, ли цен зи ро ва нием их дея тель ности и др.

При ня тие Бан ковс ко го ко дек са бу дет спо со-
бс тво вать упо ря до че нию и ст рук ту ри ро ва нию 
нор ма тив но-пра во вой ба зы в сфе ре бан ковс ко го 
де ла, что бу дет спо со бс тво вать по вы ше нию ста-
биль ности бан ковс ко го за ко но да тель ст ва и сни-
зит од нос то рон нее и тен ден ци оз ное (со сто ро ны 
ре гу ля то ра) тол ко ва ние норм бан ковс ко го за ко-
но да тель ст ва.
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Қуат бек қы зы Г.,  
Қуаналиева Г.А.

Бюд жет тік жос пар лауды  
құ қық тық рет теу дің  

кей бір сұ рақ та ры 

Бюд жет тік жос пар лау әрбір дең гейде гі (рес пуб ли ка лық, жер гі
лік ті) бюд жет тік ре су рс тар дың кө ле мін, қай нар кө зін жә не мақ сат қа 
сай пай да лан уын  анық тау ға мүм кін дік бе ре тін қар жы лық жос пар
лаудың құ рам дас бө лі гі бо лып та бы ла ды. Бюд жет тік жос пар лау бюд
жет тік жүйе нің не гі зі, бюд жет тік про цес тің ажы ра мас бө лі гі бо лып 
та бы ла ды. Оның кө ме гі мен Пре зи де нт тің Жол да уын да бел гі лен ген 
мақ сат тар мен мін дет тер ге сәй кес, бюд жет қа ра жа ты ның қоз ға лы сы 
анық та ла ды. Бюд жет тік жос пар лау про це сін де ор та лық тан ды рыл ған 
жә не ор та лық тан ды рыл ма ған ақ ша қа ра жат та ры қор ла ры ның қа жет
ті ара қа ты на сы бел гі ле не ді, кә сі по рын дар да ғы қар жы ре су рс та ры
ның мөл ше рі, сон дайақ бюд жет жүйесі нің кі ріс те рі нің қа лып тас
уына кә сі по рын дар дың қа ты су дә ре же сі анық та ла ды.

Тү йін  сөз дер: қар жы, бюд жет, бюд жет қо ры, бюд жет саяса ты, 
бюд жет тік жос пар лау, бюд жет кі рі сі, бюд жет шы ғы сы жә не т.б.

Kuatbekqyzy G.,  
Kuanaliyeva G.A.

Some questions of legal 
regulation of budget planning

Budget planning – a component of the financial planning, allowing to 
determine volume, sources and target use of the budgetary resources on 
each of management levels: republican and regional. Budget planning – a 
necessary component of functioning of the budgetary system, an integral 
part of the budgetary process. Movement of budgetary funds decides on 
its help according to the purposes and the tasks defined in the Message of 
the President. In the course of budget planning the rational ratio between 
the centralized and decentralized funds of money is established, the sizes 
of financial resources of the enterprises, and also extent of participation 
of the enterprises in formation of the income of the budgetary system are 
defined.

Key words: finance, budget, budgetary fund, budgetary policy, budget 
planning, budgetary income, budgetary expense, etc.

Куат бек кы зы Г.,  
Куаналиева Г.А. 

Не ко то рые воп ро сы  
пра во во го ре гу ли ро ва ния  

бюд жет но го пла ни ро ва ния

Бюд жет ное пла ни ро ва ние – сос тав ляющая часть фи нан со во го 
пла ни ро ва ния, поз во ляющая оп ре де лить объем, ис точ ни ки и це ле
вое ис поль зо ва ние бюд жет ных ре сур сов на каж дом из уров ней уп
рав ле ния: рес пуб ли канс ком и ре гиональ ном. Бюд жет ное пла ни ро
ва ние – необ хо ди мый ком по нент функ цио ни ро ва ния бюд жет ной 
сис те мы, неотъем ле мая час ть бюд жет но го про цес са. С его по мощью 
оп ре де ляет ся дви же ние бюд жет ных средс тв в соот ве тс твии с це ля
ми и за да ча ми, оп ре де лен ны ми в Пос ла нии Пре зи ден та. В про цес се 
бюд жет но го пла ни ро ва ния устанав ли вает ся ра циональ ное соот но
ше ние меж ду цент ра ли зо ван ны ми и де це нт ра ли зо ван ны ми фон да
ми де неж ных средс тв, оп ре де ляют ся раз ме ры фи нан со вых ре сур сов 
предп рия тий, а так же сте пень учас тия предп рия тий в фор ми ро ва нии 
до хо дов бюд жет ной сис те мы.

Клю че вые сло ва: фи нан сы, бюд жет, бюд жет ный фонд, бюд жет
ная по ли ти ка, бюд жет ное пла ни ро ва ние, бюд жет ный до ход, бюд
жет ный рас ход и т.д.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.На зар баев тың 
2014 жыл ғы 11 қа ра ша да ғы «Нұр лы жол – бо ла шақ қа бас тар 
жол» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол дауы елі міз ді эко но ми ка лық 
дағ да рыс тан қиын дық тар ға ұрын дыр май алып шы ғу дың са ра 
жол да рын ай қын дап, ба сым ба ғыт та рын бел гі леп бер ді де се 
де бо ла ды. Ел ба сы «...Бү гін ме нің тап сыр мам бо йын ша Үкі мет 
бел сен ді жұ мыс қа кі рі сіп кет ті. Біз 2015 жыл ға ар нал ған рес-
пуб ли ка лық бюд жет тің па ра ме тр ле рін қайта қа ра дық. Бұл дұ-
рыс, өйт ке ні, біз дің экс порт тық ши кі зат ре су рс та ры на ба ға ның 
құл ды рауы бюд жет тің кі ріс бө лі гі не қар жы түс уін  тө мен де ту-
ге алып ке лу де. Бі рақ, со ған қа ра мас тан, Үкі мет ал ды на оңай 
емес, алай да, нақ ты мін дет – бар лық әлеу мет тік мін дет те ме лер-
ді то лық кө ле мін де қам та ма сыз ету мін де ті қойы лып отыр» деп 
дұ рыс көр сет ті [1]. 

Мем ле кет те гі бюд жет мә се ле сі күр меуі қа лың өзек ті та қы-
рып бо лып та бы ла ды. Мем ле кет тің бюд жет тік жүйесі Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясын да ай қын да лып бел гі-
лен ген жә не бе кі тіл ген қо ғам дық-мем ле кет тік ма ңы зы ба сым 
мүд де лер ді қар жы лан ды ра тын жә не мем ле кет тің қар жы саяса-
тын іс ке асы ру ая сын да ғы қар жы лық құ қық тық қа ты нас тар ды 
бюд жет тік рет тейт ін, сон дай-ақ бюд жет тік құ қық тық қа ты нас-
тар суб ъек ті ле рі нің рес пуб ли ка лық жә не жер гі лік ті бюд жет тер 
ал дын да ғы мін дет те ме ле рін тиі сін ше орын дау ла рын қам та ма-
сыз ету ар қы лы әлеу мет тік-эко но ми ка лық, мә де ни, саяси-әкім-
ші лік аяла ры ның өзек ті проб ле ма ла рын ба сым ды ба ғыт та ры 
бо йын ша нақ ты лы ше ше тін эко но ми ка лық әрі құ қық тық те тік 
бо лып та бы ла ды.

 «Бюд жет» тер ми ні ежел гі нор манд ті лі нің «bougette» сө-
зі нен пай да бо лып қал та, сөм ке, был ға ры қап де ген ма ғы на ны 
біл дір ген. Осы дан ке ліп budget сө зі шық қан, яғ ни был ға ры қап 
(порт фель) ағыл шын дар оны мем ле кет тік кі ріс пен шы ғыс қа 
бай ла ныс ты іс құ жат тар дың жиын ты ғын ата ған. «Бюд жет ті 
ашу» де ген сөз тір ке сі де осы дан ке ліп туын дай ды, іс құ жат-
тар ды пар ла ме нт тің қа ра уына ұсы ну де ген ді біл дір ген. Қа зір 
«бюд жет» тер ми ні кез кел ген қар жы қа ра жат ша ру ашы лы ғын 
бел гі леу үшін қол да ны ла ды [2, с.7]. Бюд жет – ор та лық тан ды-
рыл ған ақ ша қо ры ның құ ра лу көз де рі мен жұм са лу ба ғыт та рын 
си пат тайт ын эко но ми ка лық са нат, ақ ша лай кі ріс пен шы ғыс-

БЮД ЖЕТ ТІК  
ЖОС ПАР ЛАУДЫ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ РЕТ ТЕУ ДІҢ 
КЕЙ БІР СҰ РАҚ ТА РЫ 
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Бюд жет тік жос пар лауды құ қық тық рет теу дің кей бір сұ рақ та ры 

тың ба лан сы. Мем ле кет тің  заң мен не ме се жер-
гі лік ті өкіл ді ор ган дар дың ше шім де рі мен бе кі-
ті ле тін,  мем ле кет тің өз мін дет те рін қам та ма сыз 
ет уіне ар нал ған жә не са лық тар, алым дар, бас қа 
да мін дет ті тө лем дер, ка пи тал мен жүр гі зі ле-
тін опе ра циялар дан алы на тын кі ріс тер, са лық қа 
жат пайт ын жә не заң ак ті ле рін де көз дел ген өз ге 
де тү сім дер есе бі нен құ ры ла тын ор та лық тан-
ды рыл ған ақ ша қо ры. Бюд жет тің пай да бо луы 
мем ле кет тің да муы мен оның қар жы ре су рс та-
ры на де ген сұ ра ны сы ның ар туымен ті ке лей бай-
ла ныс ты. Ор та лық тан ды рыл ған ақ ша қо ры ның 
құ ра луы жә не жұм са луы бюд жет тің кі рі сі мен 
шы ғы сы ның ың ғай ла са жұ мыс іс теуі ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Мем ле кет ке қа жет ті ақ ша қа ра-
жат та рын «кі ріс» жи нақ та са, жал пы мем ле кет-
тік қа жет ті лік тер ге ор та лық тан ды рыл ған қор дан 
бө лі не тін қар жы «шы ғыс» бо ла ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет ко дек-
сі нің 3 ба бы на сәй кес: «бюд жет – мем ле кет тің 
өз мін дет те рі мен функ цияла рын іс ке асы ру ды 
қар жы лық қам та ма сыз ету ге ар нал ған ор та лық-
тан ды рыл ған ақ ша қо ры. Ал бюд жет жүйесi 
– бюд жет тердiң жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Ұлт тық қо ры ның, сон дай-ақ бюд жеттiк про цес-
тер мен қа ты нас тар дың жиын ты ғы» [3].

 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 
Н.Ә.  На зар баев тың «Қа зақ стан – 2050» Ст ра-
те гиясы: қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси 
ба ғыт ы» ат ты Қа зақ стан хал қы на жол да уын-
да: біз дің мем ле ке ті міз дің мак роэко но ми ка лық 
саяса ты жаң ғыр ты луы тиіс деп ті ке лей атап көр-
сет ті. Ол үшін бюд жет саяса ты, са лық саяса ты, 
ақ ша-кре дит саяса ты, мем ле кет тік жә не сырт қы 
қа рыз ды бас қа ру саяса ты сияқ ты негіз гі ба ғыт-
тар бел гі лен ген. «Бі рін ші ден, біз бюд жет саяса-
ты ның жа ңа прин цип те рі мен қа ру ла ну ға – өз 
мүм кін дік те рі міз ше гін де ға на шы ғын да ну ға жә-
не тап шы лық ты ба рын ша мүм кін дік те қыс қар-
ту ға тиіс піз. Ұзақ мер зім де олар дың сақ талуын  
қам та ма сыз ете оты рып, «қиын-қыс тау» күн ге 
ре зе рв тер жи нау қа жет. Екін ші ден, бюд жет тік-
қар жы лық про цес ке де ген көз қа рас же ке лей са-
лым дар ға көз қа рас се кіл ді ұқып ты да ой лас ты-
рыл ған бо лу ға тиіс. Бас қа ша айт қан да, бір де-бір 
бюд жет тік тең ге ысы рап бол мауға тиіс. Үшін-
ші ден, мем ле кет бюд же ті ұзақ мер зім ді перс-
пек ти ва тұр ғы сы нан қа ра ған да өнім ді, мә се лен, 
эко но ми ка ны әр та рап тан ды ру жә не инф ра құ ры-
лым ды да мы ту се кіл ді жал пыұлт тық жо ба лар ға 
ба ғыт та луы тиіс» [4, 15]. Бұл құ жат шын мә ні-
сін де тұң ғыш рет қар жы саяса тын, со ның ішін-
де бюд жет бағ да рын нақ ты лы ай қын дап отыр. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бюд жет тік жүйесі 

бюд жет тер дің жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Ұлт тық қо ры ның, сон дай-ақ бюд жет тік про цес-
тер мен қа ты нас тар дың жиын ты ғы нан тұ ра ды.
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы бюд жет тік жүйесі нің 
тиіс ті дең гейле рін де:

1. рес пуб ли ка лық бюд жет;
2. об лыс тық бюд жет, рес пуб ли ка лық ма ңы-

зы бар қа ла, Астана бюд же ті;
3. ау дан (об лыс тық ма ңы зы бар қа ла) бюд же-

ті тә різ ді дер бес бюд жет тер жұ мыс іс тей ді.
Со ны мен қа тар, мем ле кет те тө тен ше бюд-

жет  те құ ры луы мүм кін. Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сын да ғы тө тен ше жағ дай лар да не ме се со ғыс 
жағ дайла рын да ен гі зі ле тін тө тен ше мем ле кет тік 
бюд жет рес пуб ли ка лық жер гі лік ті бюд жет тер-
дің не гі зін де қа лып тас ты ры ла ды. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның бү кіл аума ғын да тө тен ше не ме се 
со ғыс жағ да йын  ен гі зу жә не оның кү шін жою 
ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
Жар лы ғы тө тен ше мем ле кет тік бюд жет ті ен гі зу-
ге жә не оның қол да нылуын  тоқ та ту ға не гіз бо-
лып та бы ла ды.

Тө тен ше мем ле кет тік бюд жет ті Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Эко но ми ка жә не бюд жет тік 
жос пар лау ми ни ст рлі гі нің құ зы рын да ғы бюд-
жет тік жос пар лау жө нін де гі ор та лық уәкі лет ті 
ор ган әзір лейді, сон дай-ақ атал ған осы бюд жет 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на ма сын да бел-
гі лен ген тәр тіп не гі зін де Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы Пре зи ден ті нің Жар лы ғы мен бе кі ті ле ді әрі 
оның қа был дан ға ны ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Пар ла мен ті де реу ха бар дар еті ле ді 
[5, 102-103 бб.].

 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бюд жет жүйесі 
нақ ты қа ғи да лар ды бас шы лық қа ала оты рып жұ-
мыс жа сауы қа жет. Олар: бі рың ғай лық прин ци пі; 
то лым ды лық прин ци пі; реа лис тік; транс па ре нт-
ті лік прин ци пі; дәйек ті лік прин ци пі; нә ти же лі-
лік қа ғи да ты; бюд жет тер дің дер бес тік прин ци-
пі; са бақ тас тық прин ци пі; не гіз ді лік прин ци пі; 
уақ ты лы лық прин ци пі; кас са ның бі рың ғай лық 
прин ци пі; тиім ді лік прин ци пі; жа уап кер ші лік 
прин ци пі жә не бюд жет қа ра жа ты ның атау лы-
лық жә не ны са на лы си па ты қа ғи да ты Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет ко де сі нің 4 ба бын да 
бел гі лен ген [3]. Әр бір көр се тіл ген 14 қа ғи да ның 
маз мұ ны заң да ашы лып көр се тіл ген.

 Мем ле кет бюд жет ті өз функ цияла рын жү зе-
ге асы ру дың не гіз гі ре тін де жә не эко но ми ка ны 
бас қа ру дың бел сен ді құ ра лы ре тін де қол да на ды. 
Үкі мет мем ле кет тік бюд жет ар қы лы қо ғам дық 
өн ді ріс тің құ ры лы мы на әсер етіп, ша ру ашы-
лық тың нә ти же сін рет ке кел ті ре оты рып, әлеу-
мет тік қайта құ ру лар ды жа сап ұлт тық та быс тың 
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қайта бө лін уін  жү зе ге асы ра ды. Бюд жет жүйесі 
– эко но ми ка лық қа ты нас тар мен заң нор ма ла-
ры на не гіз дел ген ел де гі әр түр лі бюд жет тер дің 
жиын ты ғы бо лып та бы ла ды. Бюд жет жүйе сін 
ұйым дас ты ру мем ле кет тің құ ры лы мы ар қы лы 
анық та ла ды. Әрбір ел дің бюд жет жүйесі нің құ-
ра мы на құ ры лы мы бо йын ша әр түр лі бюд жет тер 
жа та ды. 

Бюд жет саяса ты –  заң шы ға ру шы жә не ат-
қа ру шы ор ган дар бюд жет тік қа ты нас тар ды да-
мы ту ба ғыт та рын ай қын дау мен жә не олар ды 
аза мат тың, қо ғам ның жә не мем ле кет тің мүд де-
ле рі үшін пай да ла ну дың нақ ты жол да рын әзір-
леу мен бай ла ныс ты жү зе ге асы ры ла тын ша ра-
лар мен қа был да на тын ше шім дер дің жиын ты ғы. 
Бюд жет саяса ты ның маз мұ ны ал уан  қыр лы жә не 
оны әзір леу ке зең де рі нің тіз бек ті лі гін ға на емес, 
со ны мен бір ге оның ат қа рым дық жә не уа қыт-
тық жақ та рын да қам ти ды. Мем ле кет тің  қар жы 
саяса ты ның бір бө лі гі ре тін де Бюд жет саяса ты 
эко но ми ка лық сая сат тың түп қа зы ғы, ұйыт қы-
сы жә не мем ле кет тің эко но ми ка лық-әлеу мет тік 
саяса тын жү зе ге асы ру құ ра лы бо лып та бы ла ды. 
На рық жағ да йын да бюд жет саяса ты – мем ле-
кет тің қо ғам дық өн ді ріс ке эко но ми ка лық ық пал 
етуі нің не гіз гі ба ғыт та рын ай қын дау дың бас ты 
тұт қа сы. Бюд жет саяса тын әзір леу ге заң шы ға-
ру шы жә не ат қа ру шы ор ган дар қа ты са ды. Қа-
зір гі Қа зақ стан ның конс ти ту циялық құ ры лы мы 
бо йын ша бюд жет саяса тын әзір леу де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті не ба сым дық бе рі-
ле ді, ол өзі нің жыл са йын ғы жол да уын да бюд-
жет саяса ты ның ағым да ғы жыл ға ар нал ған жә не 
ке ле шек те гі не гіз гі ба ғыт та рын, мақ сат та ры мен 
мін дет те рін ай қын дап бе ре ді.

 Біз дің мем ле ке ті міз де қа зір гі таң да бюд жет 
саяса ты ның ре фор ма сы же дел қар қын мен да му-
да деп айтуға бо ла ды. Оған дә лел Ел ба сы ның 
2013 жыл ғы 26 мау сым да ғы «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның жа ңа бюд жет саяса ты ның тұ жы рым-
да ма сы» ат ты №590 Жар лы ғы. Жа ңа бюд жет 
саяса ты ның тұ жы рым да ма сы Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пре зи ден ті нің 2012 жыл ғы 14 жел тоқ-
сан да ғы «Қа зақ стан-2050» ст ра те гиясы: қа лып-
тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси ба ғы ты» ат ты 
Қа зақ стан хал қы на Жол да уына сәй кес әзір лен ді 
жә не бюд жет ре су рс та рын мүм кін дік тер ше гін-
де пай да ла ну ға жә не бюд жет тап шы лы ғын қыс-
қар ту ға, үнем ді жә не ой лас ты рыл ған бюд жет тік-
қар жы лық про цес ті қам та ма сыз ету ге, бюд жет 
қа ра жа тын жә не Ұлт тық қор қа ра жа тын, ірік теу-
дің қа таң жүйе сін қол да на оты рып, ұзақ мер зім-
ді перс пек ти ва тұр ғы сы нан өнім ді ст ра те гиялық 
жал пыұлт тық жо ба лар ға ин вес ти циялау ға ба-

ғыт тал ған. Бұл Жар лық та жа ңа бюд жет саяса ты-
ның не гіз гі екі ке зе ңі ата лып көр се тіл ген. Олар: 

Бі рін ші ке зең (2014 – 2017 жыл дар) – мем ле-
кет тік қар жы ның тең ге рім ді лі гі мен бюд жет тік 
тиім ді лік ті қам та ма сыз ету не гіз де рін қа лып тас-
ты ру. Бұл ке зең де:

1) мем ле кет тік жос пар лау жүйе сін же тіл ді ру 
жә не нә ти же ге бағ дар лан ған бюд жет теуді прак-
ти ка лық қол да ну ды ке ңейту; 

2) бюд жет тік мін дет те ме лер ді тү ген деу жә-
не олар ды оң тай лан ды ру бо йын ша ша ра лар қа-
был дау;

3) же ке ше сек тор дың ор тақ жа уап кер ші лі гін 
ен гі зу; 

4) биз нес-ор та ға же ке ле ген мем ле кет тік 
функ ция лар ды бе ру;

5) бюд жет тік ин вес ти циялар бо йын ша тә сіл-
дер ді ре фор ма лау;

6) мем ле кет тік-же ке ше әріп тес тік тің (бұ дан 
әрі – МЖӘ) жа ңа те тік те рін ен гі зу;

7) са лық са лу саяса тын өз гер ту;
8) мем ле кет тік бо рыш пен ква зи мем ле кет тік 

сек тор дың бо ры шын мо ни то ринг теу жә не ба қы-
лау жүйе сін ен гі зу;

9) бюд же та ра лық қа ты нас тар ды ре фор - 
ма лау; 

10) мем ле кет тік ау дит тің не гіз де рін ен гі зу 
жос пар ла нып отыр.

Екін ші ке зең (2018 – 2020 жыл дар) – мем ле-
кет тік қар жы ның тұ рақ ты лы ғын ны ғайту. Бұл 
ке зең:

1) же ке ше сек тор дың ор тақ жа уап кер ші лі гін 
ке ңейтумен жә не бюд жет тік мін дет те ме лер ді тұ-
рақ тан ды ру мен; 

2) же ке ше сек тор дың ин вес ти циялық бел-
сен ді лі гі нің өсуі мен;

3) бюд жет ке жүк те ме ні тө мен де ту ге ық пал 
ете тін МЖӘ-ні ке ңейтумен;

4) ағым да ғы шы ғыс тар ды мұ най дан тыс кі-
ріс тер есе бі нен қар жы лан ды ру мен;

5) жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың жұ мыс 
тиім ді лі гін арт ты ру мен;

 6) мем ле кет тік ау дит тің то лық қан ды жұ мыс 
іс теуі мен си пат та ла ды [6].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық дам уын ың тиім ді лі гі рес пуб ли ка лық 
(ор та лық мем ле кет тік бюд жет ре тін де) жә не 
жер гі лік ті бюд жет тер ді мем ле кет тің, сон дай-ақ 
оның әкім ші лік-ау мақ тық құ ры лыс та ры ның ор-
та лық тан ды рыл ған қар жы лық ре су рс та ры ре-
тін де жос пар лауға ті ке лей бай ла ныс ты бо ла ды. 
Бюд жет тік жүйе нің тиіс ті дең гейле рін де жү зе ге 
асы ры ла тын бюд жет тік жос пар лау Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның жә не оның әкім ші лік-ау мақ-
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Бюд жет тік жос пар лауды құ қық тық рет теу дің кей бір сұ рақ та ры 

тық бір лік те рі нің ор та лық тан ды рыл ған не гіз гі 
ақ ша қор ла рын құ ру, қа лып тас ты ру, бө лу, қайта 
бө лу, сон дай-ақ пай да ла ну сияқ ты бар лық са ты-
ла рын қам ти ды. Бюд жет тік жос пар лау про це сі-
нің мән-жай ла ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мем ле кет тік жә не бюд жет тік құ ры лы сы ның 
не гіз де рі не, мем ле кет тің бюд жет саяса ты ның 
ұстаным да ры мен мем ле кет тік би лік ор ган да ры-
ның бюд жет тік жүйеде гі құ зы ре ті не сай ай қын-
да ла ды, сон дай-ақ оның бар лық са ты ла ры үш 
жыл дың кө ле мін де іс ке асы ры ла ды.  

Рес пуб ли ка лық бюд жет бір қар жы жы лы на 
ар на лып жос пар ла на ды. Ке зек ті қар жы жы лы-
на ар нал ған бюд жет тің жо ба сы мен бір мез гіл де 
ал да ғы үш жыл дық ке зең ге ар нал ған бюд жет тің 
бол жа мы жа са ла ды. Рес пуб ли ка лық бюд жет тің 
жо ба сын әзір леу тәр ті бін Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті ай қын дайды. Рес пуб ли ка лық 
бюд жет жо ба сын уақ ты лы жә не са па лы әзір леу, 
сон дай-ақ бюд жет ті нақ ты лау жә не ат қа ру жө-
нін де ұсы ныс тар жа сауды қам та ма сыз ету мақ-
са тын да бюд жет тік ко мис сия құ ры ла ды. Бюд-
жет тік жос пар лау жө нін де гі ор та лық уәкі лет ті 
ор ган Рес пуб ли ка лық бюд жет тік ко мис сия қа-
был да ған ше шім дер дің не гі зін де ал да ғы қар жы 
жы лы на ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет жо ба-
сы ның түп кі лік ті нұс қа сын жа сап, оны Рес пуб-
ли ка лық бюд жет тік ко мис сия ның қа ра уына ен-
гі зе ді.

 Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 2014-2016 жыл-
дар ға ар нал ған Рес пуб ли ка лық бюд жет ту ра лы 
заң қа был дан ды. Бұл заң да үш жыл ға жос пар-
ла нып отыр ған мем ле ке ті міз дің кар жы кі рі сі 
мен шы ғы сын шарт ты түр де анық тайт ын құ жат. 
2014 жыл ға ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет 
тү сім де рі 5 773,0 мл рд. тең ге не ме се ағым да ғы 
жыл мен са лыс тыр ған да 10,4% өсе ді деп жос пар-
лан ған. Оның ішін де кі ріс тер (транс ферт тер дің 
тү сім де рін есеп ке ал ма ған да) 4 016,4 мл рд. тең ге 
со ма сын да бол жам да на ды, ол 2013 жыл дың дең-
гейі нен 427,1 мл рд. тең ге ге жо ға ры. 2015 жә не 
2016 жыл да рын да сәй ке сін ше кі ріс тер тү сім де-
рі (транс ферт тер ді есеп ке ал ма ған да) ал дың ғы 
жыл дар дең ге йіне қа ра ған да 555,7 жә не 636,8 
мл рд. тең ге ге өсуі жос пар ла на ды. 2014 жыл ға 
рес пуб ли ка лық бюд жет тің шы ғыс та ры ағым да-
ғы жыл дең гейі нен 10,1% өсіп, 6 715,4 мл рд. тең-
ге кө ле мін де жос пар лан ған. 2015 жы лы ал дың-
ғы жыл дең гейі нен 7,7%-ға ар тып, 7 234,2 мл рд. 
тең ге, 2016 жы лы – 9,0% ұл ға йып , 7 887,2 мл рд. 
тең ге ні құ рай ды деп бол жа ну да [7].

Өкі ніш ке қарай, мем лек еті міз де бюд жет тік 
қар жы лар дың дұ рыс иге ріл меуі орын алып жа-
та ды. Мә се лен, өт кен 2013 жыл да ғы «рес пуб-

ли ка лық бюд жет ті нақ ты лау жұ мы сы ая сын-
да иге ріл ме ген қа ра жат то лық кө ле мін де ке рі 
қайтарыл мақ шы. Дә лі рек айт сақ, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Ауыл ша ру ашы лы ғы ми ни ст рлі-
гі бо йын ша 9 мл рд. 678 млн. тең ге, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Қар жы ми ни ст рлі гі – 8 мл рд. 
538 млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бі-
лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі – 7 мл рд. 240 млн. 
тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ин ду ст рия 
жә не жа ңа тех но ло гиялар ми ни ст рлі гі – 6 мл-
рд. 345 млн. тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Ден сау лық сақ тау ми ни ст рлі гі – 6 мл рд. 55 млн. 
тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қор ша ған 
ор та ны қор ғау ми ни ст рлі гі – 2 мл рд. 285 млн. 
тең ге, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Қа уіп сіз дік 
ко ми те ті – 1 мл рд. 411 млн. тең ге, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Кө лік жә не ком му ни ка ция-
лар ми ни ст рлі гі – 1 мл рд. 388 млн. тең ге, ал Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ең бек жә не ха лық ты 
әлеу мет тік қор ғау ми ни ст рлі гі – 1 мл рд. 304 млн. 
тең ге ні игер ме ген екен... 

2012 жы лы елі міз бо йын ша 140 мл рд. тең ге 
иге ріл ме се, 2013 жы лы оның мөл ше рі 150 мл рд. 
тең ге ге же тіп ті» [8].  

Іс ке асы ры лып жат қан ша ра лар ға қа ра мас-
тан бюд жет тік жүйе са ла сын да бір не ше проб ле-
ма лар орын алып отыр: 

Бі рін ші ден, бюд жет қа ра жат та ры ның иге-
ріл ме ген қал дық та ры ның бо луы. Оның не гіз гі 
се бе бі ре тін де бюд жет тік бағ дар ла ма әкім ші ле-
рін де гі қар жы лық ме не дж мент дең гейі нің тө мен 
дең гейде бо луымен жә не бюд жет қа ра жат та рын 
алу шы лар дың қар жы лық тәр тіп дең гейі нің тө-
мен ді гі мен тү сін ді рі ле ді. 

Екін ші ден, бюд жет қа ра жат та ры ның мақ сат-
сыз пай да ла ны луы. Осы тұс та көп те ген құ қық 
бұ зу шы лық тар, оның ішін де қыл мыс тық іс-әре-
кет тер дің орын алуы кең етек алып отыр. 

Үшін ші ден, мем ле кет тік са тып алу лар ту ра-
лы заң ды лық тың бұ зы луы. 

Ке ле сі бір мә се ле, бюд жет ті ба қы лау елі міз-
де қа лай жүр гі зі ліп жа тыр?! Бұл рет те са ны көп 
тек се ру ші лер дің жұ мы сын да бел гі лі бір мүд-
де лер дің қақ ты ғы сы бар еке нін жоқ қа шы ға ру-
ға бол майды, өкі ніш ке қа рай, мұ ны бә рі бір дей 
көр се де көр ме ген сіп, жа най өт кен ді қа лай ды. 
Бұл не ге бай ла ныс ты де ген мә се ле ге ке ле тін 
бол сақ, Үкі мет тің бюд жет қа ра жат та рын өзі бө-
ле тін ді гі мен жә не олар дың жұм салуын  да Қар-
жы ми ни ст рлі гі нің Қар жы лық ба қы лау жә не 
мем ле кет тік са тып алу ко ми те ті нің аты нан өзі 
ба қы лайт ын ды ғы мен бай ла ныс ты еке нін айтуға 
тиіс піз. Сырт қы жә не іш кі ба қы лауды жү зе ге 
асы ру жө нін де гі өкі лет тік тер ді заң на ма лық бө-
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лу дің әл сіз ді гі сал да ры нан жұ мыс ба ры сын да бі-
рін-бі рі қайталау эле ме нт те рі орын алып отыр. 
Атап айт қан да, Қар жы ба қы лау ко ми те ті заң 
бо йын ша іш кі ба қы лау қыз ме ті бо ла оты рып, іс 
жү зін де жер гі лік ті бюд жет тер дің орын далуы-
н ың іш кі ба қы ла уын  да жү зе ге асы ра ды, сөй - 
т іп, мәс ли хат тар дың тек се ру ко мис сияла ры ның 
функ цияла рын ал мас ты ру мен айна лы са ды.

Оның үс ті не бү гін де мем ле кет тік қар жы ба-
қы лау ор ган да рын да қа лып та сып отыр ған штат-
тық құ ры лы мы мен са ны да бір-бі рі не ба ра-бар 
емес. Мә се лен, Есеп ко ми те ті қыз мет кер ле рі нің 
са ны 70 адам ды, яғ ни бар лық ба қы лаушы қыз-
мет кер лер са ны ның 4,7 пайы зын құ рай ды. Бар-
лық дең гейде гі мәс ли хат тар дың тек се ру ко мис-
сияла ры мү ше ле рі нің са ны – 287 адам (19,3%). 
Қар жы лық ба қы лау ко ми те тін де – 1051 адам 
(70,8%), ор та лық мем ле кет тік ор ган дар дың іш-
кі ба қы лау қыз ме тін де – 77 адам (5,2%). Мі не, 
сырт қы жә не іш кі ба қы лау ор ган да рын да қыз-
мет іс тейт ін дер са ны ның нақ осы лай ша қа лып-
та суы іш кі ба қы лаудың заң на ма мен өзі не бе ріл-
ген өкі лет тік тер ді то лық қан ды жү зе ге асыр уына 
мүм кін дік бер мей ке ле ді.

Мы на бір фак ті нің өзі на зар ауда ру ға тұ ра-
ды. Тек қа на 2005 жыл дың өзін де қар жы ба қы-
лау ор ган да ры бе тін аш қан заң бұ зу шы лық тар 
са ны 2004 жыл мен са лыс тыр ған да үш есе ден 
ас там дер лік, яғ ни 28,7 мил лиард тең ге ден 87,2 
мил лиард тең ге ге де йін  ұл ғай ды. Ал осы орай-
да Қар жы ми ни стр лі гі нің Қар жы ба қы лау жә не 
мем ле кет тік са тып алу ко ми те ті са ны жа ғы нан 
ең ірі мем ле кет тік ба қы лау ор ган да ры ның бі рі 
бо ла тұ ра, Есеп ко ми те ті не қа ра ған да заң бұ зу-
шы лық тар ды 1,7 есе кем аш ты.

Жо ға ры қар жы ба қы лау ор ган да ры ның ха-
лы қа ра лық ұйымы на (ЖҚБОХҰ) мү ше ел дер-
дің тә жі ри бе сін зер де леу мем ле кет тік қар жы 
ба қы лаудың олар дың ба сым көп ші лі гін де сырт-
қы жә не іш кі бо лып бө лі не ті нін көр се тіп отыр. 
Ха лы қа ра лық тә жі ри бе де бюд жет тік үде ріс ті 
сырт қы қар жы лық ба қы лау құ зы ре ті не кі ре тін 
мем ле кет тік ор ган ды бел гі леу үшін қар жы лық 
ба қы лаудың жо ға ры ор га ны (ҚБЖО) де ген бір 

із ге тү сі ріл ген атау пай да ла ны ла ды. ҚБЖО-ның 
қыз ме ті кей бір ел дер де ар найы заң на ма мен, тіп-
ті конс ти ту циялық заң дар мен рет те ле ді. Көп те-
ген да мы ған ел дер де мем ле кет тік қа ра жат тар-
ды жұм сау ауди ті мен қа тар, кі ріс тер ді есеп теу, 
жи нау жә не жұм сау дың бар лық ас пек ті ле рі нің 
ауди ті де жү зе ге асы ры ла ды. Бұл орай да олар-
дың бюд жет ке қо сыл ған-қо сыл ма ға ны на қа ра-
мас тан, мем ле кет тің бар лық кі ріс те рі мен шы-
ғыс та ры ау дит тік тек се ру ге жа та ды.

Со ны мен қа тар, «2015-2019 жыл дар ға ар-
нал ған әлеу мет тік-эко но ми ка лық да му бол жам-
да рын жә не Мем ле кет бас шы сы ның Қа зақ стан 
хал қы на ар нал ған «Нұр лы Жол – Бо ла шақ қа 
бас тар жол» ат ты Жол да уын да бе ріл ген тап сыр-
ма лар ды ес ке ре оты рып, 2015-2017 жыл дар ға 
ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет бол жам да ры 
қайта қа рал ды. 2015 жы лы рес пуб ли ка лық бюд-
жет кі ріс те рі 4 159,5 мил лиард тең ге со ма сын да 
(бюд жет жо ба сы мен са лыс тыр ған да 178,9 мил-
лиард тең ге ге аз), 2016 жы лы 4 606,2 мил лиард 
тең ге (147,3 мил лиард тең ге ге аз), 2017 жы лы 
4 971,7 мил лиард тең ге (176 мил лиард тең ге-
ге аз) бо ла ды деп бол жа нып отыр», – де ді Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық эко но ми ка 
ми ни ст рі Ер бо лат До саев [9]. Оның айт уын ша, 
рес пуб ли ка лық бюд жет кі ріс те рін де 2015 жы лы 
Ұлт тық қор дан 707,5 мил лиард тең ге кө ле мін-
де, 2016 жы лы 372,5 мил лиард тең ге кө ле мін де, 
оның ішін де: 1 трил лион тең ге шең бе рін де екін-
ші транш ша ра ла рын іс ке асы ру ға (2015 жы лы 
– 360,0 мил лиард тең ге); Мем ле кет бас шы сы-
ның Қа зақ стан хал қы на ар нал ған «Нұр лы Жол 
– Бо ла шақ қа бас тар жол» Жол да уын да айт ыл ған 
тап сыр ма лар ды іс ке асы ру ға (2015 жы лы – 347,5 
мил лиард тең ге, 2016 жы лы – 372,5 мил лиард 
тең ге) мақ сат ты транс ферт тер ді тар ту ес ке рі ліп 
отыр. Бюд жет тің ке сім ді тап шы лы ғы 2015-2017 
жыл дар ға ар нал ған рес пуб ли ка лық бюд жет жо-
ба сын да көр се тіл ген кө лем де сақ тал ды. 

Ке ле шек те елі міз де гі бюд жет тік жос пар-
лаудың дұ рыс, әрі са па лы жа са луы, мем ле кет тің 
қар жы саяса ты ның әлем са хы на сы тө рін де бе де-
лін арт ты ра ты ны сөз сіз. 

Әде биет тер

1  «Нұр лы жол – бо ла шақ қа бас тар жол» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә.На зар баев тың 2014 жыл 11 
қа ра ша да ғы Қа зақ стан хал қы на Жол дауы. //www.akorda.kz.

2 Ху дя ков А.И. Фи нан со вое пра во Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Осо бен ная час ть: Учеб ник. – Ал ма ты: ТОО «Из да тель ст во 
«НОР МА-К», 2002. – 344 с. 

3. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет ко де сі. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2008 жыл 4 жел тоқ сан да ғы N 95-IV Ко-
дек сі //adilet.zan.kz. 
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Бюд жет тік жос пар лауды құ қық тық рет теу дің кей бір сұ рақ та ры 

4  «Қа зақ стан – 2050»: Ст ра те гиясы қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси ба ғы ты. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре-
зи ден ті – Ел ба сы Н.Ә.На зар баев тың Қа зақ стан хал қы на Жол дауы.  – Ал ма ты: ЮРИСТ, 2013. – 44 б. 

5 Сар таев С.С., Най ман баев С.М. Бюд жет тік құ қық: Оқу құ ра лы. – Ал ма ты: Же ті жар ғы. 2006. – 360 бет.
6 2013 жыл ғы 26 мау сым да ғы «Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жа ңа бюд жет саяса ты ның тұ жы рым да ма сы» ат ты Қа зақ-

стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің №590 Жар лы ғы http://www.akorda.kz.
7 «2014-2016 жыл дар ға ар нал ған Рес пуб ли ка лық бюд жет ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2013 жыл ғы 3 жел-

тоқ сан да ғы №148-V За ңы http://www.akorda.kz. 
8 «Иге ріл ме ген қар жы да есеп жоқ» // Да ла мен қа ла га зе ті, 6 қа ра ша 2013 жыл.
9 «2015-2017 жыл дар ға ар нал ған бюд жет ту ра лы заң жо ба сы ма құл дан ды» //kaz.tengrinews.kz.
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Аман га лиева А.З.

Фак то ри нг тің ар тық шы лы ғы 
жә не фак то ринг қыз ме тін  
рет тейт ін ҚР заң на ма сын  

же тіл ді ру мә се ле ле рі

Ма қа ла ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы лан ды ру дың бір тү рі фак
то ринг қыз ме тін құ қық тық рет теу ге ар нал ған. Ав тор фак то ринг қыз
ме ті нің ар тық шы лық та рын тал дап, оны құ қық тық рет теу ді же тіл ді ру 
қа жет ті лі гін не гіз дейді. Ма қа ла да фак то ринг шар ты на ар нал ған ҚР 
Аза мат тық ко дек сі нің нор ма ла ры тал да на ды жә не фак то ринг қа
ты нас та рын рет тейт ін ұлт тық заң на ма нор ма ла ры ның ха лы қа ра лық 
құ қық тық ак ті лер ге сәй кес ті гі зерт те ле ді. Ма қа ла да фак то ри нг ті құ
қық тық рет теу ді же тіл ді ру жол да ры қа рас ты ры ла ды. Со ның ішін де 
фак то ринг қыз ме тін рет тейт ін ҚР заң на ма сын же тіл ді ру ту ра лы ұсы
ныс тар, пі кір лер қор ға ла ды.

Түйін сөз дер: фак то ринг, ҚР заң на ма сы, ақ ша лай та лап ты бе ріп 
қар жы лан ды ру, шарт, фак то ри нг тік қа ты нас тар.

Amangaliyeva A.Z.

Advantages of factoring and 
improvement of legislation of 

Kazakhstan regulating factoring 
activities

This article deals with the legal regulation of one of the types of financ
ing against the assignment of a monetary claim – factoring. The author 
analyzes the advantages of factoring, substantiates the need to improve 
the legal regulation of factoring. The article analyzes the norms of the Civil 
Code of the Republic of Kazakhstan, devoted to factoring agreement and 
is considered the ratio of national legislation regulating factoring relation
ship with international legal acts.The paper presents the ways of improving 
the legal regulation of factoring. Also given the arguments, proposals on 
improvement of legislation of Kazakhstan regulating factoring activities.

Key words: factoring, the legislation of Kazakhstan, financing against 
the assignment of a monetary claim, contract, factoring relationship.

Аман га лиева А.З.

Преиму ще ст ва фак то рин га  
и воп ро сы со вер шенс тво ва ния 

за ко но да тель ст ва РК,  
ре гу ли рующего фак то рин го вую 

дея тель ность

Дан ная статья пос вя ще на пра во во му ре гу ли ро ва нию од но го из 
ви дов фи нан си ро ва ния под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния – фак
то рин га. Ав тор ана ли зи рует преиму ще ст ва фак то рин го вой дея тель
ности, обос но вы вает необ хо ди мос ть со вер шенс тво ва ния пра во во го 
ре гу ли ро ва ния фак то рин га. В статье ана ли зи руют ся нор мы Граж данс
ко го ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан, пос вя щен ные до го во ру фак то
рин га, и расс мат ри вает ся соот но ше ние на циональ но го за ко но да тель
ст ва, ре гу ли рующе го фак то рин го вые от но ше ния с меж ду на род ны ми 
пра во вы ми ак та ми. В статье при ве де ны спо со бы со вер шенс тво ва ния 
пра во во го ре гу ли ро ва ния фак то рин га. Так же при ве де ны до во ды, 
пред ло же ния по воп ро сам со вер шенс тво ва ния за ко но да тель ст ва РК, 
ре гу ли рующего фак то рин го вую дея тель ность.

Клю че вые сло ва: фак то ринг, за ко но да тель ст во РК, фи нан си ро
ва ние под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния, до го вор, фак то рин го вые 
от но ше ния.
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Қа зақ мем ле кет тік қыз дар пе да го ги ка лық уни вер си те ті,  

Қазақстан Республикасы, Ал ма ты қ.  
Е-mail: ayzhan.amangalieva@mail.ru

Фак то ринг айна лым да ғы қар жы құ рал да рын кең кө лем де 
то лық ты ру ға, тауар мен қыз мет тер ді са ту кө ле мін ке ңейтуге, 
де би тор лар мен жұ мыс та үнем деу ге мүм кін дік бе ре тін биз нес ті 
да мы ту дың ке шен ді жә не көп қыр лы құ ра лы бо лып та бы ла ды. 
Кә сіп кер бо рыш тар дың то лық қайтарылуына де йін , фак то ринг 
ар қы лы алын ған ақ ша құ рал да рын биз нес ті одан әрі да мы ту 
үшін пай да ла ну ға мүм кін дік ала ды. 

Фак то ри нг тің ең бас ты ар тық шы лы ғы – ол ке піл ді та лап ет-
пейт ін қар жы құ ра лы, ол кі ші жә не ор та ком па ниялар дың кең 
ауқы мы на қол же тім ді. Фак то ри нг тің бан кі лік не сиелеу ден не-
гіз гі идеоло гиялық ерек ше лі гі мы на да: фак то ри нг тік қар жы-
лан ды ру дың кө ле мі ком па нияның бо ла шақ та быс та ры на бай-
ла ныс ты, ал не сиенің кө ле мі бо рыш қор дың жақ сы қар жы лық 
жағ дайы мен ке піл за ты тү рін де кө рі ніс та ба тын, бұ рын ғы та-
быс та ры на тәуел ді. Не сиенің кө ле мі әр қа шан да ке піл кө ле мі-
мен шек те ле ді (ке піл дің құ ны не сие кө ле мі нен екі есе үл кен бо-
луы мүм кін), ал фак то ри нг тік қар жы лан ды ру кө ле мі са ты лым 
кө ле мі не бай ла ныс ты жә не сон дық тан фак то ринг са ты лым ды 
ұл ғайтудың ең ба тыл жос пар ла рын ре су рс тар мен қам та ма сыз 
ете ала ды. 

Осы ма ңыз ды қа сиеті ар қа сын да фак то ри нг тік қар жы лан-
ды ру – қар жы лан ды ру дың өз ге көз де рі қолже тім сіз бо ла тын, 
кі ші жә не ор та кә сі по рын дар үшін жақ сы мүм кін дік бо лып 
та бы ла ды. Осын дай кә сі по рын дар та ра пы нан қар жы лан ды ру-
ға де ген сұ ра ныс тың қа на ғат тан ды рыл мауы ке ле шек те Қа зақ-
стан да фак то ри нг тің тез дам уын ың ке пі лі бо ла ды.

Фак то ри нг тің ке ле сі ар тық шы лы ғы – ол са ты лым кө ле мін 
ұл ғайтудың мақ сат ты құ ра лы. Ол клиент тер ге тө лем ді ке йін-
ге қал ды ру ды ұсы ну ға мүм кін дік бе ре ді, ал бұл ком па нияның 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гі нің ма ңыз ды ре су рс та ры ның бі рі, се бе бі 
жо ға ры бә се ке лес ті гі бар на рық тар да ба ға ны тө мен де ту мүм кін 
бол ма ған жағ дай лар да, тек тө лем ді ке йін ге қал ды ру ды ұсы ну 
жал ғыз ар тық шы лық бо лып са на ла ды.

Фак то ри нг тің ке ле сі ма ңыз ды, бі рақ көр нек ті емес ар тық-
шы лы ғы – оның ба ға сы. Фак то ри нг тік қар жы лан ды ру дың ба-
ға сы 18%-21% сый ақы ны құ рай ды. Фак то ри нг тік қар жы лан ды-
ру дың ба ға сы на бі рін ші ке зек те клиент ке көр се ті ле тін қыз мет 
түр ле рі нің жиын ты ғы әсер ете ді. Со ны мен қа тар, сый ақы дең-

ФАК ТО РИ НГ ТІҢ  
АР ТЫҚ ШЫ ЛЫ ҒЫ  

ЖӘ НЕ ФАК ТО РИНГ 
ҚЫЗ МЕ ТІН РЕТ ТЕЙТ ІН 

ҚР ЗАҢ НА МА СЫН  
ЖЕ ТІЛ ДІ РУ  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Фак то ри нг тің  ар тық шы лы ғы  жә не фак то ринг қыз ме тін рет тейт ін ҚР заң на ма сын  же тіл ді ру  мә се ле ле рі

ге йіне клиент биз не сі нің кө ле мі мен бе рі ле тін 
де би тор лық бе ре шек тің са па сын ба ға лау да әсер 
ете ді [1]. 

Со ны мен бір ге, фак то ринг қыз ме ті нің ба-
ға сы ерек ше лік те рі не на зар ауда ру қа жет. Фак-
то ри нг тің ке шен ді қыз мет (де би тор лық бе ре-
шек ті бас қа ру, тәуе кел дер ді жа бу, кон сал тинг 
жә не т.б.) бо лып са на ла ты ны на бай ла ныс ты, ол 
не сиеге қа ра ған да қым бат бо лып ке ле ді (фак-
то ринг ком па ниясы мен – қар жы аген ті мен бе-
ріл ген қыз мет ті ал ға ны үшін бел гі лі бір ко мис-
сия алы на ды). Бе ріл ген ас пект кі ші кә сіп кер лік 
суб ъек ті ле рі үшін бел гі лі бір кем ші лік бо лып 
та бы ла ды, се бе бі олар үшін фак то ринг бо йын-
ша қыз мет тер дің ба ға сы өте жо ға ры бо луы мүм-
кін. Со ны мен бір ге, кі ші биз нес ком па нияла рын 
не сиелеу де Қа зақ стан да бір ша ма қиын дық пен 
жү зе ге аса ды: банк тер кі ші биз нес суб ъек ті ле-
рі не се нім сіз дік біл ді ре ді, ал кі ші биз нес ком па-
нияла рын да кө бі не өтім ді ке піл зат жә не се нім ді 
ке піл бо лу шы лар та бы ла бер мейді. Одан бас қа, 
сәй ке сін ше, фак то ринг start-up ком па нияла ры 
үшін де жа ра май ды.

Фак то ри нг тік опе ра циялар дың ке ле сі дей 
жағ дай лар да жа сал майтынын ес ке ру қа жет:

– же ке тұл ға лар дың қа рыз дық мін дет те ме ле-
рі бо йын ша;

– бюд жет тік ме ке ме лер дің қоя тын та лап та ры 
бо йын ша;

– банк тің не сиелеу ден алы нып тас тал ған не-
ме се тө лем қа бі ле тін сіз деп та ныл ған кә сі по рын-
дар мен ұйым дар дың мін дет те ме ле рі бо йын ша;

– кә сі по рын дар дың фи ли ал да ры не ме се 
бө лім ше ле рі нің мін дет те ме ле рі бо йын ша [2, 
357  б.]. 

Шы нын да да, фак то ри нг тің не сие ал дын-
да бір не ше ар тық шы лық та ры бар еке ні ай дан 
анық. Қа зақ стан қар жы на ры ғын да фак то ринг 
қыз ме тін ал ғаш 2009 жы лы бас та ған «First 
Factoring Company» ЖШС рес ми сайт ын да фак-
то ринг жә не оның ар тық шы лық та ры жө нін де 
ке ле сі дей мә лі мет бе ріл ген. Қа зір де фак то ринг 
– бұл де би тор лық бе ре шек ті бер ге ні үшін фак-
тор дың клиент ке көр се те тін, тауар же кі зі лі мін 
қар жы лан ды ру, не сие тәуе кел де рін сақ тан ды-
ру, де би тор лық бе ре шек жағ дайы ның есе бі жә-
не жүйелі түр де тиіс ті есеп тер ді клиент ке та-
быс ету, сон дай-ақ де би тор лар мен жұ мыс жә не 
тө лем нің уа қыт ты лы ғын ба қы лауды қам ти тын 
қар жы лық қыз мет тер ке ше ні. 

Фак то ри нг тің са тып алу шы үшін ар тық шы-
лы ғы:

– тауар лық не сиені алу (тө лем ді ұзақ мер зім-
ге ке йін  қал ды ру);

– са тып алу кө ле мін ке ңейту;
– на рық та ғы по зи циялар ды ны ғайту;
– айна лым құ рал да рын тиім ді пай да ла ну;
Фак то ри нг тің тауар бе ру ші үшін ар тық шы-

лы ғы:
– ке піл жә не ке піл бо лу шы лық ты ұсын бай 

айна лым құ рал да рын тол ты ру дың жай мүм кін-
ді гі;

– са тып алу шы лар үшін тө лем шарт та ры ның 
тиім ді жағ дайла рын ұсы ну;

– са ту кө ле мін ұл ғайту, жә не та быс тың ұл-
ғаюы;

– ба ланс құ ры лы мын жақ сар ту;
– де би тор та ра пы нан тө ле меу жағ да йын да 

шы ғын дар дан сақ тан ды ру [3].
Соң ғы кез де рі фак то ринг на рық та ғы бә се ке-

лес тер ге қар сы кү ре су дің қуат ты құ ра лы ре тін-
де қол да ны ла ды. Фак то ри нг тік ком па ниялар дың 
қыз мет те рін пай да ла на тын ұйым дар тү сім дер-
де гі тап шы лық ты фак то ринг кө ме гі мен жоя 
оты рып, өзі нің тау ар ла ры мен қыз мет те рі үшін 
сал мақ ты тө лем мер зі мін ке йін ге қал ды ру лар ды 
ұсы на ала ды. 

Са тып алу шы лар ға тауар тө ле мі нің же ңіл-
дік ті жағ дайла рын (тө лем мер зі мін ке йін ге қал-
ды ру ды) ұсы на оты рып, тауар бе ру ші фак то ринг 
кө ме гі мен са ту кө ле мін де, са тып алу шы лар са-
нын да өсі ре ала ды, сон дай-ақ жет кі зі ле тін тауар 
құ ны нан қар жы лық қам қор шы лық алу мүм кін ді-
гі не ие бо ла ды, ал ол өз ке зе гін де қар жы құ рал-
да ры ның айна лы мын же дел де те ді.

Фак то ринг тауар лық не сиені алу ға (са ту шы 
тау ар ды бел гі лі ке піл дік тер мен тө лем ді ке йін-
ге қал ды ру шар ты мен жет кі зе ді), са па сыз тауар 
алу тәуеке лі нен құ ты лу ға, са тып алу кө ле мін ұл-
ғайтуға жә не бә се ке ге қа бі лет ті лік ті жақ сар ту ға, 
қар жы құ рал да ры ның айна лы мын же дел де ту ге 
мүм кін дік бе ре ді. Фак то ри нг тің не гіз гі ар тық-
шы лық та ры на тө лем паз дық ты, рен та бель дікті 
жә не кі ріс ті ұл ғайту, де би тор лық бе ре шек ті 
қол ма-қол ақ ша ға ай нал ды ру, де би тор лар та ра-
пы нан тө лем мер зім де рі нен тәуел сіз бо лу, айна-
лым кө лем де рін ке ңейтуді жат қы за ды. Осы ның 
бар лы ғы ком па нияның та быс ты лы ғын арт ты ру-
ға жә не оның өз ка пи та лын үнем деу ге сеп ті гін 
ти гі зе ді.

Алай да, өкі ніш ке қарай, қа зір гі кез де Қа зақ-
стан да ғы фак то ринг баяу да му да. Қа зақ стан дық 
эко но мист ға лым Ж.К. Жо ра баева ның пі кі рін ше: 
«бұл, бі рін ші ке зек те, банк тер дің тұ рақ сыз дық 
жағ да йын да ақ та луы қиын жо ға ры тәуе кел жүк-
теп отыр ған дық та ры мен бай ла ныс ты. Ал екін-
ші се бе бі – бұл фак то ри нг тік не сиелеу не дәуір 
тиім ді бо лып та бы ла тын эко но ми ка ның нақ ты 
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сек то ры ның жет кі лік сіз да муы». Со ны мен бір ге 
ол Қа зақ стан да фак то ри нг тің ке ле ше гі бар деп 
есеп тейді: «Бі рақ біз дің эко но ми ка мыз тұ рақ-
та ну тен ден циясы на жә не өн ді ріс тің бар лық са-
ла ла ры ның да му по тен циалы на ие. Әри не, эко-
но ми ка ның тұ рақ та нуымен бір ге фак то ринг те 
кә сі по рын дар ды не сиелеу дің ерек ше фор ма сы 
ре тін де қар қын ды да ми ды деп сен гі міз ке ле ді. 
Бұл оған қа ты са тын бар лық та рап тар үшін тар-
тым ды бо лар еді» [4, 99 б.].

Біз дің пі кі рі міз ше, фак то ри нг тің қар қын ды 
дам уын  қол дау үшін оның тиіс ті құ қық тық не-
гі зін қа лып тас ты ру, фак то ринг қа ты нас та рын 
рет тейт ін заң на ма ны же тіл ді ру ша ра ла рын қа-
рас ты ру қа жет. Атап өте тін бол сақ, фак то ри нг ті 
құ қық тық рет теу ді же тіл ді ру ке ле сі дей мүм кін-
дік тер бе ре ді:

– ақ ша лай та лап ты өз қол да ны лу про це сін де 
бол жан байт ын өз ге ріс тер ге ұшы ра майт ын, ба ға-
лы қа ржы лық ак тив ке ай нал ды ру;

– фак то ри нг ті тәуеке лі жо ға ры жә не тиі сін-
ше клиент тер үшін де ба ға сы қым бат қар жы лық 
қыз мет тер қа та ры нан шы ға ру;

– фак то ринг кө ме гі мен өз да муы үшін айна-
лым құ рал да рын ала ала тын клиент тер мен са ла-
лар дың шең бе рін бір ша ма ке ңейту;

– ұлт тық тауар бе ру ші лер ге, со ның ішін де 
ха лы қа ра лық на рық тар ға шы ғу мақ са тын көз-
дейт ін тауар бе ру ші лер ге же дел өсу ді қам та ма-
сыз ету.

Фак то ринг ту ра лы Қа зақ стан заң на ма сын 
же тіл ді ру мә се ле сін де ха лы қа ра лық тә жі ри бе-
нің озық үл гі ле рін қол да ну да үл кен ма ңыз ға ие. 
Осы мақ сат тар да 2011 жы лы 19-20 ма мыр да Қа-
зақ стан ның Жо ғар ғы Со ты, Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пре зи ден ті нің жа нын да ғы Мем ле кет тік 
бас қа ру ака де миясы ның Сот Тө ре лі гі инс ти ту-
ты жә не АҚШ-тың Ха лы қа ра лық да му агент ті гі 
(ЮСАИД) бір ле сіп «Сақ тан ды ру, фак то ринг жә-
не фран чай зинг шарт та ры нан туын дайт ын зиян-
ның ор нын тол ты ру дың ак ту альді мә се ле ле рі» 
та қы ры бы на ха лы қа ра лық ғы лы ми-тә жі ри бе лік 
се ми нар өт кіз ді. Осы се ми нар ға ҚР Пре зи ден-
ті нің жа нын да ғы Мем ле кет тік бас қа ру ака де-
миясы ның Сот Тө ре лі гі инс ти ту ты ның ғы лы ми 
қыз мет кер ле рі, ҚР судьяла ры, РФ Сот тө ре лі гі 
Ака де миясы ның са рап шы ла ры жә не ЮСАИД 
өкіл де рі қа ты сып, се ми нар та қы ры бы бо йын ша 
заң на ма ның ҚР сот та ры мен қол да нылуын  тал-
қы ла ды. Се ми нар ма те ри ал да ры не гі зін де оған 
қа ты су шы лар фак то ринг шар ты бо йын ша ке ле-
сі дей ұсы ныс тар ұсын ды: 

– ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы лан ды ру шар-
тын та лап ету құ қы ғын бе ру ту ра лы өз ге шарт-

тар дан ажы ра ту мақ са тын да ақ ша лай та лап ты 
бе ріп қар жы лан ды ру ға дә лі рек анық та ма бе ру. 
Он дай бел гі лер ре тін де бо луы мүм кін: қа ты-
нас тар дың со зыл ма лы си па ты, қар жы аген ті нің 
қар жы лан ды ру дан бас қа, та ғы өз ге қыз мет тер ді 
көр се туі (бе ре шек есе бін жүр гі зу, бе ре шек ті ин-
кас са лау, клиент тәуе кел де рін сақ тан ды ру).

– бе ріл ген шарт бо йын ша қар жы аген ті мен 
клиент ара сын да ғы қа ты нас тар ды анық, дә лі рек, 
анық тау. Атап айт қан да, клиент тің та лап ету құ-
қы ғын бе ру бо йын ша өз мін дет те рін орын дау 
тәр ті бі ту ра лы; қар жы аген ті нің қыз ме ті не ақы 
тө леу жә не клиент тің бе ріл ген ақ ша құ рал да рын 
пай да лан ға ны үшін пайыз дар тө леуі ту ра лы; 
қар жы аген ті нің жа уап кер ші лі гі ту ра лы жә не 
т.б. мә се ле лер ше шіл ме ген.

– бе ріл ген шарт пә ні бо луы мүм кін мін дет-
те ме лер шең бе рін ке ңейту, қар жы аген ті мен 
клиент тің өза ра құ қық та ры мен мін дет те рін рет-
теу қа жет;

– қар жы аген ті нің клиент ке көр се те тін қыз-
мет те рі нің ақы лы ғы ту ра лы ере же лер ді аны ғы-
рақ, дә лі рек бел гі леу қа жет [5, 128 б.]. 

Айта ке тер лік жайт , ҚР Аза мат тық ко дек сі 
(ҚР АК) қа был дан ған нан бе рі ақ ша лай та лап ты 
бе ріп қар жы лан ды ру инс ти ту тын рет тейт ін ҚР 
АК 37 та рауы ның бар лық бап та ры ның іші нен 
бір бап қа на (738-1 б.) өз гер тіл ген [6]. Со ны мен 
бір ге, эко но ми ка ның ин но ва циялық мо де лін құ-
ру елі міз де да мы ған жә не ха лы қа ра лық дең гейде 
бә се ке ге қа бі лет ті қар жы жүйе сін құ ру ды та лап 
ете ді, ал ол өз ке зе гін де заң на ма мен тиіс ті дең-
гейде рет тел ген қар жы инс ти тут та рын сыз тиім-
ді қыз мет жа сай ал май ды. Са рап шы лар айт уы 
бо йын ша, фак то ринг опе ра цияла ры ая сын да ғы 
құ қық тық қа ты нас тар ды рет тейт ін заң на ма эко-
но ми ка қа жет ті лік те рі не сай кел мейді жә не же-
тіл ді ру ді қа жет ете ді. Біз дің пі кі рі міз бо йын ша, 
тиіс ті аза мат тық-құ қық тық нор ма лар дың же-
тіл ме ген ді гі ең ал ды мен, ақ ша лай та лап ты бе-
ріп қар жы лан ды ру инс ти ту ты ның қа зақ стан дық 
қар жы на ры ғы үшін де, аза мат тық құ қық үшін 
де мүл де жа ңа бо луымен бай ла ныс ты. 

Сон дық тан біз, қа зір гі қол да ныс та ғы АК 
37-та рауы бел сен ді да мып ке ле жат қан фак то-
ринг на ры ғы ның жағ дайла ры на сәй кес кел мейді 
жә не қайта қа рауды қа жет ете ді деп есеп тей міз: 
фак то ринг пен ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы лан-
ды ру дың өз ге түр ле рі нің ара сын анық ажы ра ту, 
шарт тың елеу лі ере же ле рін анық тау, шарт пә нін 
дә лі рек анық тау жә не құ қық тық қа ты нас тар субь-
ек ті лік құ ра мы ту ра лы мә се ле ні ше шу, на рық-
та жә не ха лы қа ра лық тә жі ри бе де қол да ны ла тын 
фак то ринг түр ле рін заң на ма да көр се ту қа жет.



ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы. №6 (арнайы шығарылым) 2015254

Фак то ри нг тің  ар тық шы лы ғы  жә не фак то ринг қыз ме тін рет тейт ін ҚР заң на ма сын  же тіл ді ру  мә се ле ле рі

Бі рін ші ден, фак то ринг пен ақ ша лай та лап ты 
бе ріп қар жы лан ды ру дың өз ге түр ле рі нің ара сын 
анық ажы ра ту үшін заң на ма да оны си пат тайт ын 
өзі не тән бел гі ле рін анық әрі то лық қа рас ты ру 
қа жет деп есеп тей міз. Қа зір гі ҚР АК қа рас ты-
рыл ған ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы лан ды ру 
(фак то ринг) шар ты ха лы қа ра лық тә жі ри бе де 
қол да ны ла тын фак то ринг опе ра циясы ның мә-
нін то лы ғы мен аш пай ды. Се бе бі, қол да ныс та-
ғы ҚР АК 37-та ра уын да бел гі лен ген фак то ринг 
шар ты ұғы мы Ха лы қа ра лық фак то ринг ту ра лы 
1988 ж. УНИД РУА Кон вен ция сын да көз дел ген 
фак то ринг шар ты анық та ма сы мен то лық сәй кес 
кел мейді. Фак то ри нг ті ақ ша лай та лап ты бе ріп 
қар жы лан ды ру дың өз ге түр ле рі нен ажы ра ту, яғ-
ни фак то ринг шар тын та лап ету ді бе ру ту ра лы 
шарт тар дан ерек ше леу үшін жә не фак то ри нг ті 
отан дық қар жы на ры ғын да то лық қан ды қар жы-
лық қыз мет ре тін де ор нық ты ру мақ са тын да ҚР 
АК 37 та рауы 729-ба бын өз гер ту қа жет деп са-
най мыз. Жа ңа мә тін де «ақ ша лай та лап ты бе ріп 
қар жы лан ды ру (фак то ринг) шар ты бо йын ша бір 
та рап (клиент) екін ші та рап қа (қар жы аген ті не) 
өзі нің үшін ші тұл ға мен (бо рыш қор мен) қа ты-
нас та ры нан туын дайт ын ақ ша лай та лап та рын 
бе ру ге жә не көр се тіл ген қыз мет тер ді тө леуге 
мін дет те не ді, ал қар жы аген ті бе ру ны са на сы бо-
лып та бы ла тын ақ ша лай та лап тар мен бай ла ныс-
ты кем де ген де ке ле сі дей екі әре кет ті жа сауға 
мін дет те не ді:

1) ақ ша лай та лап тар есе бі не клиент ке ақ ша 
құ рал да рын бе ру, со ның ішін де заем не ал дын 
ала тө лем (аванс) ны са нын да;

2) ақ ша лай та лап тар (де би тор лық бе ре шек) 
есе бі бо йын ша клиент ке қыз мет тер көр се ту;

3) ақ ша лай та лап тар ды (де би тор лық бе ре-
шек ті) бас қа ру бо йын ша клиент ке қыз мет көр се-
ту, оның ішін де бо рыш қор лар ға ақ ша лай та лап-
тар ды қою, бо рыш қор лар дан тө лем дер ді жи нау 
жә не ақ ша лай та лап тар мен бай ла ныс ты есеп тер 
жүр гі зу;

4) бо рыш қор лар дың мін дет те ме сін орын-
далуын  қам та ма сыз ету ге қа тыс ты клиент ке 
қыз мет тер көр се ту».

Ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы лан ды ру шар-
ты ның осы бе ріл ген жа ңа анық та ма сы Ха лы қ-
а ра лық фак то ринг ту ра лы 1988 ж. УНИД РУА 
Кон вен циясы ның 1-ба бы нор ма сы мен сәй кес 
ке ле ді [7]. Жә не де фак то ринг опе ра циясы ке зін-
де туын дайт ын бар лық қа ты нас тар ды қам ти ды 
әрі фак то ринг қыз ме ті нің эко но ми ка лық мә нін 
де то лық аша ды. 

Со ны мен қа тар, қар жы аген ті нің клиент ке 
де би тор лық бе ре шек ті әкім ші лік бас қа ру, кү-

мән ді бо рыш тар дан қор ғау жә не т.б. сияқ ты 
қо сым ша қыз мет тер көр се туі фак то ри нг ті же ке 
дер бес қар жы лық қыз мет тү рі ре тін де ерек ше-
лей ді, оның эко но ми ка лық мә нін си пат тайды 
жә не оны жай ақ ша лай та лап ты бе ріп қар жы-
лан ды ру дан ажы ра та ды. Фак то ринг ар тық шы-
лық та рын то лық кө лем де пай да ла ну тек фак то-
ринг шар тын қар жы лан ды ру дан бас қа, бе ріл ген 
шарт пә ні не кі ре тін қо сым ша қыз мет тер көр се ту 
ере же сі мен жа са ған жағ дайда мүм кін бо ла ды. 
Клиент тер ге тек қар жы лан ды ру ды бе ре оты рып, 
қар жы аген ті клиент тің ша ру ашы лық қыз ме ті не, 
іс ке асы ры ла тын тауар жет кі зі лім де рі кө ле мі не, 
де би тор лар тө лем де рі нің есе бі не ба қы лау жа сау 
мүм кін ді гі нен айры ла ды, ал ол қар жы аген ті нің 
тәуе кел де рін арт ты ра ды, со ның ішін де жа рам-
сыз не пай да бол ма ған та лап ету құ қық та рын 
иеле ну тәуе кел де рі.

Екін ші ден, фак то ринг шар ты ның елеу лі ере-
же ле рі ҚР Аза мат тық ко дек сін де нақ ты бел-
гі лен бе ген. Тә жі ри бе де фак то ринг шар ты ның 
елеу лі ере же ле рі ре тін де та ны ла ды: қар жы лық 
қыз мет тер жә не қар жы аген ті иеле не тін ақ ша лай 
та лап тар ту ра лы, шарт ба ға сы ту ра лы ере же лер. 

Шарт тың елеу лі ере же ле рі бол ма ған дық тан 
не ме се он да ғы ере же лер бо йын ша ке лі сім ге кел-
ме ген дік тен шарт тың заң сыз деп та ны луы мә мі-
ле ні заң сыз деп та ны ған дай сал дар лар ға әке ле ді 
[8, 717 б.]. Сон дық тан ҚР АК 37-та ра уын да фак-
то ринг шар ты ның ке ле сі дей елеу лі ере же ле рі нің 
ті зі мін бел гі леу орын ды деп са най мыз.

1) қар жы лан ды ру алу мақ са тын да клиент тің 
қар жы аген ті не бе ре тін ақ ша лай та лап та ры ту-
ра лы ере же; 

2) қар жы лан ды ру со ма сы ту ра лы ере же; 
3) қар жы аген ті сый ақы сы ның кө ле мі ту ра лы 

ере же; 
4) қар жы аген ті нің жа сауға мін дет ті бел гі лі 

бір әре кет те рі, не ме се оның клиент ке қо сым ша 
қыз мет көр се ту мақ са тын да жү зе ге асы ру ға мін-
дет ті бел гі лі бір қыз ме ті ту ра лы ере же.

Атап өту қа жет, ҚР АК-де фак то ринг шар-
ты бо йын ша қар жы аген ті нің көр се те тін қыз ме ті 
үшін сый ақы алу құ қы ғы, сый ақы со ма сы мүл-
де көр се тіл ме ген. Са лыс ты ру үшін, банк тік қыз-
мет көр се ту шарт та ры бо йын ша банк тің көр сет-
кен қыз мет те рі үшін сый ақы алу құ қы ғы ҚР АК 
тиіс ті бап та рын да көз дел ген. Жә не де фак то ринг 
шар тын рет тейт ін ҚР АК 37-та ра уына қар жы 
аген ті нің сый ақы алу ға құ қы ғы ту ра лы нор ма-
ны ен гі зу бе ріл ген шарт тың ақы лы ғын көр се те ді 
деп са най мыз.

Үшін ші ден, қа зақ стан дық заң на ма да ақ ша-
лай та лап ты бе ріп қар жы лан ды ру (фак то ринг) 



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      255

Аман га лиева А.З.

шар ты ның пә ні дәл әрі ай қын анық тал ма ған деп 
есеп тей міз. Қол да ныс та ғы заң на ма бо йын ша, 
фак то ринг шар ты ның пә ні өте күр де лі, бі рін-
ші ден, қар жы аген ті нің клиент ке бе ре тін ақ ша 
құ рал да ры жә не екін ші ден, клиент тің қар жы 
аген ті не бе ре тін тиіс ті ақ ша лай та ла бын қам ти-
ды. Алай да қар жы аген ті нің клиент ке көр се те тін 
қо сым ша қар жы лық қыз ме тін фак то ринг шар ты 
анық та ма сы на тиіс ті өз гер ту лер ен гі зу ар қы лы 
шарт пә ні не жат қы зу ға бо ла ды. Яғ ни, бұл қар-
жы аген ті нің қо сым ша қар жы лық қыз ме тін фак-
то ринг шар ты ның мін дет ті эле мен ті жат қыз ған 
жағ дайда орын алуы мүм кін. 

Со ны мен бір ге фак то ринг шар ты ның пә ні не 
қа тыс ты мә се ле – ол клиент тің қар жы аген ті не 
бе ре тін ақ ша лай та ла бын дә лі рек анық тау. ҚР 
АК 37-та рауы бап та ры ның елеу лі кем ші лі гі фак-
то ринг шар ты бо йын ша бе ру ны са на сы бо лып 
та бы ла тын ке ле шек та лап тар ұғы мы ның анық 
емес ті гі бо лып та бы ла ды. Қол да ныс та ғы ҚР АК 
731-ба бы қар жы лан ды ру ды алу ке зін де гі та лап-
тың екі тү рін қа рас ты ра ды:

1) тө лем мер зі мі бас тал ған, қол да ны лып кел-
ген ақ ша лай та лап;

2) бо ла шақ та туын дайт ын ақ ша алу құ қы ғы – 
ке ле шек те гі ақ ша лай та лап.

Алай да, ҚР АК 731-ба бы мә ті ні нен ке ле шек-
те гі ақ ша лай та лап тар дың нақ ты қан дай та лап-
тар еке ні, жә не олар ға әлі жа сал ма ған шарт тан 
туын дайт ын та лап тар жа та ты нын анық тай ал-
май мыз. 

Қол да ны лып кел ген та лап тар кол лек тор лар 
үшін үл кен эко но ми ка лық қы зы ғу шы лық ту ды-
ра ды. Ал фак то ринг ке зін де бе ру ны са на сы көп 
жағ дайда ке ле шек та лап тар бо лып ке ле ді. Сон-
дық тан тә жі ри бе де фак то ринг ком па ниясы (қар-
жы аген ті) үшін ке ле шек те гі та лап тар ұғы мын 
анық тап алу өте ма ңыз ды: фак то ринг шар ты жа-
сал ған кез ге де йін  туын да ған, бі рақ тө лем мер зі-
мі кел ме ген та лап не ме се әлі туын да ма ған жә не 
фак то ринг шар тын жа сау ке зін де бі рың ғай лан-
ды ру ға бол майт ын та лап. 

Осы ған орай, заң на ма да фак то ринг шар ты 
бо йын ша бе ру ны са на сы бо лып та бы ла тын ақ-
ша лай та лап ты ке ле сі дей бел гі леу дұ ры сы рақ 
бо ла ды:

1) жа сал ған шарт қа не гіз дел ген, тө лем мер-
зі мі кел ген ақ ша лай та лап (қол да ны лып кел ген 
та лап); 

2) жа сал ған шарт не гі зін де не ме се ке ле шек 
шарт не гі зін де туын дайт ын бо ла шақ та ақ ша алу 
құ қы ғы (ке ле шек те гі та лап).

Төр тін ші ден, фак то ринг құ қық тық қа ты-
нас та ры ның суб ъек ті лік құ ра мы мә се ле сін қа-

рас ты рып өтейік. Фак то ринг опе ра цияла рын да, 
әдет те, үш та рап қа ты са ды: клиент ( тауар/қыз-
мет тер ді тө лем мер зі мін ке йін ге қал ды ру шар-
ты мен бе ре тін, қар жы лан ды ру ды қа жет ете тін 
тауар бе ру ші), са тып алу шы жә не фак тор. Заң-
на ма мен клиент ке де, са тып алу шы ға да еш бір 
та лап тар қа рас ты рыл ма ған, алай да біз дің пі кі-
рі міз ше, фак то ри нг ті кол лек тор лық қыз мет пен 
ара лас тыр мау үшін суб ъек ті лік құ рам ды та быс 
та бу мақ са тын да әре кет ете тін тұл ға лар мен шек-
теу ге бо ла ды. Се бе бі, фак то ринг бо йын ша опе-
ра циялар дың бар лық қа ты су шы ла ры пай да та бу 
мақ са тын да әре кет ете тін на рық тың кә сі би қа ты-
су шы ла ры бо лып та бы ла ды. Ал кол лек тор лық 
қыз мет көр се ту де «са тып алу шы» ре тін де әдет-
те, тау ар ды же ке өз ба сы үшін пай да ла ну үшін 
са тып ал ған же ке тұл ға лар бо ла ды. Ха лы қа ра-
лық фак то ринг ту ра лы 1988 ж. УНИД РУА Кон-
вен циясы ның 1-ба бы 2-тар ма ғын да да « тауар бе-
ру ші цес сиона рий ге тауар лар ды са ту бо йын ша, 
не гі зі нен же ке өзі не, от ба сы лық не үй іші не пай-
да ла ну ға са тып алын ған тауар лар ды қос па ған-
да, тауар бе ру ші мен оның тап сы рыс бе ру ші ле рі 
(де би тор ла ры) ара сын да жа сал ған шарт та ры нан 
туын дайт ын, мін дет те ме лік та лап та рын бе руі 
мүм кін не бе руі тиіс» деп бел гі лен ген. 

Со ны мен бір ге, фак то ринг ком па нияла ры-
на клиент та ра пы нан се нім ді лік ті арт ты ру үшін 
заң на ма да ке ле сі дей та лап тар ды көз деу орын ды 
бо ла ды:

– фак тор үшін жар ғы лық ка пи тал дың ең тө-
мен гі мөл ше рін ен гі зу не

– фак то ринг ком па нияла ры ның өзін-өзі бас-
қа ра тын ұйымы на қа ты су.

Мұн дай өз ге ріс биз нес ті жүр гі зу дің ха лы қ-
а ра лық тә жі ри бе сі мен де қа жет етіл ген. Мы са-
лы, фак то ринг ком па нияла ры ның Ха лы қа ра лық 
ас со циациясы (Factors Chain International) мү-
ше ле рі үшін жар ғы лық ка пи тал дың ең тө мен гі 
мөл ше рі 2 млн. ев ро кө ле мін де бел гі лен ген [9]. 
Алай да мұн дай шек теу лер ді ен гі зу Аза мат тық 
ко декс дең ге йін де бе ріл ген мә се ле ні рет теу дің іс 
жү зін де мүм кін емес ті гі мен қиын да ты ла ды. 

Бе сін ші ден, фак то ринг шар ты на ар нал ған 
қа зір гі ҚР АК 37-та ра уын да клиент тің та лап ету 
құ қы ғын бе ру бо йын ша өз мін дет те рін орын дау 
тәр ті бі жә не қар жы аген ті нің жа уап кер ші лі гі 
ту ра лы мә се ле лер жет кі лік ті дең гейде рет тел-
ме ген. Атап айт қан да, та лап ету құ қық та рын 
бі рың ғай лан ды ру ға мүм кін дік бе ре тін, клиент-
тің қар жы аген ті не тиіс ті құ жат тар ды (клиент-
тің де би тор лар мен жа сас қан шарт та ры ның түп-
нұс қа сы, но та ри ал ды куә лан дыр ған нұс қа ла ры, 
шот-фак ту ра лар, жүк құ жат та ры жә не т.б) бе ру 
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Фак то ри нг тің  ар тық шы лы ғы  жә не фак то ринг қыз ме тін рет тейт ін ҚР заң на ма сын  же тіл ді ру  мә се ле ле рі

мін де ті жә не оның осы мін де тін жү зе ге асы ру 
тәр ті бі мүл дем көр се тіл ме ген. Со ны мен бір-
ге, қар жы аген ті нің қар жы лан ды ру бо йын ша өз 
мін де тін жү зе ге асы ру тәр ті бі жә не оның осы 
мін де тін орын да ма ға ны үшін жа уап кер ші лі гі 
бел гі лен бе ген. Заң на ма да ғы осы кем ші лік тер ді 
ҚР АК 37-та ра уына тиіс ті нор ма лар ен гі зу жо-
лы мен тү зе ту мүм кін деп са най мыз.

Ал тын шы дан, бо рыш қор дың қар жы аген ті-
не ақ ша лай та лап ты орын да уына қа тыс ты кей-
бір мә се ле лер анық ты лық ты қа жет ете ді (ҚР АК 
735 б.). Біз дің пі кі рі міз бо йын ша, бо рыш қор ақ-
ша лай та лап тың қар жы аген ті не бе ріл ген ді гі ту-
ра лы жаз ба ша ха бар ла ма ны екі тұл ға дан қа тар 
– қар жы аген ті нен де, клиент тен де алуы тиіс. 
Бұл бо рыш қор дың ақ ша лай та лап тың бе ріл ге-
ні жө нін де тиі сін ше ха бар ла нуы бо лып есеп те-
лі не ді жә не тә жі ри бе де екіұш ты жағ дай лар дың 
орын ал уына жол бер мейді. Со ны мен бір ге, ҚР 
АК 735 б. бо рыш қор дың өті ні ші бо йын ша қар-
жы аген ті нің қи сын ды мер зім де та лап тың бе-
ріл ген ді гі жө нін де дә лел де ме лер ұсы ну мін де ті 
көз дел ген. Алай да ҚР АК 37-та рауы ның 735 б. 
ке йін гі нор ма ла рын да «қи сын ды мер зім» жә не 
«дә лел де ме» ұғым да ры ашыл майды.

Жә не соң ғы мә се ле, ха лы қа ра лық жә не отан-
дық тә жі ри бе де қол да ны ла тын фак то ринг түр-
ле рін заң на ма да бел гі леу қа жет деп есеп тей міз. 
Қа зір гі кез де фак то ри нг тің 4 тү рі ға на ҚР АК 
7-та ра уын да қа рас ты рыл ған: та лап ты қар жы 
агентiнiң са тып алуы ке зін де гі фак то ринг, ақ-
ша лай та лап клиент тің қар жы аген ті ал дын да ғы 
өз мін дет те ме сін орын далуын  қам та ма сыз ету 
мақ са тын да бе рі ле тін фак то ринг, рег ресс құ-
қы ғы бар жә не рег ресс құ қы ғы жоқ фак то ринг. 
Ал ашық жә не жа бық (кон фи ден циал ды) фак то-
ринг, іш кі жә не ха лы қа ра лық фак то ринг, то лық 
сер вис ті жә не агент тік фак то ринг түр ле рі атал-
майды. Ке ле шек те фак то ринг қыз ме ті нің отан-
дық қар жы на ры ғын да ке ңі нен да мы ған кез де, 
кә сіп кер лер дің фак то ри нг тің же ке ле ген тү рін 
таң дау ға қа жет ті лі гі туын да ған жағ дайда фак-
то ри нг тің осы атал ған түр ле рі ҚР за ңна ма сы мен 
то лық рет те ле ді де ген се нім де міз.

Со ны мен бір ге, ақ ша лай та лап клиент тің 
қар жы аген ті ал дын да ғы өз мін дет те ме сін орын-
далуын  қам та ма сыз ету мақ са тын да бе рі ле тін 
жағ дайда ғы фак то ринг тү рі ҚР АК жет кі лік ті 
рет тел ме ген. ҚР АК 37-та ра уын да та лап ты бе-
ру мен қам та ма сыз етіл ген фак то ринг шар ты 
ке зін де клиент тің қар жы аген ті ал дын да ғы өз 
мін дет те ме сін орын да ма ған жағ дайда, клиент тің 
жа уап кер ші лі гі ту ра лы, қар жы аген ті нің осы та-
лап ету құ қы ғы на өн ді ріп алу ды қол да нуы ту ра-
лы нор ма көз дел ме ген. Клиент аген ті ал дын да ғы 
өз мін дет те ме сін орын да ма ған жағ дайда, қар жы 
аген ті нің та лап ету құ қық та рын бо рыш қор ға 
қою не та лап тар ды ке йін  бе ру мүм кін ді гі ті ке-
лей нор ма лар да қа рас ты рыл ма ған. Әри не, бұл 
өте ма ңыз ды әрі тез ара да ше шу ді қа жет ете тін 
проб ле ма емес, алай да та лап ты бе ру мен қам та-
ма сыз етіл ген фак то ринг шар ты та рап та ры ның 
өза ра қа ты нас та ры на анық ты лық бе ріп, фак то-
ри нг тің бұл тү рін кә сіп кер лер мен қол да ну да же-
ңіл дік бе ре ті ні анық.

Со ны мен, фак то ринг ту ра лы ҚР заң на ма сын 
же тіл ді ру жө нін де ұсы ныс та ры мыз ха лы қа ра лық 
жә не ше тел дік тә жі ри бе ні қол да на оты рып, фак-
то ринг қыз ме ті жө нін де гі отан дық заң на ма ны ха-
лы қа ра лық ак ті лер ге жа қын да ту ға ке ліп саяды. 

Жо ға ры да атап өт кен дей, фак то ринг қа ты-
нас та рын құ қық тық рет теу де жә не отан дық заң-
на ма ны же тіл ді ру де ха лы қа ра лық тә жі ри бе ні 
қол да ну үл кен сеп ті гін ти гі зе ді. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Ха лы қа ра лық фак то ринг ту ра лы 
1988 ж. УНИД РУА Кон вен циясы на, 2001 жы-
лы 12 жел тоқ сан да қа был дан ған БҰҰ-ның ха-
лы қа ра лық сау да да де би тор лық бе ре шек ті бе ру 
ту ра лы Кон вен циясы на қо сы луы фак то ри нг тің 
отан дық на рық та же дел дам уына ық пал етіп, 
фак то ри нг тің құ қық тық не гі зін же тіл дір уіне ал-
ғы шарт бо лып та бы ла ды. Ал фак то ринг қа ты-
нас та рын ҚР заң на ма сы мен тиіс ті дең гейде жан-
жақ ты рет теу өз ке зе гін де, шарт та рап та ры ның 
күр де лі құ қық тық қа ты нас та ры на анық ты лық 
бе ріп, тә жі ри бе де бе ріл ген қар жы лық қыз мет ті 
кә сіп кер лер дің ке ңі нен қол дан уына жол аша ты-
ны сөз сіз. 
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Тә лей М.С.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
сaлық қыз ме ті нің тү сі ні гі  

мен мaңы зы

Бұл мaқaлaдa құ қық тық, эко но микaлық, конс ти ту ция лық ғы лым 
тұр ғы сынaн aлғaндa сaлық қыз ме ті нің мaңы зы мен тү сі ні гі aшылғaн. 
Сaлық қыз ме ті не қaтыс ты әртүр лі aвторлaрдың ұстaнымдaры мен 
көзқaрaстaрынa теория лыққұ қық тық тaлдaу жaсaлғaн. Мaқaлaдa 
конс ти ту циялық құ қық ғы лы мы тұр ғы сынaн қaрaстырғaндa сaлық 
қыз ме ті нің біз дің қоғaмдaғы мaңыз ды ор ны мен не гіз гі тү сі ні гі 
aшылғaн. 

Түйін сөз дер: сaлық, бюд жет, қaржы лық құ қық, нормaтив тікқұ
қық тық aкті лер.

Taley M.S.

The value and importance of 
tax services in the Republic of 

Kazakhstan 

In this article the importance of economic, legal, as well as from the 
point of view of science konstituttsionnoy idea of   the importance of tax 
service. An theoretical legal analysis of different positions and opinions of 
the authors on the importance of the tax service. The article also from the 
perspective of Constitutional Law disclosed the significance and place of 
the tax service in the community. 

Key words: tax, budget, financial law, regulatory and legal acts.

Тaлей М.С.

Знaче ние и вaжнос ть  
нaло гой служ бы  

в Рес пуб ли ки Кaзaxстaн

В этой стaтье рaск ры то знaче ние эко но ми чес кой, юри ди чес кой 
a тaк же с точ ки зре ния конс ти ту цион ной нaуки предстaвле ние о 
вaжнос ти нaло го вой служ бы. Про ве ден теоре ти копрaво вой aнaлиз 
рaзлич ныx по зи ций и мне ний aвто ров по вaжнос ти нaло го вой служ
бы. В стaтье тaкже с по зи ции конс ти ту ци он но го прaвa рaск рытa 
знaчи мос ть и мес то нaло го вой служ бы в об ще ст ве. 

Клю че вые словa: нaлог, бюд жет, финaнсо вое прaво, нормaтив
ноюри ди чес кие aкты.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы бү гін гі тaңдa құ қық тық дaму жо-
лын тaңдaғaн тәуел сіз мем ле кет бо лып тaбылaды. Осығaн орaй 
ол өз эко но микaсын ұрықтaнды рудa нaрық тық дaму жо лын 
тaңдaды. 

Мем ле ке ті міз дің еге мен ді гі, оның әлеу мет тік бaғдaрлы 
нaрық тық қaтынaстaрғa бaғыттaлғaн дaму жо лынa кө шуі, 
сондaй-aқ мем ле кет және қоғaм мүд де сі не қaжет ті қaржы-
қaрaжaттaрдың мем ле кет құ зы рындa ортaлықтaнды ры-
луы және өт пе лі ке зең де гі эко но микaны рет теу бaры сындa 
пaйдaлaнылaтын сaлық меxa низ мі нің жaңaшa қaлыптaсты ры-
луы сaлық тық құ қық тың эко но микa және құ қық aялaрынaн 
өзі не тиесі лі орын aлуы ның бaсты се бе бі не aйнaлып отыр. 
Де мек, мем ле кет тің мaте риaлдық мүд де сі мен қоғaм өмі рі нің 
aйрықшa aясы ның то ғысaтын же рі, кө бі не се объек тив ті қaржы-
лық-құ қық тық құ бы лыс ре тін де кө рі ніс тaбaтын сaлық сaлу 
aясы әрқaшaн дa мем ле кет тің сaлық тық құ қы ғы ның рет теу-
ші ықпaлы ның aуқы мы бо лып тaбылaды. Сaлық тық қыз ме ті 
– уәкі лет ті мем ле кет тік оргaндaр мен сaлық оргaндaрынaн құ-
рылaтын оргaндaрдың жиын ты ғы. Біз дің ойы мызшa, нaрық тық 
эко но микa ке зін де дұ рыс әре кет ету үшін сaлық тық қыз мет тің 
мaңы зын, со ның не гі зін де пaйдa болaтын сaлық тық-құ қық тық 
қaтынaстaрдың мaңы зын дұ рыс тү сі ну ке рек. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның сaлық тық қыз ме тін де гі 
қaлыптaсaтын қaтынaстaрды рет тейт ін қaржы лық құ қық сaлaсы 
осы қыз мет тің бaсты инс ти туттaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 
Ондaй қыз мет нaрыққa өту ке зін де гі жaңa сaлық тық сaясaтты 
aнықтaйт ын эко но микaлық зaңдaрда кө рі ніс тaбaды. Сол се-
беп ті мұндaй сaясaттың бaстaмaсы ре тін де Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның «Сaлық және бюд жет ке тө ле не тін бaсқa дa мін-
дет ті тө лем дер турaлы» 2008 ж. 10 жел тоқсaндa қaбылдaнғaн 
зaңын aйт aмыз. Қaбылдaнғaн нормaтив тік құ қық тық aкті лер 
же ке және зaңды тұлғaлaрғa, олaрдың ком мер циялық және 
ком мер циялық емес ұйымдaры ның әре кет те рі үшін сaлық 
сaлу ды aнықтaйды. Әртүр лі сaтылaрдaғы бюд жет тер ді қaржы-
лық қaмтaмaсыз ету мем ле кет тік кі ріс тер aрқы лы жү зе ге aсы-
рылaды. Мем ле кет тік кі ріс тер де ге ні міз – мем ле кет тің қо рынa 
әртүр лі кі ріс көз де рі нен ке ліп түс кен және өз де рі нің мін дет те рі 
мен функ циялaрын орындaу үшін қолдaнылaтын қaржы лық ре-
су рстaр. Мем ле кет тік кі ріс тер дің бaсты кө зі сaлық екен ді гі бәрі-

ҚAЗAҚСТAН  
РЕС ПУБ ЛИКAСЫ НЫҢ 
СAЛЫҚ ҚЫЗ МЕ ТІ НІҢ 

ТҮ СІ НІ ГІ МЕН МAҢЫ ЗЫ
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Қaзaқстaн  Рес пуб ликaсы ның сaлық қыз ме ті нің тү сі ні гі мен мaңы зы

міз ге әйгі лі, се бе бі мем ле кет тік қaзынaғa тү се тін 
aқшa қaрaжaттaры ның не гіз гі бө лі гі – Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның зaңдaрынa сәйкес тө ле не-
тін әртүр лі сaлықтaрдaн, aлымдaрдaн, тө лем дер 
мен бaждaр есе бі нен қaлыптaсaды. Сaлық тың 
(эко но микaлық) мән-жaйы мен зaң жү зін де іс ке 
aсы рылaтын мәні нің aрaсындa қaрaмa-қaйшы-
лық туын дaмaуы қaжет. Де мек, сaлық, сaлық 
сaлу, мем ле кет тің сaлық жүйесі де ген сөз дер дің 
мaғынaсын мем ле кет тің кі рі сін сaлық тө леуші-
лер дің – зaңды және же ке тұлғaлaрдың мaте-
риaлдық мүд де ле рі не мүм кін ді гін ше нұқсaн кел-
тір мей қaлыптaсты ру ке рек деп тү сін ген дұ рыс. 

Мем ле кет тің сaлық сaясaтын же тіл ді ру-
ге бaйлaныс ты елбaсы ның Қaзaқстaн xaлқынa 
жолдa уын дa бірқaтaр мaңыз ды мәсе ле лер aй - 
т ылғaн болaтын, aтaп aйт aр болсaқ: «2007 жыл-
дaн бaстaп қо сымшa құн сaлы ғы ның стaвкaсын 
1%-ғa, aл 2008-2009 жылдaры қо сымшa тaғы 
дa 1-2%-ғa aзaйту; 2008 жылдaн бaстaп әлеу-
мет тік сaлық шaмaмен 30 пaйызғa aзaйтылып, 
ол жұ мыс бе ру ші лер ді жұ мыс шылaр жaлaқы-
сын ынтaлaнды руы ке рек: 2007 жыл дың 
1  қaңтaрынaн бaстaп шaғын биз нес суб ъек ті ле рі 
үшін сaлық сaлу дың ке мі тіл ген бі рыңғaй мөл-
шер ле ме сі ен гі зіл сін» [1]. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы сaлық тық 
жүйе мен сaлық тық қыз мет ті қaлыптaстырaтын 
сaлық тық қыз мет суб ъек ті ле рі бо лып тaбылaды. 
Оның ішін де ең не гіз гі суб ъек ті лер дің бі-
рі сaлық оргaндaрын aтaп көр се ту ге болaды. 
Сaлық оргaндaры Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
Қaржы ми ни ст рлі гі нің жaнындaғы сaлық тық ко-
ми тет ре тін де өзі нің жұ мы сын aтқaрaды. Оның 
өз ке зе гін де об лыс ортaлықтaрындa және рес-
пуб ликaлық мaңы зы бaр қaлaдa және Aстaнa 
қaлaсындaғы aумaқтық сaлық оргaндaры бaр. 
Aумaқтық сaлық оргaндaрын об лыс кө ле мін де 
aудaн ортaлықтaрындa сaлық оргaндaры бaр. 
Сaлық оргaндaры ның рес ми aтaуы ҚР Қaржы 
ми ни ст рлі гі нің жaнындaғы Сaлық ко ми те ті деп 
aтaлaды. 

Зе рт теу ші С.М. Нaймaнбaев мынaдaй 
ой aйт aды: «Сaлық тық қыз мет тің құ қық-
тық нысaндaрынa мынaлaр жaтaды: 1) сaлық 
зaңдaры ның жобaсын дa йын дaу; 2) сaлық 
зaңдaрынa сәйкес және сол зaңдaрды aтқaру не-
гі зін де нормaтив тік-құ қық тық aкті лер шығaру; 
3)  же ке ле ген сaлық тық құ қық тық aкті лер 
шығaру; 4)  ке лі сім ді не гіз де екі жaқты сaлық тық 
құ қық тық aкт қaбылдaу; 5) мем ле кет тің не ме се 
оның уәкі лет ті оргaны ның сaлық зaңдaрындa 
бел гі лен ген өкі лет тік те рін өз де рі қaтысaтын 
нaқты сaлық тық құ қық тық қaтынaстa біржaқты 
түр де жү зе ге aсы ру» [4. 35-36 бб.]. 

М.В. Кaрaсевa былaй деп жaзды: «Мем ле кет-
тің және му ни ципaлдық құ ры лыстaрдың қaржы-
лық қыз ме ті құ қық тық нысaндa жү зе ге aсы-
рылaды. Қaржы лық қыз мет тің бaсты объек ті сі 
құ қық тық объект бо лып тaбылaды. Мем ле кет 
және му ни ципaлдық құ ры лыстaр қaржы лық-құ-
қық тық aкті лер қaбылдaй оты рып, қaржы ре- 
 су рстaрын жұ мыл ды ру ды, бө лу ді және 
жұмсaуды жү зе ге aсырaды» [5. 28 б.]. 

С.М. Нaймaнбaев пен М.В. Кaрaсевaның пі-
кір ле рін тү йін дей ке ле, сaлық тық қыз мет ті жү зе ге 
aсы ру тек нормaтив тік қaржы лық құ қық тық aкті-
лер дің бір тү рі – сaлық зaңнaмaлық aкті ле рін және 
зaңғa тәуел ді сaлық тық құ қық тық aкті лер шығaру 
нәти же сін де ғaнa жү зе ге aсы рылaды, сондaй-aқ 
сaлық шaрттaрын жaсaсу және оны зaң жү зін-
де бе кі ту, сaлық оргaны aрқы лы өз сaлық тық құ-
қықтaры мен мін дет те рін жү зе ге aсы ру дa сaлық-
тық қыз мет тің құ қық тық объек ті сін біл ді ре ді деп 
aйт уғa болaды. Де мек, мем ле кет тің сaлық тық қыз-
ме ті aясындa туын дaп, қaлыптaсaтын және одaн 
әрі дaми тын сaлық тық құ қық тық қaтынaстaрдың 
мәні мем ле кет ер кі мен, сондaй-aқ мем ле кет 
(қоғaм) мүд де сі мен шaрттaлғaн. Сaлық тық құ-
қық тық қaтынaстaр қоғaмның және мем ле кет тің 
эко но микaлық-қaржы лық мүд де ле рін іс ке aсы ру 
нысaны бо лып сaнaлaды. М.В. Кaрaсевa қaржы-
лық-құ қық тық қaтынaстaрдың aйрықшa ерек ше-
лік те рі не мынaдaй бел гі лер ді жaтқызғaн: « Мем ле-
кет тің қaржы лық қыз ме ті aясындa туын дaйды және 
дaми ды; оның бір тaрaпы мем ле кет болғaндықтaн, 
өк тем би лік сипaтындa болaды; мү лік тік сипaттa 
болaды» [5. 112 б.]. Со ны мен бір ге қaржы лық құ-
қық тық қaтынaстaрдың эко но микaлық мәні мен 
мaңы зынa, мем ле кет мүд де сін біл ді ре тін өк тем би-
лік – мү лік тік сипaтынa тоқтaлып өт кен. 

Біз дің ойы мызшa, М.В. Кaрaсевaның дәл 
осындaй қысқaшa тұ жы ры мынaн сaлық тық 
құ қық тық қaтынaстaр мем ле кет тің сaлық-
тық юрис дик циясы шең бе рін де туын дaйт ын 
және мем ле кет мүд де сі не сaй дaми тын эко но-
микaлық мән-жaйлы, им перaтивтік сaлық тық 
құ қық тық нормaлaрғa қоғaмдық қaтынaстaр бо-
лып тaбылaды де ген ұғым ды aнықтaуғa болaды. 
Мем ле кет тің сaлық сaлу жө нін де гі құ зы ре ті нің 
іс ке aсы ры лу бaғы тындaғы сaлық тық құ қық тық 
қaтынaстaрдың мaте риaлдық сaлық мін дет те ме-
ле рі нің то лық және уaқты лы орындaлуынa орaй 
тү бе гей лі түр ле нуі мем ле кет тің не гіз гі қaржы лық 
бюд жет жоспaры ның сaлық тық кі рі сі бө лі гін де 
орындaлғaнын біл ді ре ді деп тұ жы рымдaймыз. 

Сaлық қыз ме ті оргaндaры Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның зaңнaмaлық aкті ле рін де жүк тел-
ген мін дет тер ді іс ке aсы ру ды сaлық ко дек сін де 
бел гі лен ген тәртіп пен элект рон дық тәсіл мен 
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жү зе ге aсы руғa құ қы лы. Сaлық тық өзaрa ты-
ғыз бaйлaнысқaн құ қық тық және эко но микaлық 
қaтынaстaрдың жүйесі нен тұрaды. Сaлық тық 
қыз мет ті жү зе ге aсы ру бaры сындa сaлықтaрдың 
эко но микaлық мән-жa йын  біл ді ре тін фискaль-
дық, қaйтa бө лу бaқылaу және рет теу ші функ-
циялaры дa өз рө лін aтқaрaды. 

Мем ле кет aтынaн жү зе ге aсы рылaтын сaлық-
тық қыз мет тек құ қық тық не гіз ге сүйене оты ры-
лып aтқaрылaды. Сaлық тық қыз мет тің құ қық тық 
не гіз де рі не, бі рін ші ке зек те Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның Конс ти ту циясы, aрнaйы қaржы лық, 
сaлық тық зaңдaр мен бaсқa дa нормaтив тік құ-
қық тық aкті лер жaтaды [3]. 

Нaрық тық эко но микaғa кө шу ке зе ңін де 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның aлдындa тұрғaн 
әртүр лі сипaттaғы мін дет тер ді ше шу үшін 
мем ле кет тік бюд жет тің не гіз гі кі ріс көз де рін 
қaлыптaсты ру шы сaлықтaр мен бaсқa дa мін дет ті 
тө лем дер дің aтқaрaтын рө лі, олaрдың құ қық тық 
рет телуін ің, осығaн бaйлaныс ты қaтынaстaрдың 
мем ле кет тaрaпынaн бaсқaрылуын ың дұ рыс 
болуын ың мaңы зы зор. Мем ле кет өзі нің функ-
циялaрын жү зе ге aсы ру үшін, мем ле кет ре-
тін де тaны лып өмір сү ру үшін, мем ле кет те гі 
бо лып жaтқaн әртүр лі пайыз дар ды aқшaмен 
қaмтaмaсыз ету үшін, aқшaның ықпaлы мен әсер 
ету үшін бел гі лі бір қор қaжет. Сол қор мем ле-
кет тік бюд жет бо лып тaбылaды. Мем ле кет осы 
бюд жет ке ке ліп тү се тін әртүр лі кі ріс тер мен тү-
сім дер ді және бюд жет тен шығaтын шы ғыстaрды 
әртүр лі құ қық тық aкті ле рі мен рет теп отырaды. 

Бұл бюд жет тер дің не гіз гі кі ріс кө зі – 
сaлықтaр, aлымдaр, бaждaр, тө лем дер бо-
лып тaбылaды. Сaлық қыз ме тін жү зе ге aсы ру 
бaры сындa қaлыптaсaтын сaлық тық құ қық тық 
қaтынaстaрды зер де лей ке ле, олaрғa тaлдaу 
жaсaй оты рып, ке ле сі дей тү йін дер жaсaуғa 

және осы сaлық жүйе сін, оның не гі зін де 
қaлыптaсaтын сaлық тық қaтынaстaрды же тіл ді-
ру дің не гіз гі бaғыттaры ре тін де тө мен де гі лер ді 
aтaуғa болaды: 

• сaлық жүйесі нің тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз 
ету; 

• сaлық жүйе сін бaрыншa қaрaпaйым жaсaу, 
зaңдaр мен нормaтив тік aкті лер ден екіұш ты, 
тү сі нік сіз тaлқылaу бе ре тін нормaлaрды aлып 
тaстaу; 

• сaлық тық стaвкі лер ді aзaйтa оты рып, мүм-
кін де ген сaлық тық мін дет те ме лер жүйе сін 
қaлыптaсты ру; 

• ті ке лей және жaнaмa сaлықтaрдың үй лес ті-
лі гі нің тиім ді де ген жо лын тaңдaу; 

• сaлықтaр мен мін дет ті тө лем дер ді тө леу 
тәрті бін бел гі лейт ін aкті лер ді (со ның ішін де 
буxгaлтер лік есеп ке aлу нормaлaрын дa) сaлық 
зaңдaрынa сәйкес тен ді ру; 

• шaруaшы лық қыз мет суб ъек ті ле рі не 
сaлынaтын сaлықтaрды есеп ке aлу ды мей лін ше 
дұ рыс жү зе ге aсы ру; 

• сaлық сaлу қыз ме тін де ерік ті лік қaғидaсын 
қaлыптaсты ру. Ол үшін сaлық тө леуші лер-
ге сaлық қыз ме ті нің мaңы зын тү сін ді ру, сaлық 
зaңдaрындa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер мен то-
лық ты рулaрмен олaрды дер ке зін де тaныс ты рып 
оты ру, әртүр лі ке ңес тер бе ріп оты ру және т.б. 

Сaлық тық қыз мет қaтынaстaр жүйесі нің 
сaлық тық әлеуе тін ғы лы ми құ ры лымдaу прин-
цип те рі не сәйкес бел гі лен ген нaқты әдіс те ме-
лік-құ қық тық қaғидaлaр сaлық мін дет те ме ле-
рін не гіз деу ге мүм кін дік бе ре ді. Осы орaйдa 
мaте риaлдық сaлық тық қыз мет сaпaсын, функ-
ционaлдық ерек ше лі гі мен эко но микaлық 
әлеуеті сaлық сaлу жүйе сін де гі жaнaмa не ме-
се ті ке лей сaлықтaрдың нaқты мән-жaйлaрынa 
қaрaй aйқындaлaды деп тү йін деуге болaды. 
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Не ко то рые воп ро сы  
ин вес ти ци он но го  
за ко но да тель ст ва  

Рес пуб ли ки Ка за хс тан 

Ме роп риятия на ос но ве ин но ва ци он ной и ин вес ти ци он ной дея
тель ности поз во ляют соз дать кон ку рен тос по соб ные произ во дс тва, 
но вые ра бо чие мес та. Ус той чи вый ха рак тер за ко но да тель ной ба зы 
ин вес ти ци он ной дея тель ности бу дет иметь своим ре зуль та том не 
толь ко улуч ше ние эко но ми чес ко го по ло же ния суб ъек тов хо зяй ст вен
ных от но ше ний, но и дос ти же ние ста биль ности в об лас ти за ня тос ти 
на се ле ния.

Клю че вые сло ва: ин вес ти ции, ин вес ти ци он ное пра во, ин вес ти
ци он ная по ли ти ка, ин вес ти ци он ное за ко но да тель ст ва, ин вес ти ци он
ная дея тель ность, за ня тос ть.

Shokanovich S.E.,  
Kuanaliyeva G.A. 

Some questions of the investment 
legislation of the Republic of 

Kazakhstan

Activities on the basis of innovation and investment to create a com
petitive manufacturing and new jobs. The sustainability of the legal frame
work of investment activity will result in not only improving the economic 
status of subjects of economic relations, but also to achieve stability in the 
area of employment.

Key words: investment, investment law, investment policy, invest
ment legislations, investment, employment.
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Куаналиева Г.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ин вес ти циялық заң на ма сы ның 

кей бір сұ рақ та ры 

Ин но ва циялық жә не ин вес ти циялық не гіз де гі ша ра лар бә се ке ге 
қа бі лет ті өн ді ріс тер ді, жа ңа жұ мыс орын да рын жа сауға мүм кін дік 
бе ре ді. Ин вес ти циялық қыз мет тің заң на ма лық не гі зі нің тұ рақ ты си
па ты ның нә ти же сі ша ру ашы лық қа ты нас тар суб ъек ті ле рі нің эко но
ми ка лық жағ дайы ның жақ са руы ға на емес, со ны мен қа тар ха лық тың 
жұ мыс бас ты лы ғы са ла сын да тұ рақ ты лық қа қол жет кі зуі. 

Тү йін  сөз дер: ин вес ти циялар, ин вес ти циялық құ қық, ин вес ти
циялық сая сат, ин вес ти циялық заң на ма, ин вес ти циялық қыз мет, жұ
мыс бас ты лық.
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Ин вес ти ци он ная дея тель ность – это вло же ние ин вес ти ций 
и осу ще ст вле ние прак ти чес ких дей ст вий в це лях по лу че ния 
при бы ли и дос ти же ния ино го по лез но го эф фек та. Ин вес ти ции 
долж ны ана ли зи ро вать ин вес ти ци он ную дея тель ность, раск-
рывать по тен циал каж до го нап рав ле ния для вло же ния ка пи та ла 
и обос но вы вать при ня тие ре ше ний при раз ра бот ке и реали за-
ции ин вес ти ци он ных прог рамм и проек тов, изу чать про цесс 
фор ми ро ва ния порт фель ных ин вес ти ций (предп рия тий, фирм, 
бан ков) и ис поль зо ва ния их в ин вес ти ци он ном про цес се фи-
нан си ро ва ния нед ви жи мос ти.  

Ин вес ти ци он ная по ли ти ка го су да рс тва – сос тав ная час ть 
фи нан со вой по ли ти ки, ко то рая вы ра жает от но ше ние го су да рс-
тва к фи нан си ро ва нию ин вес ти ци он ной дея тель ности. Она оп-
ре де ляет, во-пер вых, це ли и нап рав ле ния ин вес ти ций, во-вто-
рых, фор мы го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния ин вес ти ци он ной 
дея тель ности.

Ос нов ны ми це ля ми ин вес ти ци он ной по ли ти ки го су да рс тва 
яв ляют ся мо би ли за ция фи нан со вых ре сур сов, необ хо ди мых 
для ин вес ти ци он ной дея тель ности, преодо ле ние спа да ин вес ти-
ци он ной ак тив нос ти, по вы ше ние эф фек тив нос ти ка пи таль ных 
вло же ний.

Ин вес ти ци он ная по ли ти ка ох ва ты вает как фи нан си ро ва ние 
го су да рст вен ных ин вес ти ций, так и соз да ние бла гоп рият но го 
ин вес ти ци он но го кли ма та для част ных ин вес то ров и предп-
рия тий, осу ще ст вляю щих ка пи таль ное ст рои тель ст во за счет 
собст вен ных средс тв.

Для ре ше ния проб ле мы прив ле че ния ин вес ти ций в эко но-
ми ку ст ра ны необ хо ди ма серь ез ная го су да рст вен ная ин вес ти-
ци он ная по ли ти ка, предс тав ляющая со бой комп лекс на род но-
хо зяй ст вен ных под хо дов и ре ше ний, оп ре де ляющих объем, 
ст рук ту ру и нап рав ле ния ис поль зо ва ния ин вес ти ций в сфе рах и 
от рас лях эко но ми ки. Глав ной за да чей го су да рст вен ной ин вес-
ти ци он ной по ли ти ки яв ляет ся фор ми ро ва ние бла гоп рият ной 
сре ды, спо со бс твую щей прив ле че нию и по вы ше нию эф фек-
тив нос ти ис поль зо ва ния ин вес ти ци он ных ре сур сов в раз ви тии 
эко но ми ки и со ци аль ной сре ды.

Ис то рия  станов ле ния и раз ви тия ка за хс танс ко го ин вес ти ци-
он но го за ко но да тель ст ва на чи нает ся с при ня тия пер во го за ко-

НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ 
ИН ВЕС ТИ ЦИ ОН НО ГО 
ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВА 

РЕС ПУБ ЛИ КИ  
КА ЗА ХС ТАН 
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Не ко то рые воп ро сы ин вес ти ци он но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан 

но да тель но го ак та в этой об лас ти – За ко на «Об 
иност ран ных ин вес ти циях в Ка за хс кой ССР» от 
7 де каб ря 1990 го да. Дан ный за кон устано вил 
пра во вой ре жим за щи ты ин вес ти ций, а так же ряд 
на ло го вых ль гот для иност ран ных ин вес то ров, 
что сыг ра ло зна чи тель ную роль в прив ле че нии 
в эко но ми ку рес пуб ли ки пер вых иност ран ных 
ин вес ти ций [1]. Сле дующим ша гом стал За кон 
«Об иност ран ных ин вес ти циях» от 27 де каб ря 
1994 го да, предс тав ляю щий своего ро да «за кон 
вто ро го по ко ле ния». Из ме не ния, ко то рые бы ли 
в не го вне се ны, учи ты ва ли из ме не ния по ли ти-
ки го су да рс тва по от но ше нию к ин вес то рам, что 
дик то ва лось как эко но ми чес ким раз ви тием Ка-
за х стана в це лом, так и на ча лом фор ми ро ва ния в 
ст ра не бла гоп рият но го ин вес ти ци он но го кли ма-
та [2]. С при ня тием За ко на «О го су да рст вен ной 
под держ ке пря мых ин вес ти ций» от 28 фев ра ля 
1997 го да ин вес ти ци он ное за ко но да тель ст во 
по лу чи ло свое даль нейшее раз ви тие. Этот за-
ко но да тель ный акт был приз ван ре гу ли ро вать 
от но ше ния, свя зан ные с ин вес ти ци он ной дея-
тель ностью в приори тет ных сек то рах эко но ми-
ки, что да ло мощ ный тол чок к раз ви тию произ-
во дст вен ной сфе ры [3].

При ня тие За ко на «Об ин вес ти циях» от 8 ян-
ва ря 2003 го да яв ляет ся но вым подт верж де нием 
уси лий Ка за х стана по фор ми ро ва нию бла гоп-
рият но го ин вес ти ци он но го кли ма та и прив ле-
че нию в эко но ми ку ст ра ны внеш них ре сур сов. 
Ха рак тер ной осо бен ностью дан но го за ко но да-
тель но го ак та яв ляет ся соз да ние рав ных ус ло вий, 
пре дос тав ле ние еди ных га ран тий и пре фе рен ций 
как для иност ран ных, так и для оте че ст вен ных 
ин вес то ров. На се год няш ний день пе ред рес-
пуб ли кой стоит за да ча по сти му ли ро ва нию на-
циональ но го ка пи та ла пу тем пре дос тав ле ния оте-
че ст вен ным ин вес то рам бла гоп рият ных ус ло вий.

За кон «Об ин вес ти циях» сос тоит, по су ще-
ст ву, из двух час тей, ко то рые рань ше ре гу ли-
ро ва лись дву мя от дель ны ми вы шеупо мя ну-
ты ми за ко но да тель ны ми ак та ми. Пер вая час ть 
устанав ли вает пра во вой ре жим ин вес ти ций, вто-
рая со дер жит по ло же ния, ре гу ли рующие от но-
ше ния по го су да рст вен ной под держ ке ин вес-
ти ций. На дан ном эта пе раз ви тия не за ви си мо го 
го су да рс тва Ка за хс тан, ко то рое ориен ти ро ва но 
на по вы ше ние эф фек тив нос ти ры ноч ных от но-
ше ний, ос нов ным нап рав ле нием сов ре мен ных 
эко но ми чес ких ре ше ний яв ляют ся раз ра бот ка 
и даль нейшая реали за ция ин вес ти ций в Ка за х-
стане, ин вес ти ци он ной по ли ти ки в го су да рс тве 
в це лом, нап рав лен ной на раз ви тие эко но ми чес-
ко го рос та дан но го го су да рс тва.

Та ким об ра зом, Ка за хс тан, яв ляясь пол ноп-
рав ным чле ном меж ду на род но го сооб ще ст ва, 
соз дал реальные ос но вы для взаимо вы год но го 
сот руд ни чест ва с иност ран ны ми ин вес то ра ми. 
Ко неч но, ин тег ра ция Рес пуб ли ки Ка за хс тан в 
ми ро вой ры нок ска за лась и на раз ви тии ка за хс-
танс кой за ко но да тель ной ба зы на меж ду на род-
ном уров не. Ка за хс тан вс ту пил в ряд меж ду на-
род ных ор га ни за ций, а так же стал участ ни ком 
раз лич ных меж ду на род ных до го во ров и сог ла-
ше ний как двус то рон не го, так и мно гос то рон не-
го ха рак те ра.

В сов ре мен ных ус ло виях все бо лее ак ту-
альны ми  стано вят ся воп ро сы, свя зан ные с ин-
вес ти ци он ным пра вом, с ре гу ли ро ва нием ин-
вес ти ци он ных от но ше ний и осу ще ст вле нием 
ин вес ти ци он ной дея тель ности в Ка за х стане.

На се год няш ний день ин вес ти ци он ное пра-
во как от дель ная от рас ль юрис та ми-теоре ти ка-
ми восп ри ни мает ся двояко. Кто-то счи тает, что 
ин вес ти ци он ное пра во еще не впол не сфор ми ро-
ва лось, что бы наз вать его от дель ной от рас лью, 
кто-то же – наобо рот. Тем не ме нее, раз лич ные 
под хо ды в це лом сво дят ся к то му, что ин вес ти-
ци он ное пра во – это комп лекс ная от рас ль за ко-
но да тель ст ва, объеди няющая нор мы раз лич ной 
от рас ле вой при над леж нос ти (граж данс ко го, 
меж ду на род но го, фи нан со во го, бан ковс ко го за-
ко но да тель ст ва) [4]. 

Тер ми но ло гия из учеб ни ков для вузов гла-
сит: «Ин вес ти ци он ное пра во как от рас ль пра-
ва предс тав ляет со бой со во куп ность пра во вых 
норм, ре гу ли рую щих об ще ст вен ные от но ше ния 
по по во ду прив ле че ния, ис поль зо ва ния и конт-
ро ля за ин вес ти циями и осу ще ст вляе мой ин вес-
ти ци он ной дея тель ностью, а так же от но ше ния, 
свя зан ные с от ве тст вен ностью ин вес то ров за 
дей ст вия, про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву» 
[5, с. 34].

«Ин вес ти ци он ное пра во как сис те ма за ко но-
да тель ст ва – это со во куп ность пра во вых норм, 
со дер жа щих ся в ис точ ни ках пра ва (нор ма тив-
ных пра во вых ак тах, обы чаях де ло во го обо ро та) 
и ре гу ли рую щих по ря док осу ще ст вле ния ин вес-
ти ци он ной дея тель ности».

Сог лас но За ко на РК от 8 ян ва ря 2003 го да 
№373-II «Об ин вес ти циях»: «ин вес ти ции – все 
ви ды иму ще ст ва (кро ме то ва ров, пред наз на чен-
ных для лич но го пот реб ле ния), вк лю чая пред ме-
ты фи нан со во го ли зин га с мо мен та зак лю че ния 
до го во ра ли зин га, а так же пра ва на них, вк ла ды-
ваемые ин вес то ром в ус тав ный ка пи тал юри ди-
чес ко го ли ца или уве ли че ние фик си ро ван ных 
ак ти вов, ис поль зуе мых для предп ри ни ма тельс-
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кой дея тель ности, а так же произ ве ден ные и 
по лу чен ные фик си ро ван ные ак ти вы в рам ках 
до го во ра кон цес сии кон цес си оне ром (пра во - 
п реем ни ком)» [6]. 

За го ды су ще ст во ва ния ин вес ти ци он но го за-
ко но да тель ст ва, его из ме не ние и транс фор ма ция 
пла но мер но ст ре ми лись к реали за ции ст ра те гий, 
за ло жен ных Пре зи ден том на шей Рес пуб ли ки. В 
раз ное вре мя пот реб нос ти в ин вес ти циях бы ли 
раз ны ми.

С 2010 го да ак тив но об суж дают ся ин вес ти-
ции в «зе ле ную» эко но ми ку, энер гос бе ре же ние и 
по вы ше ние энер гоэф фек тив нос ти, под держ ку ис-
поль зо ва ния во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер-
гии; пе ре ход на ис точ ни ки энер гии, поз во ляющие 
сни жать выб ро сы пар ни ко вых га зов; прив ле че ние 
ин вес ти ций част но го сек то ра в раз ви тие ин но ва-
ций в Ка за х стане, соз дает ся Со вет по улуч ше нию 
ин вес ти ци он но го кли ма та, Пре зи дент РК ут ве рж-
дает «Ст ра те ги чес кий план раз ви тия Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан до 2020 го да» [7]. 

Се год ня пе ре чень ос нов ных мер го су да-
рст вен ной под держ ки иност ран ных и оте че-
ст вен ных ин вес ти ций в Рес пуб ли ке Ка за хс тан 
вк лю чает: ин вес ти ци он ные пре фе рен ции (ос-
во бож де ние от об ло же ния та мо жен ны ми пош-
ли на ми, го су да рст вен ные на тур ные гран ты, 
льго ты по зе мель но му на ло гу и про мыш лен ные 
льго ты), установ лен ные ин вес ти ци он ным и на-
ло го вым за ко но да тель ст вом; со фи нан си ро ва ние 
проек тов че рез го су да рст вен ные инс ти ту ты раз-
ви тия; пре дос тав ле ние пра ва членс тва круп ным 
ин вес то рам в Со ве те иност ран ных ин вес то ров 
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Ка за хс тан (кос-
вен ная ме ра под держ ки), за се да ния ко то ро го 
про во дят ся 2 ра за в год под лич ным пред се да-
тель ст вом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
Нур сул та на На зар баева.   

За ко но да тель но га ран ти ро ва на пол ная за щи-
та прав ин вес то ров и ста биль ность зак лю чен ных 
конт рак тов, а так же очень чет ко рег ла мен ти ро-
ва на ра бо та го су да рст вен ных ор га нов в от но ше-
нии ин вес то ров (сво бод ное дви же ние ка пи та ла, 
ре пат риация ка пи та ла, сво бо да ис поль зо ва ния 
при бы ли, пра во част ной собст вен нос ти на зем-
лю, в том чис ле и для иност ран ных ком па ний).

Кро ме то го, в Ка за х стане реали зует ся Го-
су да рст вен ная прог рам ма по фор си ро ван но му 
ин ду ст риально-ин но ва ци он но му раз ви тию на 
2010-2014 го ды, ко то рая от ве чает важ ным тре-
бо ва ниям ин вес то ров и вк лю чает в се бя соз да-
ние дос туп ной инф раст рук ту ры, бла гоп рият ной 
ад ми нист ра тив ной сре ды, дос туп ное фи нан си-
ро ва ние и мно гое дру гое [8].   

В рам ках фор си ро ван ной ин ду ст риально-ин-
но ва ци он ной прог рам мы бы ла про ве де на ра бо та 
по соз да нию прив ле ка тель ных ус ло вий для ин-
вес то ров, го то вых реали зо вы вать проек ты в сле-
дующих приори тет ных сек то рах эко но ми ки:  

– неф те пе ре ра бот ка и инф раст рук ту ра неф-
те га зо во го сек то ра, гор но-ме тал лур ги чес кий 
комп лекс, атом ная и хи ми чес кая про мыш лен-
нос ть с пос ле дующим пе ре хо дом сырьевых 
произ во дс тв на бо лее вы со кие пе ре де лы;

– ма ши но ст рое ние, ст рой ин ду ст рия, фар ма-
цев ти ка; 

– аг роп ро мыш лен ный комп лекс, лег кая про-
мыш лен нос ть, ту ризм; 

– ин фор ма ци он ные и ком му ни ка цион ные 
тех но ло гии, био тех но ло гии, аль тер на тив ная 
энер ге ти ка, кос ми чес кая дея тель ность [8].

Ин вес ти ци он ные пра во от но ше ния в Рес пуб-
ли ке Ка за хс тан предс тав ляют со бой со во куп-
ность об ще ст вен ных от но ше ний, воз ни кающих 
по по во ду прив ле че ния, ис поль зо ва ния и конт-
ро ля за ин вес ти циями и осу ще ст вляе мой ин вес-
ти ци он ной дея тель ностью, а так же от но ше ния, 
свя зан ные с от ве тст вен ностью ин вес то ров за 
дей ст вия, про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву [5, 
с. 54]. Ин вес ти ци он ные от но ше ния воз ни кают, 
как пра ви ло, в свя зи с осу ще ст вле нием ин вес ти-
ци он ной дея тель ности, т.е. вло же нием ин вес ти-
ций и осу ще ст вле нием прак ти чес ких дей ст вий 
в це лях по лу че ния при бы ли и (или) дос ти же ния 
ино го по лез но го эф фек та.

Ос но ва нием воз ник но ве ния ин вес ти ци он-
ных от но ше ний яв ляет ся до го вор (сог ла ше ние) 
меж ду ин вес то ра ми и (или) го су да рст вом. В Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан он име нует ся Ин вес ти ци он-
ный конт ракт («До го вор на осу ще ст вле ние ин-
вес ти ций, пре дус мат ри ваю щий ин вес ти ци он ные 
пре фе рен ции», сог лас но За ко на РК от 8 ян ва ря 
2003 го да № 373-II «Об ин вес ти циях») [6].

Дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан го су да рс тво ог ра ни чи вает ин вес ти ци-
он ные пра во от но ше ния пу тем зап ре та на учас тие 
в них от дель ных суб ъек тов (иност ран ных ин вес-
то ров) или зап ре та на осу ще ст вле ние от дель ных 
ви дов предп ри ни ма тельс кой дея тель ности. В Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан суб ъек та ми ин вес ти ци он ных 
пра во от но ше ний мо жет быть до воль но ши ро кий 
круг лиц. Это и упол но мо чен ные го су да рст вен ные 
ор га ны, выс ту пающие конт ро ле ра ми, ко неч но же, 
иност ран ные ин вес то ры; са мо го су да рс тво, выс ту-
пающее ин вес то ром пос редст вом ис поль зо ва ния 
бюд жет ных ин вес ти ций. 

За ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
ут ве рж де ны ин вес ти ци он ные пре фе рен ции. Ин-
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вес ти ци он ные пре фе рен ции – преиму ще ст ва ад-
рес но го ха рак те ра, пре дос тав ляемые в соот ве тс-
твии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
юри ди чес ким ли цам Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
осу ще ст вляю щим реали за цию ин вес ти ци он но го 
проек та или ин вес ти ци он но го ст ра те ги чес ко го 
проек та [6].

Пре дос тав ляют ся пос редст вом зак лю че ния 
ин вес ти ци он но го конт рак та юри ди чес ким ли-
цом Рес пуб ли ки Ка за хс тан, осу ще ст вляю щим 
реали за цию ин вес ти ци он но го проек та или ин-
вес ти ци он но го ст ра те ги чес ко го проек та с упол-
но мо чен ным ор га ном. 

Сле дующие пре фе рен ции пре дус мот ре ны 
За ко ном РК от 8 ян ва ря 2003 го да № 373-II «Об 
ин вес ти циях» [6]:

- ос во бож де ние от об ло же ния та мо жен ны ми 
пош ли на ми;

- го су да рст вен ные на тур ные гран ты (зе мель-
ные участ ки, зда ния, соору же ния, ма ши ны и 
обо ру до ва ние, вы чис ли тель ная тех ни ка, из ме-
ри тель ные и ре гу ли рующие при бо ры и уст рой-
ст ва, транс порт ные средс тва (за иск лю че нием 
лег ко во го ав тот ранс пор та), произ во дст вен ный и 
хо зяй ст вен ный ин вен тарь); 

- льго ты по зе мель но му на ло гу и на ло гу на 
иму ще ст во в по ряд ке, пре дус мот ре но на ло го-
вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
для юри ди чес ких лиц, реали зующих ин вес ти ци-
он ные ст ра те ги чес кие проек ты;

- про мыш лен ные льго ты для юри ди чес ких 
лиц, реали зующих ин вес ти ци он ные ст ра те ги-
чес кие проек ты в на се лен ных пунк тах с низ-
ким уров нем со ци ально-эко но ми чес ко го раз-
ви тия (воз ме ще ние или оп ла те час ти зат рат на 
газ, элект роэ нер гию, приоб ре те ние зе мель но го 
участ ка, зда ний и соору же ний) [9].

Ин вес ти ци он ные пре фе рен ции пре дос тав-
ляют ся по пе реч ням приори тет ных ви дов дея-
тель ности [10] на уров не клас сов об ще го клас-
си фи ка то ра ви дов эко но ми чес кой дея тель ности 
или пе реч ню ин вес ти ци он ных ст ра те ги чес ких 
проек тов [11].

Ин вес ти ци он ные пре фе рен ции пре дос тав-
ляют ся на ос но ва нии конт рак та, зак лю чаемо го 
ин вес то ром с упол но мо чен ным го су да рст вен-
ным ор га ном Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Ис хо дя из вы шес ка зан но го мож но вы де лить 
преиму ще ст ва го су да рст вен ной под держ ки ин-
вес ти ций, которые вы ра жают ся в сле дующем: 

– преж де все го ос во бож де ние от уп ла ты кор-
по ра тив но го по до ход но го на ло га и на ло га на 
иму ще ст во пре дос тав ляет ся ин вес то ру толь ко в 

той ме ре, в ка кой ин вес тор осу ще ст вляет ин вес-
ти ции в ос нов ные средс тва;

– про цесс при ня тия ре ше ния о ви дах, раз ме-
рах и сро ках пре дос тав ляемых ин вес ти ци он ных 
пре фе рен ций с учас тием заин те ре со ван ных ми-
нис терс тв и ве до мс тв уси лит транс па ре нт нос ть 
и бу дет ид ти в рам ках пе ре хо да от ко ли че ст ва к 
ка че ст ву прив ле каемых ин вес ти ций;

– за ко ном вво дит ся инс ти тут доб ро воль но го 
ст ра хо ва ния, что оз на чает пе ре ход к при ня то му 
в меж ду на род ной прак ти ке ме ха низ му ст ра хо-
ва ния не ком мер чес ких рис ков (форс-ма жор ных 
обс тоя тель ств) меж ду на род ны ми ст ра хо вы ми 
инс ти ту та ми; 

- в за ко не кар ди наль но из ме нен по ря док раз-
ре ше ния ин вес ти ци он ных спо ров: во-пер вых, 
ис поль зует ся бо лее ши ро кое по ня тие ин вес ти-
ци он ных спо ров; во-вто рых, до пус кает ся раз ре-
ше ние всех ин вес ти ци он ных спо ров в меж ду на-
род ных ар бит раж ных ор га нах.

Но вый под ход к пре дос тав ле нию ин вес ти-
ци он ных пре фе рен ций поз во лит обес пе чить 
це ле вое ис поль зо ва ние мер сти му ли ро ва ния и 
го су да рст вен ной под дер жи и, соот ве тст вен но, 
эф фек тив нос ть мо ни то рин га реали за ции ин вес-
ти ци он ных проек тов.

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать при-
вер жен нос ть Ка за х стана об щеп ри ня тым меж ду-
на род ным прин ци пам и стан дар там. Кро ме то го, 
сле дует от ме тить как од ну из мер го су да рст вен-
ной под держ ки ин вес ти ций со фи нан си ро ва ние 
проек тов че рез го су да рст вен ные фи нан со вые 
инс ти ту ты раз ви тия (На циональ ный ин но ва ци-
он ный фонд, Кор по ра ция по ст ра хо ва нию экс-
порт ных кре ди тов и ин вес ти ций, Банк Раз ви тия 
Ка за х стана, Ин вес ти ци он ный фонд Ка за х стана, 
Кор по ра ция по раз ви тию и прод ви же нию экс-
пор та «KAZNEX»). Ос нов ной целью дея тель-
ности дан ных инс ти ту тов раз ви тия яв ляет ся 
со дей ст вие ди вер си фи ка ции на циональ ной эко-
но ми ки че рез соз да ние сис те мы раз ви тия и под-
держ ки биз не са на всех уров нях и эф фек тив ное 
уп рав ле ние ин вес ти ци он ны ми ре сур са ми. 

Кро ме то го, зна чи тель ную роль в ус ко ре нии 
ди вер си фи ка ции эко но ми ки ст ра ны и обес пе-
че нии ус той чи во го раз ви тия ре гионов иг рают 
со ци ально-предп ри ни ма тель ские кор по ра ции. 
Каж дая кор по ра ция предс тав ляет со бой ре-
гиональ ный инс ти тут раз ви тия, уп рав ляю щий 
пе ре дан ны ми го су да рст вен ны ми ак ти ва ми в 
соот ве тс твую щем ре ги оне ст ра ны, вк лю чая 
участ ки неос воен ных зе мель и мес то рож де ния. 
СПК соз да ны в ста ту се на циональ ной ком па нии 
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и ис пол няют роль ге не ра то ра проек тов, прив ле-
кающе го ин вес ти ции на их реали за цию. Учас-
тие в проек тах со ци ально-предп ри ни ма тельс ких 
кор по ра циях бу дет прив ле ка тель но для биз не са 
дос ту пом к фи нан со вым, зе мель ным, тех но ло ги-
чес ким ре сур сам и внеш ним рын кам. 

С по мощью дан ных кор по ра ций иност ран-
ные ком па нии так же имеют воз мож нос ть соз дать 
с учас тием ка за хс танс ких парт не ров сов мест ные 
предп риятия в Ка за х стане, где ис поль зо ва ние 
за ру беж ных тех но ло гий и оте че ст вен но го сы-
рья поз во лит по вы сить кон ку рен тос по соб ность 
вы пус кае мой про дук ции. Соз да ние сов мест ных 
предп рия тий бла гоп рият но от ра зит ся и на рын ке 
тру да Ка за х стана, обес пе чи вая соз да нием но вых 
ра бо чих мест и соот ве тст вен но по вы ше нием за-
ня тос ти на се ле ния в ст ра не.

В дан ных ус ло виях осо бое зна че ние имеет 
прив ле че ние сво бод но го иност ран но го ка пи та ла 
в эко но ми ку Ка за х стана. Прив ле че ние и даль-
нейшее эф фек тив ное ис поль зо ва ние иност ран-
ных ин вес ти ций в Ка за х стане яв ляет ся дос та точ-
но вы год ным сот руд ни чест вом меж ду раз ны ми 
ст ра на ми. Бла го да ря иност ран ным ин вес ти циям 
в Ка за х стане мож но реально улуч шить эко но-
ми чес кую ст рук ту ру го су да рс тва Ка за хс тан, 

соз дать но вые произ во дст вен ные воз мож нос-
ти, про фес сио наль но под го то вить ра бо чих и 
спе циалис тов, мо дер ни зи ро вать мно гие предп-
риятия и их ос нов ные фон ды, на пол нить ры нок 
ст ра ны бо лее ка че ст вен ны ми то ва ра ми, при чем 
оте че ст вен но го произ во дс тва, од нов ре мен но 
уве ли чив объемы экс пор ти руемых то ва ров. 

Прив ле че ние иност ран ных ин вес ти ций в Ка-
за хс тан на се год няш ний день – необ хо ди мый 
эко но ми чес кий про цесс. От то го, нас колько эф-
фек тив но и ка че ст вен но эко но ми ка го су да рс тва 
Ка за хс тан бу дет впи сы вать ся в хо зяй ст вен ные 
свя зи на ми ро вом уров не, не пос редст вен но за-
ви сит даль нейшая так ти ка и ст ра те гия преодо-
ле ния эко но ми чес ко го кри зи са. 

На тер ри то рии Ка за х стана при су тс твует ог-
ром ное ко ли че ст во при род ных ре сур сов, кро-
ме это го, го су да рс тво имеет дос та точ но вы год-
ное мес то рас по ло же ние, од на ко, боль шинс тво 
иност ран ных ин вес то ров счи тают ин вес ти ци он-
ный кли мат рес пуб ли ки перс пек тив ным, но нес-
та биль ным. Иност ран ным ин вес то рам в пер вую 
оче редь важ но не толь ко ль гот ное на ло го об ло-
же ние, но ста бильное, эко но ми чес ки эф фек тив-
ное и предс ка зуемое для ин вес то ра сос тоя ние 
са мо го го су да рс тва.
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Не ко то рые воп ро сы  
кос вен но го  

на ло го об ло же ния в ЕЭП

В статье расс мот ре ны осо бен нос ти кос вен но го на ло го об ло же ния 
в Еди ном эко но ми чес ком прост ранс тве. С 1 ян ва ря 2015 го да нач нет 
функ цио ни ро вать но вое ин тег ра ци он ное объеди не ние – Ев ра зийс кий 
эко но ми чес кий союз. В част нос ти, До го во ром ЕАЭС пре дус мот ре но 
взи ма ние кос вен ных на ло гов сог лас но прин ци пам «ст ра ны наз на че
ния» и «не ди ск ри ми на ции». При вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг 
на ло го вая ба за, став ки кос вен ных на ло гов, по ря док их взи ма ния и на
ло го вые льго ты (ос во бож де ние от на ло го об ло же ния) оп ре де ляют ся 
в соот ве тс твии с за ко но да тель ст вом го су да рс твачле на, тер ри то рия 
ко то ро го приз нает ся мес том реали за ции ра бот, ус луг, ес ли иное не 
установ ле но До го во ром о ЕАЭС. Это поз во лит из бе жать двой но го 
на ло го об ло же ния и не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции. 

Клю че вые сло ва: Ев ра зийс кий эко но ми чес кий союз, кос вен ное 
на ло го об ло же ние, прин ци пы на ло го об ло же ния, на лог на до бав лен
ную стои мос ть. 

Batyrbayeva А.B.

Some issues of indirect taxation

The paper dwells on the indirect taxation in the Common Economic 
Space. Eurasian Economic Union will start functioning on the 1st of January 
2015. The EEU Treaty provides indirect taxation according to the prin
ciples of the «country of destination» and «nondiscrimination». The tax 
base, rates of indirect taxes, the charging procedure and tax incentives (tax 
exemption) of the service rendering and works carrying out are determined 
by the legislation of the member state whose territory is regarded as the 
place of work, services, unless otherwise established by EEU Treaty. This 
will help to avoid double taxation and unfair competition.

Key words: Eurasian Economic Union, indirect taxation, principles of 
taxation, value added tax.
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Бір тұ тас эко но ми ка лық  
ке ңіс тік те гі жа на ма  

са лық са лу мә се ле ле рі

Ма қал да бір тұ тас эко но ми ка лық ке ңіс тік те гі жа на ма са лық са
лу мә се ле ле рі көр се тіл ген. 2015 жыл дың 1 қаң та ры нан бас тап жа ңа 
ин тег ра циялық бір лес тік – Ев ра зия эко но ми қа лық одақ өз қыз ме тін 
бас тайды. Еура зия эко но ми ка лық одақ тың шар ты на сәй кес жа на ма 
са лық алу «ме же лі ел» жә не «диск ри ми на цияла мау» прин ци пі бо йын
ша жү зе ге асы ры ла ды. Жұ мыс тар ды орын дау, қыз мет тер ді көр се ту 
ке зін де са лық ба за сы, жа на ма са лық тар дың мөл шер ле ме ле рі, олар
ды са лу тәр ті бі мен са лық тық же ңіл дік тер (са лық са лу дан бо са ту), 
егер осы өз ге ше бел гі лен бе се, аума ғы жұ мыс тар ды, қыз мет тер ді өт
кі зу ор ны бо лып та ны ла тын мү ше мем ле кет тің заң на ма сы на сәй кес 
ай қын да ла ды. Бұл ша ра лар қо сар лан ған са лық са лу ды жә не жо сық
сыз бә се ке ні бол дыр мауға мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: Еура зия эко но ми ка лық одақ, жа на ма са лық са лу, 
са лық са лу прин цип те рі, қо сыл ған құн са лы ғы.
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Кос вен ные на ло ги из дав на приз на ва лись зна чи мой час тью 
фи нан со во го хо зяй ст ва го су да рс тв и тес ным об ра зом свя за ны с 
меж ду на род ной тор гов лей. За вре мя своего су ще ст во ва ния кос-
вен ное на ло го об ло же ние пе ре жи ва ло свои расс ве ты и кри зи сы. 
Тем не ме нее, дан ный вид на ло го об ло же ния расп рост ра нил ся 
прак ти чес ки на все об мен ные опе ра ции, вк лю чая тор гов лю ус лу-
га ми. В нас тоя щей мо мент кос вен ное на ло го об ло же ние яв ляет ся 
од ним из бюд же то об ра зую щих ви дов на ло гов, вы пол няю щим не 
толь ко фис каль ную, но и ре гу ли рующую функ цию [1]. 

Впер вые кос вен ное на ло го об ло же ние по лу чи ло свое раз-
ви тие в Ев ро пейс ком союзе. Су ще ст вуют раз лич ные ви ды кос-
вен ных на ло гов: НДС, на лог с обо ро та, на лог с про даж и ак-
ци зы. НДС от ука зан ных ви дов кос вен ных на ло гов от ли чает ся 
тем, что он дол жен уп ла чи вать ся в ито ге в бюд жет го су да рс тва 
не со всей стои мос ти про да жи то ва ров, ра бот и ус луг, и не с 
ве ли чи ны всей вы руч ки от их реали за ции, а с ве ли чи ны стои-
мос ти, до бав лен ной к пер во на чаль ной стои мос ти в про цес се 
произ во дс тва, пе ре ра бот ки и (или) пос ле дующей реали за ции 
то ва ров, ра бот и ус луг. Бре мя его уп ла ты пе ре но сит ся на ло гоп-
ла тель щи ком на по ку па те лей его то ва ров, ра бот и ус луг в ви де 
про це нт ной над бав ки к це не при их реали за ции. В ко неч ном 
сче те НДС на коп лен ным на всех ста диях об ра ще ния то ва ров, 
ра бот и ус луг ло жит ся на пле чи ко неч ных пот ре би те лей. Ак циз 
и вов се уп ла чи вает ся как на ло го вая над бав ка к це не приз ве ден-
ных и реали зуемых са мим произ во ди те лем осо бой ка те го рии 
то ва ров, ра бот и ус луг – по дак циз ных, к ко то рым за ко но да тель 
от но сит то ва ры, не яв ляющих ся то ва ра ми мас со во го пот реб-
ле ния: пред ме ты рос ко ши, а так же то ва ры, ра бо ты и ус лу ги, 
ко то рые по мне нию за ко но да те ля яв ляют ся вред ны ми или из-
лиш ни ми для пот реб ле ния (ал ко голь, та бач ные из де лия, иг ра в 
ка зи но) [2, с. 5]. 

Су ще ст вуют осо бен нос ти кос вен но го на ло го об ло же ния в 
рам ках функ цио ни ро ва ния ЕЭП. Ст ра те гия го су да рс тв-чле нов 
в об лас ти на ло го вой по ли ти ки нап рав ле на на со дей ст вие по-
вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти хо зяй ст вую щих суб ъек тов и 
уст ра не нию на ло го вых барьеров, влияю щих на раз ви тие эко но-
ми чес ких свя зей меж ду участ ни ка ми ЕЭП, с уче том ре ко мен-
да ций Все мир но го Бан ка и по ло жи тель но го опы та за ру беж ных 

НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ  
КОС ВЕН НО ГО  

НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЯ 
В ЕЭП
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ст ран, с целью раз ви тия част но го сек то ра эко но-
ми ки. Но вый этап стар тует с 1 ян ва ря 2015 го да, 
ког да нач нет функ цио ни ро вать но вое ин тег ра-
ци он ное объеди не ние – Ев ра зийс кий эко но ми-
чес кий союз (Союз, ЕАЭС), до го вор о соз да нии 
ко то ро го был под пи сан пре зи ден та ми Бе ла ру си, 
Ка за х стана и Рос сии в Астане 29 мая 2014 го да. 

Взи ма ние кос вен ных на ло гов во взаим ной 
тор гов ле то ва ра ми осу ще ст вляет ся по прин ци-
пу «ст ра ны наз на че ния» при взи ма нии кос вен-
ных на ло гов во взаим ной тор гов ле, ко то рая пре-
дус мат ри вает при ме не ние ну ле вой став ки НДС 
и (или) ос во бож де ние от уп ла ты ак ци зов при 
экс пор те то ва ров и их на ло го об ло же ние кос-
вен ны ми на ло га ми при им пор те. При экс пор те 
то ва ров с тер ри то рии од но го го су да рс тва-чле на 
на тер ри то рию дру го го го су да рс тва-чле на на ло-
гоп ла тель щик имеет пра во на на ло го вые вы че-
ты (за че ты) в по ряд ке, ана ло гич ном пре дус мот-
рен но му за ко но да тель ст вом го су да рс тва-чле на, 
при ме няемо му в от но ше нии то ва ров, экс пор ти-
ро ван ных с тер ри то рии это го го су да рс тва-чле на 
за пре де лы Союза. 

Взи ма ние кос вен ных на ло гов при вы пол не-
нии ра бот, ока за нии ус луг осу ще ст вляет ся в го-
су да рс тве-чле не, тер ри то рия ко то ро го приз нает-
ся мес том реали за ции ра бот, ус луг. При этом, 
мес том реали за ции ра бот, ус луг приз нает ся тер-
ри то рия го су да рс тва-чле на, ес ли: 

1) ра бо ты, ус лу ги свя за ны не пос редст вен но с 
нед ви жи мым иму ще ст вом, на хо дя щим ся на тер-
ри то рии это го го су да рс тва-чле на. 

Дан ное по ло же ние при ме няет ся так же в от-
но ше нии ус луг по арен де, най му и пре дос тав ле-
нию в поль зо ва ние на иных ос но ва ниях нед ви-
жи мо го иму ще ст ва;

2) ра бо ты, ус лу ги свя за ны не пос редст вен но с 
дви жи мым иму ще ст вом, транс порт ны ми средс-
тва ми, на хо дя щи ми ся на тер ри то рии это го го су-
да рс тва-чле на; 

3) ус лу ги в сфе ре куль ту ры, ис ку сс тва, обу-
че ния (об ра зо ва ния), фи зи чес кой куль ту ры, ту-
риз ма, от ды ха и спор та ока за ны на тер ри то рии 
это го го су да рс тва-чле на;

4) на ло гоп ла тель щи ком это го го су да рс тва-
чле на приоб ре тают ся: 

– кон сульта ци он ные, юри ди чес кие, бух гал те-
рс кие, ауди то рс кие, ин жи ни рин го вые, рек лам ные, 
ди зай нерс кие, мар ке тин го вые ус лу ги, ус лу ги по 
об ра бот ке ин фор ма ции, а так же науч но-исс ле до-
ва тельс кие, опыт но-конст рук торс кие и опыт но-
тех но ло ги чес кие (тех но ло ги чес кие) ра бо ты; 

– ра бо ты, ус лу ги по раз ра бот ке прог рамм 
для ЭВМ и баз дан ных (прог рамм ных средс тв 

и ин фор ма ци он ных про дук тов вы чис ли тель ной 
тех ни ки), их адап та ции и мо ди фи ка ции, соп ро-
вож де нию та ких прог рамм и баз дан ных;

– ус лу ги по пре дос тав ле нию пер со на ла в 
слу чае, ес ли пер со нал ра бо тает в мес те дея тель-
ности по ку па те ля.

До ку мен та ми, подт верж дающи ми мес то 
реали за ции ра бот, ус луг, приз нают ся до го вор 
(конт ракт) на вы пол не ние ра бот или же ока за-
ние ус луг, до ку мен ты, подт верж дающие факт 
вы пол не ния ра бот или же ока за ния ус луг, ли бо 
иные до ку мен ты, пре дус мот рен ные за ко но да-
тель ст вом го су да рс тв-чле нов Союза.

При вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг на ло-
го вая ба за, став ки кос вен ных на ло гов, по ря док 
их взи ма ния и на ло го вые льго ты (ос во бож де ние 
от на ло го об ло же ния) оп ре де ляют ся в соот ве тс-
твии с за ко но да тель ст вом го су да рс тва-чле на, 
тер ри то рия ко то ро го приз нает ся мес том реали-
за ции ра бот, ус луг, ес ли иное не установ ле но 
раз де лом IV при ло же ния № 18 к До го во ру о 
ЕАЭС. 

До го во ром о ЕАЭС Сто ро ны зак ре пи ли нор-
му о не ди ск ри ми на ции, сог лас но ко то рой взи-
ма ние на ло гов, сбо ров и пла те жей во взаим ной 
тор гов ле осу ще ст вляет ся та ким об ра зом, что-
бы на ло го об ло же ние в го су да рс тве-чле не при 
реали за ции то ва ров дру гих го су да рс тв-чле нов, 
бы ло не ме нее бла гоп рият ным, чем на ло го об-
ло же ние, при ме няемое этим го су да рст вом-чле-
ном при тех же обс тоя тель ст вах в от но ше нии 
ана ло гич ных то ва ров, проис хо дя щих с его тер-
ри то рии. 

Та ким об ра зом, став ки кос вен ных на ло гов 
во взаим ной тор гов ли при им пор те то ва ров на 
тер ри то рию го су да рс тва-чле на не долж ны пре-
вы шать став ки кос вен ных на ло гов, ко то ры ми 
об ла гают ся ана ло гич ные то ва ры при их реали-
за ции на тер ри то рии это го го су да рс тва-чле на [3, 
с. 125].

Ра нее Ми ни ст р по эко но ми ке и фи нан со вой 
по ли ти ке ЕЭК Ти му р Су лей ме нов при во дил по 
этому поводу при мер. В Рос сийс кой Фе де ра-
ции су ще ст вует спе ци альная на ло го вая льго та, 
ко то рая при ме няет ся к со кам, ис поль зуе мым 
при из го тов ле нии детс ко го пи та ния: вмес то 
об щеу станов лен ной став ки НДС (18%) при ме-
няет ся став ка 10%. Ис хо дя из по ло же ний дей-
ст вующе го Сог ла ше ния о прин ци пах взи ма ния 
кос вен ных на ло гов во взаим ной тор гов ле та кая 
же став ка долж на при ме нять ся и к бе ло ру сс кой, 
и к ка за хс танс кой про дук ции. Тем не ме нее, в 
свя зи с не ко то ры ми слож нос тя ми ад ми нист ри-
ро ва ния (преж де все го по при чи не от су тс твия 
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та мо жен но го конт ро ля на внут рен них гра ни-
цах) у на ло го вых ор га нов воз ни ка ли слож нос ти 
с при ме не нием ль гот ной став ки НДС, нап ри мер, 
в от но ше нии со ко вой про дук ции из Ка за х стана. 
В ре зуль та те сто ро ны приш ли к вы во ду, что со-
ко вая про дук ция, имеющая ту же но ме нк ла ту ру, 
что и в Рос сийс кой Фе де ра ции (т.е. пред наз на-
че на для из го тов ле ния детс ко го пи та ния), долж-
на об ла гать ся по ль гот ной став ке 10%. Пос ле 
кон сульта ций Фе де раль ная на ло го вая служ ба 
Рос сии расп рост ра ни ла пись мо, обя за тель ное 
для при ме не ния и ис поль зо ва ния в ра бо те все ми 
рос сийски ми на ло го вы ми инс пек циями, о при-
ме не нии ль гот ной 10%-ной став ки ко всей ана-
ло гич ной про дук ции Та мо жен но го союза [4].

Кос вен ные на ло ги так же не взи мают ся при 
им пор те на тер ри то рию го су да рс тва-чле на 
ЕАЭС то ва ров, ко то рые в соот ве тс твии с за ко-
но да тель ст вом это го го су да рс тва-чле на не под-
ле жат на ло го об ло же нию (ос во бож дают ся от на-
ло го об ло же ния) при вво зе на его тер ри то рию.

В це лях из бе жа ния двой но го на ло го об ло же-
ния пре дус мот ре но ос во бож де ние от на ло га на 
до бав лен ную стои мос ть в сле дующих слу чаях: 

– при вво зе фи зи чес ки ми ли ца ми то ва ров 
лич но го пот реб ле ния,

– вк лю чая транс порт;
– при пе ре да че то вар но-ма те ри аль ных цен-

нос тей ст рук тур ны ми под раз де ле ниями од но го 
юри ди чес ко го ли ца, рас по ло жен ных в раз ных 
го су да рст вах-чле нах;

– при по ме ще нии то ва ра под та мо жен ную про-
це ду ру вы пус ка для внут рен не го пот реб ле ния. 

Кос вен ные на ло ги не бу дут взи мать ся при 
им пор те на тер ри то рию го су да рс тва – чле на Ев-
ра зий ско го союза: 

1) то ва ров, ко то рые в соот ве тс твии с за-
ко но да тель ст вом это го го су да рс тва-чле на не 
под ле жат на ло го об ло же нию (ос во бож дают ся 
от на ло го об ло же ния) при вво зе на его тер ри-
то рию;

2) то ва ров, ко то рые вво зят ся на тер ри то рию 
го су да рс тва-чле на фи зи чес ки ми ли ца ми не в це-
лях предп ри ни ма тельс кой дея тель ности;

3) то ва ров, им порт ко то рых на тер ри то рию 
од но го го су да рс тва-чле на с тер ри то рии дру го го 
го су да рс тва-чле на осу ще ст вляет ся в свя зи с их 
пе ре да чей в пре де лах од но го юри ди чес ко го ли-
ца (за ко но да тель ст вом го су да рс тва-чле на мо жет 
быть установ ле но обя за тель ст во по уве дом ле-
нию на ло го вых ор га нов о вво зе (вы во зе) та ких 
то ва ров). 

Эти по ло же ния До го во ра о ЕАЭС поз во лят 
из бе жать: 

– не доб ро со ве ст ной и це но вой кон ку рен ции 
при взи ма нии на ло гов с вво зи мых то ва ров, ана-
ло гич ным то ва рам, ос во бож ден ным от НДС в 
ст ра не наз на че ния;

– двой но го НДС при вво зе фи зи чес ки ми ли-
ца ми то ва ров лич но го пот реб ле ния, вк лю чая 
транс порт для лич но го поль зо ва ния;

– двой но го НДС при пе ре да че то вар но-ма-
те ри аль ных цен нос тей ст рук тур ны ми под раз де-
ле ниями од но го юри ди чес ко го ли ца, рас по ло-
жен ных в раз ных го су да рст вах-чле нах ЕАЭС [3, 
с.  125].
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
са лық жүйесі нің кей бір  

мә се ле ле рі 

Са лық тар мем лекет тің жә не жер гі лік ті бюд жет тер дің не гіз гі кі
ріс бө лі гін қа лып тас ты ра ды. Осы жер ден са лық жүйесі мен са лық 
саяса тын қа лып тас ты ру кез кел ген мем ле кет тің ба сым дық та ры бо
лып та бы ла ды. Са лық жүйесі нің кө ле мі жә не мем ле кет бюд же ті не 
алы на тын ре су рс тар дың жал пы мас са сы қо ғам ның әлеу мет тікэко но
ми ка лық ди на ми ка сы на ті ке лей әсер ете ді. Са лық – мем ле кет жә не 
жер гі лік ті би лік ор ган да ры ның өз қыз мет те рін жү зе ге асы ру үшін 
же ке жә не заң ды тұл ға лар дан мәж бүр лі түр де алы на тын қа ра жат. 
Ол мем ле кет тік заң на ма лар дың не гі зін де жү зе ге асы ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: са лық, са лық жүйесі, са лық саяса ты, са лық қыз ме
ті, са лық заң на ма сы.

Tolepbergenov Z.A.,  
Kuanaliyeva G.A.

Some problems of tax system of 
the Republic of Kazakhstan

Taxes form the main part of revenues state and local budgets. From 
here priority attention of any state to formation of tax system and a tax 
policy. The size of a tax rate and lump of the resources withdrawn in the 
state budget has direct impact on dynamics socially – economic develop
ment of society. The tax is forcibly withdrawn by the state or local authori
ties of funds from natural and legal entities, necessary for implementation 
of the functions by the state. This collecting is made on the basis of the 
state legislation.

Key words: tax, tax system, tax policy, tax activity, tax legislations.

То леп бер ге нов Ж.А.,  
Куаналиева Г.А.

Не ко то рые проб ле мы  
на ло го вой сис те мы  

Рес пуб ли ки Ка за хс тан

На ло ги об ра зуют ос нов ную час ть до ход ной час ти го су да рст вен
но го и мест ных бюд же тов. От сю да приори тет ное вни ма ние лю бо го 
го су да рс тва к фор ми ро ва нию на ло го вой сис те мы и на ло го вой по ли
ти ки. Ве ли чи на на ло го вой став ки и об щая мас са изы маемых в го су
да рст вен ный бюд жет ре сур сов ока зы вает не пос редст вен ное влия ние 
на ди на ми ку со ци альноэко но ми чес ко го раз ви тия об ще ст ва. На лог – 
это при ну ди тель но изы маемые го су да рст вом или мест ны ми влас тя ми 
средс тва с фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц, необ хо ди мые для осу ще
ст вле ния го су да рст вом своих функ ций. Сбо ры эти произ во дят ся на 
ос но ве го су да рст вен но го за ко но да тель ст ва.

 Клю че вые сло ва: на лог, на ло го вая сис те ма, на ло го вая по ли ти ка, 
на ло го вая дея тель ность, на ло го вое за ко но да тель ст во.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы През ден ті Н.Ә.На зар баев тың «Қа-
зақ стан–2050» ст ра те гиясы қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа са-
яси ба ғы ты ат ты Жол да уын да: «Са лық саяса ты: Өн ді ріс жә не 
жа ңа тех но ло гиялар са ла сын да ғы са лық са лу объек ті ле рі үшін 
қо лай лы са лық ре жі мін ен гі зу қа жет. Қа зір бұл жұ мыс бас тал-
ды. Оны же тіл ді ру мақ са тын қоя мын. Бар лық қол да ныс та ғы са-
лық же ңіл дік те рі не ре ви зия жүр гі зіп, олар ды мейі лін ше тиім-
ді ету ке рек. Біз са лық әкім ші лі гін ырық тан ды ру жә не ке ден 
әкім ші лі гін жүйе лен ді ру саяса тын жал ғас ты ру ға тиіс піз. Са лық 
есеп ті лі гін же ңіл де тіп әрі мей лін ше азайту қа жет. Біз на рық қа-
ты су шы ла рын са лық тан жал та ру жол да рын із деуге емес, бә се-
ке лес тік ке ын та лан ды руымыз қа жет.

Са лық тық қа да ға лау ды праг ма ти ка лық азайту ша ру ашы-
лық суб ъек ті ле рі нің са лық қыз ме ті мен диало гын азайтуға тиіс. 
Ал да ғы бес жыл да бә рі міз он лайн-элект рон дық есеп ті лік ре жі-
мі не кө шуіміз ке рек.

2020 жыл дан бас тап біз са лық тық не сиелен ді ру прак ти ка-
сын ен гі зуі міз ке рек. Бас ты мін дет – кә сіп кер лер дің ин вес ти-
циялық бел сен ді лі гін ын та лан ды ру. 

Жа ңа са лық саяса ты әлеу мет тік ба ғыт алу ға тиіс. Бұл үшін 
2015 жыл дан бас тап ын та лан ды ру ша ра ла ры ке ше нін, со ның 
ішін де бі лім бе ру ге, өзін, өз от ба сын, қыз мет кер ле рін ме ди-
ци на лық сақ тан ды ру ға қа ра жат са ла тын аза мат тар мен ком-
па ниялар ды са лық тан бо са ту прак ти ка сын көз дейт ін ын та лан-
ды ру ке ше нін әзір леу қа жет. Осы лай ша, биз нес дең ге йін де гі 
бо ла шақ са лық саяса ты іш кі өсім ді ын та лан ды руы жә не сырт қы 
на рық тар ға отан дық экс порт ты, ал аза мат тар дең ге йін де олар-
дың қор ла рын, жи нақ та рын жә не са лым да рын ын та лан ды ру ға 
тиіс» деп көр се тіл ген [1]. 

«Са лық» ұғы мы мен «са лық жүйесі» ұғы мы ты ғыз бай ла-
ныс ты.  Мем ле кет те алы на тын са лық тар мен  бюд жет ке  тө ле не-
тін бас қа да мін дет ті тө лем түр ле рі нің, оны құ ру мен алу дың 
ны сан да ры  мен әдіс те рі нің, прин цип те рі нің, са лық заң да ры 
мен са лық қа қа тыс ты нор ма тив ті ак ті лер дің, са лық қыз ме ті ор-
ган да ры ның жиын ты ғы мем ле кет тің са лық жүйе сін құ рай ды. 
Эко но ми ка лық жа ғы нан са лық жүйесі мем ле кет тің, ай мақ тар-
дың жә не му ни ци пал ды құ ры лым дар дың қыз ме тін қар жы лай 
қам та ма сыз ету ге бай ла ныс ты әртүр лі мем ле кет тер, мем ле кет 

ҚА ЗАҚ СТАН РЕС ПУБ
ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ  

СА ЛЫҚ ЖҮЙЕСІ НІҢ 
КЕЙ БІР МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 
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пен са лық тө леуші ара сын да ғы, әртүр лі са лық 
тө леуші лер ара сын да ғы, сон дай-ақ оған ті ке лей 
қа ты су шы заң ды жә не же ке тұл ға лар ара сын да-
ғы күр де лі өза ра бай ла ныс ты әлеу мет тік-эко но-
ми ка лық қа ты нас тар дың жиын ты ғын құ рай ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясы ның 
35-ба бын да: «Заң ды түр де бел гі лен ген са лық-
тар ды, алым дар ды жә не өз ге де мін дет ті тө лем-
дер ді тө леу әр кім нің бо ры шы әрі мін де ті бо лып 
та бы ла ды», – деп бел гі лен ген [2]. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Са лық жә не 
бюд жет ке тө ле не тін бас қа да мін дет ті тө лем дер 
ту ра лы (Са лық ко дек сі) Ко дек сі нің 55 ба бы на 
сәй кес: Са лық тар: кор по ра тив тік та быс са лы ғы; 
же ке та быс са лы ғы; қо сыл ған құн са лы ғы; ак-
циз дер; экс порт қа рен та са лы ғы; жер қой на уын  
пай да ла ну шы лар дың ар наулы тө лем де рі мен 
са лық та ры; әлеу мет тік са лық; кө лік құ ра лы са-
лы ғы; жер са лы ғы; мү лік са лы ғы; ойын  биз не сі 
са лы ғы; тір кел ген са лық; бі рың ғай жер са лы ғы 
де ген түр ле рі көр се тіл ген [3].

Са лық – мем ле кет бір жақ ты тәр тіп пен 
заң жү зін де бел гі ле ген, бел гі лі бір мөл шер-
де қайтарым сыз жә не өтеу сіз, тұ рақ ты си пат-
та бюд жет ке тө ле не тін тө лем дер. Са лық тар 
– қайтарым сыз, ба ла ма сыз жә не тұ рақ ты си пат-
та ғы құ қық тық фор ма да ғы мем ле кет ар қы лы 
бел гі лен ген мін дет ті тө лем дер. Са лық ты бас қа 
да тө лем дер ден ажы ра та бі луіміз ке рек. Се бе бі 
са лық бел гі лі бір обьек ті лер ден (та быс, мү лік, 
тауар, жер, кө лік, мұ ра) тө ле не ді. Со ны мен қа-
тар са лық ты тө леудің өзін дік бір мер зі мі бо ла ды 
(са лық ке зе ңі – бір күн дік, он күн дік, ай лық, тоқ-
сан дық, жыл дық) жә не бел гі лі бір кө лем де не ме-
се мөл шер де (са лық став ка сы) алы на ды. 

«Са лық са лу жүйесі адам зат өре ниеті нің әр 
қи лы ке зең де рін де туын дап, қа лып та сып, да ми 
оты рып бү гін де бел гі лі бір дең гейде да мы ған 
әр бір мем ле кет тің мыз ғы мас ат ри бу ты, сол мем-
лекет тің қан дайда бол ма сын мұқ таж дық та рын 
қа на ғат тан ды ру дың жә не әлеу мет тік-эко но ми-
ка лық са ла ла рын рет теу дің тап тыр мас құ ра лы 
ре тін де кө рі ніс та бу да» [4, 15 б].

Мем ле кет те алы на тын са лық тар мен бюд-
жет ке тө ле не тін бас қа да мін дет ті тө лем түр-
ле рі нің, оны құ ру мен алу дың ны сан да ры мен 
әдіс те рі нің, прин цип те рі нің, са лық заң да ры мен 
са лық қа қа тыс ты нор ма тив ті ак ті лер дің, са лық 
қыз ме ті ор ган да ры ның жиын ты ғы мем ле кет-
тің са лық жүйе сін құ рай ды. Эко но ми ка лық жа-
ғы нан са лық жүйесі мем ле кет тің, ай мақ тар дың 
жә не му ни ци пал ды құ ры лым дар дың қыз ме тін 
қар жы лай қам та ма сыз ету ге бай ла ныс ты әртүр лі 
мем ле кет тер, мем ле кет пен са лық тө леуші ара-

сын да ғы, әртүр лі са лық тө леуші лер ара сын да ғы, 
сон дай-ақ оған ті ке лей қа ты су шы заң ды жә не 
же ке тұл ға лар ара сын да ғы күр де лі өза ра бай-
ла ныс ты әлеу мет тік-эко но ми ка лық қа ты нас тар-
дың жиын ты ғын құ рай ды. Са лық жүйесі не қа-
жет ті не гіз гі та лап тар мы на лар:  

– са лық құ ра мы дәл анық та луы қа жет. Ол 
үшін са лық заң ды лы ғын да мем ле кет те алы на-
тын са лық тар дың то лық ті зі мі маз мұн да луы ке-
рек; 

– са лық жүйесі са лық тө леуші лер үшін са-
лық тан жал та ру тиім сіз бо ла тын дай етіп жа са-
луы тиіс;

– са лық жүйесі нің қа ра пайым ды лы ғы. Бұл 
әсі ре се, са лық тың дұ рыс тө ле нуі үшін ба қы-
лауды жү зе ге асы ру да ма ңыз ды; 

– са лық жүйесі са лық тө леуші нің өз қа ра жа-
тын өн ді ріс ке салуына ық пал етуі ке рек. 
Жал пы, са лық жүйесі мем ле кет тің қар жы көз-
де рін жа сақ тау дың ең не гіз гі құ ра лы бо луымен 
қа тар, ел эко но ми ка сын қайта құ ру ға, өн ді ріс тің 
ұл ға йып , дам уына жә не саяси-әлеу мет тік ша ра-
лар дың то лы ғы мен жү зе ге ас уына мүм кін дік ту-
ғы за ды.

Бар лық өр ке ниет ті ел дер де са лық тар дың 
бү кіл жиын ты ғы әртүр лі прин цип тер бо йын ша 
жік те ле ді: 

– са лық са лу объек ті ле рі бо йын ша; 
– са лық ты ала тын жә не са лық тан жи нал ған 

со ма ға би лік жа сайт ын ор ган ға қа рай;
– пай да ла ну тәр ті бі бо йын ша; 
– объек ті нің эко но ми ка лық бел гі сі бо йын ша.
Са лық са лу – бұл та быс ты жә не қай нар көз-

де рі мем ле кет тік құ рал дар ды тол ты ру үшін рет-
теу ші құ рал. Мем ле кет пай да бо лы сы мен та ри хи 
са лық та пай да бол ды. Са лық не ше ға сыр бойы 
өмір сү ре ді, эко но ми ка лық теория оп ти мал ды 
са лық са лу қа ғи да сын із деуді ал ғаш рет Адам 
Смит қа лып тас тыр ған. Қа зір гі за ман ғы са лық 
жүйесі бір не ше қа ғи да ны қол да на ды: 

– жал пы лай, яғ ни та быс та ба тын бар лық эко-
но ми ка лық тұл ға лар ды да мы ту;

– тұ рақ ты лық, яғ ни уақы тын да са лық мөл-
ше рі мен са лық тү рі нің тұ рақ ты лы ғы;

– тең күш теу, яғ ни са лық ты са лу бар лық са-
лық тө леуші үшін бір дей бо луы ке рек;

– мін дет те ме, яғ ни са лық тың мәж бүр лі гі тө-
лем мен құт қар мау, са лық ты тө леуде жә не есеп-
теу де тұл ға ның дер бес ті лі гі; 

– әлеу мет тік-әді лет ті лік, яғ ни са лық мөл ше рі 
жә не са лық же ңіл ді гін құ ру, бұл аз та быс ты кә сі-
по рын ға, ха лық қа із гі лік ық пал жа сау. 

Мем ле кет тің қан дай да бол ма сын са лық 
жүйесі не гі зі нен екі қыз мет ті ат қа ра ды. 
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Бі рін ші сі – фис кал ды қыз мет бол са, екін ші сі 
рет теу ші қыз мет. Фис кал ды қыз мет, еш кім ді де 
алаң да та қой май ды, се бе бі кез кел ген ме м ле кет-
тің өмір сү руі үшін қа ра жат тың қа жет ті лі гі өте 
ма ңыз ды нәр се. Рет теу ші қыз мет, әр кім нің мей-
лін мем ле кет тің не ме се кә сіп кер дің бол сын, аса 
қы зық ты ра тын мә се ле сі бо лып та бы ла ды. Бә рі-
міз ге бел гі лі та ра зы ның екі жа ғы бар, бі рін ші сі 
мем ле кет тің қа жет ті лі гі нен туын да са, ал екін ші-
сі ер кін кә сіп кер лік ті ұс та ған дар дың мүд де ле рі-
нен шы ға ды [5, 6 б.]. 

Қа зақ стан да ғы са лық тар дың ат қа ра тын рет-
теу ші қыз ме ті не тоқ тал сақ, оның он ша лық ты өз 
аты на сәй кес ке ле бер мейтін жақ та рын бай қауға 
бо ла ды. Не гі зі нен са лық тар дың рет теу ші лік ма-
ңы зы мы нан дай шарт тар ға жа уап  бе ру қа жет: 
мем ле кет тің бюд же ті не тү се тін кі ріс мөл ше рі нің 
бел гі лі бір дең ге йін де ұс тап оты ру жә не кә сі по-
рын дар мен же ке тұл ға лар са лы на тын са лық тар-
дың ауырт па лы ғын рет тес ті ру. 

Қа зақ стан ның 2030 жыл ға де йін гі да му ст ра-
те гиясын да бо ла шақ та ғы ме ле ке ті міз дің не гіз гі 
бай лық кө зі ши кі зат ты, со ның ішін де ең бі рін ші-
ден мұ най ды экс порт тау бо лып та бы ла ды. Екін-
ші жа ғы нан, са лық са лы на тын ба за ның кем уін ен 
экс порт тау шы емес эко но ми ка ның бас қа са ла-
сын да ғы қыз мет ат қа рып отыр ған кә сі по рын дар-
ға жүк те ле тін са лық ауырт па лы ғы ар та тү су де. 
Атал ған кем ші лік тер ді жою үшін, ең ал ды мен 
са лық за ңы на жа ңа дан өз гер ту лер қа жет. Са лық 
тө леуші лер үшін са лық жүйесі нің ең бол ма ған да 
үш-бес жыл ға де йін  тұ рақ ты бо луы аса ма ңыз ды 
шарт бо лып та бы ла ды. Ал ар тық та быс мөл ше-
рі қа зір гі са лық за ңын да кә сі по рын да рдың іш кі 
пай да нор ма ла ры на сәй кес үс те ме пай да са лы-
ғы ар қы лы алы нып отыр. Бұл атал ған са лық тың 
кем ші лі гі мы на да: бі рін ші ден, іш кі пай да нор-
ма сын анық тау ке зін де оның мөл ше рі не әртүр-
лі се беп тер мен суб ъек тив ті жағ дай лар әсер етуі 
мүм кін, екін ші ден, пай да нор ма сын қайта-қайта 
қа рас ты рып оты ру қа жет, өйт ке ні ши кі зат тың 
әлем дік ба ға сы күн са йын  өз ге ріс тер ге ұшы рауы 
мүм кін. Со ны мен ши кі зат ты экс порт тау шы лар-
ға қол да ны лып кел ген үс те ме пай да ға са лы на-
тын са лық ты алып тас тап бір ға на прог рес сив ті 
та быс са лы ғын қол дан ған дұ рыс бо лар еді. 

Қа зір гі таң да кә сі по рын дар да қыз мет ат қа ра-
тын же ке тұл ға лар дың жа ла қы ла ры на әртүр лі: 
та быс са лы ғы жә не әлеу мет тік са лық са лы на ды. 
Мә се ле ні заң ды тұл ға лар жа ла қы ны тө лейт ін 
жа йын  қа райт ын бол сақ, он да жа ла қы үлес ті ру 
ба ры сын да кә сі по рын дар дың қо сым ша қар жы ға 
шы ғын далуын  бай қай мыз. Жа ла қы қо ры не ғұр-
лым кө бей ген са йын  кә сі по рын дар әлеу мет тік 

са лық ты со ғұр лым көп тө лей ді. Қа зақ стан са лық 
жүйе сін де орын алып отыр ған әлеу мет тік са лық 
ком па ния қо жа йын да ры ның өз қыз метт кер ле рі-
нің жа ла қы мөл ше рін кө бейт уін  ын та лан ды ру 
тұр мақ, ке рі сін ше бұл са лық тан қа лай құ ты лу-
ды ой лап отыр [6, 32 с]. Еге мен Қа зақ стан ның 
да му жағ да йын да жа ңа прин цип тер ді құ ру жә не 
ен гі зу ке зін де, оның ішін де са лық са лу ды қо-
са ал ған да, үкі мет ал дын да ше ші ле тін сұ рақ тар 
тұр. Со ның ішін де эко но ми ка лық, әлеу мет тік 
жә не бас қа да мә се ле лер ді ше шу үшін қа жет ті 
қар жы кө ле мі мен мем ле кет ті то лық қам та ма сыз 
ету бар лық ке зең нің, бар ша ха лық тың бас ты мә-
се ле сі бо лып ке ле ді. Бү гін гі жағ дайда са лық тық 
тү сім дер ді кө бейту мә се ле сін са лық тық ба қы лау 
жүр гі зу ісін же тіл ді ру ар қы лы ше шу ге бо ла ды. 
Са лық тар мен бюд жет ке тү се тін тө лем дер ді жи-
нау жұ мы сын ұтым ды ұйым дас тыр май, бар лық 
фис кал дық ор ган дар бір ле сіп қыз мет ет пей, 
мем ле кет тік қа зы на ны жүйелі түр де тол ты рып 
оты ру ға қол жет кі зу қиын.

Жал пы бар лық мем ле кет тік мә се ле лер ді 
ше шу түп теп кел ген де әр бір қа зақ стан дық тың 
әлеу мет тік жағ дайы ның өсуі са лық қыз ме ті жұ-
мы сы ның са па лы лы ғы на ті ке лей бай ла ныс ты. 
Сон дық тан са лық саяса тын жүр гі зу де отан дық 
тауар өн ді ру ші лер ді мем ле кет та ра пы нан қол-
дау жә не сек тор лар дың же дел дам уына жағ дай 
жа сау, яғ ни мем ле кет пен са лық тө леуші лер дің 
та лап ті ле гі мен ор тақ та суы қа жет. 

Са лық қыз ме ті нің қа ғи да ла ры мем ле кет тік 
жал пы эко но ми ка лық бағ дар ла ма сы на не гіз де-
ле ді жә не оны мен ты ғыз бай ла ныс ты бо ла ды. 
Эко но ми ка лық бағ дар ла ма ны әзір леу ісі са лық 
қыз ме ті нің ал ға қоятын та лап та рын, оның прин-
цип те рін ес ке ре оты рып жү зе ге асы ры ла ды. Са-
лық қыз ме ті нің ық пал ету аясы өте ау қым ды, 
оны рет тейт ін қа ты нас та ры әр ал уан  бол ған дық-
тан оны тек қар жы лар аясы на жат қы зу ға бо ла-
ды де ген көзқа рас дұ рыс емес. Өйт ке ні, са лық 
саяса ты та лап та ры мен мен аза мат тың са лық тық 
мін дет те ме ле рін ат қа ру са ты сын да ға на қар-
жы лық қа ты нас тар ға айна ла ды. Са лық тық қа-
ты нас тар дың қар жы лық қа ты нас тар дан ай рық-
ша ла нуы са лық саяса ты бо йын ша мем ле кет тің 
ал дын да тұр ған мін дет те ме лер ді тал дау ке зін де 
кө рі ніс та ба ды [7, 12 б.]. 

Са лық қыз ме ті нің не гіз гі прин цип те рін 
конс ти ту циялық дең гейде бе кі ту қа жет ті лі гі са-
лық тар дың мем ле кет өмі рін де ат қа ра тын рө лі не 
бай ла ныс ты туын дай ды. Мем ле кет тің ма те ри-
ал дық ба за сын қа лып тас ты ру дың өте ма ңыз ды 
әдіс те рі жә не қо ғам ды бас қа ру ап па ра ты ре тін-
де са лық тар мем ле кет пен оның аза мат та ры-
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ның ара сын бай ла ныс ты ра тын күр де лі де елеу лі 
буын ға ай нал ды. Сон дық тан да бар лық мем ле-
ке ттер де, оның ішін де өзі міз де де са лық тар ды 
тө леу аза мат тар дың конс ти ту циялық мін дет те рі 
бо лып та бы ла ды. 

Са лық тар дың мем ле кет өмі рін де гі ат қа ра тын 
рө лі нің екін ші ас пек ті сі мем ле кет тің еге мен ді гі-
не қа тыс ты бо ла ды. Осы ған бай ла ныс ты мем ле-
кет еге мен ді гі нің бас ты бел гі сі са лық еге мен ді гі 
деп айт сақ, оның дә лел де ме сі ре тін де са лық тық 
рет теу дің бі рың ғай дү ниежү зі лік жүйесі нің әлі 
күн ге де йін  жоқ еке нін атап көр се ту ге тиіс піз. 
Са лық еге мен ді гі жо ға ры да айт ып кет ке ні міз дей 
бас қа мем ле кет тер шек тей жә не қол сұ ға ал май-
т ын мем ле кет тің са лық са лу жө нін де гі құ қы ғы. 
Мем ле кет тің са лық са лу құ зі ре тін шек теу дің та-
ғы бір қа жет ті лі гі – мем ле кет са лық тық мін дет-
те ме лер дің ат қар уын  ба қы лай оты рып, ком мер-
циялық құ пиялар ды бі ліп, олар ды өз пай да сы на 
жә не тө леуші ге жа ңа ғы ком мер циялық құ пияны 
дұ рыс сақ тай ал ма ған жағ дайда зиян-за лал кел-
тір уіне тос қауыл қою.

Са лық жүйесі нің құ ра мы на мем ле кет те 
алы на тын бар лық са лық тар, са лық тық қа ты нас-
тар мен олар ды рет тейт ін құ қық тық нор ма лар, 
са лық тө леуші лер мен са лық қыз ме ті орын да-
ры ның құ қық та ры мен мін дет те рі жә не та ғы да 
бас қа кі ре ді. Са лық тар ды қо ғам өмі рі нің әр түр-
лі аяла рын мем ле кет тік рет теу дің құ ра лы ре-
тін де қа райт ын тұ жы рым да ма бар. Са лық қыз-
ме ті нің не гіз гі мін дет те рін де бі рін ші ке зек те 
қан дай да бол ма сын өн ді ріс, са ла, ау мақ жә не 
та ғы бас қа лар ды да мы ту ға жағ дай жа сау қа рас-
ты ры ла ды.

Са лық қыз ме ті мем ле кет тің эко но ми ка лық 
да муымен ты ғыз бай ла ныс ты. Дү ниежү зі лік тә-
жі ри бе бо йын ша са лық тар, са лық са лу жө нін де-
гі заң дар ды жо ғар ғы өкі мет ор ган да ры қа был-
дайды. Бұл заң дар да са лық тар дың объек ті сі, 
суб ъек ті сі, есеп теу, тө леу тәр ті бі, мер зі мі жә не 
та ғы бас қа лар бел гі ле не ді. Ал са лық став ка ла ры 
мен са лық же ңіл дік те рі жө нін де гі мә се ле лер ді 
олар ды рет теу құ ра лы ре тін де пай да ла на тын ат-
қа ру шы би лік ор ган да ры ай қын дайды.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ше ка ра лас ау мақ та рын да жер 

қа ты нас та рын құ қық тық  
рет теу дің ерек ше лік те рі

Нақ ты ма қа ла да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ше ка ра лас ай мақ
та рын да ғы жер қа ты нас та рын құ қық тық рет теу дің ерек ше лік те рі 
қа рас ты рыл ған. Қа зір гі таң да көр ші лес мем ле кет тер мен ше ка ра ны 
анық тау ға бай ла ныс ты көп те ген дау лар туын дап отыр. Ав тор осы 
туын да ғын дау лар ды ше шу дің құ қық тық жол да рын ұсын ған. 

Тү йін  сөз дер: ше ка ра, ше ка ра лас мем ле кет тер, ке лі сім, ке ден, 
қор ға ныс жер ле рі.

Aigarinova G.T.,  
Bekshumanov M.

Features of legal regulation of 
land relations in the border 
territory of the Republic of 

Kazakhstan

This article examines the legal problems of regulation of land relations 
border areas of the Republic of Kazakhstan. The author suggests some 
ways to improve the state mechanism in this area.

Key words: border, border states, the agreement, customs, defense.
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Осо бен нос ти пра во во го  
ре гу ли ро ва ния зе мель ных  

от но ше ний в приг ра нич ных 
тер ри то рях Рес пуб ли ки  

Ка за хс тан

В нас тоя щей статье расс мат ри вают ся пра во вые проб ле мы ре гу
ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний на приг ра нич ных тер ри то риях Рес
пуб ли ки Ка за хс тан. Ав тор пред ла гает не ко то рые пу ти со вер шенс тво
ва ния го су да рст вен но го ме ха низ ма в дан ной об лас ти.

Клю че вые сло ва: гра ни ца, приг ра нич ные го су да рс тва, сог ла ше
ние, та мож ня, зем ли обо ро ны.
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Ше ка ра лас ау мақ тар да жер қа ты нас та рын құ қық тық рет-
теу дің ерек ше лік те рі көп. Қа зақ стан ның ше ка ра лас ау мақ та ры 
мем ле кет тік жер лер дің ажы ра мас бө лі гі бо ла оты рып, екі не гіз-
гі мақ сат қа ие: та би ғи ша ру ашы лық жә не көр ші лес мем ле кет-
тер мен әріп тес тік аума ғы ре тін де, сол се беп тен, бұл жер лер де гі 
қыз мет ті рет теу іш кі мем ле кет тік құ қық пен жә не екі жә не көп 
жақ ты ха лы қа ра лық шарт тар да кө рі ніс тап қан ха лы қа ра лық құ-
қық нор ма ла ры мен рет те ле ді. 

Ше ка ра лас жер лер Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Жер Ко дек сі-
нің 120-ба бы на сәй кес, қор ға ныс қа жет ті лі гі не ар нал ған жер-
лер ре тін де та ны ла ды.

Қор ға ныс қа жет те рі не ар нал ған жер лер – Қа ру лы Күш-
тер дің әс ке ри бө лім де рін, әс ке ри по ли гон да рын, әс ке ри оқу 
орын да ры мен өз ге де ұйым да рын жә не қор ға ныс пен қа уіп-
сіз дік са ла сын да ғы мін дет тер ді ат қа ра тын бас қа да әс кер лер-
дің объек ті ле рі мен ғи ма рат та рын ор на лас ты ру жә не олар дың 
тұ рақ ты қыз ме ті үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Үкі ме ті мен 
бер ген жер учас ке ле рі.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ше ка ра сын қор-
ғауды жә не кү зе ту ді қам та ма сыз ету мақ са тын да ин же нер лік-
тех ни ка лық құ ры лыс тар мен қор шау лар ды, ше ка ра бел гі ле рін, 
ше ка ра да ғы ор ман жол да рын, ком му ни ка ция лар ды, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы мем ле кет тік ше ка ра сы ар қы лы өту пунк те рін 
жай ғас ты ру мен кү тіп ұс тау үшін жер учас ке ле рі бе рі ле ді.

Ау дан дық ат қа ру шы ор ган дар әс ке ри бө лім дер мен ке лі се 
оты рып, қор ға ныс қа жет те рі не бе ріл ген жер ден ауыл ша ру а-
шы лы ғы на пай да ла ну үшін же ке жә не заң ды тұл ға лар ға же ке-
ле ген жер учас ке ле рін уақыт ша жер пай да ла ну ға бе ре ала ды.

Кө ріп отыр ға ны мыз дай, қор ға ныс қа жет те рі не ар нал ған 
жер лер дің ерек ше лі гі олар дың шек теу лі ны са на лы пай далуын-
да бо лып отыр: тек қор ға ныс қа жет те рі не ға на ар на ла ды, тек 
ерек ше жағ дай лар да ке йін гі жер пай да ла ну шы лар ға ауыл ша-
руашы лы ғы мақ са ты на бе рі ле ді.

Ше ка ра лас жер лер де гі жер қа ты нас та рын рет теу де гі ерек-
ше лік, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жер құ қы ғы ның нор ма ла-
ры нан бас қа, ха лы қа ра лық си пат та ғы құ қық қай нар көз де рі мен 
де рет те ле ді.

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ НЫҢ 

ШЕ КА РА ЛАС  
АУ МАҚ ТА РЫН ДА ЖЕР 

ҚА ТЫ НАС ТА РЫН  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ РЕТ ТЕУ ДІҢ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ше ка ра лас ау мақ та рын да жер қа ты нас та рын құ қық тық рет теу дің ерек ше лік те рі

Егер де ТМД ел де рі нің ше ка ра  ма ңы айма-
ғын да ғы ын ты мақ тас ты ғы өзі нің та ри хи си па-
ты на қа рай жал ға сып отыр са, ал ше ка ра ма ңы 
ын ты мақ тас ты ғын да ау мақ мә се ле ле рі, дау лы 
жер учас ке ле рін ме же леу мә се ле ле рі ана ғұр лым 
күр де лі бо лып та бы ла ды, бұл әсі ре се Өз бе кс тан-
мен қиын бо лып отыр. Осы са ла да 1999 жы лы 
бас тал ған ке ліс сөз дер 16 қа ра ша 2001 жы лы ҚР 
мен ӨР ара сын да Қа зақ стан-Өз бе кс тан мем ле-
кет тік ше ка ра сы ту ра лы Ке лі сім ге қол қою мен 
аяқ тал ды, он да ше ка ра ұзын ды ғы ның 96% ай-
қын дал ды. Ке лі сіл мей қал ған үш учас ке ше ка ра 
 ма ңы хал қы ның мүд де сін қоз ғайт ын бол ды жә не 
ол ту ра лы бір лес кен ше шім қа был дау үшін қо-
сым ша зерт теу ді та лап ет ті. Бұл жұ мыс тар ға бір-
не ше ай лар кет ті.

Бар лық үш учас ке де түр лі жағ дай лар дан 
шек тес ау мақ тар да қа лып, аза мат тық тиесі лі гі 
бо йын ша тұр ғын дар ға, ал әкім ші лік ба ғы ныс-
ты лы ғы бо йын ша бас қа мем ле кет тің иелі гін де 
тұр ған ел ді ме кен дер бол ды. Бұл Ба ғыс ел ді ме-
ке ні не қа тыс ты, оны ше ка ра екі бө лік ке қи ды: 
әкім ші лік тұр ғы да ол Оң түс тік Қа зақ стан ның 
Са рыағаш ауда ны на ба ғы на ды жә не он да мың-
нан ас там ха лық тұ ра ды – бә рі де Қа зақ стан 
аза ма ты. Осын дай жағ дай Ар на сай бө ге ті ауда-
нын да да қа лып та сып отыр, он да бес ша ғын 
ауыл бар, тұр ғын да ры – Қа зақ стан аза мат та ры, 
ал ау мақ тық тұр ғы да Өз бе кс тан да ор на лас қан. 
Бұл Қы зы лор да об лы сы ше ка ра сы на да қа тыс-
ты, он да үш өз бек ауылы – Нсан-1, Нсан-2 жә не 
Бай мұ рат ау мақ тық тұр ғы да Қа зақ стан да ор на-
лас қан.

Ше ка ра лар ды өз гер ту ді тек ел ді ме кен дер дің 
өз де рі «дұ рыс тір ке лу ге» ие бо лып қа на қой май, 
олар да ата-ба ба ла ры жер лен ген орын дар, ауыз 
су мен аяқ су көз де рі т.б. болуын  ес ке ре оты рып, 
ха лық тың тір ші лік етуі мен ша ру ашы лық жүр-
гізуін  қам та ма сыз ете ала тын дай нақ ты жер ау-
дан да ры сақ та ла тын дай етіп жүр гі зу ке рек еді. 
Оның үс ті не, ау дан дар ды тең бе-тең ал мас ты ру 
ке зін де бе рі ле тін жер бас қа жер пай да ла ну шы-
лар дың ша ру ашы лық иелі гін де бол ға нын жә не 
осы ау дан дар олар ға мем ле кет тік ак ті лер мен бе-
кі тіл ге нін ес ке ру ке рек, яғ ни, ше ка ра ма ңы тұр-
ғын да ры ның қа лып тас қан жағ дайла ры мен мүд-
де ле рін көп бұз бауға ты ры су қа жет.

Ше ка ра ның осы учас ке ле рін түп кі лік ті түр де 
рет теу бы лай ша орын дал ды. Ба ғыс ел ді ме ке ні 
ір ге лес 800 га ау дан да ры мен, ата-ба ба жер лен-
ген орын да ры жә не ауыз су көз де рі мен қо са Қа-
зақ стан ға кет ті. Ау дан дар ды тең бе-тең ал мас ты-
ру іші на ра ОҚО Са рыағаш ауда ны жер ле рі нің 
есе бі нен Тур ке станец ел ді ме ке ні нен оң ға қа рай, 

іші на ра – Нсан-1, Нсан-2 жә не Бай мұ рат өз бек 
по сел ке ле рі ор на лас қан Қы зы лор да об лы сы ның 
жер ле рі есе бі нен жүр гі зіл ді.

Түр ке станец ел ді ме ке ні ту ра лы жиі кө те рі-
ліп жүр ген мә се ле ні Сырт қы Іс тер Ми ни ст рлі-
гі кө бі не ой дан шы ға рыл ған деп есеп тейді. Бұл 
по сел ке 1970-ші жыл дар дың ая ғын да, 1980-ші 
жыл дар дың ба сын да, яғ ни осы учас ке де Қа зақ 
ССР-і мен Өз бек ССР-і ара сын да ше ка ра қа-
лып тас қан уа қыт тан әл де қай да ке йін  құ рыл ған. 
По сел ке тұ та сы мен Өз бе кс тан аума ғын да ор-
на лас қан. Сон дық тан біз дің оған та ла суымыз ға 
қан дай да бір сал мақ ты, заң ды түр де илан ды ра-
тын жә не дә лел дейт ін айға ғы мыз жоқ.

Ар на сай пло ти на сы учас ке сі мен ір ге лес 
ау мақ тар бо йын ша та рап тар бар лық Ар на сай 
пло ти на сы Шар да ра су қой ма сы бі ре гей гид ро-
тех ни ка лық ке ше ні нің құ рам дас бө лі гі ре тін де 
Қа зақ стан ға ке те тін дей етіп ше ка ра сы зы ғын өз-
гер ту ге ке ліс ті. Біз дің елі міз ге бес ша ғын ауыл 
да тұр ғын да ры мен – Қа зақ стан аза мат та ры мен 
ке те ді. 1700 га ау дан да рын тең бе-тең ал ма су үл-
кен Бет пақ да ла кол лек то ры нан оң ға қа рай ор на-
лас қан жер лер есе бі нен жүр гі зіл ді, олар ды мақ та 
ша ру ашы лы ғы на пай да ла ну ға бо ла ды, біз жа ғы-
нан оны су лан ды ру өте күр де лі бол ған дық тан, 
бұл жер лер Қа зақ стан да кө бі не иге ріл мей қал ған.

 Нсан-1, Нсан-2 жә не Бай мұ рат ел ді ме кен де-
рі нің учас ке ле рі бо йын ша та рап тар тұр ғын да ры 
өз бек аза мат ты ғын да ғы по сел ке лер Өз бе кс тан-
ға ке те тін бо лып ке ліс ті. Ау дан дар ды тең бе-тең 
ауыс ты ру Қа зақ стан ға ке те тін Ба ғыс ел ді ме ке-
ні ауда нын да ғы ау мақ тар есе бі нен, жер лер дің 
ауыл ша руашы лық тұр ғы да ғы са па сын ес ке ре 
оты рып орын дал ды [1].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Өз бе кс тан Рес-
пуб ли ка сы ара сын да ғы мәң гі лік дос тық ту ра лы 
Ке лі сім де (31 қа зан 1998 ж. Таш кент те жа са лып, 
17 қаң тар 2000 жы лы кү ші не ен ді) та рап тар өз-
де рі нің қа рым-қа ты нас та рын екі мем ле кет тің 
тәуел сіз ді гі, еге мен ді гі, ау мақ тық тұ тас ты ғы, 
ше ка ра ла ры ның мыз ғы мас ты ғы, бір-бі рі нің іш кі 
іс те рі не ара лас пау, те пе-тең дік пен өза ра тиім-
ді лік қа ғи да ла ры не гі зін де бел сен ді да мы ту да ғы 
ше шім ді лік те рін нақ ты лап, бұ рын ғы бар әкім-
ші лік-ау мақ тық ше ка ра ны мем ле кет тік ше ка-
ра ның не гі зі деп та ны ды. Оның үс ті не та рап тар 
тәуел сіз дік пен еге мен дік ке, ау мақ тық тұ тас тық-
қа тө не тін қа уіп ті бол дыр мау мә се ле сін де жә не 
тәуел сіз сая сат жүр гі зу де екі жақ ты ын ты мақ тас-
тық ты да мы тып, жан-жақ ты қол дау көр се ту ге 
ние тін біл дір ді.

Осы Ке лі сім нің 16-ба бы да ма ңыз ды бо лып 
та бы ла ды, ол бо йын ша та рап тар эко ло гиялық 
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қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге ба сым ба ғыт бе-
ріп, осы са ла да ғы екі жақ ты жә не көп жақ ты ке-
лі сімшарт тар ға сәй кес қи мыл дай оты рып, қор-
ша ған ор та ны лас тау ды бол дыр мау мен тиім ді 
та би ғат пай да ла ну ды қам та ма сыз ету де қа жет-
ті ша ра лар ды қол да на ды. Осы мақ сат тар да екі 
жақ та эко ло гиялық апат тар мен та би ғи ор та ға 
ант ро по ген дік әсер лер дің сал да ры мен кү рес те, 
оның ішін де транс ше ка ра лық ас пек ті де, Арал 
жә не Арал ма ңы ау дан да ры ның эко ло гиялық 
жүйе сін қал пы на кел ті ру ісін де күш тер ді бі рік-
ті ру ге жә не үй лес ті ру ге, осы са ла да ғы ха лы қа ра-
лық, әсі ре се ай мақ тық бағ дар ла ма лар ды жа сап, 
іс ке асы ру да өза ра әре кет ету ге ке ліс ті. 

Қа зақ стан – Өз бек мем ле кет тік ше ка ра ла ры 
сы зы ғы Қа зақ стан мен Өз бе кс тан ара сын да ғы 
екі ке лі сімшарт пен анық тал ды (16 қа ра ша 2001 
ж. жә не 9 қыр күйек 2002 ж.). Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы мен Өз бе кс тан Рес пуб ли ка сы ара сын-
да ғы Қа зақ стан-Өз бек Мем ле кет тік ше ка ра сы 
ту ра лы ке лі сімшарт (16 қа ра ша 2001 ж. Астана 
қа ла сын да жа са лып, 2 шіл де 2003 жы лы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы мен ра ти фи ка циялан ды) 
31 қа зан 1998 жыл ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
мен Өз бе кс тан Рес пуб ли ка сы ара сын да ғы мәң-
гі лік дос тық ту ра лы Ке лі сім ере же ле рі не сәй-
кес Қа зақ Со вет тік Со циалис тік Рес пуб ли ка сы 
мен Өз бек Со вет тік Со циалис тік Рес пуб ли ка сы 
ара сын да ғы әкім ші лік-ау мақ тық ме же не гі зін де 
Мем ле кет тік ше ка ра өте тін сы зық ты бел гі ле ді. 
Ке лі сімшарт қа қо сым ша да Мем ле кет тік ше ка-
ра сы зы ғы өт уіне си пат та ма бе ріл ді. Ше ка ра ның 
кей бір учас ке ле рі та лас бо лып қал ды да, олар ту-
ра лы та рап тар бө лек ке лі сім ге қол қоюға ке лі сіп, 
тиіс ті ко мис сия құр ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Өз бе кс тан Рес-
пуб ли ка сы ара сын да ғы Қа зақ стан-Өз бек Мем-
ле кет тік ше ка ра сы ның же ке ле ген учас ке ле рі 
ту ра лы 9 қыр күйек 2002 жы лы жа сал ған Ке лі-
сім де та рап тар Мем ле кет тік ше ка ра сы зы ғы ның 
бұ рын дау лы бол ған же ке ле ген учас ке ле рін де  
өт уін  нақ ты лап, бел гі ле ді.

Екі мем ле кет тің де пар ла ме нт те рі ра ти фи-
ка цияла ған нан ке йін  ке лі сім дер 2003 жыл дың 
ор та сын да кү ші не ен ді. Осы лай ша, ше ка ра сы-
зы ғын са лу ды ке лі су мен, оны то пог ра фиялық 
кар та лар ға тү сі ру жә не со лар ар қы лы ше ка ра 
сы зы ғы ның өт уіне си пат та ма жа саумен біт кен 
де ли ми та ция про це сі аяқ тал ды. Де мар ка ция про-
це сі де ке ліп жет ті, яғ ни, жер гі лік ті жер ге ше ка-
ра ны ме же леу. Қа зақ стан ның ше ка ра мә се ле ле рі 
жө нін де гі үкі мет тік де ле га циясы ның же тек ші сі 
М.М. Ата нов тың мә лім де уін ше Қа зақ стан-Өз-
бек мем ле кет тік ше ка ра сы ның ұзын ды ғы 2350 

ки ло ме тр ден ас там. Ше ка ра сы зы ғын бел гі леу 
үшін де мар ка циялау ба ры сын да 600-ден ас там 
не гіз гі ше ка ра лық бел гі лер мен 200-ден ас там 
ара лық бел гі лер ор на ты ла ты ны көз дел ді.

Екі жақ қа да бар лы ғы 1500-ге де йін  ше ка-
ра лық ба ған дар ор на ту ке рек. Не гіз гі ше ка ра-
лық бел гі лер ше ка ра сы зы ғы ның тік сы зық ты 
бұ ры лыс нүк те ле рін де, ше ка ра ны шос се жә не 
те мір жол дар ке сіп өте тін жер лер де, ше ка ра лық 
жә не іш кі өзен дер дің, ірі ка нал дар дың қо сы лу 
жер ле рін де, ел ді ме кен дер де т.с.с. ор на ты ла тын 
бо ла ды. Ара лық ше ка ра лық бел гі лер бір бел гі-
ден екін ші бел гі нің оп ти ка лық көз ге кө рі не ті нін 
қам та ма сыз ету үшін жә не тір ші лік жү ріп жат-
қан ау дан дар да ше ка ра сы зы ғын не ғұр лым ек-
шеп бел гі леу үшін қойыла тын бо ла ды. Құр лық-
тық ту ра сы зық ты учас ке лер де ті ке лей ше ка ра 
сы зы ғын да Қа зақ стан жә не Өз бек ба ға на ла рын 
ке зек тес ті ре бір ше ка ра ба ға на ла ры нан тұ ра тын 
ше ка ра бел гі ле рі ор на ты ла ды, су лы учас ке лер де 
– әр жақ тан бір-бі рі не қа ра ма-қар сы ор на ты ла-
тын екі ба ға на лар дан жә не су дан құр лық қа өте-
тін жер де – үш ба ға на лар дан ор на ты ла ды.

Әр бір ше ка ра лық ба ға на ның дәл геоде-
зиялық коор ди нат та ры мен те ңіз дең гейі нен 
биік тік бел гі ле рі бо ла ды, олар ше ка ра лық бел гі 
хат та ма сы на ен гі зі ліп, бар лық бел гі лер дің коор-
ди нат та ры мен биік ті гі нің жиын тық ка та ло гы 
жа са лы на ды, бір ше ка ра бел гі сі нен екін ші бел гі-
ге ше ка ра сы зы ғы өтуі нің ег жей-тег жейлі си пат-
та ма сы жа са лын ды. Мұ ны мен қа тар, жер гі лік ті 
жер дің аэро фо то су ре ті нә ти же ле рі бо йын ша ше-
ка ра жо ла ғы ның то пог ра фиялық кар та сы на жа-
ңар ту жүр гі зі ле ді, ол ен гі зіл ген де мар ка циялық 
ше ка ра сы зы ғы мен жә не бар лық ше ка ра лық бел-
гі ле рі мен шы ға тын бо ла ды [2]. 

2004 жыл дың 7-11 мау сым ара лы ғын да Таш-
кент те Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Өз бе кс тан 
Рес пуб ли ка сы үкі мет тік де ле га цияла ры ның Бір-
лес кен Қа зақ стан-Өз бек де мар ка циялық ко мис-
сия сын да ғы төр тін ші мә жі лі сі бол ды. Мә жі ліс 
ба ры сын да та рап тар жер гі лік ті жер лер ге ше ка-
ра лық бел гі қою дың да ла лық жұ мыс та ры ның 
бас тап қы ке зе ңі жал пы ал ған да Қа зақ стан-Өз бек 
Мем ле кет тік ше ка ра сын де мар ка циялау ды өт кі-
зу жос пар-кес те сі не сай өтіп жат қа нын көр сет ті. 
Та рап тар екі жақ тың да ше ка ра  ма ңы тұр ғын да-
ры ның мүд де ле рін ес ке ре оты рып, ше ка ра бел-
гі ле рін ор на ту орын да рын анық тау мақ са тын да 
де мар ка цияла на тын ше ка ра сы зы ғы ның бір қа-
тар күр де лі учас ке ле рі не бір ле сіп да ла лық зерт-
теу лер жүр гіз ді [3]. 

Қа зақ стан мен Ре сей Фе де ра циясы ше ка ра-
ла рын да ғы ау мақ тар ды де ли ми та циялау та быс-
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ше ка ра лас ау мақ та рын да жер қа ты нас та рын құ қық тық рет теу дің ерек ше лік те рі

ты рақ жә не іс жү зін де шиеле ніс сіз жыл жу да. 
Шын ды ғын да осы екі мем ле кет ара сын да ғы жер 
бө лі су мә се ле сі Өз бе кс тан мен ара да ғы жағ дайға 
қа ра ған да әл де қай да күр де лі. Қа зақ стан-Ре сей 
ше ка ра сы ның ұзын ды ғы – 6467 км. Оның шы-
ғуы жиыр ма сын шы ға сыр дың 20-шы жыл да ры 
жүр ген ұлт тық-мем ле кет тік ме же леумен бай ла-
ныс ты. 1920 жы лы та мыз да Қыр ғыз АССР-і құ-
рыл ған сәт тен бас тап (1925 жы лы Қа зақ АССР-і 
бо лып қайта атал ды), ав то но миялық рес пуб ли-
ка ның бір қа тар сол түс тік ау дан да ры ның ау мақ-
та ры ның әкім ші лік мәр те бе сі жө нін де гі мә се ле 
РСФСР сі бір лік жер гі лік ті бас қа ру ор ган да ры 
та ра пы нан та лас тар мен та лап тар ны са на сы бол-
ды. Қыр ғыз АССР-інің бір қа тар сол түс тік ау дан-
да ры ның орыс тіл ді бас шы ла ры Мәс кеуге арыз-
дар жә не пе ти циялар мен ба рып, орыс тар мен 
ка зак тар тұ ра тын ау дан дар ды РСФСР-ге қо су ды 
та лап ет кен де рі бел гі лі. Та лас ту ды рып отыр-
ған ау дан дар қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан, Сол-
түс тік Қа зақ стан, Пав ло дар, Ба тыс Қа зақ стан, 
Көк ше тау об лыс та рын да жә не бір бө лік те рі Қо-
станай, Ақ мо ла, Ақ тө бе мен Аты рау об лыс та-
рын да ор на лас ты – жал пы ал ған да, та лап тар Қа-
зақ стан ның қа зір гі то ғыз об лысы ның жер ле рін 
қам ты ды. Ол жағ дай лар да Мәс кеу бұл сияқ ты 
тен ден циялар ды ұлт тық-ша ви низм кө рі ні сі деп 
атап, қа тал жо лын кес ті.

Осы не гіз гі қа ғи да лар ды да мы ту да 24 қыр-
күйек 1999 жы лы Астана қа ла сын да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы мен Ре сей Фе де ра циясы ай мақ-
та ры ның 1999-2007 жыл дар да ғы ше ка ра ма ңы 
ын ты мақ тас ты ғы ту ра лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы Үкі ме ті мен Ре сей Фе де ра циясы Үкі ме ті ара-
сын да ке лі сім ге қол қойы лып, ол ҚР Үкі ме ті нің 
3 ма мыр 2000 ж. қаулы сы мен бе кі тіл ді. Бұл құ-
жат та Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ше ка ра ма-
ңы об лыс та ры деп Ақ тө бе, Аты рау, Шы ғыс Қа-
зақ стан, Ба тыс Қа зақ стан, Қо станай, Пав ло дар, 
Сол түс тік Қа зақ стан об лыс та ры жә не Ре сей Фе-
де ра циясы ның ше ка ра ма ңы ай мақ та ры – суб-
ъек ті ле рі – Ал тай рес пуб ли ка сы, Ал тай өл ке сі, 
Аст ра хан, Вол гог рад, Қор ған, Но во сі бір, Ом бы, 
Орын бор, Са ра тов, Са ма ра, Тю мен, Че ля би нск 
об лыс та ры та ныл ды. Атал мыш ай мақ тар дың 
дәл геог ра фия лық шең бе рін де та рап тар сау да-
эко но ми ка лық, ғы лы ми-тех ни ка лық, әлеу мет-
тік, мә де ни, гу ма ни тар лық ын ты мақ тас тық ты 
да мы ту ға ық пал ете тін бо ла ды.

Осы ке лі сім ді да мы ту да Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы мен Ре сей Фе де ра циясы ми ни стр лік те рі-
нің, ве до мс тво ла ры мен ше ка ра  ма ңы ай мақ та-
ры ның ұсы ныс та рын ес ке ре оты рып, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы мен Ре сей Фе де ра циясы ай мақ-

та ры ның 1999-2007 жыл дар да ғы ше ка ра  ма ңы 
ын ты мақ тас ты ғы бағ дар ла ма сы қа был дан ды. 
Бағ дар ла ма екі ел тер ри то рияла рын да Қа зақ стан 
мен Ре сей дің түр лі эко но ми ка са ла ла рын да бір-
лес кен кә сі по рын дар құ ру, жа ңа электр жет кі зу 
же лі сін, мұ най-газ құ быр ла рын, ав то мо биль ма-
ги ст рал да рын са лу ды бел гі леп отыр.

Сон дай-ақ, бағ дар ла ма ше шу ді қа рас ты рып 
отыр ған бір лес кен мін дет тер қа та ры на ше ка ра 
ма ңы ай мақ та ры ның эко но ми ка ла рын құ ры лым-
дық қайта құ ру ға қа тыс ты тұ жы рым да ма лық 
ұстаным дар ды жа қын дас ты ру; құ ры лым құ ру-
шы өн ді ріс тер ді да мы ту жә не олар ды қа жет ті 
ре су рс тар мен қам та ма сыз ету, ті ке лей өн ді ріс-
тік бай ла ныс тар да ғы үлес тік қа тыс жол да ры мен 
фор ма ла рын ай қын дау; бір лес кен айма қа ра лық 
жо ба лар мен бағ дар ла ма лар ды іс ке асы ру жә не 
бас қа көп те ген іс тер жа та ды. Мұ ның бә рі геог ра-
фия лық жа қын ды ғы, сау да-эко но ми ка лық жә не 
гу ма ни тар лық бай ла ныс тар, тех но ло гиялық өза ра 
бай ла ныс ты жә не қа лып тас қан инф ра құ ры лы мы 
бар кә сі по рын дар дың бо луы ше ка ра ма ңын да ғы 
ау дан дар дың ын ты мақ тас ты ғын тұр ғын дар үшін 
өмір лік ма ңыз ды ете тін дік тен жа са ла ды. 

Атал мыш құ жат та нақ ты жер учас ке сін бө лу 
ту ра лы ту ра лап еш те ңе айт ыл ма ған, бі рақ оның 
әр бір ба бы мұ ны екіұш ты түр де мең зейді, оның 
үс ті не екі жақ ты жә не көп жақ ты ке лі сім дер ге 
сәй кес әре кет ете оты рып, та рап тар қор ша ған 
ор та ны сақ тау мен сауық ты ру жә не та би ғат ты 
тиім ді пай да ла ну ды қам та ма сыз ету де қа жет ті 
ша ра лар қол да нып, ше ка ра ма ңы ай мақ та ры ның 
ау мақ та рын да та би ғи жә не тех но ген ді си пат та-
ғы тө тен ше жағ дай лар дың ал дын алу мен оның 
сал да рын жою мә се ле ле рін де бел сен ді ын ты мақ-
тас тық жа сауға ық пал ете ті ні ерек ше айт ыл ған. 

2004 жыл дың 24-28 ма мыр ара лы ғын да Мәс-
кеуде Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Ре сей Фе-
де ра циясы Үкі мет тік де ле га цияла ры ара сын да 
Қа зақ стан-Ре сей Мем ле кет тік ше ка ра сын де-
ли ми та циялау жө нін де он то ғы зын шы мә жі ліс 
бо лып өт ті. Де ле га ция лар Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы мен Ре сей Фе де ра циясы Пре зи де нт те рі-
нің бір лес кен мә лім де ме сін бас шы лық қа ал ды 
(Астана қ., 9 қаң тар 2004 жыл), он да Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы мен Ре сей Фе де ра циясы ара сын да 
мем ле кет тік ше ка ра ту ра лы ке лі сімшарт қа 2004 
жы лы қол қойылуы қа жет ті гі атал ды. Қа зақ стан 
сырт қы іс тер Ми ни ст рлі гі нің рес ми мә лім де ме сі 
бо йын ша «ке ліс сөз дер конст рук тив ті жағ дайда, 
дос тық жә не өза ра тү сі ніс тік ру хын да өт ті».

Қа зір гі кез де ана ли тиктер дің айт уы бо йын-
ша, Ре сей жә не Қа зақ стан ара сын да ғы ау мақ тық 
дау лар ту ра лы айтудың да қа же ті жоқ дей ді [4]. 
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Ше ка ра ма ңы ын ты мақ тас ты ғы ту ра лы ке лі-
сімшарт Қыр ғызс тан мен де жа сал ған. Қа зақ стан 
31 ма мыр 2001 ж. Минс кі де қол қойыл ған жер 
қой на уын  зерт теу, иге ру жә не қор ғау са ла сын да 
ше ка ра  ма ңы ын ты мақ тас ты ғы ту ра лы ке лі сім-
ге қа ты су шы бо лып та бы ла ды. ТМД-ның 12 елі 
осы ке лі сім нің қа ты су шы ла ры бол ды.

Қа зақ стан ның ерек ше ты ғыз қа рым-қа ты-
нас та ры Қыр ғызс тан мен та ри хи қа лып тас ты, 
оны мен Қа зақ стан қа зір гі ке зең де одақ тас тық 
қа рым-қа ты нас ту ра лы ке лі сімшарт қа қол қоюға 
да йын  еке ні әб ден мүм кін. 

СССР ыды ра ған ға де йін-ақ, «қайта құ ру» 
деп атал ған ке зең дер де Қа зақ ССР Жо ғар ғы Ке-
ңе сі Қа зақ Со вет тік Со циалис тік Рес пуб ли ка сы 
мен Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ара сын да дос тық 
пен ын ты мақ тас тық ту ра лы Қа зақ ССР Пре зи-
ден ті Н.На зар баев пен Қыр ғызс тан Рес пуб ли-
ка сы Пре зи ден ті А.Акаев Ал ма ты да 1991 жы лы 
18 ақ пан да қол қой ған ке лі сімшарт ты ра ти фи ка-
цияла ды. Осы ке лі сімшарт тың 6 ба бын да та рап-
тар Қа зақ Со вет тік Со циалис тік Рес пуб ли ка сы 
мен Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ның СССР шең-
бе рін де қа лып тас қан ше ка ра ла рын да ғы ау мақ-
тық тұ тас ты ғын мо йын да ды жә не құр мет те ді.

1998 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 9 
қа ра ша 1998 ж. За ңы мен Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы мен Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ара сын да-
ғы мәң гі лік дос тық ту ра лы 1997 жы лы 8 сәуір де 
Ал ма ты да қол қойыл ған ке лі сімшарт ра ти фи ка-
циялан ды [5].

1999 жы лы 22 мау сым да кү ші не ен ген осы 
ке лі сімшарт тың 2-ба бын да та рап тар екі мем ле-
кет тің тәуел сіз ді гін, еге мен ді гін, тер ри то риялық 
тұ тас ты ғы мен ше ка ра ла ры ның мыз ғы мас ты-
ғын, бір-бі рі нің іш кі іс те рі не ара лас пау, те пе- 
тең дік жә не өза ра тиім ді лік қа ғи да ла ры не гі зін де 
қа рым-қа ты нас та рын бел сен ді да мы ту да өз де рі-
нің ше шім ді лік те рін дә лел дейді. Со ны мен бір ге, 
та рап тар өз де рі нің мем ле кет тік ше ка ра ла ры ның 
өт уін  бұ рын ғы бар әкім ші лік-ау мақ тық ме же леу 
не гі зін де мо йын да ды [6].

Ке лі сімшарт тың 9-ба бы на сәй кес та рап тар өз 
ау мақ та рын да өз де рі нің ұлт тық заң на ма ла ры на 
сәй кес, екін ші жақ тың заң ды жә не же ке тұл ға-
ла ры үшін кә сіп кер лік жә не бас қа ша ру ашы лық 
қыз мет те рі не құ қық тық, эко но ми ка лық жә не 
қар жы лық қо лай лы жағ дай қам та ма сыз ету ге 
ке ліс ті. Бір-бі рі нің ша ру ашы лық қа пай да ла нуы 
үшін өза ра жер учас ке ле рін бе руі қа зақ-қыр ғыз 
та ту-тәт ті көр ші лі гі нің бар лық ке зе ңін де бо лып 
тұр ды.

Ке ңес тік дәуір ден ке йін гі уа қыт тар да бұл қа-
ты нас тар ха лы қа ра лық құ жат тар дең ге йін де ны-

ғайт ыл ды, со лар ды бі рі 1993 жы лы 3 ма мыр да 
Ал ма ты да қол қойы лып, сол сәт тен бас тап кү ші-
не ен ген Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен Қыр ғыз - 
с тан Рес пуб ли ка сы ара сын да ғы жер лер ді рес-
пуб ли каара лық пай да ла ну ту ра лы ке лі сім бо лып 
та бы ла ды. Ол Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Ал ма ты 
жә не Жам был об лыс та ры ның ше ка ра ла рын да-
ғы Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ның жайы лым-
дық мал ша ру ашы лы ғы үшін жә не Қыр ғызс тан 
Рес пуб ли ка сы Джа лал-Абад, Та лас жә не Шу 
об лыс та ры ның ше ка ра ла рын да ғы Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ша ру ашы лық та ры ның іс жү зін-
де ұзақ мер зім ді пай да лан уын да тұр ған жер лер-
ді пай да ла ну мер зі мі 1991 жы лы сәуір де біт уіне 
бай ла ныс ты жә не мал дар ды кө ші ріп ор на лас ты-
ру ға қа жет ті мер зім де қо лай лы жағ дай лар ту ғы-
зу, олар ды өз рес пуб ли ка ла ры ның тер ри то рияла-
рын да ор на лас ты ру мен осы тер ри то риялар ды 
ың ғай лас ты ру мақ са тын да қа был дан ды.

Жайы лым дық мал ша ру ашы лы ғы үшін жер 
учас ке ле рі жал ға бе ру шар ты мен уа қыт ша пай-
да ла ну ға бе ріл ді. Жал гер лік ақы ны уақ ты лы тө-
ле ме ген жағ дайда жә не жер ді мақ сат ты ба ғы ты-
на пай да лан ба ған кез де; то пы рақ құ нар лы лы ғын 
тө мен де ту ге, жер ді бат пақ та ну ға не тұз да ну ға, 
эро зия пай да болуына, жер ді бас қа да бұ зу ға 
әке ле тін тә сіл дер ді қол дан ған да жер учас ке ле рін 
пай да ла ну ды бір жақ ты жә не мер зі мі нен бұ рын 
тоқ та ту қа рал ды. Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ның 
уа қыт ша пай да лан уына жал ға бе ру шар ты мен 
бе ріл ген Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы тер ри то рияла-
рын да ғы жер қа ты нас та ры Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның жер заң на ма ла ры мен рет тел ді, ал 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның уа қыт ша пай да лан-
уына жал ға бе ру шар ты мен бе ріл ген Қыр ғыз- 
с тан Рес пуб ли ка сы тер ри то рияла рын да ғы жер 
қа ты нас та ры Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы ның 
жер заң на ма ла ры мен рет тел ді. Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы мен Қыр ғызс тан Рес пуб ли ка сы 
ара сын да жер учас ке ле рін пай да ла ну ке зін де 
туын да ғын жер дау ла рын екі ел дің өкіл де рі нен 
тең бас та ма мен құ рыл ған ко мис сия қа рауы тиіс 
бол ды.

Ше ка ра ма ңы лық ын ты мақ тас тық ТМД ел-
де рі – Ре сей, Қыр ғызс тан, Өз бе кс тан мен де жә не 
Қы тай мен де же міс ті да мып ке ле ді.

1999 жы лы 10 нау рыз да Се нат тың Пле нар-
лық мә жі лі сін де Қа зақ стан-Қы тай мем ле кет тік 
ше ка ра сы ту ра лы екі ха лы қа ра лық ке лі сім ді ра-
ти фи ка циялау ту ра лы ше шім қа был дан ды. Бұл 
ке лі сім дер де сөз кү ні ке ше ге де йін  дау лы бо лып 
кел ген жал пы кө ле мі 944 шар шы ки ло метр ше-
ка ра учас ке ле рі ту ра лы бо лып отыр, ра ти фи-
ка цияла ған нан ке йін  олар дың 537 шар шы км. 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ше ка ра лас ау мақ та рын да жер қа ты нас та рын құ қық тық рет теу дің ерек ше лік те рі

учас ке сі Қа зақ стан ға ке те ді, ал 407 шар шы км 
учас ке – Қы тай ға. Бұл ше шім ге өт кен ға сыр да-
ғы Орыс-Қы тай ке лі сім де рі не гіз бол ды: ше ка-
ра ның жал пы ба ғы тын айын да ған 1860 жыл ғы 
қо сым ша Пе кин ке лі сімшар ты, ше кара ның геог-
ра фия лық ба ғыт та ры бо йын ша ай қын да ған 1864 
жыл ғы 25 қа зан да ғы Чу гу чак хат та ма сы, жә не 
Зай сан кө лі ауда нын да ғы ше ка ра өте тін жер-
ді нақ ты лап, ор та лы ғы Құл жа қа ла сы бо ла тын 

Іле өл ке сін Қы тай ға қайтару ды бел гі ле ген 1881 
жыл ғы Санкт-Пе тер бург ке лі сімшар ты.

Дәл осы құ жат тар ше ка ра бел гі леу не гі зі-
не алы на ты ны ту ра лы прин ци пи ал ды ке лі сім ге 
1964 жы лы Со вет Ода ғы ше ка ра мә се ле сі бо-
йын ша Қы тай мен ке ліс сөз ге түс кен де-ақ қол 
жет ті. Бұл ке лі сім Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мен 
Қы тай Ха лық Рес пуб ли ка сы ара сын да ке ліс сөз-
дер ба ры сын да нақ ты лан ды [7]. 
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 Проб ле мы пра во во го  
ре гу ли ро ва ния ст ра хо вых  

от но ше ний в об лас ти  
сель ско хо зяй ст вен но го  

произ во дс тва в ус ло виях  
Ев ра зийс кой ин тег ра ции

Развитие страхового рынка в настоящее время является 
одной из задач, поставленных перед обществом и государством. 
Переориентация экономики на рынок, политическая и экономическая 
самостоятельность Республики, развитие международных отношений 
заставили поновому осмыслить место, роль и характер страхования. 
В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования 
страховых отношений в области сельскохозяйственного произво
дства в условиях Евразийской интеграцией.

Клю че вые сло ва: сель скохо зяй ст вен ное произ во дс тво, ст ра хо
вые от но ше ния.

Akshatayeva Zh.B.,  
Jumabekov E.A

Problems of legal regulation of 
insurance relations in the field 

of agricultural production in 
the conditions of the Eurasian 

integration

This article discusses the problems of legal regulation of insurance re
lations in the field of agricultural production in the conditions of the Eur
asian integration.

Key words: rural economic production, insurance relations.

Ак ша таева Ж.Б.,  
Жу ма бе ков Е.A.

Еура зиялық ин тег ра ция  
жағ да йын да ауыл ша руашы лық 

өн ді рі сін сақ тан ды ру ды  
құ қық тық рет теу мә се ле ле рі

Нақ ты ма қа ла да Еура зиялық ин тег ра ция жағ да йын да ауыл ша
руашы лық өн ді рі сін сақ тан ды ру ды құ қық тық рет теу мә се ле ле рі қа
рас ты рыл ған 

Түйін сөз дер: ауыл ша ру ашы лық өн ді ріс, сақ тан ды ру қа ты нас
та ры. 
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Как сви де тель ст вует ми ро вая прак ти ка, без на ли чия эф фек-
тив ной сис те мы го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния ст ра хо ва ния 
не предс тав ляет ся воз мож ным фор ми ро ва ние пол но цен но го, 
ус той чи во го и кон ку рен тос по соб но го рын ка ст ра хо вых ус луг.

По от но ше нию к об лас ти ст ра хо вых от но ше ний за ко но да-
тель устано вил по ня тие «го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние», а не 
«го су да рст вен ное уп рав ле ние», ви ди мо, в свя зи с тем, что ст ра-
хо вые от но ше ния преиму ще ст вен но яв ляют ся раз но вид ностью 
иму ще ст вен ных от но ше ний, к ко то рым при ме няют ся граж-
данс ко-пра во вые, а не уп рав лен чес кие ме то ды воз дейст вия. 

Дис кус сия по по во ду ис поль зо ва ния тер ми нов «уп рав ле-
ние» или «ре гу ли ро ва ние» неод нок рат но под ни ма лась в ли те-
ра ту ре.

Н.Б. Му хит ди нов счи тал, что «для обоз на че ния уп рав лен-
чес кой ак тив нос ти го су да рс тва це ле со об раз ней при ме нять 
тер мин «ис пол ни тель но-рас по ря ди тель ная дея тель ность», как 
бо лее ши ро кий, чем «воз дейст вие». Его до во ды ос но вы вают ся 
на том, что уп рав ле ние пред по ла гает не толь ко воз дейст вие на 
участ ни ков об ще ст вен ных от но ше ний, но и ре гу ли рует взаимо-
дей ст вие меж ду ни ми». Меж ду го су да рст вен ным уп рав ле нием 
и го су да рст вен ным ре гу ли ро ва нием нет прин ци пи аль ных раз-
ли чий по це ле во му наз на че нию. Фак ти чес ки речь мо жет ид ти о 
раз лич ном (боль шем или мень шем) удель ном ве се учас тия го-
су да рс тва в эко но ми чес ких и иных про цес сах» [1]. 

Так, по мне нию Л.К. Ер кин бае вой, «с юри ди чес кой точ-
ки зре ния, го су да рст вен ное уп рав ле ние сле дует по ни мать как 
це ле нап рав лен ную дея тель ность го су да рс тва по ор га ни за ции 
об ще ст вен ной жиз не деятель ности граж дан в це лях ее упо ря до-
че ния, сох ра не ния или преоб ра зо ва ния, уре гу ли ро ван ную дей-
ст вую щим за ко но да тель ст вом. 

Ана ло гич ное оп ре де ле ние мож но ука зать и для по ня тия 
«го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние». Это та кая же ор га ни зующая 
дея тель ность го су да рс тва, как и уп рав ле ние, тот же са мый объ-
ект и суб ъек ты. Разг ра ни че ние дан ных по ня тий имеет лишь 
теоре ти чес кое зна че ние [2].

Тер ми но ло ги чес кое от ли чие уп рав ле ния от ре гу ли ро ва ния 
не ко то рые ка за хс танс кие ав то ры ви дят в бо лее ак тив ном вме-
ша тель ст ве го су да рс тва в дея тель ность хо зяй ст вую щих суб ъ-
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ек тов. Так, А.А. Ква шин счи тает, что «в тер ми-
но ло ги чес ком по ни ма нии тер мин уп рав ле ние 
точ нее вы ра жает ад ми нист ра тив ную при ро ду 
го су да рст вен ных ор га нов, чем тер мин ре гу ли-
ро ва ние, так как под ре гу ли ро ва нием сле дует 
по ни мать соз да ние мо де ли по ве де ния, а под 
уп рав ле нием не толь ко соз да ние та кой мо де ли, 
но и воз мож нос ть осу ще ств лять конт роль за ее 
соб лю де нием, вес ти учет, ре ги ст ра цию, прог но-
зи ро ва ние, пла ни ро ва ние и то му по доб ные уп-
рав лен чес кие дей ст вия». С.Т. Куль те леев так же 
счи тает, что в сов ре мен ных ус ло виях раз ви тия 
на ше го об ще ст ва не дос та точ но, а са мое глав ное 
не сов сем пра виль но го во рить лишь о го су да рст-
вен ном ру ко во дс тве и уп рав ле нии сельс ким хо-
зяй ст вом. Да и са ми по ня тия «го су да рст вен ное 
ру ко во дс тво сельс ким хо зяй ст вом» и «го су да-
рст вен ное уп рав ле ние сельс ким хо зяй ст вом» в 
ус ло виях фор ми ро ва ния пра во во го го су да рс тва 
и пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке долж ны быть 
до воль но су ще ст вен но пе ре ос мыс ле ны. 

По на ше му мне нию, при ме ни тель но к сель-
ско му хо зяй ст ву и сло жив шейся сис те ме аг-
рар но го ст ра хо ва ния бо лее умест ным бу дет 
ис поль зо ва ние тер ми на «го су да рст вен ное ре гу-
ли ро ва ние». Оно устанав ли вает ми ни маль ное 
вме ша тель ст во го су да рс тва в хо зяй ст вен ную 
дея тель ность своих граж дан, ука зы вает на ис-
поль зо ва ние преиму ще ст вен но эко но ми чес ких, 
а не ко ма нд но-ад ми нист ра тив ных ме то дов [3].

В ус ло виях ко ма нд но-ад ми нист ра тив ной 
сис те мы вме ша тель ст во го су да рс тва мак си-
маль но. В дан ный пе ри од под го су да рст вен ным 
уп рав ле нием по ни мает ся пря мое и не пос редст-
вен ное вме ша тель ст во ор га нов го су да рс тва с 
ис поль зо ва нием ад ми нист ра тив ных ме то дов. В 
пе ри од ры ноч ной эко но ми ки вме ша тель ст во го-
су да рс тва в хо зяй ст вен ную дея тель ность ми ни-
маль но и тог да мы го во рим о го су да рст вен ном 
ре гу ли ро ва нии. Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние 
эко но ми ки – это це ле нап рав лен ный, коор ди ни-
рующий про цесс уп рав лен чес ко го воз дейст вия 
пра ви тель ст ва на от дель ные сег мен ты внут рен-
не го и внеш них рын ков пос редст вом мик ро- и 
мак роэко но ми чес ких ре гу ля то ров в це лях дос-
ти же ния рав но вес но го рос та об щей эко но ми чес-
кой сис те мы.

Ре гу ли ро ва ние сель ско го хо зяй ст ва предс-
тав ляет со бой слож ную сис те му эко но ми чес ких, 
пра во вых, ор га ни за ци он но-ад ми нист ра тив ных и 
со ци аль ных ме роп рия тий.

Пред ме том го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния 
яв ляют ся аг рар ные от но ше ния в произ во дст вен-
но-хо зяй ст вен ной, со ци аль ной и иных сфе рах 

дея тель ности сель ско хо зяй ст вен ных ком мер чес-
ких ор га ни за ций.

Спе ци фи ку ре гу ли ро ва ния ры ноч ных аг рар-
ных от но ше ний оп ре де ляют:

во-пер вых, раз нооб ра зие при род но-кли ма-
ти чес ких фак то ров, ко то рые тре буют фор ми ро-
ва ния сис те мы пра во вых мер, нап рав лен ных на 
за щи ту сель ско хо зяй ст вен ных произ во ди те лей 
от рис ка, вы зы ваемо го сти хий ны ми обс тоя тель-
ст ва ми, – ст ра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен но го 
произ во дс тва;

во-вто рых, нес та биль ность цен на сель ско-
хо зяй ст вен ную про дук цию, во мно гом за ви ся-
щих от при род ных фак то ров, эко но ми чес ких 
ус ло вий сель ско хо зяй ст вен но го рын ка, его кон ъ - 
юнк ту ры;

в-треть их, от но си тель но сла бая прив ле ка-
тель ность ин вес ти ций в сель ско хо зяй ст вен ное 
произ во дс тво в си лу про дол жи тель ности цик ла 
произ во дс тва [4].

Необ хо ди мос ть го су да рст вен но го ре гу ли-
ро ва ния сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва 
обус лов ли вает ся тем, что го су да рс тво от ве тст-
вен но пе ред своими граж да на ми за соз да ние им 
нор маль ных ус ло вий для жиз ни, обес пе че ние 
про до воль ст вием и дру ги ми сель ско хо зяй ст вен-
ны ми то ва ра ми.

Ост рый де фи цит ма те ри аль ных и фи нан-
со вых ре сур сов, низ кий тех ни чес кий уро вень, 
сла бая мо ти ва ция тру да, на ру ше ние ме жот рас-
ле вых свя зей, со ци альная отс та лос ть де рев ни 
обус лов ли вают необ хо ди мос ть го су да рст вен ной 
под держ ки от рас ли, ко то рая са мос тоя тель но не 
в сос тоя нии выйти из кри зи са.

Цель го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния – 
преоб ра зо ва ние сель ско го хо зяй ст ва в эф фек-
тив ную от рас ль ры ноч ной эко но ми ки; ста би-
ли за ция аг роп ро мыш лен но го произ во дс тва; 
соз да ние ус ло вий для нор мально го эко но ми-
чес ко го функ цио ни ро ва ния произ во дс тва, осу-
ще ст вле ния аг рар ной ре фор мы и преж де все-
го зе мель ных преоб ра зо ва ний, при ва ти за ции и 
раз го су да рс твле ния; фор ми ро ва ние ст рук ту ры 
но вых ры ноч ных от но ше ний, раз ви тие предп ри-
ни ма тель ст ва.

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние аг рар ных 
от но ше ний обес пе чи вает и прак ти кует сель-
ско хо зяй ст вен ным и аг роп ро мыш лен ным ком-
мер чес ким ор га ни за циям вы бор лю бой фор мы 
собст вен нос ти и ор га ни за ции произ во дс тва, сво-
бо ду предп ри ни ма тельс кой дея тель ности, са-
мос тоя тель ность хо зяй ст во ва ния и рас по ря же-
ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией, а так же 
по лу чен ны ми от се реали за ции до хо да ми. В  ус-
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ло виях об ще го кри зи са в ст ра не, в том чис ле в 
сфе ре АПК, ко то рый мо жет иметь тя же лые пос-
ледс твия не толь ко для сель ско хо зяй ст вен ной 
от рас ли, но для ст ра ны в це лом, го су да рст вен-
ное ре гу ли ро ва ние аг рар ных от но ше ний спо со-
бс твует глу бо ким преоб ра зо ва ниям эко но ми чес-
ко го, пра во во го и со ци ально го ха рак те ра.

Осо бую ак ту аль нос ть воп ро сы ор га ни за ции 
ре гу ли ро ва ния приоб ре ли в нас тоящее вре мя в 
свя зи с эко но ми чес ки ми преоб ра зо ва ниями в го-
су да рс тве, мно го об ра зием форм собст вен нос ти. 
В этих ус ло виях пе ре ме ны, проис хо дя щие в на-
шей рес пуб ли ке, кос ну лись всех об лас тей об ще-
ст вен ной жиз ни, в том чис ле, и сфе ры го су да рст-
вен но го уп рав ле ния. 

Про во ди мые ре фор мы уп рав ле ния пре дус-
мат ри вают даль нейшую реали за цию конс ти ту-
ци он но го прин ци па пре зи де нт ско го прав ле ния, 
уси ле ния конт ро ля за дея тель ностью ис пол ни-
тель ных ор га нов со сто ро ны гла вы го су да рс тва, 
от хо да от пря мо го уп рав ле ния и рег ла мен та ции 
дея тель ности суб ъек тов эко но ми чес кой дея тель-
ности, ор га на ми ис пол ни тель ной влас ти, пе ре-
да чу ря да го су да рст вен ных функ ций в част ный 
сек тор, сок ра ще ние рас хо дов на со дер жа ние го-
су да рст вен но го ап па ра та, пе ре ход от ад ми нист-
ра тив но ко ма нд ной ст рук ту ры ис пол ни тель ных 
ор га нов к но вой соот ве тс твую щей ры ноч ной 
эко но ми ке. 

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние и уп рав ле-
ние аг рар ным сек то ром эко но ми ки нап ря мую 
свя за ны с те ми це ля ми, ко то рые оп ре де ле ны 
в За ко не РК «О го су да рст вен ном ре гу ли ро ва-
нии раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп лек са и 
сельс ких тер ри то рий» от 8 июля 2005 г. Там ука-
за но, что це ля ми го су да рст вен но го ре гу ли ро ва-
ния раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп лек са и 
сельс ких тер ри то рий яв ляют ся: 

– раз ви тие со ци аль ной и ин же нер ной инф-
раст рук ту ры сельс ких тер ри то рий и обес пе че-
ние сель ско го на се ле ния бла гоп рият ны ми ус ло-
виями жиз ни;

– обес пе че ние про до воль ст вен ной бе зо пас-
нос ти го су да рс тва;

– обес пе че ние ус той чи во го эко но ми чес ко-
го и со ци ально го раз ви тия аг роп ро мыш лен но го 
комп лек са и сельс ких тер ри то рий;

– соз да ние эко но ми чес ких ус ло вий для произ-
во дс тва кон ку рен тос по соб ной сель ско хо зяй ст-
вен ной про дук ции и про дукт ее пе ре ра бот ки.

За кон устано вил, что го су да рст вен ное ре гу-
ли ро ва ние раз ви тия аг роп ро мыш лен но го комп-
лек са и сельс ких тер ри то рий нап рав ле но на 

обес пе че ние про до воль ст вен ной бе зо пас нос ти, 
ус той чи вос ти рын ков про дук ции аг роп ро мыш-
лен но го комп лек са, фор ми ро ва ние эф фек тив ной 
сис те мы предп ри ни ма тель ст ва, под держ ку кон-
ку ре нт ных преиму ще ств оте че ст вен ной про дук-
ции, а так же по вы ше ние уров ня жиз ни сель ско го 
на се ле ния че рез соз да ние ус ло вий для раз ви тия 
рас те ниеводс тва, жи вот но во дс тва, рыб но го хо-
зяй ст ва, пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен но го 
сырья и пи ще вой про мыш лен нос ти, обес пе че-
ния ве те ри нар но-са ни тар ной и фи то са ни тар ной 
бе зо пас нос ти, тех ни чес кой ос на щен нос ти и дру-
гих со пу тс твую щих сфер дея тель ности, раз ви-
тия со ци аль ной ин же нер ной инф раст рук ту ры 
сельс ких тер ри то рий.

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние раз ви тия аг-
роп ро мыш лен но го комп лек са и сельс ких тер ри-
то рий осу ще ст вляет ся пос редст вом:

– раз ви тия кре ди то ва ния в сфе ре аг роп ро-
мыш лен но го комп лек са и сельс ких тер ри то рий;

– суб си ди ро ва ния аг роп ро мыш лен но го комп - 
лек са;

– про ве де ния за ку поч ных опе ра ций и це но-
вых ин тер вен ций;

– соз да ния спе ци али зи ро ван ных ор га ни за ций;
– ре гу ли ро ва ния экс пор та и им пор та то ва-

ров аг роп ро мыш лен но го комп лек са;
– тех ни чес ко го ос на ще ния аг роп ро мыш лен-

но го комп лек са;
– ин фор ма ци он но-мар ке тин го во го обес пе-

че ния аг роп ро мыш лен но го комп лек са;
– науч но го, нор ма тив но-ме то ди чес ко го 

обес  пе че ния и под го тов ки кад ров для аг роп ро-
мыш лен но го комп лек са;.

– осу ще ст вле ния ин вес ти ций в раз ви тие со-
ци аль ной и ин же нер ной инф раст рук ту ры сельс-
ких тер ри то рий;

– ор га ни за ции оп ти маль но го сель ско го рас-
се ле ния;

– обес пе че ния ве те ри нар но-са ни тар ной и 
фи то са ни тар ной бе зо пас нос ти;

– при ме не ния мер на ло го во го, бюд жет но го, 
та мо жен но-та риф но го тех ни чес ко го ре гу ли ро-
ва ния и иных мер в соот ве тс твии за ко но да тель-
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

За да чи, ко то рые необ хо ди мо ре шить в сфе-
ре аг роп ро мыш лен но го комп лек са в бли жай шие 
го ды, конк ре ти зи ро ва ны и пос тав ле ны Пре зи-
ден том РК пе ред Пра ви тель ст вом и аки ма ми 
всех уров ней на сос тояв шем ся 31 ян ва ря 2005 г. 
рес пуб ли канс ком со ве ща нии по воп ро са АПК. 
Та ких ос нов ных за дач, пос тав лен ных Пре зи ден-
том, де сять: 
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Пер вая. В сред нес роч ной перс пек ти ве глав-
ной целью долж на стать под держ ка раз ви тия 
пе ре ра ба ты вающе го сек то ра сель ско го хо зяй ст-
ва. При этом ос нов ной ак цент нуж но сде лать на 
глу бо кой пе ре ра бот ке сель хозсырья для вы пус-
ка про дук ции с вы со кой до бав лен ной стои мос-
тью. Раз ра бо тать и внес ти в Пар ла мент За кон РК 
«О го су да рст вен ном ре гу ли ро ва нии раз ви тия 
аг роп ро мыш лен но го комп лек са и сельс ких тер-
ри то рий». 

Вто рая. Необ хо ди мо ак тив нее ис поль зо вать 
клас тер ный под ход при произ во дс тве и пе ре ра-
бот ке про дук ции сель ско го хо зяй ст ва. Клас тер-
ный под ход ис поль зо вал ся в от рас лях сель ско го 
хо зяй ст ва, пи ще вой и текс тиль ной про мыш лен-
нос ти. Нуж но раз ра ба ты вать и реали зо вать 
комп лекс мер по раз ви тию спе ци али зи ро ван ных 
клас те ров в каж дом ре ги оне. 

Третья. Необ хо ди мо уси лить ра бо ту по рас-
ши ре нию ин фор ма ци он но-мар ке тин го вой, кон-
сульта ци он ной под держ ки сель хозп роиз во ди-
те лей. 

Чет вер тая. Внед ре ние меж ду на род ных 
стан дар тов ка че ст ва сель хозп ро дук ции и его 
пе ре ра бот ки, что оз на чает пе ре ход на сов ре-
мен ные тех но ло гии, в том чис ле на эко ло ги чес-
ки чис тые. 

Пя тая. Необ хо ди мо обес пе чить для фер-
ме ров дос туп к рын кам сбы та и пе ре ра ба ты-
вающим предп риятиям. 

Шес тая. Необ хо ди мо про ду мать эф фек тив-
ные ме то ды и фор мы кре ди то ва ния сель ско го 
хо зяй ст ва. 

Седьмая. Необ хо ди мо при нять комп лекс 
мер, нап рав лен ных на об нов ле ние сель ско хо зяй-
ст вен ной тех ни ки. Раз ра бо тать и при нять прог-
рам мы обу че ния сель чан но вым ме то дам уп рав-
ле ния и ор га ни за ции тру да в сельс ком хо зяй ст ве. 

Восьмая. В приори тет ном по ряд ке раз ви вать 
сель ско хо зяй ст вен ную нау ку, со вер шенс тво вать 
сис те му сель ско хо зяй ст вен ных научных исс ле-
до ва ний. 

Де вя тая. В сельс ком хо зяй ст ве в бу ду щем 
бу дут преоб ла дать сред ние и круп ные сель хозп-
роиз во ди те ли, но это не оз на чает, что мел ких 
сель хозфор ми ро ва ний не бу дет. В за ви си мос ти 
от осо бен нос тей ре гионов и ви дов биз не са они, 
ко неч но, останут ся. 

Де ся тая. Необ хо ди мо раз ви вать со ци альную 
инф раст рук ту ру в се лах, осо бен но куль турно-
мас со во го нап рав ле ния. Важ но раз ви тие предп-
ри ни ма тель ст ва на се ле.

Не ко то рые из этих за дач уже вы пол не ны. 
Ре ше ния этих за дач нап ря мую свя за ны и с «Го-

су да рст вен ной прог рам мой раз ви тия сельс ких 
тер ри то рий Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 2004-2010 
го ды», ут ве рж ден ной Ука зом Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан 10 июля 2003 го да [5].

Ос нов ные за да чи и проб ле мы го су да рст вен-
но го ре гу ли ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва оп ре де-
ле ны и в по станов ле нии Пра ви тель ст ва «О ст ра-
те гии раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан до 2010 го да и о раз вер ну том пла не 
ме роп рия тий по реали за ции ст ра те гии сель ско го 
хо зяй ст ва до 2010 го да», где ос нов ным пред наз-
на че нием это го ре гу ли ро ва ния аг рар ных от но-
ше ний яв ляет ся пре дос тав ле ние хо зяй ст вую щим 
суб ъек там сво бо ды предп ри ни ма тельс кой дея-
тель ности, са мос тоя тель ности хо зяй ст во ва ния, 
сво бод но го рас по ря же ния произ ве ден ной сель-
ско хо зяй ст вен ной про дук цией и по лу чен ны ми 
от ее реали за ции до хо да ми.

За да ча го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния сос-
тоит так же в том, что бы обес пе чить наибо лее 
без бо лез нен ный пе ре ход к ры ноч ным от но ше-
ниям и соз дать ус ло вия их функ цио ни ро ва ния.

Осо бен нос ти го су да рст вен но го ре гу ли ро ва-
ния сель ско го хо зяй ст ва имеют зна че ние и для 
го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния ст ра хо ва ния 
в сельс ком хо зяй ст ве, так как че рез инс ти тут  
ст ра хо ва ния го су да рс тво ре шает ряд за дач, нап-
рав лен ных на обес пе че ние про до воль ст вен ной 
бе зо пас нос ти, ус той чи вос ти рын ков про дук ции 
аг роп ро мыш лен но го комп лек са, фор ми ро ва ние 
эф фек тив ной сис те мы предп ри ни ма тель ст ва. 

Под го су да рст вен ным ре гу ли ро ва нием  
ст ра хо вой дея тель ности по ни мает ся сис те ма ме-
то дов воз дейст вия го су да рс тва на ор га ни за цию 
ст ра хо во го де ла в ст ра не и осу ще ст вле ние ст ра-
хо ва ния. 

Не пос редст вен ны ми за да ча ми го су да рст-
вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре ст ра хо ва ния яв-
ляют ся: 

1) соз да ние и под дер жа ние ста биль ной ст ра-
хо вой сис те мы в Рес пуб ли ке Ка за хс тан и фор-
ми ро ва ние инф раст рук ту ры на циональ но го  
ст ра хо во го рын ка; 

2) ре гу ли ро ва ние ст ра хо во го рын ка и над зор 
за ст ра хо вой дея тель ностью; 

3) за ко но да тель ное зак реп ле ние ос нов  
ст ра хо ва ния, установ ле ние ви дов обя за тель но-
го ст ра хо ва ния, прин ци пов учас тия Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан в сис те ме меж ду на род но го ст ра хо - 
ва ния; 

4) за щи та прав и за кон ных ин те ре сов ст ра-
хо ва те лей, заст ра хо ван ных и вы го доп риоб ре та-
те лей. 

Ос нов ны ми нап рав ле ниями го су да рст вен-
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но го ре гу ли ро ва ния ст ра хо вой дея тель ности яв-
ляют ся:

• установ ле ние пра во суб ъект нос ти суб ъек-
тов ст ра хо вой дея тель ности;

• пра во вое ре гу ли ро ва ние ст ра хо вых от но-
ше ний;

• го су да рст вен ный над зор за осу ще ст вле-
нием ст ра хо вой дея тель ности;

• обес пе че ние фи нан со вой ус той чи вос ти и 
пла те жес по соб нос ти ст ра хо вых ор га ни за ций 
пос редст вом установ ле ния оп ре де лен ных нор-
ма ти вов;

• прив ле че ние к от ве тст вен нос ти за на ру ше-
ние ст ра хо во го за ко но да тель ст ва;

• обес пе че ние ис пол не ний пред пи са ний 
норм ст ра хо во го за ко но да тель ст ва. 

Обоб щая вы шеука зан ное, сфор му ли руем оп-
ре де ле ние го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния ст-
ра хо вых от но ше ний в об лас ти сель ско хо зяй ст-
вен но го произ во дс тва: – это це ле нап рав лен ная 
дея тель ность го су да рс тва по ор га ни за ции и соз-
да нию пра во вых, эко но ми чес ких, со ци аль ных и 
иных ус ло вий для раз ви тия ст ра хо ва ния в об лас-
ти сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва.
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Ал ма ған бе тов Д. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
қор ша ған ор та ны ра ди ация лық 

ла стану дан қор ғау дың  
құ қық тық мә се ле ле рі

Нақты мақалада Қазақстан Республикасының қоршаған орта ны 
радиациялық ластанудан қорғаудың құқықтық мәселелері қарас
тырылған. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамаларына 
талдау жасай отырып, қоршаған ортаны радиациялық ластанудан 
қорғаудың құқықтық тетігі толығымен қалыптаспағаны анықталып 
отыр. Автор осы орын алған олқылықтарды жою мақсатында 
қолданыстағы заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 
байланысты өзіндік ұсыныстарын беріп отыр. 

Түйін сөздер: радиация, радиациялық қауіпсіздік, атом 
энергиясы, экологиялық қауіпсіздік қоршаған орта.

Aigarinova G.T.,  
Almaganbetov D.

Legal problems of environmental 
protection against radioactive 

contamination in the Republic of 
Kazakhstan

This article examines the legal problems of protection of the environ
ment from radioactive contamination in Kazakhstan. As a result of scientif
ic research of the current legislation, it appears that there is no mechanism 
for the protection of the environment from radioactive contamination in 
Kazakhstan. The author suggests some ways to improve governance and 
legal mechanisms in this area with the introduction of changes and amend
ments to the existing legislation.

Key words: radiation, radiation safety, nuclear energy, environmental 
safety, environment.

Айга ри но ва Г.Т.,  
Ал ма ган бе тов М.

Пра во вые проб ле мы ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды  

от ра диоак тив но го заг ряз не ния 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В настоящей статье рассматриваются правовые проблемы охраны 
окружающей среды от радиоактивного загрязнения в Республике 
Казахстан. В результате научного исследования действующего 
законодательства, выясняется что, отсутствует механизм охраны 
окружающей среды от радиоактивного загрязнения в Республике 
Казахстан. Автор предлагает некоторые пути совершенствования 
государственного и правового механизма в данной области с 
внесением изменения и дополнения в действующее законодательства.

Ключевые слова: радиация, радиационная безопасность, атомная 
энергия, экологическая безопасность, окружающая среда.
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Елі міз де эко но ми ка ның сер пін ді да муы жә не тұр ғын дар дың 
әл-ауқа ты ның ар туы, тұр ғын дар мен өнер кә сіп тің күн са йын  
ұл ға йып  ке ле жат қан электр жә не жы лу энер гия сын қа жет сі-
ну дең ге йін  қам та ма сыз ету мә се ле сін бар ған са йын  өзек ті етіп 
отыр. Бү кіл әлем бо йын ша кү ті ліп отыр ған ха лық са ны ның ай-
т ар лық тай ар туы мен энер гия тұ ты ну дың бол жа ма лық ұл ғаюы 
жағ да йын да бү гін гі таң да ғы кө мір, газ, мұ най сияқ ты не гіз гі 
энер гия та сы мал дау шы ла ры күн нен-күн ге қар қын ды түр де ор-
та йып  ке ле ді жә не әр түр лі бол жау лар бо йын ша XXI ға сыр дың 
екін ші жар ты сын да тау сы луы мүм кін, бұл жа ңа энер ге ти ка лық 
тех но ло гиялар ды дер ке зін де да йын дауды өзек ті етіп отыр. 

Қа зақ стан ның эко ло гиялық қауiпсiздiгiне елеулi нақ ты қа-
тер төндiредi, олар дың көз дерi мы на дай негiзгi төрт топ қа 
бөлiнедi:

– жұ мыс iсте мей тұр ған уран өндiрушi жә не уран өң-
деушi кәсiпо рын дар дың қал дық та ры (уран кен орын дар дың 
үйiндiлерi, өздiгiнен төгiлетiн ұң ғы ма лар, қал дық қой ма ла ры, 
тех но ло гиялық желiлердiң бөл шек тел ген жаб ды ғы);

– яд ро лық қа ру ды сы нау нә ти жесiнде лас тан ған ау мақ тар; 
мұ най өндiру өнер кәсiбi мен мұ най жаб ды ғы ның қал дық та ры; 
яд ро лық реак тор лар дың жұ мыс iстеуi нә ти жесiнде пай да бол-
ған қал дық тар мен ра диоизо топ тық өнiм (ион даушы сәуле ле-
нудiң пай да ла ну дан шық қан көз дерi).

Қа зақ стан да та би ғи ра диоак тивтiлiктiң жо ға ры дең гейiн бе-
ретiн уран бе рушi ал ты iрi геоло гиялық өңiр, көп те ген ша ғын 
кен орын да ры мен уран бай қа ла тын кенiштер, уран өндiрушi 
кәсiпо рын дар мен яд ро лық жа ры лыс тар жа сал ған жер лер де 
шо ғыр лан ған қал дық тар бар.

Қа зақ стан аума ғы ның 30%-iнде адам ден сау лы ғы на айт ар-
лық тай қауiп төндiретiн та би ғи ра диоак тивтi газ – ра дон ның 
жо ға ры бөлiнуiнiң ық ти мал мүмкiндiгi орын ал ған. Ра дионук-
лид тер мен лас тан ған су ды ауыз су мен ша ру ашы лық мұқ таж-
дық тар үшiн пай да ла ну қауiптi бо лып та бы ла ды [1].

Қор ша ған ор та ны қор ғау дың эко но ми ка лық құ рал да ры. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да қор ша ған ор та ны қор ғау дың эко но-
ми ка лық құ рал да ры:

– қор ша ған ор та ны қор ғау жө нін де гі іс-ша ра лар ды рес пуб-
ли ка лық жә не жер гі лік ті бюд жет тер дің, та би ғат ты пай да ла-

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА 
ҚОР ША ҒАН ОР ТА НЫ 

РА ДИ АЦИЯ ЛЫҚ  
ЛА СТАНУ ДАН  
ҚОР ҒАУ ДЫҢ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан қор ғау дың құ қық тық мә се ле ле рі

ну шы лар дың қа ра жа ты есе бі нен, ха лы қа ра лық 
заем дар, грант тар жә не өз ге де көз дер ден ма ман-
дан ды рыл ған қор лар құ ру мүм кін ді гі мен қар жы-
лан ды ру;

– қор ша ған ор та ны қор ғау жә не та би ғат-
ты ұтым ды пай да ла ну жө нін де гі жо ба лар дың 
кон кур сын Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем-
ле кет тік са тып алу ту ра лы заң на ма сы на сәй кес 
рес пуб ли ка лық жә не жер гі лік ті бюд жет тер дің 
қа ра жа ты есе бі нен мүм кін ді гін ше одан әрі қар-
жы лан ды ра оты рып ұйым дас ты ру; 

– та би ғат ты пай да ла ну шы ның қор ша ған ор-
та ны қор ғау жө нін де гі іс-ша ра лар ды қар жы лан-
ды ру ға жә не ық ти мал эко ло гиялық за лал ға өте-
ма қы тө леуге жа уап ты бо ла тын ды ғын не ме се 
жү зе ге асы ры ла тын қыз мет тен бас тар ту ға тиіс 
екен ді гін біл ді ре тін «лас тау шы тө лей ді» қа ғи да-
тын іс ке асы ру;

– ке ле шек те эко ло гиялық стан дарт тар ды 
бұз ға ны үшін әкім ші лік жа уап кер ші лік ті бір 
мез гіл де кү шейте оты рып, қор ша ған ор та ға бе-
рі ле тін эмис сия үшін ақы тө леуден бас тар ту мен 
қор ша ған ор та ға шы ға тын эмис сия үшін жә не 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның та би ғат ты қор ғау 
заң на ма сын бұз ға ны үшін әкім ші лік айып пұл-
дар тө леудің ын та лан ды ру шы си па тын арт ты ру;

– қор ша ған ор та ға ке ле тін за лал ды эко ло-
гиялық сақ тан ды ру, сон дай-ақ та ра ты лу са-
ты сын да өз қа ра жа ты нан қор ша ған ор та ны 
қал пы на кел ті ру жө нін де гі іс-ша ра лар ды қар-
жы лан ды ру үшін кә сі по рын дар жа ны нан қор лар 
ұйым дас ты ру; 

– эко но ми ка лық көр сет кіш тер ге та би ғи ны-
сан дар дың ор та құ ру функ ция сын ес ке ре оты-
рып олар дың то лық құ нын, сон дай-ақ та би ғат ты 
қор ғау (эко ло гиялық) жұ мыс та ры ның (қыз мет-
те рі нің) құ нын қо су;

– қор ша ған ор та эмис сияла ры на кво та лар-
мен сау да жа сау жүйе сін ен гі зу; 

– та би ғат ты қор ғау дың на рық тық, оның 
ішін де өнер кә сіп тау ар ла рын қайта пай да ла ну 
жә не қайтала ма өң деуді ын та лан ды ра тын те тік-
те рін ен гі зу;

– ха лы қа ра лық кон вен циялар жә не ке лі сім-
дер де көз дел ген, қор ша ған ор та ны қор ғау са-
ла сын да ғы ха лы қа ра лық қар жы-эко но ми ка лық 
те тік тер ді қол да ну жо лы мен пай да ла ны ла тын 
бо ла ды [2]. 

Бү гін де гі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қор ша-
ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан құ қық тық 
қор ғауды қам та ма сыз ете тін құ қық тық нор ма тив-
тік ак ті лер қо ры бел гі лі бір дә ре же де қа лып тас-
қан мен, әртүр лі жо ға ры да кел ті ріл ген кем ші лік 
се беп тер ге бай ла ныс ты олар дың тиім ді лі гі жә не 

нә ти же лі лі гі өте тө мен. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның ра диоэко ло гиялық заң ды лық та ры на тал-
дау жа сай оты рып, олар дың қор ша ған ор та ны 
ра ди ация лық ла стану дан қор ғауда кей бір кем ші-
лік те рі нің бар екен ді гін жә не олар ды же тіл ді ру 
қор ша ған ор та ның ра ди ация лық ахуалы ның жақ-
сар уына әсер ете ті ні анық тал ды [3].

Қор ша ған ор та ның ра ди ация мен лас тан бауы 
ең бас ты мә се ле. Ал бұл қа зір гі кез де яд ро лық 
қал дық тар ға бай ла ныс ты олар ды сақ тау, та сы-
мал дау, ха лы қа ра лық та сы мал дау, өн деу жұ-
мыс та ры заң ға не гіз дел ген ак ті ле рі мен рет те ле-
ді. Яд ро лық қал дық тар дың өзін дік ерек ше лі гі, 
қа уіп ті лі гі бар. Сон дық тан яд ро лық қал дық тар-
ды сақ тау ды, за лал сыз дан ды ру ды, пай да ла ну ды, 
транс порт тық та сы мал дау ды жә не онын экс пор-
ты мен им пор тың рет тейт ін нақ ты заң ке рек. Ел 
Конс ти ту циясын да аза мат тар дың ден сау лы ғын 
сақ тау құ қы лы екен ді гі, мем ле кет адам ның өмір 
сү руі мен ден сау лы ғы на қо лай лы айна ла да-
ғы ор та ны қор ғауды мақ сат етіп қоя тын ды ғын, 
мем ле кет тің ең қым бат қа зы на сы адам жә не 
адам ның өмі рі, құ қық та ры мен бос тан дық та ры 
екен ді гі көр се тіл ген. Де мек ше тел дік яд ро лық 
қал дық тар ды елі міз ге алып ке ліп кө му мә се ле-
ле рін шеш кен де, атал ған іс-әре кет тер конс ти ту-
циялық құ қық тар мен не гіз дер ге қар сы ба ғыт тал-
мауы тиіс. Бұл үшін қо лай лы қор ша ған ор та ға ие 
бо лу құ қы ғы на, қор ша ған ор та ны қор ғау ту ра лы 
заң ның бұ зы лу сал да ры нан ден сау лық қа жә не 
мү лік ке кел ті ріл ген за лал дың ор нын тол ты ру 
құ қы ғы на конс ти ту циялық си пат бе рі луі қа жет. 
Ар найы «Атом энер гия сын пай да ла ну» жә не 
«Ха лық тың ра ди ация лық қа уіп сіз ді гі ту ра лы» 
заң дар да ра диоак тив ті заң дар ма те ри ал дар ға 
қойыла тын не гіз гі та лап тар ға на көр се тіл ген. Ал 
одан туын дайт ын қа ты нас тар ды рет тейт ін нор-
ма лар атал ған заң дар да көр се тіл ме ген.

 Со ны мен бір ге, бұл заң дар да «ра диоак тив-
ті зат тар» «ра диоак тив ті қал дық тар», «яд ро-
лық ма те ри ал дар» анық та ма ла ры бе ріл ген. Бұл 
анық та ма ның ал ғаш рет құ қық тық нор ма жүйе-
сін де ай қын дал ға ны мен, оның бір қа тар кем ші-
лік те рі бар. Олар дың мән де рі бір – бі рі мен нақ ты 
айыру ға жет кі лік сіз. Яғ ни көр се тіл ген анық та ма-
лар дың маз мұн да ры жет кі лік ті түр де ай қын дал-
ма ған. Яд ро лық экс порт қа жа та тын ма те ри ал дар 
мен жаб дық тар тү рі күн нен-күн ге әртүр лі бо лу-
да. Тіп ті кей бір тұс тар да тиіс ті зат тың яд ро лық 
зат қа жа та тын ды ғын не ме се жат пайт ын ды ғын 
анық тау өте қиын. Мұ ның өзі құ қық тық нор ма-
лар дың рет теу қыз ме ті ба ры сын да қай шы лық-
тар ға, бұр ма лаушы лық тар ға ұрын ды ру ға әкеп 
со ға ды. Сон дық тан ра диоак тив ті қал дық тар дың 
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анық та ма сы на «олар ды пай да ла ну ды тоқ та ту 
ту ра лы ше шім қа был дан ған пай да ла ну ны са ны 
бел гі сіз жә не қор ша ған ор та ға бел гі лен ген нор-
ма лар дан асып тү се тін қа уіп ті лік әсер кел ті ре тін 
кез-кел ген ра диоак тив ті зат тар мен ма те ри ал-
дар» де ген тір кес ті ен ді ру қа жет [4]. 

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның эко ло-
гиялық заң на ма ла ры на тал дау жа сай оты рып, 
Эко ло гиялық ко де кс те «қор ша ған ор та ны қор-
ғау» де ген ұғым кез дес ке ні мен «қор ша ған ор-
та ны ра ди ация лық ла стану дан қор ғау» де ген 
ұғым кө рі ніс тап па ған. Қор ша ған ор та ны ра ди а- 
ция лық ла стану дан қор ғау де ге ні міз – адам ның 
өмір сү руі үшін қо лай лы қор ша ған ор та қа лып-
тас ты ру ға, та би ғат пен адам ның өза ра үйле сім ді 
іс-қи мы лы мен те пе-тең ді гін сақ тау ға, қор ша ған 
ор та ға ра ди ация лық әсер ді шек теу ге, рет теу ге 
ба ғыт тал ған құ қық тық нор ма лар жиын ты ғы нан 
тұ ра тын ша ра лар жүйесі бо лып та бы ла ды. ҚР 
Эко ло гиялық ко дек сі не ұсы ныл ған ұғым дар дың 
анық та ма сын ен гі зу қа жет.

2. Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану-
дан қор ғау дың қа ғи да ла ры де ге ні міз – ра ди ациа-
лық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету ді жү зе ге асы ру 
ке зін де гі қа ты нас тар дың құ қық тық рет те лу си-
па тын жә не ба ғы тын анық тайт ын, не гіз гі бас-
шы лық қа ала тын идея лар. 

Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан 
қор ғау дың қа ғи да ла ры:

• эко ло гиялық қауiпсiздiктi қам та ма сыз ету;
• бұ зыл ған та би ғи эко ло гиялық жүйе лердi 

қал пы на келтiру;
• қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану-

дан қор ғау жөнiндегi мем ле кеттiк ор ган дар қыз-
метiнiң өза ра әре кет тестiгi, үй лесiмдiлiгi мен 
жа риялы лы ғы;

• адам ның өмiрi мен ден сау лы ғын қор ғау-
дың ба сым ды лы ғы, ха лық тың өмiрi, ең бегi мен 
де ма лы сы үшiн қо лай лы қор ша ған ор та ны сақ-
тау жә не қал пы на келтiру;

• та би ғи ре су рс тар ды ұтым ды пай да ла ну жә-
не мо лық ты ру, та би ғат ты пай да лан ға ны үшiн 
ке зең-ке зең мен ақы тө леудi енгiзу жә не қор ша-
ған ор та ны қор ғауға эко но ми ка лық жа ғы нан ын-
та лан ды ру ды енгiзу; 

• биоло гиялық ал уан  түрлiлiктi жә не эко ло-
гиялық, ғы лы ми жә не мә де ни жа ғы нан ерек ше 
ма ңы зы бар қор ша ған ор та объектiлерiн сақ тау-
ды қам та ма сыз ету; 

• эко ло гиялық нор ма лар ды бұз ға ны үшiн 
жа уап кершiлiктiң ымы ра сыз ды ғы; 

• ша ру ашы лық қыз мет тің эко ло гиялық қа-
уіп ті түр ле рі жағ да йын да өн ді ріс тік эко ло гиялық 
ба қы лауды жү зе ге асы ру дың мін дет ті лі гі;

• ха лы қа ра лық құ қық негiзiнде қор ша ған ор-
та ны қор ғау са ла сын да ғы ха лы қа ра лық ын ты-
мақ тас тық қа ғи да ла рын сақ тау негiзiнде жү зе ге 
асы ру.

 Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан 
қор ғау дың құ қық тық қай нар кө зі де ге ні міз – 
өнер кә сіп тік ке шен са ла сын да ғы қа ты нас тар ды, 
эко ло гиялық қа ты нас тар ды, со ның ішін де гі ра-
ди ация лық қа уіп сіз ді гі қа ты нас тар ды рет тейт ін 
нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер жә не ха лы қа ра-
лық шарт тар жа та ды. 

Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан 
құ қық тық қор ғау – қор ша ған ор та ны жал пы құ-
қық тық қор ғау дың құ рам дас бө лі гі жә не со ны-
мен бір ге эко ло гиялық құ қық жүйесі не инс ти тут 
бо лып та бы ла ды

3. Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану-
дан қор ғауды құ қық тық рет теу – мем ле кет тік 
ор ган дар дың қор ша ған ор та ны ра ди ация лық  
ла стану дан қор ғау жә не со ған бай ла ныс ты бас қа 
да қо ғам дық қа ты нас тар ды рет теу қыз ме тін жү-
зе ге асы ру ға бай ла ныс ты ат қа ру – өкім дік қыз-
ме ті. Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан 
қор ғауды мем ле кет тік рет теу қор ша ған ор та ны 
қор ғауды мем ле кет тік бас қа ру дың құ рам дас бө-
лі гі, оның рет теу әдіс те рі, қа ғи да ла ры жә не қыз-
мет түр ле рі қа лып тас қан.

5. Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық лас тау ға 
бай ла ныс ты құ қық тық жа уап кер ші лік тің тиім ді-
лі гін арт ты ру, өз ке зе гін де осы ба ғыт та ғы нор-
ма лар дың қол да ны лу ба ры сын да ғы нә ти же лі гі-
не бай ла ныс ты.

Мұн дай нә ти же ге же ту ге бір қа тар мә се ле-
лер ді же тіл ді ру қа жет ете ді:

Қор ша ған ор та ны ра ди ация лық зат тар мен 
лас та ға ны жә не со ның әсе рі нен тиіс ті та рап тар 
за лал шек кен де, олар дың ор нын тол ты ру не гіз-
гі заң дар да көр се тіл ге ні мен, мұ ның іс ке асы-
рылуын ың те тік те рі, со ның ішін де сот тық тә жі-
ри бе де әлі қа лып тас па ған.

Егер  де қор ша ған ор та ны ра ди ация лық зат-
тар мен лас тап, әкім ші лік құ қық бұ зу шы лық жа-
са ған жағ дайда, әкім ші лік құ қық бұ зу шы лық бо-
йын ша жа уап кер ші лік ті, оның ішін де айып пұл 
кө ле мін ұл ғайту ке рек. 

Тұл ға ның әре кет не ме се әре кет сіз ді гі нің не-
гі зін де, эко ло гиялық қа уіп ті ра диоак тив ті зат-
тар ды өн ді ру, та сы мал дау, сақ тау, кө му, пай да-
ла ну жә не өз ге де жұ мыс іс теу ке зін де адам ның 
ден сау лы ғы мен қор ша ған ор та ны қор ғау ая-
сын да ғы қо ғам дық қа ты нас тар ға қо ғам ға қай шы 
зар дап туын да ған жағ дайда Қыл мыс тық ко де кс - 
те көр се тіл ген жа уап кер ші лік тің кө ле мін ұл-
ғайту қа жет.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қор ша ған ор та ны ра ди ация лық ла стану дан қор ғау дың құ қық тық мә се ле ле рі

6. Да му шы мем ле кет тер дің өзін де қор ша-
ған ор та ның ра ди ация лық лас тан уын  кор ғау 
не гі зін де өн ді ріл ген нен қал ған қал дық тар ды 
жоюға бай ла ныс ты ар найы нор ма тив тік ак ті лер 
бар. Ал біз дің елі міз уран өн ді ру ден дү ниежү зі 
бо йын ша екін ші орын да бо ла оты рып, ра диоак-
тив ті қал дық тар ды пай да ла ну ға бай ла ныс ты ҚР-
ның Эко ло гиялық ко декс тің бір та ра уын да ға на 
кө рі ніс тап қан. Бі рақ ар найы заң жоқ. Сол се беп-
ті «Ра диоак тив ті қал дық тар ды ба қы лау ту ра лы» 
ар найы нор ма тив тік құ қық тық ак ті ні қа был дау 
қа жет. 

7. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Ха лық-
тың ра ди ация лық қа уіп сіз ді гі ту ра лы» заң ды 
жүйе леп, бірқа тар өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар 
ен гі зуі міз қа жет. Бұл заң да ра ди ация лық қа уіп-
сіз дік ті қам та ма сыз ете тін бар лық қа ты нас тар 
ке шен ді рет те луі тиіс. Де мек, бұл заң ды тө мен-

де гі ба ғыт та ғы қа ты нас тар ды рет тейт ін нор ма-
лар мен то лық ты руымыз ке рек.

Сон дай-ақ «Ха лық тың ра ди ация лық қа уіп-
сіз ді гі ту ра лы» за ңы на мы нан дай бап тар ды қо су 
қа жет деп ой лай мыз.

• Қор ша ған ор та ның ра ди ация лық ахуалы-
ның мо ни то рин гі;

• Ра диоак тив ті зат тар дың экс пор ты мен им-
пор ты;

• Ра диоак тив ті зат тар ды тран зит ті та сы мал-
дау;

• Ра ди ация лық қа уіп сіз дік нор ма ла ры;
• Ра диоэко ло гиялық тө тен ше жә не апат ай-

мақ та ры жә не олар ды сауық ты ру;
• Ра ди ация лық әсер де гі кел ті ріл ген за лал ды 

өтеу; 
• Кос мос тық объек ті лер ді пай да ла ну ке зін де 

қойыла тын ра ди ация лық та лап тар.
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Пра во вая ос но ва обес пе че ния 
про до воль ст вен ной  

бе зо пас нос ти в ус ло виях  
Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го 

Союза

Дан ная статья пос вя ще на проб ле мам обес пе че ния про до воль
ст вен ной бе зо пас нос ти, в том чис ле ве те ри нар ной бе зо пас нос ти, в 
рам ках Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го Союза. В статье расс мот ре
ны нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рующие дея тель ность трех  
ст ранучаст ниц, нап рав лен ную на сох ра не ние са ни тар ной, ве те ри
нар ной и фи то са ни тар ной бе зо пас нос ти при вво зе и вы во зе то ва ров. 
Раск ры ты ос нов ные пра во вые ас пек ты до го во ра о соз да нии Ев ра зий
ско го Эко но ми чес ко го Союза. Так же расс мот ре ны не ко то рые ас пек
ты Аг рар ной по ли ти ки трех ст ран по раз ви тию со дей ст вия в сфе ре 
аг роп ро мыш лен но го комп лек са. В статье расс мот ре ны идеи не ко то
рых предс та ви те лей Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го Союза.

Клю че вые сло ва: Ев ра зийс кий Эко но ми чес кий Союз, ве те ри нар
ная бе зо пас ность, про до воль ст вен ная бе зо пас ность.

Alimzhanova M.G., 
Bekmukhambetova K.M.

The legal basis for ensuring food 
security in the Eurasian Economic 

Union

This article deals with the problems of food security, including vet
erinary safety, within the Eurasian Economic Union. The article deals with 
the normative legal acts regulating the activities of the three participating 
countries, aimed at preserving health, veterinary and phytosanitary safety 
of imports and exports of goods. It outlines the main legal aspects of the 
agreement on the establishment of the Eurasian Economic Union. Also, 
some aspects of Agrarian Policy of the three countries to promote devel
opment in the field of agriculture. The article deals with the idea of   some 
members of the Eurasian Economic Union.

Key words: Eurasian Economic Union, veterinary safety, food security.

Алим жа но ва М.Г.,  
Бек му хам бе то ва К.М.

Еура зиялық Эко но ми ка лық 
Одақ ая сын да азықтү лік  
қа уіп сіз ді гін қам та ма сыз  

ету дің құ қық тық не гіз де рі

Бұл ма қа ла Еура зиялық Эко но ми ка лық Одақ шең бе рін де гі азық
тү лік қа уіп сіз ді гін, со ны мен қа тар ве те ри на рия қа уіп сіз ді гін қам та ма
сыз ету мә се ле сі не ар нал ған. Ма қа ла да тауар лар ды им по рт тау жә не 
экс порт тау ке зін де гі са ни та рия лық, ве те ри на риялық жә не фи то са
ни та риялық қа уіп сіз дік ті сақ тау ға ба ғыт тал ған мем ле кет тер дің әре
ке тін рет тейт ін нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер қа рас ты рыл ған. Еура
зиялық Эко но ми ка лық Одақ құ ру ту ра лы шарт тың не гіз гі құ қық тық 
ас пек ті ле рі қа рас ты рыл ған. Со ны мен қа тар, үш мем ле кет ара сын да
ғы аг ро өн ді ріс тік ке шен ді да мы ту ға бай ла ныс ты Аг рар лық сая сат тың 
кей бір ас пек ті ле рі қа рас ты рыл ды. Ма қа ла да Еура зиялық Эко но ми ка
лық Одақ тың кей бір өкіл де рі нің ойпі кір ле рі қа рас ты рыл ған.

Түйін сөз дер: Еура зиялық Эко но ми ка лық Одақ, ве те ри нар лық 
қа уіп сіз дік, азықтү лік қа уіп сіз ді гі.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      301

УДК 347.73 *Алим жа но ва М.Г., Бек му хам бе то ва К.М.
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
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Ев ра зийс кий  эко но ми чес кий союз – это  меж ду на род ное 
ин тег ра ци он ное эко но ми чес кое объеди не ние, деятельность ко-
торого нап рав лен а на ук реп ле ние эко но мик ст ран-участ ниц и 
«сб ли же ния друг с дру гом», мо дер ни за цию и по вы ше ние кон-
ку рен тос по соб нос ти ст ран на ми ро вом рын ке. Союз был соз-
дан на ос но ва нии до го во ра трех ст ран – Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
Рос сийс кой Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ло русь 29 мая 2014 го-
да  (До го вор вс ту пил в си лу с 1 ян ва ря 2015 го да ) [1]. 

Дея тель ность Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го Союза, ос-
но вы ваясь на прин ци пах су ве рен но го ра ве нс тва го су да рс тв- 
чле нов и их тер ри то ри аль ной це ло ст нос ти, ува же ния осо бен-
нос тей по ли ти чес ко го уст рой ст ва го су да рс тв-чле нов и обес пе-
че ния взаимо вы год но го сот руд ни чест ва, рав ноп ра вия и уче та 
на циональ ных ин те ре сов, нап рав ле на на осу ще ст вле ние сле-
дующих ос нов ных це лей: соз да ние ус ло вий для ста биль но го 
раз ви тия эко но мик го су да рс тв-чле нов в ин те ре сах по вы ше-
ния жиз нен но го уров ня их на се ле ния, фор ми ро ва ние еди но го 
рын ка то ва ров, ус луг, ка пи та ла и тру до вых ре сур сов в рам ках 
дан но го Союза, всес то рон няя мо дер ни за ция, коопе ра ция и по-
вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти на циональ ных эко но мик в 
ус ло виях гло баль ной эко но ми ки. 

Ев ра зийс кий  Эко но ми чес кий Союз в рам ках установ лен-
ных до го во ром це лей, пос та вил пе ред со бой од ну из глав ных 
за дач по обес пе че нию про до воль ст вен ной бе зо пас нос ти всех 
ст ран-участ ни ков. От дель ная гла ва до го во ра о соз да нии Ев ра-
зий ско го Эко но ми чес ко го Союза пос вя ще на са ни тар ным, ве те-
ри нар но-са ни тар ным и ка ран тин ным фи то са ни тар ным ме рам. 

Са ни тар ные, ве те ри нар но-са ни тар ные и ка ран тин ные фи-
то са ни тар ные ме ры союза нап рав ле ны на за щи ту жиз ни и 
здо ровья че ло ве ка, жи вот ных и рас те ний. Они ос но вы вают ся 
на меж ду на род ных и ре гиональ ных стан дар тах, ру ко во дст-
вах и (или) ре ко мен да циях и при ме няют ся на ос но ве прин ци-
пов, имею щих науч ное обос но ва ние, в необ хо ди мой сте пе ни. 
Обес пе че ние са ни тар но-эпи де ми оло ги чес ко го бла го по лу чия 
на се ле ния, а так же ве те ри нар но-са ни тар ной, ка ран тин ной фи-
то са ни тар ной бе зо пас нос ти осу ще ст вляет ся с по мощью про-
ве де ния сог ла со ван ной по ли ти ки всех го су да рс тв-участ ни ков. 
Дан ная по ли ти ка в сфе ре при ме не ния са ни тар ных, ве те ри нар-

ПРА ВО ВАЯ ОС НО ВА 
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ ПРО ДО

ВОЛЬ СТ ВЕН НОЙ  
БЕ ЗО ПАС НОС ТИ  

В УС ЛО ВИЯХ  
ЕВ РА ЗИЙ СКО ГО  

ЭКО НО МИ ЧЕС КО ГО 
СОЮЗА
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Пра во вая ос но ва обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас нос ти в ус ло виях Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го Союза

но-са ни тар ных и ка ран тин ных фи то са ни тар ных 
мер реали зует ся пу тем сов мест ной раз ра бот ки, 
при ня тия и реали за ции го су да рс тва ми-чле на ми 
меж ду на род ных до го во ров и ак тов Ко мис сии.

Статья 58 До го во ра о соз да нии Ев ра зий ско-
го Эко но ми чес ко го Союза о при ме не нии ве те ри-
нар но-са ни тар ных мер ре гу ли рует от но ше ния, 
воз ни кающие при вво зе и пе ре ме ще нии на та мо-
жен ную тер ри то рию го су да рс тв союза то ва ров и 
объек тов, под ле жа щих ве те ри нар но му конт ро-
лю. Ве те ри нар ный конт роль осу ще ст вляет ся в 
це лях пре до тв ра ще ния вво за и расп рост ра не ния 
воз бу ди те лей за раз ных бо лез ней жи вот ных, а 
так же воз бу ди те лей об щих для че ло ве ка и жи-
вот ных. В свя зи с этим го су да рс тва-участ ни ки 
союза осу ще ст вляют взаимо дей ст вие при про-
фи лак ти ке, диаг нос ти ке, ло ка ли за ции и лик-
ви да ции оча гов осо бо опас ных, ка ран тин ных и 
зоо ноз ных бо лез ней жи вот ных.

Ве те ри нар ный конт роль осу ще ст вляет ся 
упол но мо чен ны ми ор га на ми в об лас ти ве те ри-
на рии в пунк тах про пус ка че рез го су да рст вен-
ные гра ни цы и иных мес тах, при пе ре ме ще нии 
под конт роль ных ве те ри нар но му конт ро лю то ва-
ров че рез та мо жен ную гра ни цу союз ных го су- 
 да рс тв. 

Каж дая пар тия под конт роль ных ве те ри нар-
но му конт ро лю то ва ров вво зит ся на та мо жен-
ную тер ри то рию Союза в соот ве тс твии с еди ны-
ми ве те ри нар ны ми тре бо ва ниями, и при ус ло вии 
на ли чия раз ре ше ния, вы да ваемо го упол но мо-
чен ным ор га ном в об лас ти ве те ри на рии каж до го 
го су да рс тва, на тер ри то рию ко то ро го вво зят ся 
ука зан ные то ва ры, а так же ве те ри нар но го сер-
ти фи ка та, вы да ваемо го ком пе те нт ным ор га ном 
ст ра ны отп рав ле ния ука зан но го то ва ра. Так же в 
соот ве тс твии с еди ны ми ве те ри нар ны ми тре бо-
ва ниями под конт роль ные то ва ры пе ре во зят ся с 
тер ри то рии од но го го су да рс тва на тер ри то рию 
дру го го го су да рс тва при на ли чии ве те ри нар но го 
сер ти фи ка та.

До го во ром пре дус мат ри вает ся ос нов ной 
прин цип обес пе че ния бе зо пас нос ти под конт-
роль ных ве те ри нар но му конт ро лю то ва ров при 
их произ во дс тве, пе ре ра бот ке, транс пор ти ров ке 
и хра не нии в треть их ст ра нах, ко то рым яв ляет-
ся про ве де ние ауди та за ру беж ной офи ци аль ной 
сис те мы над зо ра. Ауди ты офи ци аль ных за ру-
беж ных сис тем над зо ра и про вер ки объек тов 
про во дят упол но мо чен ные ор га ны в об лас ти ве-
те ри на рии.

В соот ве тс твии со ст. 59 До го во ра ка ран-
тин ные фи то са ни тар ные ме ры при ме няют ся в 
от но ше нии про дук ции, вк лю чен ной в пе ре чень 

под ка ран тин ных гру зов, под ка ран тин ных ма те-
риалов и под ка ран тин ных то ва ров, под ле жа щих 
ка ран тин но му фи то са ни тар но му конт ро лю на 
гра ни це го су да рс тв и на тер ри то рии го су да рс тв.

Ка ран тин ный фи то са ни тар ный конт роль на 
та мо жен ной тер ри то рии и та мо жен ной гра ни це 
союз ных рес пуб лик осу ще ст вляет ся в от но ше-
нии про дук ции, вк лю чен ной в пе ре чень под ка-
ран тин ной про дук ции, ка ран тин ных объек тов, 
вк лю чен ных в еди ный пе ре чень ка ран тин ных 
объек тов.

На се год няш ний день, в рам ках Ев ра зий ско-
го Эко но ми чес ко го Союза дей ст вует раз ра бо-
тан ная Ев ра зийс кой Эко но ми чес кой Ко мис сией 
кон цеп ция сог ла со ван ной аг роп ро мыш лен ной 
по ли ти ки го су да рс тв-чле нов Та мо жен но го Со-
юза и Еди но го Эко но ми чес ко го прост ранс тва, а 
так же План ме роп рия тий по ее реали за ции. 

По сло вам предс та ви те лей Де пар та мен-
та аг роп ро мыш лен ной по ли ти ки Ев ра зийс кой 
Эко но ми чес кой Ко мис сии, на об щем аг рар ном 
рын ке Союза су ще ст вует за ви си мос ть ст ран ТС 
и ЕЭП от им пор та сель ско хо зяй ст вен ных то ва-
ров и про до воль ст вия. По об щим по ка за те лям 
по тен циал им пор то-за ме ще ния ст ран «та мо жен-
ной трой ки» сос тав ляет бо лее 30 мл рд. долл., 
что осо бен но ак ту ально в ус ло виях вве ден ных 
Рос сией санк ций на ввоз не ко то рых про до воль-
ст вен ных то ва ров из США, ЕС, Ка на ды, Авс тра-
лии и Нор ве гии [2]. 

Аг рар ная по ли ти ка го су да рс тв-чле нов реа-
ли зует ся в соот ве тс твии с прин ци па ми ра ве н с-
тва и уче та ин те ре сов всех го су да рс тв-чле нов, 
взаим ной вы го ды в тор гов ле и приори тет нос ти 
удов лет во ре ния внут рен не го сп ро са, целью ко-
то рой яв ляет ся эф фек тив ная реали за ция ре су рс - 
 но го по тен циала го су да рс тв-чле нов для оп ти-
ми за ции сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва и 
про до воль ст вия, удов лет во ре ние пот реб нос тей 
аг рар но го рын ка и раз ви тие экс пор та сель ско хо-
зяй ст вен ной про дук ции. 

Сог ла со ван ная аг роп ро мыш лен ная по ли ти ка 
фо ку си рует ся на нес коль ких ос нов ных нап рав-
ле ниях. Во-пер вых, сог ла со ван ная по ли ти ка в 
об лас ти прог но зи ро ва ния аг роп ро мыш лен но го 
комп лек са. Дол гос роч ное, крат кос роч ное прог-
но зи ро ва ние необ хо ди мо в це лях про ве де ния 
мо ни то рин га уров ня сп ро са и пред ло же ния аг-
рар но го рын ка всех го су да рс тв-чле нов. ко то рый 
сос тоит из трех эта пов:

1. Оп ре де ле ние пе реч ня ин ди ка тив ных по-
ка за те лей и под го тов ка сов мест ных прог но зов 
сп ро са и пред ло же ния на ос но ве дей ст вую щих 
ме то дик го су да рс тв-чле нов.
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2. Гар мо ни за ция ме то до ло ги чес кой ба зы 
для прог но зи ро ва ния сп ро са и пред ло же ния с 
уче том сов ре мен но го меж ду на род но го инс тру-
мен та рия мо де ли ро ва ния и прог но зи ро ва ния.

3. Раз ра бот ка сов мест ных прог но зов сп ро-
са и пред ло же ния и ин ди ка тив ных по ка за те лей 
на ос но ве еди ной ме то до ло гии.

Во-вто рых, нап рав ле ние по го су да рст вен ной 
под держ ке произ во дс тва и пе ре ра бот ки сель-
ско хо зяй ст вен ной про дук ции. В соот ве тс твии с 
аг роп ро мыш лен ной по ли ти кой го су да рст вен ная 
под держ ка мо жет пре дос тав лять ся лю бо му суб ъ - 
ек ту хо зяй ст во ва ния вне за ви си мос ти от фор мы 
собст вен нос ти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор-
мы и дру гих ус ло вий.

Го су да рс тва-чле ны сов мест но оп ре де ляют 
приори тет ные нап рав ле ния и объемы го су да-
рст вен ной под держ ки, а так же ус ло вия ее пре-
дос тав ле ния. При этом, пе ред Ко мис сией Эко-
но ми чес ко го Союза ста вят ся обя за тель ст ва по 
мо ни то рин гу и ана ли зу мер го су да рст вен ной 
под держ ки сель ско го хо зяй ст ва в го су да рст-
вах-чле нах; под го тов ка об зо ра го су да рст вен-
ной по ли ти ки и го су да рст вен ной под держ ки в 
го су да рст вах-чле нах, вк лю чая ана лиз рас че тов 
объе мов го су да рст вен ной под держ ки; раз ра бот-
ка ре ко мен да ций по по вы ше нию эф фек тив нос ти 
го су да рст вен ной под держ ки аг роп ро мыш лен-
но го комп лек са, ко то рые мо гут учи ты вать ся в 
про цес се бюд жет но го пла ни ро ва ния в го су да р - 
ст вах-чле нах; раз ра бот ка ре ко мен да ций по при-
ве де нию нор ма тив ных пра во вых ак тов го су да-
рс тв-чле нов в соот ве тс твие с тре бо ва ниями Та-
мо жен но го Союза и Еди но го эко но ми чес ко го 
прост ранс тва.

В-треть их, ре гу ли ро ва ние об ще го аг рар но-
го рын ка. Ре гу ли ро ва ние меж го су да рст вен но-
го рын ка долж но фор ми ро вать ста биль ные и 
прог но зи руемые ус ло вия функ цио ни ро ва ния 
аг роп ро мыш лен но го комп лек са ст ран, при этом 
при дер жи вать ся по вы ше ния кон ку рен тос по соб-
нос ти произ во ди мой про дук ции го су да рст вом-
чле ном по срав не нию с ины ми ст ра на ми, рав ных 
кон ку ре нт ных ус ло вий во взаим ной тор гов ле на 
об щем рын ке, а так же кон ку ре нт но го це но об-
ра зо ва ния в от но ше нии сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции и про до воль ст вия на всех эта пах 
то ва род ви же ния. В рам ках мер по ре гу ли ро ва-
нию аг рар но го рын ка го су да рс тва-чле ны бу дут 
ст ре мить ся к коор ди на ции при ме не ния мер го-
су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния рын ка для под-
дер жа ния рав ных кон ку ре нт ных ус ло вий. Так же 
аг рар ной по ли ти кой пре дус мат ри вает ся го су-
да рст вен ная под держ ка в ви де мо дер ни за ции и 
ст рои тель ст ва ск ладс ко го хо зяй ст ва, ло гис ти-

чес ких цент ров, морс ких комп лек сов, спе ци али-
зи ро ван но го транс пор та. 

В-чет вер тых, уни фи ка ция тре бо ва ний в сфе-
ре произ во дс тва и об ра ще ния сель ско хо зяй ст-
вен ной про дук ции. В рам ках сог ла со ван ной по-
ли ти ки расс мат ри вает ся установ ле ние еди ных 
тре бо ва ний бе зо пас но го об ра ще ния средс тв за-
щи ты рас те ний и удоб ре ний, бе зо пас но го об-
ра ще ния ле ка рст вен ных средс тв и пре па ра тов 
для при ме не ния в ве те ри на рии. Так, ка са тель но 
сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний пре дус мат ри-
вает ся установ ле ние еди но го по ряд ка вво за и 
вы во за се мян сель ско хо зяй ст вен ных рас те ний, 
фор ми ро ва ние еди но го реест ра сор тов и гиб ри-
дов рас те ний, раз ра бот ка еди ных ме то дик сор-
то вой иден ти фи ка ции сель ско хо зяй ст вен ных 
рас те ний. В об лас ти пле мен но го жи вот но во дс-
тва пре дус мат ри вает ся раз ра бот ка еди ных ме то-
дик оцен ки про дук тив ных и пле мен ных ка че ств 
сель ско хо зяй ст вен ных пле мен ных жи вот ных, 
раз ра бот ка сов мест ных баз дан ных, фор ми ро ва-
ние еди ных реест ров и иные ме роп рия тия.

В-пя тых, сов мест ная аг роп ро мыш лен ная 
по ли ти ка нап рав ле на на обес пе че ние са ни тар-
ных, фи то са ни тар ных и ве те ри нар ных мер. 
Ука зан ные ме ры под ра зу ме вают ох ра ну го су-
да рст вен ных тер ри то рий от расп рост ра не ния 
воз бу ди те лей за раз ных бо лез ней жи вот ных, 
осу ще ст вле ние еди но го конт ро ля и ве те ри нар-
ной сер ти фи ка ции вве зен ных то ва ров из треть-
их ст ран, прос ле жи ва ние жи вот ных и про дук ции 
жи вот но го проис хож де ния на ос но ве ве те ри нар-
но-са ни тар ных ме роп рия тий и ве те ри нар ной 
сер ти фи ка ции и иден ти фи ка ции.

В-шес тых, раз ви тие экс пор та сель ско хо зяй-
ст вен ной про дук ции и про до воль ст вия. Ос нов-
ной за да чей дан но го нап рав ле ния аг рар ной по-
ли ти ки яв ляет ся уве ли че ние объе мов экс пор та 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль-
ст вия, уве ли че ние удель но го ве са пос та вок из 
го су да рс тв-чле нов в об щем объеме ми ро вой 
тор гов ли. Сов мест ная по ли ти ка в рам ках дан но-
го нап рав ле ния под ра зу ме вает сле дующие ме-
роп рия тия:

1. Про ве де ние ра бо ты по выяв ле нию ба-
рьеров в тор гов ле с треть ими ст ра на ми.

2. Ис поль зо ва ние ме ха низма за щи ты геог-
ра фи чес ких ука за ний и мест проис хож де ния 
про дук ции.

3. Со дей ст вие в сер ти фи ка ции про дук ции 
при дос ту пе на внеш ний ры нок.

В-седь мых, науч ное и ин но ва ци он ное раз-
ви тие аг роп ро мыш лен но го комп лек са. Дан ное 
нап рав ле ние ука зы вает на про ве де ние фун да-
мен таль ных, прик лад ных науч но-исс ле до ва-
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Пра во вая ос но ва обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зо пас нос ти в ус ло виях Ев ра зий ско го Эко но ми чес ко го Союза

тельс ких ра бот в це лях соз да ния тех но ло ги чес-
ких раз ра бо ток. Науч ные исс ле до ва ния бу дут 
ре шать проб ле мы в об лас ти фор ми ро ва ния про-
дук тив ных рын ков, обес пе че нии фи то са ни тар-
ной и ве те ри нар но-са ни тар ной бе зо пас нос ти, 
раз ра бот ки ин но ва ци он ных тех но ло гий произ-
во дс тва про дук ции, обес пе че нии ка че ст ва и бе-
зо пас нос ти сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и 
про до воль ст вия и сот руд ни чест ва по эко ло ги за-
ции аг роп ро мыш лен но го произ во дс тва.

В-вось мых, ин тег ри ро ван ное ин фор ма ци он-
ное обес пе че ние аг роп ро мыш лен но го комп лек-
са. Ин тег ри ро ван ное ин фор ма ци он ное обес пе-
че ние необ хо ди мо для ана ли за эф фек тив нос ти 
го су да рст вен ной под держ ки, элект рон но го об-
ме на дан ных и со вер шенс тво ва ния тор го вых опе-
ра ций, мо ни то рин га сос тоя ния про до воль ст вен-
ной бе зо пас нос ти, а так же для сбо ра и об ра бот ки 
ин фор ма ции в сфе ре аг роп ро мыш лен но го комп-
лек са [3]. 

Спад эко но ми ки го су да рс тва и все мир ный 
эко но ми чес кий кри зис не толь ко ска зы вает-
ся на бла го по лу чии на се ле ния с ма те ри аль ной 
сто ро ны, но и влияет на дос та ток и дос туп нос-
ть про до воль ст вия в ст ра не. 9 де каб ря 2010 го-
да Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви-
тель ст во Рес пуб ли ки Ка за хс тан и Пра ви тель ст во 
Рос сийс кой Фе де ра ции приш ли к сог ла ше нию 
об установ ле нии пра вил осу ще ст вле ния го су-
да рст вен ной под держ ки произ во ди те лей сель-
ско хо зяй ст вен ных то ва ров. Ос нов ной за да чей 
мно гос то рон не го сог ла ше ния яв ляет ся необ хо-
ди мос ть даль нейше го раз ви тия взаимо вы год-
ной, сп ра вед ли вой и ориен ти ро ван ной на ры нок 
сис те мы тор гов ли сель ско хо зяй ст вен ной про-
дук цией и обес пе че ние сог ла со ван нос ти по зи-
ций го су да рс тв – чле нов Та мо жен но го союза 
при при соеди не нии к Все мир ной тор го вой ор га-
ни за ции. В соот ве тс твии с дан ным сог ла ше нием 
го су да рст вен ная под держ ка сель ско го хо зяй ст ва 
под раз де ляет ся на нес колько ви дов ме ры. 

Ме ра ми, не ока зы вающи ми ис ка жающе го 
воз дейст вия на взаим ную тор гов лю го су да рс тв  
сель ско хо зяй ст вен ны ми то ва ра ми, яв ляют ся ме-
ры го су да рс тва по под держ ке за счет средс тв 
бюд же та, в том чис ле в рам ках го су да рст вен ных 
прог рамм, а не за счет средс тв пот ре би те лей, а 
так же под держ ки, следс твием ко то рых не долж-
но яв лять ся под дер жа ние цен произ во ди те лей.

Ме ра ми, в наи боль шей сте пе ни ока зы-
вающи ми ис ка жающее воз дейст вие на тор гов лю 

го су да рс тв сель ско хо зяй ст вен ны ми то ва ра ми, 
яв ляют ся сле дующие: 

1) осу ще ст вле ние суб си ди рующим ор га-
ном пря мых вып лат конк рет ным произ во ди те-
лям, груп пе или объеди не нию произ во ди те лей 
сель ско хо зяй ст вен ных то ва ров в за ви си мос ти от 
ре зуль та тов вы во за та ких то ва ров;

2) про да жа или пред ло же ние на вы воз на 
тер ри то рию од но го го су да рс тва-участ ни ка суб-
си ди рующим ор га ном не ком мер чес ких за па сов 
сель ско хо зяй ст вен ных то ва ров по це нам ни же 
цен на ана ло гич ный то вар, пред ла гаемый по-
ку па те лям на внут рен нем рын ке го су да рс тва-
участ ни ка;

3) осу ще ст вле ние вып лат при вы во зе на 
тер ри то рию го су да рс тва дру гой Сто ро ны сель-
ско хо зяй ст вен но го то ва ра при под держ ке пра-
ви тель ст ва, будь то за счет го су да рст вен ных 
средс тв или нет, вк лю чая вып ла ты, ко то рые 
фи нан си руют ся за счет вы руч ки от сбо ров на 
сель ско хо зяй ст вен ный про дукт или на сель ско-
хо зяй ст вен ный про дукт, из ко то ро го произ ве ден 
вы во зи мый на тер ри то рию го су да рс тва дру гой 
Сто ро ны про дукт;

4) пре дос тав ле ние суб си ди рующим ор га-
ном фи нан со вой под держ ки для сни же ния зат-
рат на мар ке тинг и прод ви же ние сель ско хо зяй-
ст вен ных то ва ров для вы во за на тер ри то рию 
го су да рс тва дру гой Сто ро ны (за иск лю че нием 
ши ро ко расп рост ра нен ных ус луг по со дей ст вию 
раз ви тия экс пор та и кон сульта ци он ных ус луг), 
вк лю чая рас хо ды на пог ру зоч но-разг ру зоч ные 
ра бо ты, по вы ше ние ка че ст ва про дук ции и про-
чие рас хо ды по пе ре ра бот ке, а так же рас хо ды, 
свя зан ные с меж ду на род ны ми пе ре воз ка ми;

5) установ ле ние внут рен них та ри фов для 
пе ре воз ки сель ско хо зяй ст вен ных то ва ров, пред-
наз на чен ных для вы во за на тер ри то рию го су-
да рс тва дру гой Сто ро ны, на ус ло виях бо лее 
бла гоп рият ных, чем при пе ре воз ке сель ско-
хо зяй ст вен ных то ва ров, пред наз на чен ных для 
внут рен не го пот реб ле ния;

6) пре дос тав ле ние го су да рст вен ной под-
держ ки сель ско хо зяй ст вен ным то ва рам в за ви-
си мос ти от их вк лю че ния в про дук цию, пред наз-
на чен ную для вы во за на тер ри то рию го су да рс тва 
дру гой Сто ро ны.

К пос лед не му ви ду мер от но сят ся ме ры, ока-
зы вающие ис ка жающее воз дейст вие на взаим-
ную тор гов лю го су да рс тв – участ ни ков сог ла ше-
ния сель ско хо зяй ст вен ны ми то ва ра ми.
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Ак ту альные проб ле мы  
пра во во го ре гу ли ро ва ния  

ст ра хо ва ния  
сель ско хо зяй ст вен но го  

произ во дс тва в Рес пуб ли ке  
Ка за хс тан 

В дан ной статье расс мат ри вают ся проб ле мы пра во во го ре гу ли ро
ва ния ст ра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва в Рес пуб ли
ке Ка за хс тан. Расс мот ре на го су да рст вен ная под держ ка ст ра хо ва ния 
уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, проб ле мы раз ви тия ст ра хо
ва ния в сельс ком хо зяй ст ве в ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки Ка за х
стана как ос но вы про до воль ст вен ной бе зо пас нос ти.

Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ст во, рас те ниеводс тво, ст ра хо
ва ние.

Akshatayeva Zh.B., Ortaeva G.N., 
Turdaly E.Zh.

Issues of the day of the legal 
adjusting of insurance of the 

Agricultural production are in 
Republic Kazakhstan

In this article examined some aspects of insurance of agricultural ac
tivity, strategic documents on deepening of investment possibilities. In
surance market development before society and state. The problems of 
development of insurance are considered in agriculture in the conditions 
of market economy of Kazakhstan as basis of food safet

Key words: agriculture, food security, insurance.

Ак ша таева Ж.Б., Ор таева Г.Н., 
Тур да лы Е.Ж.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
ауыл ша руашы лық өн ді рі сін 

сақ тан ды ру ды құ қық тық  
рет теу дің өзек ті мә се ле ле рі

Нақ ты ма қа ла да ауыл ша руашы лық өн ді рі сін сақ тан ды ру ды құ
қық тық рет теу дің өзек ті мә се ле ле рі, со ны мен қа тар сақ тан ды ру 
на ры ғын же тіл ді ру, ауыл ша ру ашы лық өн ді рі сін сақ тан ды ру ме м
ле кет тік қол дау мә се ле ле рі ұсы ныл ған. На рық тық қа ты нас тар жағ
да йын да азық тү лік қа уіп сіз ді гі не гі зін аг рар лық сая сат не гі зін де 
қа рас ты рыл ған.

Түйін сөз дер: ауыл ша ру ашы лық, өсім дік ша ру ашы лы ғы, сақ тан
ды ру. 
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На се год няш ний день ст ра хо ва ние является необ хо ди мым 
элементом ци ви ли зо ван ной, сов ре мен ной и эф фек тив ной сис-
те мы хо зяй ст во ва ния. Сле дует от ме тить, что ст ра хо ва ние в 
сельс ком хо зяй ст ве, в на шей ст ра не в част нос ти, яв ляет ся од-
ной из наибо лее рис ко ван ных от рас лей пра ва, пос кольку зем ле-
де лие в Ка за х стане осу ще ст вляет ся в са мых неп редс ка зуемых 
и не ре гу ли руемых при род нок ли ма ти чес ких ус ло виях. В этой 
свя зи вы де ляет ся вы со кий уро вень рис ков от по терь уро жая 
от сти хий ных бедст вий, урон ко то рого не мо жет быть воз ме-
щен толь ко си ла ми сель хозп роиз во ди те лей и от дель ных мел-
ких ст ра хо вых ор га ни за ций, поэто му в на шей ст ра не, как и за  
ру беж ом долж на ис поль зо вать ся сис те ма го су да рст вен ной под-
держ ки ст ра хо ва ния уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. 
Аг ро ст ра хо ва ние – ис пы тан ный ме ха низм уп рав ле ния мно ги ми 
сель ско хо зяй ст вен ны ми рис ка ми, ко то рый поз во ляет обес пе-
чить ба ланс ин те ре сов всех сто рон. Аг ра риям оно га ран ти рует 
пос туп ле ние де неж ных средс тв, за щи щая не толь ко от по те ри 
до хо да, но и от его сни же ния.

Ми ро вой опыт сви де тель ст вует, что це ле нап рав лен ная го-
су да рст вен ная под держ ка – ос но ва соз да ния ра циональ но го 
ус той чи во го эко ло ги чес ко го сба лан си ро ван но го сель ско хо зяй-
ст вен но го произ во дс тва. Сель ско хо зяй ст вен но е ст ра хо ва ние 
со вер шен но не раз вито в Рес пуб ли ке Ка за хс тан. В со ве тс кие 
вре ме на ст ра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур осу ще ст-
вля лось в при каз ном по ряд ке и ник то не ду мал над тем, необ-
ходимо ли его оформ лять. Это су ще ст вен но по мо га ло кол хо зам 
и сов хо зам в их пов сед нев ной ра бо те, пос кольку бу ри, гро зы и 
за су хи ник то не от ме нял. Но до нас тояще го вре ме ни не м но гие 
ком па нии бра лись за этот вид ст ра хо ва ния в си лу его слож нос-
ти. Поэто му убыт ки, ко то рые тер пит сельс кий произ во ди тель в 
свя зи с тя же лы ми по год ны ми ус ло виями, ис чис ляют ся сот ня ми 
мил лио нов гри вен.

Пос ле рас па да ста рой сис те мы ст ра хо ва ния очень слож но 
пе рейти к дос той ной ее за ме не в рам ках ры ноч ной эко но ми ки 
по ря ду при чин, в пер вую оче редь из-за ухуд ше ния пра ва вой 
под держ ки сель хозп роиз во ди те лей.

В этих ус ло виях го су да рс тво, с од ной сто ро ны, не имея 
реаль ной воз мож нос ти ре гу ли ро вать ст ра хо вую дея тель ность, 
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РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ  
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Ак ту альные проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния ст ра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва ...

и, с дру гой сто ро ны, по ни мая необ хо ди мос ть ис-
поль зо ва ния ст ра хо вой за щи ты, в сфе ре аг роп-
ро мыш лен ного комп лек са при ня ло за кон «Об 
обя за тель ном ст ра хо ва нии в рас те ни во дс тве», 
вс ту пив ший в си лу 1 ап ре ля 2004 г. [1].

Дей ст вую щий за кон о ст ра хо ва нии в ос-
нов ном ориен ти ро ван на удов лет во ре ние ин те-
ре сов не сель ско хо зяй ст вен ных то ва роп роиз-
во ди те лей, а обс лу жи вающих их ст ра хо вых 
ком па ний. Это преж де все го вид но из то го, 
что в за ко не луч ше опи сан ме ха низм изъятия у 
крес тья нин средс тва. Та кое по ло же ние поз во-
ли ло ст ра хо вым ком па ниям соб рать с сель хоз-
п роиз во ди те лей дос та точ ные де неж ные сум мы. 
В соот ве тс твии со ст. 12 За ко на пре дус мот ре но 
ока за ние фи нан со вой под держ ки толь ко част-
ным ст ра хо вым ор га ни за циям и аген ту, соз дан-
но му для уп рав ле ния бюд жет ны ми средс тва ми, 
а ст ра хо ва те ли ос тают ся без го су да рст вен-
ной по мо щи, и это при ус ло вии обя за тель ного  
ст ра хо ва ния. Та ким об ра зом, дей ст вую щий За-
кон «Об обя за тель ном ст ра хо ва нии в рас те ние-
во дс тве» поз во лил ст ра хо вым ор га ни за циям 
без осо бых уси лий мо би ли зо вать не дос та точ-
ные де неж ные ре сур сы сель ско хо зяй ст вен ных 
то ва роп риз во ди те лей.

Проб ле ма очень ак ту альна. Есть спо соб ее 
ре ше ния, од на ко, к боль шо му со жа ле нию, сель-
ско хо зяй ст вен ные предп риятия не очень охот но 
идут на этот вид ст ра хо ва ния. С чем это свя за-
но? От су тс твие де нег не мо жет быть дос та точ-
ным объяс не нием, пос кольку ст ра хо ва ние сель-
хозкуль тур поз во ляет предп риятиям сох ра нить 
го раз до боль шие сум мы. Ве роят но, произ во ди-
те ли дей ст вуют по прин ци пу – по ка гром не гря-
нет, му жик не пе рек рес тит ся. Рис ки очень ве ли-
ки, и важ но от ме тить, что к этой ра бо те нуж но 
под хо дить про ду ман но. Ни для ко го не сек рет, 
что ст ра хо вая ком па ния не бла гот во ри тель ная 
ор га ни за ция, а ком мер чес кое предп рия тие, цель 
ко то ро го – по лу че ние при бы ли. Ес те ст вен но, 
лю бой ст ра хов щик бу дет прог но зи ро вать ве-
роят ность нас туп ле ния ст ра хо во го слу чая в той 
или иной си туации. Ко неч но, не на все рис ки 
ком па нии го то вы ид ти. Очень нем но гие из них 
ст ре мят ся ра бо тать в этой сфе ре са мос тоя тель-
но. Поэто му в дан ной си ту ации весь ма зна чи-
тель ная роль от во дит ся пе ре ст ра хо ва нию как 
ст ра хо вы ми ком па ниями Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
так и за ру беж ны ми. Но си ту ация усу губ ляет ся 
тем, что с из ме не нием за ко но да тель ст ва с каж-
дым днем это де лать все слож нее и слож нее, 
пос кольку вве ден но вый рейт инг пе ре ст ра хов-
щи ков, с ко то ры ми мож но ра бо тать. Это де лает 

пе ре ст ра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных рис ков 
еще бо лее до ро гим. В об лас ти ор га ни за ции и 
пра ва во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний по ст ра-
хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ных предп рия тий 
боль шое зна че ние имеет прин цип обя за тель-
ности ст ра хо ва ния. Соб лю де ние прин ци па вно-
сит тре буе мую ста биль ность [5].

 В пра ва вом ас пек те прин цип обя за тель-
ности оз на чает ре гу ли ро ва ние от но ше ний по 
ст ра хо ва нию им пе ра тив ны ми пра во вы ми нор-
ма ми. Сущ нос ть прин ци па обя за тель ности ст ра-
хо ва ния мо жет быть раск ры та при расс мот ре нии 
сле дующих воп ро сов. На чем ос но вы вает го су-
да рс тво свое при нуж де ние и в чьих ин те ре сах 
обя за тель ное ст ра хо ва ние? Об ра щает ли го су да-
рс тво свое ве ле ние ко всем сель ско хо зяй ст вен-
ным предп риятиям? Тре буя обя за тель но го ст ра-
хо ва ния, расп рост ра няет ли свое пред пи са ние на 
все или не ко то рые иму ще ст ва? 

Та ким об ра зом весь ст ра хо вой фонд все це ло 
и пол ностью возв ра щает ся ст ра хо ва те лям пос-
редст вом вып ла ты им воз ме ще ний и про ве де ния 
пре дуп ре ди тель ных ме роп рия тий по борь бе со 
сти хий ны ми бедс твиями. По лу че ние при бы ли от 
про ве де ния ст ра хо вых опе ра ций го су да рс тво не 
прес ле дует. От сю да мож но сде лать вы вод о том, 
что обя за тель ность ст ра хо ва ния установ ле на 
толь ко в ин те ре сах ст ра хо ва те лей. Для то го что-
бы обес пе чить эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние 
дан ной от рас ли, тре бует ся по вы ше ние уров ня 
ст ра хо во го обес пе че ния сель ско хо зяй ст вен ных 
куль тур, во вве де ние ст ра хо во го обес пе че ния за 
по ни же ние ка че ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про-
дук ции из-за неб ла гоп рият ных ме те оро ло ги чес-
ких и иных ус ло вий.

При ня тие этих пред ло же ний, ес те ст вен но, 
пов ле чет за со бой уве ли че ние ст ра хо вых пла-
те жей, что в оп ре де лен ной сте пе ни от ра зит ся 
на эко но ми ке сель ско го хо зяй ст ва. В ко неч ном 
сче те, вве де ние наи выс шей пол но ты ст ра хо во-
го обес пе че ния пос лу жит луч шей га ран тией для 
пос ле до ва тель но го ук реп ле ния и раз ви тия сель-
ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва.

За ко но да тель ное зак реп ле ние яв ляет ся од-
ним из пу тей наи луч ше го осу ще ст вле ния прин-
ци па пол но ты ст ра хо во го обес пе че ния, то есть 
пол но ты ст ра хо во го воз ме ще ния при нас туп ле-
нии ст ра хо во го слу чая.

В иму ще ст вен ном ст ра хо ва нии при ме няют ся 
две ос нов ные сис те мы ст ра хо во го воз ме ще ния: 
1) сис те ма про пор цио наль ной от ве тст вен нос ти 
и 2) сис те ма пер во го рис ка. При пер вой сис те-
ме ущерб воз ме щает ся про пор цио наль но от но-
ше нию ст ра хо вой сум мы к стои мос ти ст ра хо вой 
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сум мы. При вто рой сис те ме ущерб воз ме щает ся 
в пре де лах ст ра хо вой сум мы пол ностью [6]. 

Сель ско хо зяй ст вен ное произ во дс тво в Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан, в ос нов ном в зо нах рис ко-
ван но го ве де ния зем ле де лия, всег да под вер же но 
воз дейст вию неб ла гоп рият ных по год ных ус-
ло вий, по жа ров и сти хий ных бедст вий, в свя зи 
с чем сель ское хо зяй ст во, как ни ка кая дру гая 
от рас ль произ во дс тва, пос тоян но нуж дает ся в  
ст ра хо вой за щи те. Ре ше ние об от ме не обя за тель-
но го ст ра хо ва ния, осо бен но ст ра хо ва ния уро жая 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и жи вот ных, бы-
ло боль шой ошиб кой. Ос нов ные по ло же ния го-
су да рст вен но го обя за тель но го сель ско хо зяй ст-
вен но го ст ра хо ва ния необ хо ди мо бы ло из ме нять 
поэ тап но, ис хо дя из ус ло вий, ск ла ды вающих ся 
в пе ре ход ный на ры ноч ной пе ри од эко но ми ки. 
На ли чие толь ко доб ро воль ной фор мы ст ра хо ва-
ния сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тво не соз-
дает ус ло вий для пра во ре гу ли ро ва ния ст ра хо ва-
ния. Доб ро воль ное ст ра хо ва ние сель хозкуль тур 
но сит вы бо роч ный ха рак тер, оно бо лее до ро гое 
по срав не нию с обя за тель ным, всег да пред по ла-
гает ст ра хо вые рис ки, нас туп ле ние со бы тий, по 
ко то рым наибо лее ве роят ны, так как ст ра хо ва-
тель пред по чи тает ст ра хо вое пок ры тие на всех 
куль тур. С дру гой сто ро ны, что бы га ран ти ро-
вать вы пол не ние обя за тель ств по вып ла те ст ра-
хо во го воз ме ще ния по до го во рам доб ро воль но-
го ст ра хо ва ния, зак лю чаемым на слу чай ги бе ли 
или пов реж де ния уро жая, ст ра хо вые ком па нии 
устанав ли вают вы со кие та риф ные став ки, имею-
щие воз мож нос ть заст ра хо вать по се вы сель-
ско хо зяй ст вен ных куль тур и жи вот ных. В нас-
тоящее вре мя имеют ся раз лич ные точ ки зре ния 
на фор мы сель ско хо зяй ст вен но го ст ра хо ва ния, 
ис точ ни ки фор ми ро ва ния ст ра хо во го фон да, ус-
ло вия ст ра хо ва ния и по ря док про ве де ния.

Ру ко во ди те ли Ми нис терс тва сель ско го хо-
зяй ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан счи тают, что на 
дан ном эта пе адап та ции в произ во дс тве сель ско-
хо зяй ст вен ной дея тель ности сель хозс тра хо ва-
ние долж но про во дить ся толь ко в доб ро воль ной 
фор ме при га ран ти ро ван ной фи нан со вой под-
держ ке го су да рс тва.

Важ ную роль реали за ции обя за тель но-
го сель ско хо зяй ст вен но го ст ра хо ва ния мо жет 
иметь бо лее вз ве шен ный под ход к пе реч ню ст ра-
хо вых рис ков, обес пе чи вающих иму ще ст вен ные 
ин те ре сы сель ско хо зяй ст вен ных предп рия тий и 
фер мерс ких хо зяй ств. В пе ре чень сле дует вк лю-
чить наибо лее па губ ные и час то пов то ряющиеся 
ст ра хо вые рис ки, не су щие сель хозп роиз во дс тву 
круп ные ма те ри альные по те ри. В даль нейшем 

круг ст ра хо вых рис ков мож но рас ши рить с уче-
том сло жив ших ся фи нан со вых ре зуль та тов и 
прак ти ки про ве де ния ст ра хо вых опе ра ции.

Сле дует, по на ше му мне нию, за ко но да тель-
но устано вить льго ты по обя за тель но му сель-
ско хо зяй ст вен но му ст ра хо ва нию в ви де скид ки 
с го до вой сум мы ис чис лен ных ст ра хо вых вз но-
сов на предс тоя щий год: ес ли за уро жай сель-
хозкуль тур или жи вот ных ст ра хо вое воз ме ще-
ние не вып ла чи ва лось в те че ние двух лет.

Пе ре ход же иск лю чи тель но к доб ро воль ной 
фор ме сель ско хо зяй ст вен но го ст ра хо ва ния це-
ле со об ра зен толь ко тог да, ког да боль шинс тво 
сель хозп редп рия тий и фер мерс ких хо зяй ств эко-
но ми чес ки ок реп нут и бу дут иметь фи нан со вые 
воз мож нос ти уп ла чи вать ст ра хо вые вз но сы по 
до го во рам ст ра хо ва ния в пол ном раз ме ре за счет 
собст вен ных средс тв. 

С пе ре хо дом к ры ноч ным от но ше ниям, появ-
ле нием но вых форм собст вен нос ти в аг роп ро-
мыш лен ном комп лек се проб ле ма ком пен са ции 
убыт ков и поис ков воз мож ных ис точ ни ков их 
фи нан со во го обес пе че ния ло жит ся в ос нов ном 
не пос редст вен но на суб ъек ты хо зяй ст во ва ния. 
По ми мо рис ков ры ноч ной эко но ми ки, проб ле-
мы сель хозп роиз во ди те лей уси ли вают ся рис ка-
ми неп редс ка зуемос ти кли ма ти чес ких ус ло вий 
и пе ре па дов уро жая с из ме не нием го су да рст-
вен ной по ли ти ки по ре гу ли ро ва нию го су да рст-
вен ной по ли ти ки по ре гу ли ро ва нию аг рар ных 
рын ков и ко ле ба нием цен на сель ско хо зяй ст вен-
ную про дук цию, ко то рые яв ляют ся ос нов ны ми 
фак то ра ми влияющи ми на из ме не ние до хо дов 
сель хозп роиз во ди те лей. Как по ка зы вает ми ро-
вая по ли ти ка, од ним из на деж ных фи нан со вых 
инс тру мен тов ми ни ми за ции рис ка яв ляет ся ст-
ра хо ва ние сель хозп ро дук ции, ко то рое яв ляет ся 
га ран том за щи ты сель хозп редп рия тий от неп-
ред ви ден ных обс тоя тель ств. Тем са мым обес-
пе чи вает ся ус той чи вос ть аг рар но го сек то ра, 
по вы шает ся уро вень про до воль ст вен ной бе зо-
пас нос ти, на деж нос ти экс порт ных пос та вок, 
эко но ми чес ко го пла ни ро ва ния.

Поэто му Ми нис терс тво сель ско го хо зяй ст ва 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан нас тойчи во ве дет поиск 
та кой ор га ни за ции произ во дст вен но го про цес са 
на се ле, ко то рая бы обес пе чила мак си маль но вы-
со кий вы ход про дук ции.

Как счи тают в Мин сель хо зе, мощ ным фак-
то ром та ко го ре нес сан са мо жет стать ст ра хо ва-
ние рис ков при произ во дс тве сель хозп ро дук ции. 
Сис те ма эта хо ро шо за ре ко мен до ва ла се бя на 
За па де. Но на пе ре го во рах по по во ду вс туп ле-
ния Ка за х стана ВТО од ним из мощ ных кам ней 
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Ак ту альные проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния ст ра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс тва ...

претк но ве ния ока за лось сог ла со ва ние раз ме ров 
раз ре шен ных го су да рст вен ных суб си дий Ка за х-
с танс ки м сель хозп роиз во ди те лям. 

 В нас тоящее вре мя, по оцен ке Мин сель хо-
за, объем заст ра хо ван ных по сев ных пло ща дей 
ко леб лет ся где-то на уров не 5 про цен тов, что, 
ко неч но же, силь но сдер жи вает дея тель ность 
сель хозп роиз во ди те лей, так как при на шем оте-
че ст вен ном неустой чи вом кли ма те в боль шинс-
тве ре гионов ве ли ки рис ки по те ри уро жая. Ес ли 
же пе рейти, как вы ра жает ся ру ко во дс тво Мин-
сель хо за, к «доб ро воль но му по фор ме и обя за-
тель но му по со дер жа нию» ст ра хо ва нию по сев-
ных пло ща дей, то ста биль ность вы хо да ко неч ной 
про дук ции су ще ст вен но по вы сит ся. Та ких ви дов 
се год ня мно же ст во: на чи ная от клас си чес ко го 
ст ра хо ва ния иму ще ст ва от ог ня (зда ний, за па сов 
зер на, сель хозтех ни ки и так да лее), за кан чи вая 
ст ра хо ва нием жи вот ных и та ким вы со ко рис ко-
вым ви дом ст ра хо ва ния, как ст ра хо ва ние уро жая. 
 На се год ня наибо лее перс пек тив ная схе ма ра-
бо ты – это «банк – ст ра хо вая ком па ния – хо зяй-

ст во». Дан ная схе ма сов мест ной ра бо ты яв ляет-
ся в не ко то ром от но ше нии дви га те лем раз ви тия 
сель ско хо зяй ст вен но го ст ра хо ва ния не се ле. 
Ст ра хо вые ком па нии здесь выс ту пают ди на мич-
ным зве ном, ко то рое сти му ли рует бан ки ид ти на 
бо лее ин тен сив ное пре дос тав ле ние кре ди тов аг-
ра риям, пос кольку в ли це ст ра хо вых ком па ний 
по лу чают га ран тию, что при нас туп ле нии ст ра-
хо во го слу чая банк не столк нет ся с труд нос тя ми 
возв ра ще ния своих средс тв. То же са мое от но-
сит ся и к сель хозп роиз во ди те лю. Но стоит толь-
ко уб рать из этой це поч ки ст ра хо вую ком па нию, 
как раз ру шает ся связь меж ду бан ком и произ во-
ди те лем вви ду очень боль шой под вер жен нос ти 
сель ско хо зяй ст вен но го биз не са неб ла гоп рият-
ным при род ным со бы тиям.

С на шей точ ки зре ния, на до преж де все го обес-
пе чить пра вовой за щи той сель ско хо зяй ст вен ную 
дея тель ность на се ле. А там, где ст ра хов ка мо жет 
стать обя за тель ной и пов се ме ст ной, да еще со сто-
ро ны го су да рс тва, там крес тья нин «от ды хает», то 
есть не за бо тит ся о своей бе зо пас нос ти.
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Проб ле мы пра во во го  
обес пе че ния ох ра ны  

и ра циональ но го  
ис поль зо ва ния зе мель  

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В Ка за х стане зе мель ный фонд все боль ше вов ле кает ся в то вар
нохо зяй ст вен ный обо рот. Уси ли вает ся ант ро по ген ная, тех но ген ная 
наг руз ка на зе мель ные ре сур сы. Ред кий вид че ло ве чес кой дея тель
ности не воз мо жен без воз дейст вия на зем лю ли бо ис поль зо ва ния 
зем ли в ка че ст ве прост ранст вен но го ба зи са или средс тва произ во дс
тва. Поэто му ох ра на зе мель в этих ус ло виях оз на чает та кую ор га ни
за цию хо зяй ст вен ной и иной, свя зан ной с зем лей дея тель ности, ко
то рая не ока зы ва ла бы от ри ца тель но го ант ро по ген но го воз дейст вия 
на сос тоя ние зе мель. То есть, ох ра на зе мель вы ра жает со бой сис те му 
тре бо ва ний к осу ще ст вле нию свя зан ных с зем лей раз лич ных ви дов 
дея тель ности.

Клю че вые сло ва: Зем ля, ох ра на зе мель, ок ру жающая сре да, нед
ра, кон сер ва ция зе мель. 

Aigarinova G.T., Agmanov E.А.

Problems of legal protection 
and rational use of land in the 

Republic of Kazakhstan

In Kazakhstan, the land fund more involved in the commodity and 
the economy. Enhanced anthropogenic, manmade pressures on land re
sources. A rare kind of human activity is not possible – without affecting 
the land or land use as a spatial basis or means of production. Therefore, 
protection of land in these conditions, is an organization of business and 
other landrelated activity, which does not have the negative anthropo
genic impact on the land. That is, the protection of land expresses the sys
tem requirements for the implementation of various landrelated activities.

Key words: Land, land conservation, environment, mineral resources, 
conservation lands.

Айга ри но ва Г.Т., Аг ма нов Е.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
жер лер ді қор ғау мен ұтым ды 

пай да ла ну ды құ қық тық  
қам та ма сыз ету мә се ле ле рі

Қа зақ стан да жер қо ры тау ар лы ша ру ашы лық айна лым ға ке ңі нен 
тар ты лу да. Жер ре су рс та ры на ант ро по ген дік, тех но ген дік жүк те ме
лер тү су де. Адам зат тық кез кел ген қыз ме ті жер ре су рс та ры на өзі нің 
қа уіп ті гін ти гіз бей жү зе ге асы рыл май отыр. Сол се беп тен жер ді қор
ғау қа зір гі таң да өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып отыр. Нақ ты ма қа ла
да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы на рық тық қа ты нас тар жағ да йын да 
ауыл ша руашы лық мақ са тын да ғы жер лер ді қор ғау мен ұтым ды пай
да ла ну ды қам та ма сыз ету дің құ қық тық мә се ле ле рі қа рас ты рыл ды. 
Ав тор елі міз де гі осы са ла да ғы қол да ныс та ғы заң на ма лар ды же тіл ді
ру ге ұсы ныс тар жа са ды.

Тү йін  сөз дер: жер, жер ді қор ғау, қор ша ған ор та, жер қой науы, 
жер ді кон сер ва ция лау.
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В Ка за х стане зе мель ный фонд все боль ше вов ле кает ся в то-
вар но-хо зяй ст вен ный обо рот. Уси ли вает ся ант ро по ген ная, тех-
но ген ная наг руз ка на зе мель ные ре сур сы. Ред кий вид че ло ве-
чес кой дея тель ности не воз мо жен – без воз дейст вия на зем лю 
ли бо ис поль зо ва ния зем ли в ка че ст ве прост ранст вен но го ба зи-
са или средс тва произ во дс тва. Поэто му ох ра на зе мель в этих 
ус ло виях оз на чает та кую ор га ни за цию хо зяй ст вен ной и иной, 
свя зан ной с зем лей дея тель ности, ко то рая не ока зы ва ла бы от-
ри ца тель но го ант ро по ген но го воз дейст вия на сос тоя ние зе мель. 
То есть, ох ра на зе мель вы ра жает со бой сис те му тре бо ва ний к 
осу ще ст вле нию свя зан ных с зем лей раз лич ных ви дов дея тель-
ности. Зем леох ран ные тре бо ва ния нап рав ле ны, глав ным об-
ра зом, на за щи ту и вос станов ле ние ка че ст вен ных па ра мет ров 
зем ли. Ра циональ ность зем ле поль зо ва ния, преж де все го, пред-
по ла гает соб лю де ния имен но тре бо ва ний к ка че ст вен ным па ра-
мет рам зе мель. Од на ко по ня тие ра циональ но го ис поль зо ва ния 
зе мель не ис чер пы вает ся соб лю де нием тре бо ва ний к ка че ст ву 
зем ли. Его со дер жа ние ох ва ты вает так же соб лю де ние це ле во го 
наз на че ния зе мель, не до пус ти мос ть злоу пот реб ле ния зе мель-
ны ми пра ва ми: осу ще ст вле ние суб ъек та ми зе мель ных от но ше-
ний при над ле жа щих им прав не долж но на но сить вре да зем ле 
как при род но му объек ту, ок ру жаю щей сре де, а так же пра вам и 
пра во мер ным ин те ре сам дру гих лиц [1].

Ра циональ ность зем ле поль зо ва ния всег да оз на чает над ле-
жа щую ох ра ну зе мель. В от ли чие от это го, осу ще ст вле ние зем-
леох ран ных тре бо ва ний не всег да дос та точ но для приз на ния 
зем ле поль зо ва ния ра циональ ным. Та ким об ра зом, ра циональ ное 
зем ле поль зо ва ние яв ляет ся бо лее ем ким по ня тием, не же ли ох-
ра на зе мель и по ми мо пос лед ней ох ва ты вает так же це ле вое ис-
поль зо ва ние зем ли; соб лю де ние эко ло ги чес ких, тре бо ва ний; не 
на не се ние вре да пра вам и пра во мер ным ин те ре сам дру гих лиц.

За иск лю че нием слу чаев, ког да осу ще ст вляет ся кон сер ва-
тив ная ох ра на зе мель пос редст вом их изъятия из хо зяй ст вен-
но го обо ро та, ох ра на зе мель предс тав ляет со бой обя за тель ное 
нап рав ле ние в дея тель ности собст вен ни ков зе мель ных участ-
ков и зем ле поль зо ва те лей, про ни зы вающее и соп ро вож дающее 
все ви ды их произ во дст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель ности, 
свя зан ные с ис поль зо ва нием зе мель.

ПРОБ ЛЕ МЫ  
ПРА ВО ВО ГО  

ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ  
ОХ РА НЫ  

И РА ЦИОНАЛЬ НО ГО 
ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ  

ЗЕ МЕЛЬ В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 
КА ЗА ХС ТАН
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Проб ле мы пра во во го обес пе че ния ох ра ны и ра циональ но го ис поль зо ва ния зе мель в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Из все го ска зан но го сле дует, что в ус ло виях 
все воз рас тающе го вов ле че ния зе мель в хо зяй ст-
вен ный обо рот ох ра на зе мель как сис те ма мер 
выс ту пает в ка че ст ве средс тва обес пе че ния ра-
циональ ности зем ле поль зо ва ния. Од на ко в за-
ко но да тель ст ве не всег да вы дер жи вает ся та кое 
соот но ше ние меж ду ох ра ной зе мель и их ра-
циональ ным ис поль зо ва нием. Не ред ко за кон 
расс мат ри вает их в ка че ст ве иден тич ных ка те-
го рий. При та кой ши ро кой трак тов ке по ня тия 
ох ра ны  стано вит ся воз мож ным го во рить и об 
ох ра не це ле во го наз на че ния зе мель, и об ох ра-
не пра во во го ре жи ма зем ле поль зо ва ния. Во всех 
этих смыс лах ох ра на зе мель ох ва ты вает со дер-
жа ние пра ва зем ле поль зо ва ния и пра ва част ной 
собст вен нос ти на зе мель ный учас ток. Кро ме то-
го, ох ра ну зе мель мож но расс мат ри вать как нап-
рав ле ние, цель уп рав лен чес кой, конт роль ной 
дея тель ности спе ци ально упол но мо чен ных го-
су да рст вен ных ор га нов. Ви ди мо, бу дет пра виль-
ным, ес ли го во рить о мно го ас пе кт нос ти по ня тия 
ох ра ны зе мель. Ох ра на зе мель в ши ро ком смыс-
ле вк лю чает сис те му пра во вых, ор га ни за ци он-
ных, эко но ми чес ких, тех но ло ги чес ких и дру гих 
ме роп рия тий, нап рав лен ных на ох ра ну зем ли 
как час ти ок ру жаю щей сре ды, на ра циональ ное 
ис поль зо ва ние зе мель, пре до тв ра ще ние нео бос-
но ван но го изъятия зе мель из сель ско хо зяй ст вен-
но го и ле со хо зяй ст вен но го обо ро та, а так же на 
вос станов ле ние и по вы ше ние пло до ро дия почв.

Зе мель ный Ко декс чет ко фор му ли рует ос-
нов ные це ли ох ра ны зе мель в Рес пуб ли ке:

1) пре до тв ра ще ние дег ра да ции и на ру ше ния 
зе мель, дру гих неб ла гоп рият ных пос ледст вий 
хо зяй ст вен ной дея тель ности пу тем сти му ли-
ро ва ния эко ло ги чес ки бе зо пас ных тех но ло гий 
произ во дс тва и про ве де ния ле со ме лиора тив ных 
ме роп рия тий;

2) обес пе че ние улуч ше ния и вос станов ле ния 
зе мель, под верг ших ся дег ра да ции или на ру ше-
нию;

3) внед ре ние в прак ти ку эко ло ги чес ких нор-
ма ти вов оп ти маль но го зем ле поль зо ва ния [1]. 

В це лях ох ра ны зе мель собст вен ни ки зе-
мель ных участ ков и зем ле поль зо ва те ли обя за ны 
про во дить ме роп рия тия, нап рав лен ные на:

– вос станов ле ние и по вы ше ние пло до ро дия 
почв, а так же дру гих по лез ных свой ств зем ли;

– за щи ту зе мель от вод ной и вет ро вой эро-
зии, се лей, под топ ле ния, за бо ла чи ва ния, вто-
рич но го за со ле ния, ис су ше ния, уп лот не ния, заг-
ряз не ния и за со ре ния от хо да ми произ во дс тва, 
хи ми чес ки ми и ра диоак тив ны ми ве ще ст ва ми, от 
дру гих про цес сов раз ру ше ния;

– за щи ту от за ра же ния сель ско хо зяй ст вен-
ных зе мель ка ран тин ны ми вре ди те ля ми и бо-
лез ня ми рас те ний, от за ра стания сор ня ка ми, 
кус тар ни ка ми и мел ко лесь ем, от иных ви дов 
ухуд ше ния сос тоя ния зе мель;

– ре куль ти ва цию на ру шен ных зе мель, вос-
станов ле ние их пло до ро дия и дру гих по лез ных 
свой ств зем ли и своев ре мен ное вов ле че ние их в 
хо зяй ст вен ный обо рот;

– сня тие, сох ра не ние и ис поль зо ва ние пло до-
род но го слоя поч вы при про ве де нии ра бот, свя-
зан ных с на ру ше нием зе мель.

Од ним из спо со бов осу ще ст вле ния ох ра-
ны зе мель выс ту пает установ ле ние нор ма ти вов 
пре дель но до пус ти мых кон цент ра ций вред ных 
ве ще ств в поч ве. Нор ма ти вы устанав ли вают ся 
для оцен ки сос тоя ния почв в ин те ре сах ох ра ны 
здо ровья и ок ру жаю щей сре ды; эко ло ги чес ких, 
са ни тар но-ги гиени чес ких и иных спе ци аль ных 
тре бо ва ний к проек ти ро ва нию и вво ду в экс-
плуата цию зда ний, ст рое ний, соору же ний и дру-
гих объек тов, влияю щих на сос тоя ние зе мель 
(норм, пра вил, нор ма ти вов). Эти тре бо ва ния поз-
во ляют про вес ти пос редст вом ОВОС и го су да р-
ст вен ной эко ло ги чес кой экс пер ти зы оцен ку от-
ри ца тель но го воз дейст вия на сос тоя ние зе мель 
и эф фек тив ное пре дус мот рен ных ме роп рия тий 
по их ох ра не. Го су да рст вен ная эко ло ги чес кая 
экс пер ти за про во дит ся, как пра ви ло, в от но ше-
нии проек тов, спо соб ных ока зать су ще ст вен ное 
воз дейст вие на ка че ст вен ное сос тоя ние зе мель и 
всей ок ру жаю щей сре ды, в це лях пре дуп реж де-
ния воз мож ных от ри ца тель ных пос ледст вий на-
ме чаемых проек тов [2].

Эко ло ги чес кая экс пер ти за ба зи рует ся на 
прин ци пе обя за тель ности ее про ве де ния, она 
долж на пред шест во вать при ня тию пра во вых, 
ор га ни за ци он ных и хо зяй ст вен ных ре ше ний 
в час ти при ро до поль зо ва ния и воз дейст вия на 
ок ру жающую сре ду и здо ровье на се ле ния. Без 
по ло жи тель но го зак лю че ния го су да рст вен ной 
эко ло ги чес кой экс пер ти зы реали за ция проек та 
зап ре щает ся. В част нос ти, не до пус кает ся внед-
ре ние но вой тех ни ки и тех но ло гий, осу ще ст вле-
ние прог рамм ме ли ора ции зе мель, фи нан си ро ва-
ние ст рои тель ст ва (ре ко нст рук ции) предп рия тий 
и дру гих объек тов. Эко ло ги чес кая экс пер ти за 
про во дит ся в от но ше нии:

– проек тов комп лекс ных схем ох ра ны и ис-
поль зо ва ния зе мель ных и иных при род ных ре-
сур сов, вк лю чая проек ты эко ло ги чес кой реаби-
ли та ции тер ри то рий и ре куль ти ва ции зе мель;

– тех ни ко-эко но ми чес ких обос но ва ний (рас-
че тов) и проек тов на раз ме ще ние, ст рои тель ст-
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во, ре ко нст рук цию, раз ви тие, тех ни чес кое пе ре-
во ору же ние, пе реп ро фи ли ро ва ние, лик ви да цию 
предп рия тий; объек тов и комп лек сов;

– ма те риалов оцен ки соб лю де ния при ро до-
поль зо ва те лем тре бо ва ний по ох ра не ок ру жаю-
щей сре ды и здо ровья на се ле ния (эко ло ги чес кий 
ау дит) при осу ще ст вле нии хо зяй ст вен ной дея-
тель ности;

– ма те риалов обс ле до ва ния эко ло ги чес кой 
си ту ации в ре ги оне, воз ник шей в ре зуль та те 
опас ных при род ных яв ле ний, хо зяй ст вен ной 
или иной дея тель ности, и др. [2].

В сис те ме зем леох ран ных ме роп рия тий важ-
ное мес то за ни мает ре куль ти ва ция на ру шен ных 
зе мель и осу ще ст вле ние ме роп рия тий по борь бе 
с вод ной и вет ро вой эро зией почв. 

Под ре куль ти ва цией зе мель по ни мает ся вос-
станов ле ние пло до ро дия и дру гих по лез ных 
свой ств зем ли и своев ре мен ное вов ле че ние ее 
в хо зяй ст вен ный обо рот. Ре куль ти ва ция под-
раз де ляет ся на тех ни чес кую и биоло ги чес кую 
в за ви си мос ти от то го, что вос станав ли вает ся: 
ланд шафт зе мель но го участ ка (вы рав ни ва ние 
по ве рх нос ти, за сып ка про ва лов, сня тие ск ла ди-
ро ван ных гор ных от ва лов и т. д.) или же необ хо-
ди мый уро вень пло до ро дия поч вы.

В за ви си мос ти от то го, для ка ких хо зяй ст-
вен ных це лей вос станав ли вает ся зем ля, ре куль-
ти ва ция под раз де ляет ся на сель ско хо зяй ст вен-
ную, ле со хо зяй ст вен ную и ры бо хо зяй ст вен ную. 
Необ хо ди мос ть ре куль ти ва ции зе мель ча ще 
все го воз ни кает в ре зуль та те хо зяй ст вен ной 
дея тель ности по раз ра бот ке мес то рож де ний по-
лез ных ис ко пае мых, ст рои тель ст ву объек тов 
про мыш лен нос ти, про ве де нию изыс ка тельс ких 
ра бот и т.д. Ука зан ные ви ды дея тель ности, как 
пра ви ло, при во дят к на ру ше нию по ве рх ност-
но го слоя зем ли, унич то же нию рас ти тель но го 
пок ро ва. При про ве де нии ра бот, свя зан ных с на-
ру ше нием зе мель, пре дус мат ри вает ся обя за тель-
ное сня тие и ск ла ди ро ва ние пло до род но го поч-
вен но го слоя для пос ле дующе го вос станов ле ния 
на ру шен но го участ ка или ос воения рав но цен ной 
зе мель ной пло ща ди для це лей сель ско го и лес-
но го хо зяй ст ва [3].

Вос станов ле ние на ру шен ных зе мель долж но 
осу ще ств лять ся за счет средс тв тех предп рия тий 
и ор га ни за ций, ко то рым бы ли от ве де ны зе мель-
ные участ ки, под верг нув шиеся раз ру ше нию 
в ре зуль та те их пос ле дующей хо зяй ст вен ной 
дея тель ности. За кон так же пре дус мат ри вает их 
обя зан ность при ве де ния на ру шен ных зе мель в 
сос тоя ние, при год ное для ис поль зо ва ния по це-
ле во му наз на че нию, по ми но ва нию на доб нос ти 

в пре дос тав лен ных зем лях. Ви ды, сро ки и ус ло-
вия ре куль ти ва ции оп ре де ляют ся конк рет ны ми 
зем леу ст рои тель ны ми проек та ми, в соот ве тс-
твии с ут ве рж ден ны ми нор ма тив ны ми по ло же-
ниями, нор ма ти ва ми осу ще ст вле ния ре кул ьти-
ва ци он ных ра бот. В слу чаях, ког да не воз мож но 
вос стано вить пло до ро дие почв дег ра ди ро ван-
ных сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, зе мель, заг-
ряз нен ных хи ми чес ки ми или ра диоак тив ны ми 
ве ще ст ва ми сверх установ лен ных пре дель но до-
пус ти мых норм, произ во дст вен ны ми от хо да ми, 
сточ ны ми во да ми, а так же зе мель, за ра жен ных 
ка ран тин ны ми вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас-
те ний, за кон пре дус мат ри вает их кон сер ва цию 
в установ лен ном по ряд ке. Дег ра ди ро ван ны ми 
приз нают ся те зем ли, на ко то рых в ре зуль та те 
ант ро по ген ных или при род ных фак то ров проис-
хо дят ус той чи вые не га тив ные про цес сы из ме не-
ния ка че ст вен но го сос тоя ния почв. Под кон сер-
ва цией зе мель, дег ра ди ро ван ных и заг ряз нен ных 
хи ми чес ки ми, ра диоак тив ны ми и ины ми вред-
ны ми ве ще ст ва ми, а так же заг ряз нен ных вре ди-
те ля ми и бо лез ня ми рас те ний, сле дует по ни мать 
иск лю че ние их из хо зяй ст вен но го обо ро та с це-
лью вос станов ле ния пло до ро дия поч вы, уст ра-
не ния пос ледст вий и ис точ ни ков заг ряз не ния, 
за ра же ния, за со ре ния зе мель, пре дуп реж де ния 
их от ри ца тель но го воз дейст вия на ок ру жающую 
сре ду [4].

Зе мель ный Ко декс осо бо вы де ляет иск лю че-
ние из сель ско хо зяй ст вен но го обо ро та под верг-
ших ся ра диоак тив но му заг ряз не нию зе мель ных 
участ ков, на ко то рых не обес пе чи вает ся по лу-
че ние про дук ции, соот ве тс твую щей установ-
лен ны м за ко но да тель ст вом са ни тар ным тре-
бо ва ниям и нор ма ти вам. Вво дит ся зап рет на 
произ во дс тво сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
на заг ряз нен ных зем лях и на ее реали за цию. 
Зем ли, под верг шиеся сверх нор ма тив но му ра-
диоак тив но му заг ряз не нию, или иным об ра зом 
предс тав ляющие уг ро зу жиз ни и здо ровью на-
се ле ния, не мо гут пе ре да вать ся в собст вен ность, 
пос тоян ное или вре мен ное зем ле поль зо ва ние. 
Зем ли, иск лю чен ные из хо зяй ст вен но го обо-
ро та в свя зи с их кон сер ва цией, мо гут быть по 
ре ше нию предс та ви тель ных и ис пол ни тель ных 
ор га нов вре мен но изъяты у собст вен ни ка или 
зем ле поль зо ва те ля. Убыт ки, при чи нен ные ухуд-
ше нием ка че ст ва зе мель, воз ме щают ся в пол ном 
объеме за счет средс тв ви нов ных в дег ра да ции 
и заг ряз не нии зе мель. В слу чае не воз мож нос ти 
возв ра та зе мель но го участ ка собст вен ни ку или 
зем ле поль зо ва те лю воз ме щает ся так же стои-
мос ть зе мель но го участ ка или зем ле поль зо ва-
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ния. В тех слу чаях, ког да дег ра да ция зе мель яви-
лась ре зуль та том про ти воп рав ной дея тель ности 
собст вен ни ков (зем ле поль зо ва те лей), обя зан-
ность про ве де ния ме роп рия тий по кон сер ва ции 
и пос ле дующе го вос станов ле ния зе мель воз ла-
гает ся на са мих ви нов ных лиц. Они обя за ны так-
же в установ лен ном по ряд ке воз мес тить по те ри 
сель ско хо зяй ст вен но го и ле со хо зяй ст вен но го 
произ во дс тва.

 Од ним из спо со бов сох ра не ния и по вы ше-
ния пло до ро дия поч вы выс ту пает за щи та зе мель 
от вод ной и вет ро вой эро зии. Поэто му она вхо-
дит в пе ре чень важ ней ших обя зан нос тей пра во-
об ла да те лей на зем лю. За щи та зе мель от вод ной 
и вет ро вой эро зии вк лю чает в се бя комп лекс 
ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ных, гид ро тех ни-
чес ких, аг ро тех ни чес ких и ле со ме лиора тив ных 
ме роп рия тий.

Осу ще ст вле ние ме роп рия тий по ох ра не зе-
мель яв ляет ся необ хо ди мым ус ло вием обес пе-
че ния ра циональ ности ис поль зо ва ния зе мель. 
Од на ко этим не всег да дос ти гает ся все необ хо-
ди мые па ра мет ры ра циональ но го ис поль зо ва ния 
зе мель. Ох ра на зе мель в ос нов ном сос тоит из 
мер, нап рав лен ных на сох ра не ние и улуч ше ние 
уров ня пло до ро дия зем ли, за щи ты зе мель от дег-
ра ди рующих про цес сов и фак то ров, обес пе че ние 
ис поль зо ва ния зе мель в соот ве тс твии с их це ле-
вым наз на че нием [6]. Ра циональ ность ис поль зо-
ва ния зе мель ск ла ды вает ся, по ми мо тре бо ва ний 
к ка че ст ву зем ли, из оп ре де лен ных тре бо ва ний к 
ус ло виям и са мо му про цес су осу ще ст вле ния хо-
зяй ст вен ной дея тель ности на зем ле. 

В це лях ра циональ но го ис поль зо ва ния зе-
мель про во дит ся зо ни ро ва ние тер ри то рий, де ле-
ние зе мель по ка те го риям, осу ще ст вляют ся раз-
лич ные зем леу ст рои тель ные ме роп рия тия, что 
поз во ляет оп ти маль но раз мес тить от рас ли, от-
дель ные объек ты хо зяй ст вен ной дея тель ности. 
Прост ранст вен ная ог ра ни чен ность зе мель дик-
тует необ хо ди мос ть их про ду ман но го вов ле че-
ния в хо зяй ст вен ный обо рот. Ис хо дя из это го, 
оп ре де ляют ся нор ма ти вы от во да зе мель под раз-
лич ные ви ды хо зяй ст вен ной дея тель ности и для 
раз ме ще ния объек тов произ во дст вен ной и со ци-
аль ной инф раст рук ту ры. Оп ти маль ность раз ме-
ров от во ди мых зе мель за ко но да тель ст вом рас-
с мат ри вает ся как один из ос нов ных кри те риев 
ра циональ ности ис поль зо ва ния зе мель.

Кри те рии ра циональ ности ис поль зо ва ния 
зе мель мо гут раз ли чать ся в за ви си мос ти от ка-
те го рии, це ле во го наз на че ния и осо бен нос тей 
пра во во го ре жи ма ис поль зо ва ния зе мель. Так, 
на зем лях не сель ско хо зяй ст вен но го наз на че ния 

ра циональ ность ск ла ды вает ся из та ких кри те-
риев как: оп ти маль ное раз ме ще ние объек тов, 
при наи мень шем раз ме ре от ве ден но го участ ка; 
ог ра ни че ние вред но го воз дейст вия на ка че ст во 
зем ли и на ок ру жающую сре ду в це лом пре де ла-
ми установ лен ных нор ма ти вов; вос станов ле ние 
и ре куль ти ва ция на ру шен ных зе мель; воз ме ще-
ние по терь и убыт ков сель ско хо зяй ст вен но го и 
ле со хо зяй ст вен но го произ во дс тва. Ра циональ-
ное ис поль зо ва ние зе мель сель ско хо зяй ст вен-
но го наз на че ния оз на чает про ве де ние эф фек тив-
ных се во обо ро тов, ус той чи вую уро жай нос ть, 
при сох ра не нии и улуч ше нии пло до ро дия почв, 
вы пол не нии всех зем леох ран ных и при ро до ох-
ран ных тре бо ва ний. 

В ко неч ном ито ге мы при хо дим к вы во ду, 
что нор мы зе мель но го за ко но да тель ст ва нап-
рав ле ны на обес пе че ние ра циональ но го ис поль-
зо ва ния зе мель. Поэто му пра во вое обес пе че ние 
ра циональ но го ис поль зо ва ния зе мель сос тоит 
из комп лек са взаи мос вя зан ных пра во вых мер 
и спо со бов, нап рав лен ных на сти му ли ро ва ние 
тре буемо го по ве де ния суб ъек тов пра ва собст-
вен нос ти на зе мель ные участ ки и пра ва зем ле-
поль зо ва ния. В свя зи с вы шес ка зан ным, по на-
ше му мне нию, наибо лее ос нов ные пра во вые 
фак то ры и ус ло вия, сти му ли рующие ра циональ-
ное ис поль зо ва ние зе мель, бу дут зак лю чать ся в 
сле дующем: 

Во-пер вых, са ма пра во вая воз мож нос ть без-
воз ме зд но го по лу че ния граж да на ми и в от дель-
ных слу чаях юри ди чес ки ми ли ца ми зе мель ных 
участ ков в собст вен ность или зем ле поль зо ва-
ние для оп ре де лен ных за ко ном це лей. Са ма 
без воз ме зд ная фор ма пре дос тав ле ния зем ли в 
оп ре де лен ных ус ло виях нравст вен но обя зы вает 
ра циональ ное осу ще ст вле ние бу ду щей хо зяй ст-
вен ной дея тель ности.

Во-вто рых, соз да ние пра во вой воз мож нос-
ти сво бод но го хо зяй ст во ва ния на зе мель ном 
участ ке. Собст вен ник (зем ле поль зо ва тель) вп ра-
ве сво бод но, по своему ус мот ре нию, но с уче-
том це ле во го наз на че ния и пра во во го ре жи ма 
зе мель но го участ ка, оп ре де лять ст рук ту ру зем-
ле поль зо ва ния, ви ды и нап рав ле ния своей дея-
тель ности, ис хо дя из хо зяй ст вен ной це ле со об-
раз нос ти и ин те ре сов по лу че ния мак си маль ной 
вы го ды.

В-треть их, на ли чие пра во вой воз мож нос ти 
сво бод но го ры ноч но го обо ро та зе мель и прав на 
зем лю. Это поз во лит оп ти маль но пе ре ра сп ре де-
лять зем ли меж ду собст вен ни ка ми и зем ле поль-
зо ва те ля ми и обес пе чит пе ре ход зе мель к эф фек-
тив но хо зяй ст вую щим суб ъек там.
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В-чет вер тых, на ли чие пра во вых сти му лов 
обес пе че ния це ле во го ис поль зо ва ния зе мель ных 
участ ков. Пра во вые сти му лы по зи тив ной и не-
га тив ной нап рав лен нос ти де лают не воз мож ным 
ли бо край не не вы год ным на ру ше ние це ле во го 
наз на че ния зем ли.

В-пя тых, на ли чие пра во вых мер и тре бо ва-
ний, нап рав лен ных на пре дотв ра ще ние ус ло вий 
и при чин бес хо зяй ст вен но го, не ра циональ но го 
ис поль зо ва ния зе мель. В част нос ти, в ка че ст ве 
край ней ме ры пре дус мот рен ме ха низм изъятия 
не ра циональ но ис поль зуе мых зе мель. 

В-шес тых, на ли чие пра во вых форм и ме то-
дов выяв ле ния и пре се че ния отк ло не ний от тре-
бо ва ний зе мель но го за ко но да тель ст ва.

В-седь мых, на ли чие пра во во го ме ха низ-
ма вос станов ле ния на ру шен ных зе мель ных 

от но ше ний и прив ле че ния к от ве тст вен нос ти 
ви нов ных в со вер ше нии зе мель ных пра во на-
ру ше ний.

В ито ге на ря ду с пра во вы ми фак то ра ми и ус-
ло виями, обес пе чи вающи ми ра циональ ное ис-
поль зо ва ние зе мель, су ще ст вуют фак то ры и ус-
ло вия об рат ной нап рав лен нос ти, в том чис ле и 
пра во во го по ряд ка. К ним от но сят ся: про бе лы и 
про ти во ре чия в за ко но да тель ст ве; дуб ли ро ва ние 
пол но мо чий долж ност ных лиц ком пе те нт ных 
ор га нов в сфе ре зе мель ных от но ше ний; не чет-
кое разг ра ни че ние ком пе тен ций го су да рст вен-
ных ор га нов уп рав ле ния зе мель ным фон дом; от-
су тс твие чет кой про цес суаль ной и про це дур ной 
ос нов осу ще ст вле ния зе мель ных прав; низ кая 
зе мель но-пра во вая куль ту ра суб ъек тов зе мель-
ных пра во от но ше ний и т.д.
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Қазақстан Республикасында 
жер қойнауын  

пайдалануды операциялаудың 
кейбір құқықтық мәселелері

Мақалада қазіргі кездегі жер қойнауын пайдалану құқықтық 
қатынастарының дамуы және егеменді мемлекеттің нарық жағ
дайында қалыптасуы, қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурс
тарды ұтымды пайдалануды болашақта жанжақты теориялық және 
тәжірибелік тұрғыдан қарастыру мәселелері қарастырылады. 

Түйін сөздер: жер қойнауы, құқық, мемлекет, табиғи ресурстар.
 

Moldagalieva A.S., 
Bekmukhametova K.M.

Some problems in the 
implementation of mining 

operations in the Republic of 
Kazakhstan

This article discusses the theoretical and practical problems of conser
vation and environmental protection in terms of the sovereign state of the 
market and the development of legal relations in the sphere of subsoil use 
at the moment. 

Key words: mineral resources, law, government, natural resources.
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Некоторые проблемы  
при осуществлении операций 

по недропользованию  
в Республике Казахстан

В настоящей статье рассматриваются теоретические и практи
ческие проблемы рационального природопользования и охраны 
окру жащей среды в условиях рынка суверенного государства, а 
также развитие правовых отношений в области использования недр 
в настоящее время. 

Ключевые слова: недра, право, государство, природные ресурсы.
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Қа зір гі кез де гі қо ғам дық қа ты нас тар дың ішін де гі Қа зақ-
стан ның жер ас ты бай лық та рын зерт теу жә не пай да ла ну ға 
бай ла ныс ты қа ты нас тар өзі нің ерек ше ст ра те гиялық ма ңыз ды-
лы ғы мен бай ла ныс ты ры ла ды. Бү гін гі кез де елі міз дің эко но ми-
ка лық ахуалы ның өсуі осы қа ты нас тар дың да муымен ұш тас ты-
ры ла ды. Оның өзі кез дей соқ тық емес. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
жер қой на уын да ғы зерт тел ген мұ най кө ле мі бо йын ша он үшін-
ші орын, газ жә не кон ден сат тар бо йын ша он бе сін ші орын, мұ-
най өн ді ру дең гейі бо йын ша жиыр ма ал тын шы орын ала тын 
әлем де гі мұ най өн ді ру мен шұ ғыл да на тын үл кен ел дер дің қа-
та ры на жат қы зы ла ды жә не жа қын ара да әлем бо йын ша мұ най 
өн ді ре тін ел дер ара сын да ал тын шы орын ға шық пақ. Осы ған 
бай ла ныс ты та қы рып ая сын да құ қық тық не гіз де өзек ті мә се ле-
лер ді зерт теу ге тал пы ныс жа сал ды. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тәуел сіз ді гін жа рияла ған сәт тен 
бас тап сырт қы эко но ми ка лық қа ты нас тар дың бел сен ді мү ше-
сі бо ла тұ ра, өзі нің эко но ми ка сын кө те ру мақ са тын да қо лай лы 
ин вес ти циялық жағ дай лар жа сауға ты рыс қан ды ғы бел гі лі. Әсі-
ре се бұл жер қой на уын  пай да ла ну са ла сын да ерек ше бай қал-
ды. Бұл сәт тен бас тап шетел дің ірі жер қой на уын  пай да ла ну-
шы ком па нияла ры өз ин вес ти циялық жо ба ла рын рес пуб ли ка 
аума ғын да қар қын ды жү зе ге асы ра бас та ды. Бү гін де жер қой-
на уын  пай да ла ну қыз ме ті қа уіп ті қыз мет тің тү рі бо лып та был-
ған дық тан, қор ша ған ор та ға, ат мос фе ра лық ауаға түр лі зиян ды 
қал дық тар тө гі ліп жа тыр жә не бұ ның сал да ры қор ша ған ор та-
ның эко жүйесі не, та би ғи ре су рс тар ға жә не адам ның ден сау-
лы ғы на да те ріс әсе рін ти гі зіп жа тыр. Кей бір жағ дай лар да жер 
қой на уын  пай да ла ну шы суб ъек ті лер жер қой на уын  пай да ла ну 
ке зін де эко ло гиялық та лап тар ды бұ за оты рып қор ша ған ор та-
ға қа уіп ті хи миялық құ ра мы бар зат тар ды, қал дық тар ды шы-
ға ру, мұ най ды тө гу, жер ді жә не жер қой на уын  тиім ді пай да-
лан бау, өз ге де тө зі лім дер ді дұ рыс сақ та мау фак ті ле рі әр жыл 
са йын  қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы мем ле кет тік ор-
ган дар мен анық та лып, қор ша ған ор та ға кел ті ріл ген за лал үшін 
айып пұл дар са лы нып жа тыр. Алай да, тә жі ри бе көр сет кен дей 
сот пен та ға йын да ла тын айып пұл дар дың мөл ше рі то лы ғы мен 
қор ша ған ор та ға кел ті ріл ген за лал ды жоюға мүм кін дік бер мей 
отыр. Ал, қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы мем ле кет тік 
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ЖЕР ҚОЙ НА УЫН   
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ОПЕ РА ЦИЯЛАУ ДЫҢ 
КЕЙ БІР ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Жер қой на уын  пай да ла ну ды опе ра циялау дың кей бір құ қық тық мә се ле ле рі

ор ган дар дың ара сын да өза ра ын ты мақ тас тық-
тың бол ма уына бай ла ныс ты қор ша ған ор та ға ірі 
кө лем де за лал кел тір ге ні үшін кі нә лі тұл ға лар ды 
қыл мыс тық жа уап кер ші лік ке тар ту фак ті сі өте 
си рек кез де се ді. 

Жер қой на уын  пай да ла ну қа ты нас та рын құ-
қық тық рет теу сұ рақ та ры на жә не оның ішін де гі 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы мұ най жә не газ-
кен орын да ры на ше тел ин вес тор ла рын жұм сау 
сұ рақ та ры на бү гін гі кү ні ар найы кө ңіл бө лі ну-
де. Бұл сұ рақ тар ды қа раудың өзек ті лі гі жер қой-
науы ның мен шік иесі бо лып та бы ла тын мем ле-
кет пен жер қой на уын  пай да ла ну про це сі нің ең 
бе дел ді де ті ке лей қа ты су шы сы бо лып та бы ла-
тын ше тел ин вес тор ла ры ның ара сын да ғы қа ты-
нас тар ды рет теу ші құ қық тық не гіз ді же тіл ді ру 
қа жет ті лі гі мен бай ла ныс ты ры ла ды. Жер қой на-
уын  пай да ла ну ту ра лы заң дар өте жыл дам жә не 
ал уан  түр де да му да, сон дық тан мем ле кет жә не 
ше тел дік ин вес тор лар өз де рі нің ұзақ мер зім дік 
қа ты нас та ры қан дай құ қық тық ба зис те қа лып та-
са ты ны на ті ке лей мүд де лі. Ғы лы ми ма қа ла ның 
аса өзек ті лі гін мы на дан да кө ру ге бо ла ды: қа-
зір гі уа қыт та ғы Қа зақ стан эко но ми ка сын да ми-
не рал дық-ши кі зат сек то ры ба сым дық қа ие еке ні 
бар ша ға мә лім. Осы ба сым дық эко но ми ка лық 
қа ты нас тар ды мо дер ни за циялау мен оны ин но-
ва циялық тұр ғы дан же тіл ді ру ге қоз ғаушы күш 
бо лып отыр. Со ны мен қа тар Ел Пре зи ден ті кү-
ні ке ше гі «Қа зақ стан – 2050» қа лып тас қан мем-
ле кет тің жа ңа саяси ба ғы ты ат ты жол да уын да 
«Жа ңа ба ғыт тың эко но ми ка лық саяса ты – пай да 
алу, ин вес ти циялар мен бә се ке ге қа бі лет ті лік-
тен қайтарым алу прин ци пі не не гіз дел ген тү-
гел қам ти тын эко но ми ка лық праг ма тизм», – деп 
атап көр сет кен бо ла тын. Со ны мен қа тар Ел ба сы 
атал мыш жол дау да: «Біз ұлт тық эко но ми ка ны 
жос пар лы түр де әр та рап тан ды ру да мыз. Ст ра-
те гия–2030 қа был дан ған нан бе рі 15 жыл ішін де 
мем ле ке ті міз әлем де гі ең сер пін ді да му шы ел дер 
бес ті гі не ен ді. Нә ти же сін де, 2012 жыл дың қо ры-
тын ды сы бо йын ша ІЖӨ-нің кө ле мі жа ғы нан біз 
әлем нің 50 ірі эко но ми ка сы да мы ған ел де рі нің 
қа та ры на кі ре міз. Әлем нің бар лық ел де рін де өз 
дам уын  са лыс ты ра тын мо йын дал ған рейт инг тер 
бар. Осы дан ал ты жыл бұ рын мен ал ды мыз ға 
әлем нің бә се ке ге қа бі лет ті 50 елі нің қа та ры на кі-
ру жө нін де жал пыұлт тық мін де тін қой дым. Қа-
зақ стан Дү ниежү зі лік эко но ми ка лық фо рум ның 
рейт ин гін де 51-орын ды ие лен ді. Біз бү гін осы 
мақ са ты мыз ға таяқ тас там ға на қал дық», – де-
ген се нім ді сөз де рі эко но ми ка ның осы са ла сы-
на ерек ше мән бе ру ді та лап ете ді. Ре су рс тар ды 
ша ру ашы лық айна лы мы на ен гі зу дің ар қа сын да 

ха лы қа ра лық бә се ке қа таң бо лып тұр ған кез-
де біз елі міз ді бел гі лі бір дең гейде эко но ми ка-
лық, саяси жә не әлеу мет тік тұ рақ ты лық кү йіне 
ен гі зе ал дық. Қа зақ стан ның жер қой науы бай-
лық та ры ға на ел дің саяси жүйесі мен эко но ми-
ка сы ның тұ рақ ты дам уын да же тек ші қыз мет ат-
қа рып отыр, сон дай-ақ ха лы қа ра лық саяси жә не 
эко но ми ка лық қа ты нас тар дың кең ау қым ды ба-
ғыт та рын қа лып тас ты рып отыр. Бұл жайт қа Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н.Ә.На-
зар баев тың Қа зақ стан хал қы на 2009 жыл дың 6 
нау ры зын да Пар ла ме нт тің жал пы мә жі лі сін де 
жа рияла ған «Дағ да рыс тан – жа ңа ру мен да му ға» 
ат ты Жол да уын да да ай рық ша на зар ауда рыл-
ған бо ла тын. Нақ ты лай айт қан да, Пре зи дент нақ 
осы «мұ най мен ме талл Қа зақ стан экс пор ты ның 
не гі зі» екен ді гін атап көр сет кен бо ла тын[1]. Не-
ге де се ңіз, Қа зақ стан ның мұ най-газ ке ше ні күл-
лі эко но ми ка ның ло ко мо ти ві бо лып та бы ла ды 
жә не бас қа са ла лар дың дам уына өз дә ре же сін де 
сеп ті гін ти гі зе ді. За ма науи, тиім ді тау-кен жә не 
мұ най-газ өн ді ру са ла сын құ ра алуы мыз да со-
ның есе бі нен деп бі ле міз.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы 
бо йын ша жер қой науы тек мем ле кет тің мен ші-
гін де ға на бо ла ды (6 бап, 3-тар ма ғы) [2] жә не 
мем ле кет тік ай рық ша құн ды лық қа ие. Жер қой-
на уын  пай да ла ну дан түс кен та быс – са лық тың 
55%-нан ас та мын бюд жет ке тү се тін ва лю та лық 
кі ріс тің 70%-ға жуы ғын құ рай ды.

Қа зақ стан ның мұ най жә не газ кен орын да-
рын да са лын ған ше тел ин вес ти цияла ры ның қа-
зір гі кез де гі құ қық тық рет телуін  жә не осы ған 
бай ла ныс ты мұ най заң да рын же тіл ді ру ту ра лы 
ұсы ныс тар ды, қол да ныс та ғы жер қой на уын  қор-
ғауға бай ла ныс ты заң на ма ны жә не оны тә жі ри-
бе де қол да ну мә се ле ле рін зерт теу бас ты на зар да 
бо лып та бы ла ды. Бұ лар дың не гіз гі мақ са ты мем-
ле кет тің жер саяса тын біл ді ре оты рып оны жү-
зе ге асы ру. Жер қой на уын  пай да ла ну жө нін де-
гі опе ра циялар ды жүр гі зу дің бар лық ке зе ңін де 
жер қой науы ре су рс та рын тиім ді жә не ке шен ді 
пай да ла ну ды қам та ма сыз ету қа жет.

Қа зір гі таң да рес пуб ли ка аума ғын да қыз мет 
ете тін жер қой на уын  пай да ла ну шы лар дың қыз-
мет те рі нің сал да ры нан қор ша ған ор та ға, ат мос-
фе ра лық ауаға түр лі зиян ды қал дық тар тө гі ліп 
жа тыр. Кей жағ дай лар да жер қой на уын  пай да-
ла ну шы ком па ниялар дың жер қой на уын  пай да-
ла ну ке зін де эко ло гиялық та лап тар ды сақ та май 
қор ша ған ор та ға қа уіп ті зат тар ды, қал дық тар ды 
шы ға ру, жер ді жә не жер қой на уын  тиім ді пай-
да лан бау, өз ге де тү зі лім дер ді дұ рыс сақ та мау 
жағ дайла ры қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да-
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ғы мем ле кет тік ор ган дар мен анық та лып жа та ды. 
Оның сал да ры нан қор ша ған ор та ның эко жүйесі-
не, оның тір ші лік иеле рі не, та би ғи ре су рс тар ға, 
адам ның ден сау лы ғы на әр түр лі дең гейде за лал 
кел ті рі ліп жа тыр. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
эко ло гиялық заң на ма сын да қор ша ған ор та ға 
кел ті ріл ген за лал ды анық тау мен өтеу мә се ле-
ле рі нің кей бір кем ші лік те рі бар. Біз бұл мә се ле-
ні тал қы лау ба ры сын да ке ле сі дей қо ры тын ды ға 
кел дік:  

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Эко ло гиялық 
ко дек сі нің 108-ба бы ның 2 тар ма ғы на сәй кес, 
қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы уәкiлеттi 
ор ган ның лауа зым ды адам да ры қор ша ған ор та ға 
за лал келтiру фактiсi анық тал ған күн нен бас тап 
бiр ай мерзiм iшiнде қа жеттi ма те ри ал дар ды жи-
нау мен тал дау ды жүргiзедi жә не келтiрiлген за-
лал ға эко но ми ка лық ба ға лауды белгiлейдi. Бұл 
нор ма да бір тү сі нік сіз ді гі, яғ ни қор ша ған ор та ға 
за лал кел ті ру фак ті сін кім анық тау ке рек ті гін де. 
Заң шы ға ру шы ор ган за лал кел ті ру фак ті сі нің 
бол ға нын дә лел деу ке рек ті гін нақ ты ла ма ған.

Сон дық тан да, атал ған бап ты же тіл ді ру мақ-
са тын да за лал кел ті ру фак ті сі нің дә лел де нуі жә-
не қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы уәкі-
лет ті ор ган мен анық та луы ке рек ті гі жө нін де 
нор ма көр се ті луі тиіс. 

2. Қор ша ған ор та ға кел ті ріл ген за лал сал да-
ры нан оны қал пы на кел ті ру өте қиын про цесс 
жә не үл кен қар жы ны та лап ете ді. Қор ша ған ор-
та ға кел ті ріл ген за лал дың мөл ше рін анық тау 
үшін те рең зерт теу мен бі лік ті ма ман дар дың қа-
ты суы шарт. Эко ло гиялық заң на ма да қор ша ған 
ор та ға кел ті ріл ген за лал анық та ма сы ның кей бір 
кем ші лік те рі бай қа ла ды, дә лі рек айт қан да, қор-
ша ған ор та мен та би ғи ре су рс тар дың тұ ты ну қа-
сиет те рін қал пы на кел ті ру дің шек ті ке зе ңі көр-
се тіл ме ген.

3. Соң ғы кез дер де қор ша ған ор та ны қор ғау 
са ла сын да ғы сот тә жі ри бе сін са ра лау ке зін де 
сот пен та ға йын да ла тын айып пұл дар дың мөл-
ше рі то лы ғы мен қор ша ған ор та ға кел ті ріл ген 
за лал ды жоюға мүм кін дік бер мейт ін ді гі анық-
тал ды. Бұ ның бас ты се бе бі, та би ғат пай да ла ну-
шы ға са лын ған айып пұл дың мөл ше рі қор ша ған 
ор та ны қал пы на кел ті ру ге емес, мем ле кет тің 
бас қа қа жет ті лік те рі не жұм са лып ке те ді. Қор-
ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы мем ле кет тік 
ор ган дар дың ара сын да қор ша ған ор та ға за лал 
кел тір ген тұл ға ны жа уап кер ші лік ке тар ту ға 
кел ген де өза ра ын ты мақ тас тық тың бол ма уына 
бай ла ныс ты қор ша ған ор та ға ірі кө лем де за-
лал кел ті ру фак ті сін анық тау жә не кі нә лі тұл-
ға лар ды қыл мыс тық жа уап кер ші лік ке тар ту 

мүл де мүм кін бол май отыр. Атал ған мә се ле-
лер ді ше шу үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Үкі ме ті қор ша ған ор та ға кел ті ріл ген за лал дар 
үшін айып пұл дар дан түс кен қар жы ны нақ ты 
қор ша ған ор та мен та би ғи ре су рс тар ды қор ғау 
са ла ла ры мен іс-ша ра ла ры на жұм са уын  қам та-
ма сыз етуі ке рек жә не қор ша ған ор та ны қор ғау 
са ла сын да ғы мем ле кет тік ор ган дар дың, әсі ре се 
Қор ша ған ор та ны қор ғау Ми ни ст рлі гі, Іш кі іс-
тер Ми ни ст рлі гі жә не та би ғат қор ғау про ку ра-
ту ра сы ның ара сын да қор ша ған ор та ны қор ғау 
са ла сын да ғы құ қық бұ зу шы лық тар ды анық тау 
жә не ал дын алу ға қа тыс ты өза ра іс-ша ра лар 
(қи мыл) жүйесі бе кі ті луі тиіс.

4. Қор ша ған ор та ны қор ғау іс-ша ра ла ры на 
қо ғам мү ше ле рін де тар ту қа жет. Өйт ке ні, кез-
кел ген же ке жә не заң ды тұл ға та би ғат пай да ла-
ну шы ның мін дет те рі не қор ша ған ор та ны, оның 
та би ғи ре су рс та рын ұқып ты жә не тиім ді пай-
да ла ну жа та ды. Соң ғы кез де рі қо ғам мү ше ле-
рі нің қор ша ған ор та ға нем құ рай лы қа рауы эко-
ло гиялық проб ле ма ның одан әрі на шар лан уына 
алып ке лу де. Бұ ның өзі қо ғам ның эко ло гиялық 
са на сы мен мә де ниеті нің көр сет кі ші мен өл ше-
не ді. Қор ша ған ор та ның ла стануы, жал пы эко-
ло гиялық проб ле ма лар қо ғам ның әр бір мү ше сін 
тол ған ды руы ке рек, егер де қо ғам мү ше ле рі қор-
ша ған ор та ны қор ғауда өз құ қық та рын қор ғауды 
та лап ете тін бол са, қор ша ған ор та ның жағ дайы 
әл деқай да жақ са рып, жер қой на уын  пай да ла-
ну шы лар та лап та ры нан за лал кел ті ру фак ті ле рі 
азаяды.

Сон дық тан да, қо ғам ның эко ло гиялық са на-
сы мен мә де ниетін кө те ру де ше тел мем ле кет-
те рі нің тә жі ри бе сін пай да ла на оты рып, эко ло-
гиялық бі лім ді тұ рақ ты да му бағ дар ла ма сы мен 
қа тар жүр гі зу ке рек. Қор ша ған ор та ны қор ғау-
мен қа тар, ел дің ұлт тық қа уіп сіз ді гі мен еге-
мен ді гі үшін ма ңы зы зор жер қой науы ре су рс-
та ры ның ст ра те гиялық жә не си рек түр ле рі мен 
(ст ра те гиялық ми не рал ды ре су рс тар, ірі кен 
орын да ры) Қа зақ стан ның қа жет ті лік те рін қа на-
ғат тан ды ру үшін жер қой науы ның мем ле кет тік 
қо ры нан же ке жер қой науы учас ке ле рін (пай да-
ла ны ла тын жә не пай да ла ныл майт ын) бел гі леп, 
олар ға ст ра те гиялық ма ңыз ды ны сан мәр те бе сін 
бе ру қа жет ті гі туын дауда. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның Үкі ме ті ст ра те гиялық жер қой науы 
учас ке лер ті зі мін бе кі тіп қой ға ны мен, бұл ті зім-
ге ст ра те гиялық ма ңы зы бар жер қой науы учас-
ке ле рі мен қа тар, ұсақ жер қой науы учас ке ле рі 
де еніп кет кен. Мұ ның өзі атал ған нор ма тив-
тік-құ қық тық ак ті нің са па сын жә не мем ле кет тік 
ма ңыз ды объек ті лер ді анық тау ын та сын тө мен-
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да Жер қой на уын  пай да ла ну ды опе ра циялау дың кей бір құ қық тық мә се ле ле рі

де тіп жі бер ді. Ті зім де гі ст ра те гиялық жер қой-
науы учас ке лер са нын қыс қар тып, тек шы найы 
ст ра те гиялық ма ңыз ды жер қой науы учас ке ле-
рін қал ды руымыз ке рек, сон дық тан да бұл ті зім-
ді қайта қа рас тыр ған жөн. 

5. Мем ле кет те қар жы лық жә не тех но ло-
гиялық мүм кін дік тер, ше тел дік ин вес ти циялар 
бол ма ған кез де, бо ла шақ та ұлт тық жә не эко но-
ми ка лық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету үшін кө-
мір су тек ши кі за ты кен орын да ры ның бір қа та-
рын, мы са лы, Кас пий те ңі зі нің сол түс ті гін де гі 
офф шор лық ай мақ та ғы кен орын да рын ре зе рв-
тік кен орын да ры ның рес пуб ли ка лық қо ры на ен-
гі зіп қою дұ рыс қа дам бо лып са на ла ды. Ал, ұсақ 
жә не ор та ша кен орын да рын ст ра те гиялық жер 
қой науы учас ке лер ті зі мі нен шы ға рып, олар ды 
не гі зі нен әлеу мет тік ма ңы зы бар жер қой науы 
учас ке сі ре тін де иге ріп, мем ле кет тің іш кі қа-
жет ті лік те рін өтеу ге ар науы мыз ке рек. Олар ға 
қа тыс ты мем ле кет тік-құ қық тық рет теу дің ст ра-
те гиялық объек ті лер ге тән ерек ше ере же лер қол-
да ныл мауы тиіс. 

6. Соң ғы кез де рі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын-
да пар ник тік газ дар ды кво та ла рын са ту мә се ле сі 
ма ңыз ды бо лып ке ле ді. 1999 жы лы Киото хат та-
ма сын ра ти фи ка цияла ған мен, Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы оның то лық мү ше сі бол май отыр, әсі ре-
се пар ник тік газ дар дың кво та сы мем ле кет үшін 
бел гі лен бе ген дік тен, оны сау да ға са лу мүм кін 
бол май отыр. Киото хат та ма сы ның 2012 жыл-

дың со ңы на де йін  қыз мет ет уіне қа ра мас тан, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын пар ник тік газ дар дың 
кво та сын анық тап осы ха лы қа ра лық шарт тың 
Б-қо сым ша сы на ен гі зу ді қайта ұсы ныс жа сауы-
мыз тиіс. Сон дай-ақ, іш кі жә не сырт қы на рық-
та пар ник тік газ дар ды тө мен де ту мақ са тын да 
шетел дік тә жі ри бе ні пай да ла на оты рып, кво та-
лар дың бан кин гі мен алу жүйе сін заң на ма лық 
тұр ғы да ен гі зу ке рек. 

Қор ша ған ор та ны қор ғау мә се ле ле рі ұлт тық 
дең гей мен қо са, өз ге мем ле кет тер мен өза ра ын-
ты мақ та са оты рып ше ші луі тиіс. Қор ша ған ор та-
ны қор ғау са ла сын да мем ле кет та ра пы нан көп-
те ген ха лы қа ра лық шарт тар қа был дан ға ны мен, 
бұл шарт тар да көр се тіл ген мін дет тер ді орын дай 
оты рып, олар дың тиім ді жақ та рын да тә жі ри бе-
ге ен гі зу жә не ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық ты 
одан әрі да мы ту қа жет. 

Қо ры та кел ген де, қа зір гі кез де жер қой на уын  
пай да ла ну құ қық тық қа ты нас та ры ның да муы 
жә не еге мен ді мем ле кет тің на рық жағ да йын да 
қа лып та суы, қор ша ған ор та ны қор ғау мен та би-
ғи ре су рс тар ды ұтым ды пай да ла ну ды бо ла шақ-
та да жан-жақ ты теория лық жә не тә жі ри бе лік 
тұр ғы дан қа рас ты ру ды та лап ете тін күр де лі жә-
не бас ты мә се ле лер дің бі рі бо лып қа ла бер мек. 
Қа лып тас қан мем ле кет тің жа ңа саяси ба ғы тын 
анық тау да осын дай ма ңыз ды қа ты нас тар ға жі ті 
на зар ауда рып, эко но ми ка сы мен әлеуеті да мы-
ған ел дер дің тө рі нен орын алуы мыз ке рек. 
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Есе кеева А.А.

Не ко то рые воп ро сы пра во во го 
ре гу ли ро ва ния зе мель ных  
от но ше ний в Рес пуб ли ке  

Ка за хс тан

Зе мель ное пра во РК – од на из наибо лее ди на мич но раз ви вающих
ся от рас лей пра ва. Тен ден ции, ди на ми ка раз ви тия зе мель но го за ко
но да тель ст ва от ра жают по ли ти копра во вую во лю, кон цеп ту альные 
под хо ды влас ти по зе мель но му воп ро су и, в ко неч ном ито ге, выс ту
пают юри ди чес ким вы ра же нием объек тив ных про цес сов в зе мель
ной сфе ре. Кон цеп туальные ос но вы сов ре мен ной зе мель нопра во вой 
по ли ти ки оп ре де ле ны Конс ти ту цией РК от 30 ав гус та 1995 г. На ос
но ве науч но го ана ли за за ко но да тель ных ак тов ав тор выяв ляет спе
ци фи чес кие чер ты за ко но да тель но го обес пе че ния зе мель но го пра ва 
в сов ре мен ном Ка за х стане. С по зи ций обес пе че ния ста биль ности в 
об ще ст ве, пос ту па тель но го и ус той чи во го раз ви тия зе мель ный воп
рос имеет не толь ко со ци альноэко но ми чес кое, но и осо бое по ли
ти чес кое зна че ние. Ис хо дя из это го, обес пе че ние ка че ст вен но го и 
эф фек тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния про дол жает ос та вать ся дос
та точ но ак ту аль ной за да чей пра во вой нау ки и пра во вой по ли ти ки. 

Зе мель ное пра во всег да за ни ма ло осо бое мес то в сис те ме пра ва, 
но в ус ло виях уси ле ния масш та бов хо зяй ст вен но го обо ро та зе мель, 
вов ле че ния зе мель и зе мель ных прав в сфе ру рын ка его со ци ально
ре гу ля тив ное зна че ние воз рас тает. 

Клю че вые сло ва: зем ля, зе мель ное пра во, зе мель ное за ко но да
тель ст во, зе мель ное хо зяй ст во, пра во вое ре гу ли ро ва ние.

Yessekeyeva A.A.

Some of the legal regulation of 
land relations in the Republic of 

Kazakhstan

Land Law of Kazakhstan – one of the fastest growing areas of law. 
Trends, the dynamics of land legislation reflect the legal and political will, 
conceptual approaches of power on the land issue and, ultimately, are 
the legal expression of objective processes in the land sector. Conceptual 
foundations of modern land – legal policy defined by the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan dated August 30, 1995, based on scientific 
analysis of legislation the author reveals the specific features of the legisla
tive provision of land law in modern Kazakhstan. From the standpoint of 
the stability of society, sustained and sustainable development of the land 
issue is not only socioeconomic but also a special political significance. 
On this basis, providing quality and effective legal regulation remains 
quite urgent task of jurisprudence and legal policy. 

Land law has always occupied a special place in the legal system, but 
in the context of increasing the scale of economic turnover of land, involv
ing land and land rights in the sphere of the market, its socio – regulatory 
value increases.

Key words: land, land law, land law, land management, legal regula
tion.

Есе кеева А.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
жер қа ты нас та рын құ қық тық 
рет теу дің кей бір мә се ле ле рі

ҚР жер құ қы ғы – ди на ми ка лық құ қық са ла сы дам уын ың та рал ған 
бір тү рі. Жер мә се ле ле рі бо йын ша тұ жы рым да ма лық тұр ғы дан жер 
заң на ма ла ры ның да му ди на ми ка сы, тен ден цияла ры саясиқұ қық тық 
ер кін дік ті бей не лей ді, қо ры тын ды сын да жер са ла сын да объек тив ті 
про цес тер дің заң ды ма ңыз ды лы ғы на мән бе рі ле ді. 1995 жыл ғы 30 
та мыз да ғы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту циясын да қа зір гі жер 
– құ қық тық саяси тұ жы рым да ма лық не гі зі ай қын дал ған. Жер мә се
ле ле рін да мы ту дың үде ме лі гі мен тұ рақ ты лы ғы, тек қа на әлеу мет тік
эко но ми ка лық ға на емес, бі рақ қо ғам да ғы тұ рақ ты лық ты қам та ма
сыз ету тұр ғы сы нан саяси мә ні ерек ше. Яғ ни, бұл де ге ні міз құ қық тық 
рет теу дің тиім ді лі гі мен са па лы лы ғын қам та ма сыз ету де гі құ қық тық 
сая сат пен құ қық тық ғы лым ның өзек ті мін дет те рі нің ау қым ды лы ғы 
бо лып қа ла бе ре ді. Құ қық жүйе сін де жер құ қы ғы әр дайым ерек ше 
орын ала ды, бі рақ жер дің ша ру ашы лық айна лы мы кө ле мін кү шейту 
шар тын да, на рық са ла сын да жер ге құ қық пен жер ді иге ру, оның 
әлеу мет тік – рет теу ші мә ні өсу де. 

Түйін сөз дер: жер, жер құ қы ғы, жер заң на ма ла ры, ша ру ашы лық 
жер, құ қық тық рет теу.
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Же ла тель ная и не же ла тель ная сте пень вме ша тель ст ва го су-
да рс тва в эко но ми ку своей ст ра ны дав но яв ляет ся пред ме том 
ожив лен ных дис кус сий прак ти чес ки во всех ст ра нах ми ра. В 
СССР борь ба мне ний по это му пред ме ту бы ла во мно гом отв-
ле чен ным за ня тием. При гос подс тве в СССР пла но вой эко но-
ми ки, мо но по лии го су да рс тва на зем лю и поч ти на все средс тва 
произ во дс тва и в ус ло виях зап ре та част но го предп ри ни ма тель-
ст ва ры ноч ные от но ше ния вооб ще и ры ноч ные обо ро ты с зем-
лей в част нос ти не толь ко не поощ ря лись, но в боль шинс тве 
слу чаев бы ли пря мо про ти во за кон ны.

С по зи ций обес пе че ния ста биль ности в об ще ст ве, пос ту па-
тель но го и ус той чи во го раз ви тия зе мель ный воп рос имеет не 
толь ко со ци ально-эко но ми чес кое, но и осо бое по ли ти чес кое 
зна че ние. Ис хо дя из это го, обес пе че ние ка че ст вен но го и эф-
фек тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния про дол жает ос та вать ся 
дос та точ но ак ту аль ной за да чей пра во вой нау ки и пра во вой по-
ли ти ки. Зе мель ное пра во всег да за ни ма ло осо бое мес то в сис-
те ме пра ва, но в ус ло виях уси ле ния масш та бов хо зяй ст вен но го 
обо ро та зе мель, вов ле че ния зе мель и зе мель ных прав в сфе ру 
рын ка, его со ци ально-ре гу ля тив ное зна че ние воз рас тает [1].

Зе мель ное за ко но да тель ст во Ка за х стана раз ви вает ся дос-
та точ но ди на мич но. Ре фор мы в эко но ми ке, пе ре ход к но вой 
сис те ме иму ще ст вен ных от но ше ний, из ме не ние ре жи ма обо-
ро та зе мель при ве ли к необ хо ди мос ти су ще ст вен но го об нов ле-
ния всей сис те мы зе мель но го за ко но да тель ст ва. За го ды не за-
ви си мос ти бы ли при ня ты – ЗК РК от 16 нояб ря 1990 г., Указ 
«О зем ле» от 22 де каб ря 1995 г., За кон «О зем ле» от 24 ян ва ря 
2001 г., ЗК от 20 июня 2003 г. [1, с.72-84]. Зе мель ное за ко но-
да тель ст во РК в своем раз ви тии прош ло 4 эта па. В ос но ве де-
ле ния на эта пы ле жит функ цио наль но-це ле вая нап рав лен ность 
ос нов ных нор ма тив но-пра во вых ак тов по клю че вым воп ро сам 
зе мель ных преоб ра зо ва ний. Пер вый этап (1990–1993 гг.) ха-
рак те ри зует ся оформ ле нием по ли ти ко-пра во вых ос нов но во го 
зе мель но го ст роя РК на ос но ве ЗК РК от 16 нояб ря 1990 г. и 
ука зов Пре зи ден та РК. На вто ром эта пе (1993-1995 гг.) спе ци-
альны ми ука за ми гла вы го су да рс тва зак ла ды вают ся нор ма тив-
ные ос но вы на ча ла ры ноч ных зе мель ных преоб ра зо ва ний: зак-
реп ляют ся прин ци пы ус той чи вос ти и ры ноч но го обо ро та пра ва 

НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ 
ПРА ВО ВО ГО  

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ  
ЗЕ МЕЛЬ НЫХ  

ОТ НО ШЕ НИЙ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  

КА ЗА ХС ТАН
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зем ле поль зо ва ния, пра во вые ос но вы пе ре хо да к 
то вар но му не го су дарст вен но му сель ско хо зяй-
ст вен но му произ во дс тву на ры ноч ных на ча лах. 
Тре тий этап свя зан с Конс ти ту цией РК от 30 ав-
гус та 1995 г. и Ука зом «О зем ле» от 22 де каб ря 
1995 г., яв ляет ся по во рот ным, во мно гом оп ре-
де ляющим в фор ми ро ва нии пра во вых ос нов ры-
ноч ных зе мель ных от но ше ний. Чет вер тый этап 
в ре зуль та те при ня тия За ко на «О зем ле» от 24 
ян ва ря 2001  г., к со жа ле нию, по ло жил на ча ло 
про цес су отс туп ле ния от ря да ры ноч ных и со ци-
аль ных прин ци пов в зе мель но-пра во вом ре гу ли-
ро ва нии [2].

Сов ре мен ный, пя тый этап бе рет свое на ча ло 
с при ня тия ЗК от 20 июня 2003 г. ЗК со дер жит 
прин ци пи альные нов шест ва от но си тель но це-
ло го ря да инс ти ту тов зе мель но го пра ва. Преж де 
все го, вы де ляют ся из ме не ния, свя зан ные с вве-
де нием пра ва част ной собст вен нос ти на сель ско-
хо зяй ст вен ные зем ли, с установ ле нием но вых 
пра во вых па ра мет ров приоб ре те ния, вла де ния, 
поль зо ва ния и рас по ря же ния сель ско хо зяй ст-
вен ны ми зем ля ми. Пе ре ход к рын ку, пот реб-
нос ть вов ле че ния зе мель в граж данс кий обо рот 
при ве ли к необ хо ди мос ти нор ма тив но го зак реп-
ле ния сис те мы вещ ных прав на зем лю. Вещ ные 
пра ва на зем лю вы ра жают иму ще ст вен ный ас-
пект зе мель ных от но ше ний, вк лю чающий раз-
лич ные пра во вые спо со бы реали за ции собст вен-
нос ти, осу ще ст вле ния об ла да ния и воз дейст вия 
на зем лю. Нес мот ря на от су тс твие в преж нем 
зе мель ном за ко но да тель ст ве тер ми на «вещ ное 
пра во», от дель ные ви ды вещ ных прав, как зе-
мель ный сер ви тут в ви де ско топ ро гон ных трасс 
вре мен но го (се зон но го) поль зо ва ния, пра во зем-
ле поль зо ва ния, пра во зем лев ла де ния граж дан, 
крес тьянс ких хо зяй ств бы ли из ве ст ны за ко но да-
тель ст ву еще с со ве тс ких вре мен [3].

Этот ос но во по ла гаю щий нор ма тив но-пра во-
вой акт не уст ра няет не дос тат ки, отс туп ле ния, 
а по ря ду по зи ций, наобо рот, еще бо лее ухуд-
шил преж ние па ра мет ры пра во во го ре гу ли ро-
ва ния. Но в це лом, ес ли обоб щить ре зуль та ты 
 станов ле ния и раз ви тия зе мель но го за ко но да-
тель ст ва, то мож но ут ве рж дать, что соз да на пра-
виль ная в своем стерж не вом нап рав ле нии пра-
во вая ос но ва ры ноч ных зе мель ных от но ше ний. 
При этом мож но го во рить о ре цеп ции (ли бо пов-
то ре нии в си лу сходс тв со ци ально-эко но ми чес-
ких ус ло вий и пред по сы лок ре форм) в ка за хс-
танс ком зе мель ном и аг рар ном пра ве ос нов ных 
под хо дов и по ло же ний вос точ но-ев ро пейс кой 
докт ри ны пра во во го обес пе че ния зе мель ной ре-
фор мы.

Сле дует осо бо вы де лить про цес суаль ный ас-
пект реали за ции зе мель ных прав, выс ту пающий 
клю че вым фак то ром в  станов ле нии зе мель ных 
пра во от но ше ний, обес пе че нии его со ци аль ной 
ориен ти ро ван нос ти. Меж ду тем, про цесс приоб-
ре те ния зе мель ных прав стал ки вает ся с серь ез-
ны ми не дос тат ка ми, на чи ная со ста дии уче та и 
расс мот ре ния об ра ще ний суб ъек тов о вы де ле-
нии зе мель ных участ ков: ос тав ле ние об ра ще-
ний и хо да тай ств без расс мот ре ний; на ру ше ние 
сро ков расс мот ре ния, тре бо ва ний обя за тель ной 
ре ги ст ра ции об ра ще ний. В пра во соз на нии суб ъ - 
ек тов зе мель ных пра во от но ше ний сфор ми ро-
ва лось пре ду беж де ние о кор руп ци он ном ха рак-
те ре зе мель ных от но ше ний. Поэто му не ред ко 
суб ъек ты при осу ще ст вле нии своих зе мель ных 
прав кор рек ти руют свои дей ст вия, ис хо дя из 
пре зу мп ции кор руп ци он нос ти зе мель ных уп рав-
лен чес ких, рас по ря ди тель ных дей ст вий. Уже са-
мо по се бе из ло жен ное соз дает бла гоп рият ный 
фон для кор руп ци он ных пра во на ру ше ний в зе-
мель ной сфе ре. Ес ли го во рить об уп рав лен чес-
ком ас пек те, то глав ное про ти во ре чие в сис те-
ме го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния зе мель ных 
от но ше ний сос тоит в том, что неиз беж ная спе-
ци али за ция ор га нов уп рав ле ния не соп ро вож-
дает ся на де ле нием их соот ве тс твующи ми пол-
но мо чиями и чет ким разг ра ни че нием функ ций. 
Не обес пе чен функ цио наль ный ба ланс меж ду 
ст рук ту ра ми сис те мы уп рав ле ния, ис хо дя из це-
лей, за дач, ха рак те ра дея тель ности взаимо дей-
ст вую щих ст рук тур. Не до кон ца реали зо ван 
прин цип не за ви си мос ти конт роль но-над зор ных 
функ ций от ис пол ни тель но го ор га на.

Из ло жен ная пра во вая си ту ация уси ли вает ве-
роят нос ть кор руп ци он ных прояв ле ний в про цес-
се рас по ря же ния и при ва ти за ции сель ско хо зяй-
ст вен но го зе мель но го фон да. Под прик ры тием 
за щи ты и реали за ции пуб лич ных ин те ре сов до-
пус кает ся не пос ле до ва тель ность в га ран ти ро ва-
нии пол но го объема прав и иму ще ст вен ных ин-
те ре сов собст вен ни ка (зем ле поль зо ва те ля). Здесь 
об на ру жи вает ся со ци ально-несп ра вед ли вая, и 
по то му ме то до ло ги чес ки ущерб ная нор ма тив ная 
конст рук ция: «обес пе че ние пуб лич но го ин те ре-
са пос редст вом ущем ле ния част но го ин те ре са». 
За бы вает ся, что лю бой пуб лич ный ин те рес, в ко-
неч ном ито ге, выс ту пает воп ло ще нием част но го 
ин те ре са. В за ко но да тель ст ве прос мат ри вает ся 
не дос та точ ная пос ле до ва тель ность прин ци пам 
част ной собст вен нос ти. ЗК, с од ной сто ро ны, 
су ще ст вен но рас ши рил гра ни цы пра ва част ной 
собст вен нос ти, с дру гой – зна чи тель но ос ла бил 
га ран тии его эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и 
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за щи ты. «Усе чен ная» конст рук ция пра ва част ной 
собст вен нос ти вы хо ла щи вает сущ ность собст-
вен нос ти – воз мож нос ть рас по ря же ния объек том 
собст вен нос ти. Она не сог ла сует ся так же с пра-
вом на сп ра вед ли вую ком пен са цию [4].

Пос ле до ва тель ное при ме не ние ры ноч ных 
ме ха низ мов, за иск лю че нием ог ра ни че ний со-
ци аль ной нап рав лен нос ти, сле дует оп ре де лить 
в ка че ст ве конст рук цион ной ос но вы воз ник но-
ве ния, из ме не ния и прек ра ще ния пра ва част ной 
собст вен нос ти и не го су дарст вен но го зем ле поль-
зо ва ния.

 Кар кас зе мель но-пра во во го ре гу ли ро ва ния 
дол жен ст роиться на ос но ве ре ше ния ме то до ло-
ги чес кой проб ле мы об на ру же ния и зак реп ле ния 
в кон цеп ту аль ном и за ко но да тель ном по ряд ке 
теоре ти ко-пра во вой мо де ли взаимо дей ст вия ме-
то дов пра во во го ре гу ли ро ва ния. Ис хо дя из об-
щих за ко но мер нос тей пра во во го опос ре до ва ния 
ры ноч ных от но ше ний, прием лем сле дующий 
под ход: ме тод част ноп ра во во го ре гу ли ро ва ния 
в сфе ре зе мель ных от но ше ний дол жен при су тс-
тво вать в той ме ре, в ка кой не по ся гает на фун-
да мен тальные ос но вы зе мель но го ст роя, пуб лич-
ные ин те ре сы суб ъек тов зе мель ных от но ше ний; 
ме тод пуб лич но-пра во во го ре гу ли ро ва ния мо-
жет опос ре до вать зе мель ные от но ше ния в той 
ме ре, в ка кой не на ру шает сущ ность част ноп-
ра во во го опос ре до ва ния зе мель ных от но ше ний, 
его ры ноч ную, иму ще ст вен ную нап рав лен ность. 
Ор га ни за ци он ные ус ло вия для прев ра ще ния 
пра во вой воз мож нос ти в дей ст ви тель ность пра-
ва [5].

На се год няш нем эта пе раз ви тия зе мель но го 
за ко но да тель ст ва нет ни то го, ни дру го го. Дей-
ст вующее зе мель ное за ко но да тель ст во из бе гает 
пос ле до ва тель но го при ме не ния част ноп ра во-
во го ме то да ре гу ли ро ва ния. Од нов ре мен но нет 
и пол но цен но го пуб лич но-пра во во го ре гу ли ро-
ва ния. Мно гие про ти во ре чия, при чи ны, при во-
дя щие к сни же нию со ци аль ной, ре гу ля тив ной 
эф фек тив нос ти зе мель но го за ко но да тель ст ва, 
свя за ны имен но с не ре шен ностью дан ной проб-
ле мы.

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние зе мель ных 
от но ше ний – это сис те ма мер, нап рав лен ных 
на обес пе че ние ра циональ но го и эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния зем ли, ее ох ра ну, восп роиз во дс  - 
тво и по вы ше ние пло до ро дия почв, сох ра не-
ние и соз да ние бла гоп рият ной для лю дей ок ру-
жаю щей сре ды, на за щи ту прав собст вен нос ти, 
вла де ния и поль зо ва ния зем лей пу тем осу ще ст-
вле ния комп лек са ор га ни за ци он ных, пра во вых, 
эко но ми чес ких мер.

С раз ви тием и из ме не нием зе мель ных от но-
ше ний функ ции го су да рс тва так же не стоят на 
мес те – раз ви вают ся, из ме няют ся и со вер шенс-
твуют ся. К при ме ру, не ко то рые функ ции появ-
ляют ся как со вер шен но но вые, не ко то рые мо гут 
вов се от пас ть, из треть их мо жет вы де лить ся ряд 
но вых функ ций и т. д. Го су да рс тво при осу ще ст-
вле нии своей дея тель ности апел ли рует мно же ст-
вом функ ций, при ме няя как от дель но взя тые, так 
и в со во куп нос ти, но на сов ре мен ном эта пе его 
раз ви тия воп рос о ко ли че ст ве (объеме) функ ций 
уже не столь ва жен, как воп рос о клас си фи ка ции 
пос лед них [6].

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан труд но оп ре де лить, 
ка кие ор га ны вы пол няют об щие, спе ци альные 
и дру гие функ ции в эко но ми чес ком, пра во-
вом, ор га ни за ци он ном обес пе че нии ох ра ны, 
ра циональ но го ис поль зо ва ния зем ли, пла ты за 
зем лю. Мы ру ко во дс тво ва лись тра ди ци он ной 
сис те мой, соот ве тс твую щей теории и ду ху го-
су да рст вен ных пра во вых ор га нов. Это за ко но-
да тельные, ис пол ни тель ные и су деб ные ор га ны. 
Конс ти ту ция 1993 го да впер вые ут вер ди ла раз-
де ле ние го су да рст вен ной влас ти на за ко но да-
тельную, ис пол ни тель ную и су деб ную как од ну 
из ос нов конс ти ту ци он но го ст роя. На се год няш-
ний день при ня тие за кон ных конс ти ту ци он ных 
норм ста ло из бав ле нием от ор га ни за ции то та-
ли тар но го го су да рс тва, пост роен но го на ос но ве 
единс тва пар тии и клас со вой идеоло гии. С дру-
гой сто ро ны, раз де ле ние влас ти яв ляет ся объек-
тив но обос но ван ным ме то дом ре гу ли ро ва ния 
со циалис ти чес ких об ще ст вен ных со ци аль ных 
от но ше ний. В Рес пуб ли ке Ка за хс тан раз де ле ние 
влас ти яв ляет ся не прос тым раз де ле нием пол но-
мо чий го су да рст вен ных ор га нов. Каж дая вет вь 
го су да рст вен ной влас ти в своей от рас ли имеет 
вы со кое го су да рст вен ное ру ко во дс тво и не за ви-
си мос ть [7].

На наш взг ляд, упо ря до че ние го су да рст вен-
ных ор га нов, их функ ций яв ляет ся га ран том 
и га ран тией ус пеш но го раз ви тия сре ди них зе-
мель но-пра во вых от но ше ний. Расс мот рим эти 
функ ции.

Пер вое мес то за ни мают за ко но да тель ные ор-
га ны, иг рающие важ ную роль в го су да рст вен но-
пра во вом ме ха низ ме расс мат ри ваемой сис те мы.

При ня тие Зе мель но го ко дек са Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан оз на ме но ва ло со бой ста би ли за цию 
пра во вой ба зы зе мель ных от но ше ний, отк ры ло 
ка че ст вен но но вый этап зе мель ной ре фор мы на 
ба зе го су да рст вен ной и част ной собст вен нос ти на 
зем лю. На ли чие в Зе мель ном ко дек се це лой сис-
те мы норм, зак реп ляющих со ци альные функ ции 
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пра ва собст вен нос ти на зем лю, сви де тель ст вует 
о по тен циаль ных воз мож нос тях но во го ко ди фи-
ци ро ван но го ак та по преоб ра зо ва нию зе мель ных 
от но ше ний без из дер жек со ци ально го ха рак те ра.

Так же Пре зи ден том Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
Н.А. На зар бае вым в Пос ла нии на ро ду Ка за х-
стана «По вы ше ние бла го сос тоя ния граж дан Ка-
за х стана – глав ная цель го су да рст вен ной по ли-
ти ки го су да рс тва» пос тав ле на ст ра те ги чес кая 
цель вхож де ния на ше го го су да рс тва в чис ло 
пя ти де ся ти кон ку рен тос по соб ных ст ран ми ра, 
мо дер ни за ции об ще ст ва и ин но ва ци он но го раз-
ви тия эко но ми ки ст ра ны, рос та бла го сос тоя ния 
всех граж дан ст ра ны.

Од на ко нель зя не сог ла сить ся с мне нием 
А.Х. Хад жиева, ко то рый под чер ки вает не дос-
та точ ность пол но мо чий Агент ства для осу ще-
ст вле нии воз ло жен ных на не го функ ций по 
про ве де нию зе мель ной по ли ти ки го су да рс тва. 
Пол но мо чия уре за ны в поль зу мест ных ис пол-
ни тель ных ор га нов. В этом убеж дает срав ни-
тель ный ана лиз норм ст. 14 ЗК, По ло же ния об 
Агент стве от 14 ян ва ря 2005 го да, с од ной сто ро-
ны, и ст. 14-1, 16 ЗК – с дру гой.

Так же от су тс твие еди но го ка да ст ра, вк лю-
чающе го в се бя зе мель ный и иму ще ст вен ный 
учет, соз дает оп ре де лен ные труд нос ти в фор ми-
ро ва нии еди но го го су да рст вен но го ин фор ма ци-
он но го ре сур са по объек там зе мель но-иму ще ст-
вен но го комп лек са, соз да нии ус ло вий вве де ния 
еди но го на ло га на нед ви жи мос ть и уп ро ще нии 
про це ду ры го су да рст вен ной ре ги ст ра ции нед ви-
жи мо го иму ще ст ва [8].

На се год няш ний мо мент от су тс твуют нор-
ма тив ные пра во вые ак ты, рег ла мен ти рующие 
воп ро сы пла ни ро ва ния и ор га ни за ции тер ри-
то рии, раз ра бот ка ко то рых спо со бс тво ва ла бы 
ра циональ но му ис поль зо ва нию и ох ра не по-
тен циала зе мель ных ре сур сов и поз во ли ла бы 
упо ря до чить осу ще ст вле ние сде лок с зем лей 
(куп ли-про да жи, арен ды, за ло га и т. д.), что 
соот ве тст вен но улуч ши ло бы уро вень го су да-
рст вен но го ре гу ли ро ва ния рын ка зем ли. 

В то же вре мя про ве ден ная про вер ка ука зы-
вает на неу дов лет во ри тель ное сос тоя ние ра бот 
по мо ни то рин гу зе мель в рес пуб ли ке. Тер ри то-
ри ально-зо наль ная сеть ста ционар ных пунк тов 
наб лю де ний соз да на не пол ностью и ох ва ты вает 
не все поч вен ные раз но вид нос ти. Наб лю де ния 
ве дут ся не ре гу ляр но, на ру шают ся тре бо ва ния 
по пе риодич нос ти наб лю де ний, не всег да вы-
пол няет ся весь комп лекс необ хо ди мых ра бот. 
Прак ти чес ки от су тс твует ве де ние мо ни то рин га 
на при род ных кор мо вых угодьях рес пуб ли ки.

Вне еди ной сис те мы мо ни то рин га зе мель 
ока за лась ин фор ма ция о сос тоя нии зе мель, по-
лу чаемая при ве де нии мо ни то рин га дру ги ми 
ве до мс тва ми, в част нос ти Ми нис терст вом сель-
ско го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан и Ми нис-
терст вом ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан.

Кро ме то го, в соот ве тс твии с при ро до ох-
ран ным за ко но да тель ст вом в рес пуб ли ке про-
во дит ся произ во дст вен ный мо ни то ринг зе мель. 
Ука зан ный вид мо ни то рин га осу ще ст вляет ся 
юри ди чес ки ми ли ца ми – при ро до поль зо ва те ля-
ми, ко то ры ми по лу чен ные дан ные не предс тав-
ляют ся в Агент ство для ве де ния еди но го мо ни-
то рин га зе мель.

Раз ра бо тан ные науч ные обос но ва ния прин-
ци пов, за дач, сос та ва и со дер жа ния пра во во го, 
фис кально го, а так же мно го це ле во го зе мель но-
го ка да ст ра бы ли пре дус мот ре ны в кон цеп ции 
раз ви тия науч но-ме то ди чес ких ос нов мо ни то-
рин га и уп рав ле ния зе мель ны ми ре сур са ми, но 
Агент ст вом в установ лен ном за ко но да тель ст вом 
по ряд ке не ут ве рж де ны и не сог ла со ва ны с дру-
ги ми заин те ре со ван ны ми го су да рст вен ны ми ор-
га на ми.

От су тс твие еди но го ка да ст ра, вк лю чающе го 
в се бя зе мель ный и иму ще ст вен ный учет, соз-
дает оп ре де лен ные труд нос ти по фор ми ро ва нию 
еди но го го су да рст вен но го ин фор ма ци он но го 
ре сур са по объек там зе мель но-иму ще ст вен но го 
комп лек са.

По вы ше ние ка че ст ва уров ня го су да рст вен-
но го ре гу ли ро ва ния рын ка зем ли в не ма лой сте-
пе ни за ви сит и от установ ле ния всех ви дов пла-
те жей за зем лю в за ви си мос ти от ее ка да ст ро вой 
стои мос ти, что долж но обес пе чить оп ти ми за цию 
на ло го об ло же ния и арен ды, усо вер шенс тво вать 
и уп рос тить сис те му за ло го вых опе ра ций и по-
вы сить дей ст вен ность го су да рст вен но го ре гу ли-
ро ва ния обо ро та зе мель.

Под во дя итог ска зан но му, сле дует от ме тить, 
что в ны неш нем зе мель ном за ко но да тель ст ве 
на ме ти лась тен ден ция к от ра же нию спе ци фи ки 
уп рав ле ния зе мель ны ми от но ше ниями. Зем ля – 
это не толь ко объект нед ви жи мос ти, но и важ-
ней ший при род ный ре сурс, ко то рый необ хо ди-
мо ис поль зо вать с ве ли чай шей ос то рож ностью, 
что обус лов ли вает как воз мож ные ог ра ни че ния 
зе мель но го обо ро та и под чи не ния его оп ре де-
лен ным пра ви лам, так и установ ле ние жест ких 
норм, ре гу ли рую щих ис поль зо ва ние это го ви да 
нед ви жи мос ти [9].

Круг го су да рст вен ных ор га нов, яв ляющих-
ся суб ъек та ми уп рав лен чес ких от но ше ний в 
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зе мель ной сфе ре, не ис чер пы вает ся вы ше пе ре-
чис лен ны ми ор га на ми. Мож но сог ла сить ся с 
мне нием А.Х. Хад жиева: «В ши ро ком смыс ле 
суб ъек та ми уп рав ле ния зе мель ных от но ше ний 
выс ту пают все ор га ны го су да рс тва, на де лен ные 
за ко но да тель ны ми, ис пол ни тель но-рас по ря ди-

тель ны ми, конт роль но-над зор ны ми и пра воп ри-
ме ни тель ны ми пол но мо чиями. Сте пень и фор-
мы их учас тия в уп рав ле нии зе мель ным фон дом 
су ще ст вен но раз ли чают ся, нап ря мую за ви сят от 
ха рак те ра и конк рет ных ас пек тов ре гу ли ро ва ния 
зе мель ных от но ше ний». 
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Эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті  
қам та ма сыз ету дің  
не гіз гі қа ғи дат та ры

Ма қа ла да эко ло гиялық қа уіп сіз дік қа ғи да ла ры ның тү сі ні гі не 
жә не түр ле рі не аса мән бе рі ліп, ке ңі рек си пат та ма бе ріл ген. Зерт
теу ба ры сын да қол да ныс та ғы эко ло гиялық қа уіп сіз дік қа ғи да ла ры на 
са лыс тыр ма лы тал дау жа сал ған. Со ны мен қа тар, мем ле кет тік эко ло
гиялық қа уіп сіз дік дам уын ың қа ғи дат та ры баян да ла ды. Ма қа ла да 
эко ло гиялық қа уіп сіз дік қа ғи да ла ры ның қа зір гі қо ғам да ғы ма ңыз ды
лы ғы анық тал ған. Зерт теу ба ры сын да әлі де эко ло гиялық қа уіп сіз дік 
қа ғи да ла ры ның зерт теу қа жет ті лі гі ту ра лы жақ сы ұсы ныс тар жа сал
ған.

Тү йін  сөз дер: эко ло гиялық құ қық, эко ло гиялық қа уіп сіз дік, қор
ша ған ор та ны қор ғау, прин цип, қо лай лы қор ша ған ор та.

Сhukenova Zh.S., Saniazova E.K.

The basic principles of 
environmental safety

The paper gives a detailed characteristic of the principles of environ
mental safety. The study established the importance of environmental 
safety principles for modern society. As well as a thorough analysis and 
proposed a union of some of the principles of environmental safety.

Key words: ecologal law, ecological safety,envivonmental 
protection,principle.
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Ос нов ные прин ци пы  
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти

В статье дана раз вер ну тая ха рак те рис ти ка прин ци пов эко ло ги
чес кой бе зо пас нос ти. В хо де исс ле до ва ния установ ле на важ ность 
прин ци пов эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти для сов ре мен но го об ще ст ва, 
про ве ден тща тель ный ана лиз и пред ло же но объеди не ние не ко то рых 
прин ци пов эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти.

Клю че вые сло ва: эко ло ги чес кое пра во, эко ло ги чес кая бе зо пас
ность, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, прин цип, ох ра на ок ру жаю щей 
сре ды.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 1995 жы лы қа был дан ған 
Конс ти ту циясы адам ның өмір сү руі мен ден сау лы ғы на қо лай-
лы айна ла да ғы ор та ны қор ғауды мақ сат етіп қояты нын, сон дай-
ақ Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аза мат та ры та би ғат ты сақ тау-
ға жә не та би ғат бай лық та ры на ұқып ты қа рауға мін дет ті еке нін 
паш ет ті. Конс ти ту цияның осы ере же ле рі елі міз дің эко ло гиялық 
заң да рын да мы ту ға құ қық тық не гіз жа са ды [1].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Конс ти ту циясы ның ере же ле-
рі не сәй кес, Қа зақ стан да Эко ло гиялық қа уіп сіз дік тұ жы рым-
да ма сы әзір лен ді, он да эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз 
ету дің не гіз ге алы на тын прин цип те рі, ст ра те гиялық мақ сат та-
ры, мін дет те рі мен ба сым ба ғыт та ры кө рі ніс тап қан -ды. Еге мен 
Қа зақ стан ның, қа зір гі осы за ман ғы құ қы ғын да құ қық тың әр бір 
са ла сы үшін құ қық тық прин цип тер дің өз жүйесі нің бо луы си-
пат ты бо ла ды. Құ қық са ла сы ның прин цип те рі мен не гі зін бас-
шы лық қа ала тын ере же лер та ны ла ды, олар ға сәй кес бел гі лі 
бір қо ғам дық қа ты нас тар рет те ле ді. Бұл Қа зақ стан ның жал пы 
құ қық тық прин цип те рі нің қол да нылуын  те ріс ке шы ғар майды, 
бұл прин цип тер рес пуб ли ка Конс ти ту циясын да баян ды етіл-
ген – бұл із гі лік шіл дік, құ қық тық мем ле кет тің, ха лық би лі гі нің, 
заң ды лық тың, жа риялы лық тың, аза мат тар дың тең құ қы лы ғы 
жә не т.б. прин цип те рі. Ал біз дің зер де леуі міз дің мә ні эко ло-
гиялық құ қық тың, ай рық ша прин цип те рі бо лып та бы ла ды.

Құ қық са ла сы ның прин цип те рі нің заң на ма да баян ды еті-
луі заң ды құ бы лыс не ме се эко ло гиялық құ қық тық тә жі ри бе ні 
тал дау нә ти же сін де анық та луы да мүм кін. Эко ло гиялық құ қық 
прин цип те рі жүйе сін анық тау дың күр де лі лі гі олар дың са на л - 
у ан ды ғын да бо лып та бы ла ды. Қан дай да бір нақ ты эко ло гиялық 
құ қық қа ты на сы нан (мы са лы, кө мір су те гі пай да лы қа зын ды ла-
рын өн ді ру ке зін де) біз жал пы эко ло гиялық құ қық прин цип-
те рі нің жер жә не тау құ қы ғы ның прин цип те рі мен ас тас уын  
ұшы ра та мыз. Ал эко ло гия лық құ қық тың әр бір кі ші са ла сын да 
(жер, тау, су жә не т.б. са ла ла ры на) құ қық тық прин цип тер дің 
өз жүйесі мен эко ло гиялық-құ қық тық прин цип тер дің жал пы 
жүйесі сәй кес ке ле ді.

«Прин цип» (қа ғи дат) тер ми ні ла тын ның сө зі – «бас тау, 
не гіз» де ген ді біл ді ре ді. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Эко ло-
гиялық ко дек сі нің 5-ба бын да осы прин цип тер ту ра лы бы лай де-

ЭКО ЛО ГИЯЛЫҚ  
ҚА УІП СІЗ ДІК ТІ  

ҚАМ ТА МА СЫЗ ЕТУ ДІҢ 
НЕ ГІЗ ГІ ҚА ҒИ ДАТ ТА РЫ
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Эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету дің не гіз гі қа ғи дат та ры

лін ген: «Қор ша ған ор та ны қор ғау мен та би ғат ты 
ұтым ды пай да ла ну мы на прин цип тер не гі зін де 
жү зе ге асы ры ла ды»: 

– Адам ның өмipi мен ден сау лы ғын қор ғау-
дың ба сым ды ғы, ха лық тың өмipi, ең бе гі мен де-
ма лы сы үшін қо лай лы қор ша ған ор та ны сақ тау 
жә не қал пы на кел ті ру;

– Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның на рық тық 
қа ты нас тар жағ да йын да тұ рақ ты да му ға кө шуі, 
адам дар дың қа зір гі жә не бо ла шақ ұр пақ та ры-
ның са лауат ты жә не қо лай лы қор ша ған ор та ға 
де ген қа жет те рін қа на ғат тан ды ру мақ са тын да 
қор ша ған ор та ның әлеу мет тік-эко но ми ка лық, 
мін дет те рі мен проб ле ма ла рын тең дес ті ре оты-
рып ше шу;

– эко ло гиялық жағ дайы қо лай сыз ай мақ тар-
да ғы эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету 
жә не бұ зыл ған та би ғи эко ло гиялық жүйе лер ді 
қал пы на кел ті ру;

– та би ғи ре су рс тар ды ұтым ды пай да ла ну 
жә не мо лық ты ру, та би ғат ты пай да лан ға ны үшін 
ке зең-ке зең мен ақы тө леуді ен гі зу жә не қор ша-
ған ор та ны қор ғауға эко но ми ка лық жа ғы нан ын-
та лан ды ру ды ен гі зу;

– биоло гиялық ал уан  түр лі лік ті жә не эко ло-
гиялық, ғы лы ми жә не мә де ни жа ғы нан ерек ше 
ма ңы зы бар қор ша ған ор та объек ті ле рін сақ тау-
ды қам та ма сыз ету;

– қор ша ған ор та ны қор ғау ту ра лы заң дар ды 
мем ле кет тік рет теу мен мем ле кет тік ба қы лау, 
олар ды бұз ға ны үшін жа уап кер ші лік тің ымы ра-
сыз ды ғы;

– қор ша ған ор та ға нұс қан кел ті ру ге жол бер-
меу, қор ша ған ор та ға ық пал ету мүм кін ді гін ба-
ға лау;

– ха лық тың, қо ғам дық, бір лес тік тер мен 
жер гі лік ті өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры ның қор-
ша ған ор та ны қор ғау са ла сы на бел сен ді түр де 
жә не де мок ра тиялық жол мен қа ты суы;

– ха лы қа ра лық, құ қық не гі зін де қор ша ған 
ор та ны қор ғау са ла сын да ғы ха лы қа ра лық, ын-
ты мақ тас тық прин цип те рін сақ тау не гі зін де жү-
зе ге асы ры ла ды [2].

Жо ға ры да кел ті ріл ген прин цип тер дің мән-ма-
ғы на сын тө мен де гі дей маз мұн дап қа рас тыр сақ.

Бі рін ші прин ци пі, адам ның өмі рі мен ден-
сау лы ғын қор ғау прин ци пі – адам ның өмі рі үшін 
қо лай лы қор ша ған та би ғи ор та ны қам та ма сыз 
ету эко ло гиялық заң на ма ның өзек ті мә ні, та би-
ғат пен қо ғам ның ара сын да ғы қо ғам дық қа ты-
нас тар дың бү кіл ке ше нін құ қық тық рет теу үшін 
не гіз бо лып та бы ла ды. Бұл прин цип мы на дай 
тү сі нік бе ре ді: мем ле кет өзі нің та би ғат пен қа ты-
на сын адам қыз ме ті адам ның өзі нің ден сау лы ғы 

мен өмі рі не зиян кел тір меуі үшін, бұл өза ра қа-
ты нас адам үшін қо лай лы жағ дай лар жа сайт ын-
дай етіп құ ру ға тиіс, сон дық тан атап айт қан да, 
осы мақ сат қа бар лық эко ло гиялық қа ты нас тар 
ба ғын ды ры лу ға тиіс [3]. Өз ке зе гін де, қaзipгi 
шын дық қор ша ған та би ғи ор та ның ла стануы нә-
ти же сін де эко ло гиялық апат тар дың, жап пай ула-
ну лар дың, биоло гиялық жа ңа бел гі лер дің пай да 
болуын ың жә не қы ры лу дың та лай мы сал да рын 
кел ті ре ді, бұл адам ден сау лы ғы мен өмі рі не төн-
ген қа тер фак ті сін то лық рас тайды.

Екін ші прин цип, әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
мін дет тер мен қор ша ған ор та проб ле ма ла рын 
тең дес ті ре оты рып ше шу прин ци пі – эко ло-
гиялық мүд де лер дің ба сым ды ғы жағ да йын да 
ғы лы ми не гіз дел ген қо ғам ның эко но ми ка лық 
мүд де ле рін эко ло гиялық мүд де лер мен ұш тас-
ты ру ды орын дау мен қам та ма сыз еті ле ді. Мы са-
лы, қо ғам ның эко но ми ка лық мүд де ле рі та би ғи 
ре су рс тар ды пай да ла ну са ла сын да анық та ла ды, 
сон дық тан бұл ара да бiз қо ғам ның та би ғат қа 
пәр мен ді ық па лын кө ре міз. Со ны мен бipre, та-
би ғат та адам ның ық па лы на да пәр мен ді түр де 
жа уап  бе ре ді, бұл рет те осы та би ғат та оны өмip 
жағ дайла ры нан айыра ды. Біз адам зат та би ғат ты, 
де мек өзін де қор ғай оты рып, өзі нің эко ло гиялық 
мүд де ле рін қа лай құ ра ты нын кө ре міз. Бұл орай-
да оның қыз ме ті біз зерт те ген адам ның тір ші лік 
ету жағ дайла рын сақ тау прин ци пі не не гіз де ле ді. 
Адам зат тың та би ғат қа ен жар қа рау жай-кү йін де 
бо лу ға мүм кін ді гі жоқ. Сон дық тан қо ғам өзі нің 
эко но ми ка лық жә не эко ло гиялық мүд де ле рін 
ұш тас ты руы ке рек, бұл орай да соң ғы сы әман да 
ба сым рөл ат қа ру ға тиіс. Со ны мен бipгe, эко ло-
гиялық заң на ма осы прин цип ті көр се те оты рып, 
та би ғат ре су рс та рын қор ғау жө нін де гі нор ма-
лар ға ба ғын ды рып, осы ре су рс тар ды пай да ла ну 
жө нін де гі өз нор ма сы на ие бо ла ды, сөйт іп олар-
ды тәуел ді лік жағ да йына қояды.

Қо лай сыз эко ло гиялық жағ дайда ғы ау мақ-
тар да эко ло гиялық ка уіп сіз дік ті қам та ма сыз 
ету прин ци пі, біз дің ойы мыз ша, не ғұр лым мә-
лім де ме лі си пат ала ды. Әри не, эко ло гиялық 
қа ты нас тар суб ъек ті ле рі нің қыз ме ті осы прин-
цип ке сәй кес құ ры лу ға тиіс, мем ле кет өзі нің 
ба қы лаушы лық рө лін жү зе ге асы ра ды; Эко ло-
гиялық заң на ма жүйе сін де осы прин цип ті орын-
дау ды қам та ма сыз ете тін нор ма лар бар. Алай да, 
осы ған қа ра мас тан, эко ло гиялық қа уіп сіз дік-
ті қам та ма сыз ету прин ци пі мә лім де ме лі, өйт-
ке ні тек осы прин цип ке тән құ қық тық жү зе ге 
асы ру те ті гі жоқ. Сон дық тан да бұл прин цип ті 
эко ло гиялық заң ды лық прин цип те рі нің жал пы 
жүйесі нен бө лек қа рас ты ра ды.
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Та би ғат ты пай да лан ға ны үшін ақы тө леуді 
ке зең-ке зе ңі мен eнгі зу прин ци пі мен қор ша ған 
ор та ны қор ғауды эко но ми ка лық жа ғы нан ын та-
лан ды ру ды ен гі зу рес пуб ли ка да на рық тық қа ты-
нас тар ды қа лып тас ты ру ға сәй кес ке ле ді.

Бү гін гі таң да біз мы на ны кө ріп отыр мыз: 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы қа зір гі эко но-
ми ка лық қа ты нас тар та би ғат ре су рс та рын пай-
да ла ну жө нін де тұ тас бір қа тар қа ты нас тар дың 
өмір ге келуін  ту ғы зып отыр, олар дың не гі зі 
тауар-ақ ша си пат та ма ла ры на құ рыл ған. Та би ғат 
ре су рс та рын жал ға алу шарт та ры, жер иеле ну-
ді өмip бойы мұ ра ға алу заң шы ға ру шы ны та-
би ғат пай да ла ну дың те гін ді гі мә се ле сі не өзі нің 
көз қа ра сын қайта қа рауға мәж бүр eттi. Мы на ны 
атап көр се ту ке рек: заң әде биетін де де, ға лым-
дар да та би ғат ты ұтым ды пай да ла ну прин ци пін 
сақ тау дың елеу лі ке пі лі ре тін де ақы лы та би ғат 
пай да ла ну ды ен гі зу ді жақ та ған пі кір ді бар ған са-
йын  жиі айта бас та ды [4].Осы дан жиыр ма жыл 
бұ рын айт ыл ған бұл ға лым дар дың ұсы ныс та ры 
қа зір гі кез де та ма ша ше ші мін тап ты, жер ді, жер 
қой науы мен ор ман дар ды пай да ла ну ға са лық ты 
ен гіз ген кез де та би ғат пай да ла ну шы лар ды та би-
ғат ре су рс та рын аз дап жал ға алу ға мәж бүр ете ді.

Бұл ара да мы на ны атап кет кен жөн: су, жер 
қой науы, ор ман дар бұ рын ғы сын ша тек мем ле-
кет тік мен шік бо лып қа ла ды жә не аза мат тық 
айна лым нан алы на тын бо ла ды.

Жал пы та би ғат пай да ла ну дың те гін ді гі Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы аза мат та ры ның та би ғат-
ты пай да ла ну ға құ қық та ры ның ке пі лі, са лауат ты 
қор ша ған та би ғи ор та ға адам ның конс ти ту циялық 
құ қы ғын баян ды ету бо лып та бы ла ды.

Та би ғат қор ғау тиім ді лі гін арт ты ру ға ба ғыт-
тал ған ша ра лар ды кө тер ме леу прин ци пі де ге ні-
міз та би ғат са па сын сақ тау жө нін де гі та би ғат ты 
пай да ла ну шы лар дың кыз ме тін кө тер ме леу те ті-
гін құ ру де ген сөз. Мы на ны атап көр сет кен жөн: 
заң шы ға ру шы ның осы прин цип ті жа рияла уына 
қа ра мас тан бү гін гі таң да та би ғат қор ғау қыз ме-
тін кө тер ме леу ша ра ла ры ның жүйесі әлі бол са 
да әзір ле не қой ған жоқ. Бұ ры ны рақ та қол да ныл-
ған мо раль дық жә не ма те ри ал дық кө тер ме леу 
ша ра ла ры (сый лық тар тап сы ру, ал ғыс жа риялау, 
қы зыл жа лауша лар жә не т.б.) қа зір қол да ныл-
майды, ал жа ңа ла рын заң шы ға ру шы әлі де жа-
сай қой ған жоқ. Ен гі зіл ген жа ңа эко но ми ка лық 
әдіс тер та би ғат пай да ла ну шы ны оның өзін та би-
ғат қор ғау қыз ме ті мен айна лыс уына мәж бүр етіп 
отыр. Біз дің ойы мыз ша, бұл та би ғат са па сын 
сақ тау дың үл кен ке пі лі.

Биоло гиялық әр ал уан дық пен ерек ше эко-
ло гиялық ма ңы зы бар объек ті лер ді сақ тау ды 

қам та ма сыз ету прин ци пі Қа зақ стан да құ рыл-
ған қо рық тар мен за каз ник тер жүйе сін де жү-
зе ге асы ры ла ды. Олар дың ау мақ та ры ше гін де 
биоло гиялық әр ал уан ды лық тың бар лық өкіл-
де рін сақ тау ға жә не жа ну ар лар мен өсім дік тер-
дің си рек жә не жойы лып ба ра жат қан түр ле рін 
сақ тау ға ба ғыт тал ған ша ра лар жүр гі зі ле ді. Осы 
прин цип ке сәй кес, ке зін де ар найы «Ерек ше қор-
ға ла тын та би ғи ау мақ тар ту ра лы» заң қа был дан-
ған -ды, бі рақ қа зір ҚР Эко ло гиялық Ко дек сі мен 
рет те ле ді.

Әри не, эко ло гиялық заң на ма ның ма ңыз ды 
прин цип те рі нің бipi – қор ша ған та би ғи ор та-
ны қор ғау ту ра лы заң та лап та рын ка таң сақ тау 
прин ци пі, оны бұз ға ны үшін жа уап кер ші лік тің 
ымы ра сыз ды ғы бо лып та бы ла ды. Бұл прин цип 
осы са ла да ғы біз дің мем ле ке ті міз дің құ қық қор-
ғау ор ган да ры ның жал пы қыз ме ті нен шы ға ды.

Қор ша ған та би ғи ор та ға кел ті ре тін за лал-
ды то лық өтеу ді заң шы ға ру шы эко ло гиялық 
қыз мет тің же ке прин ци пі ре тін де бұ рын бө ліп 
көр се те қой ма ған еді. Ал оның маз мұ ны эко ло-
гиялық, заң на ма ны бұз ға ны үшін заң дық жа уап-
кер ші лік прин ци пі ауқы мын да қа рас ты рыл ды, 
он да жа уап кер ші лік түр ле рі нің бі рі та би ғат қа 
кел ті ріл ген за лал ды өтеу ата лып көр се тіл ді. 
Қа зір гі ке зең де за лал ды өтеу те ті гі заң на ма да 
не ғұр лым ег жей-тег жейлі ре сім дел ген; за лал-
ды өтеу дің бір не ше түр ле рі бар. Ерек ше ын та 
қояр лық жайт  мы на да бо лып отыр: за лал ды ма-
те ри ал дық жол мен өтеу мен қа тар эко ло гиялық 
өтеу ге бар ған са йын  кө бі рек мән бе рі лу де. Сон-
дық тан заң дық жа уап кер ші лік прин ци пі нің маз-
мұ ны да өзге ру де, дұры сын айт қа нда за лал ды 
өтеу прин ци пін бө ліп көр се ту дің қа жет ті гі пай-
да бо лу да. Заң шы ға ру шы ке ле сі те зис жа ғы на 
қа рай ойы сып отыр – кі нә лі адам ды жа за лау, 
оған айып пұл са лу не ме се қыл мыс тық жа за ға 
тар ту аз, кі нәлі адам та би ғат қа кел тір ген за лал-
ды өтеуі ке рек.

Қор ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ғы ха-
лық тың, қо ғам дық бір лес тік тер мен жер гі лік ті 
өзін-өзі бас қа ру ор ган да ры ның қа ты су прин ци-
пі бұ рын қол да ныл ған заң на ма да кө рі ні сін тап-
қан бо ла тын. Ол ол ма, осы прин цип ті жү зе ге 
асы ру да то лып жат қан қо ғам дық ұйым дар дың, 
«жа сыл дар» пар тияла ры ның, эко ло гиялық қоз-
ға лыс тар дың, май дан дар мен же ке ле ген аза мат-
тар дың кыз ме тін де та ма ша прак ти ка лық жақ сы 
icтep бол ды. Олар дың осы проб ле ма ны ше шу-
ге қа ты суы әр түр лі ны сан да ғы мен шік кә сі по-
рын да ры ның ша ру ашы лық қыз ме ті не, сон дай-
ақ са лы нып жат қан не ме се жұ мыс icтеп тұр ған 
объек ті лер бо йын ша қо ғам дық эко ло гиялық са-
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Эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету дің не гіз гі қа ғи дат та ры

рап та ма жүр гі зу мүм кін ді гі не қо ғам дық ба қы-
лау ны са нын да жү зе ге асы ры ла ды. Бұл орай да 
эко ло гиялық заң на ма да, ре су рс тық ко де кс тер де 
жә не жал пы эко ло гиялық заң дар да жер гі лік ті 
әкім ші лік те та би ғат ты қор ғау жә не оны ұтым-
ды пай да ла ну жө нін де қо ғам дық ұйым дар мен 
ха лық тың ұсы ныс та рын ба рын ша ес ке ру жүк-
те ле ді.

Соң ғы уа қыт та заң шы ға ру шы та би ғат ты ла с - 
тану дан қор ғау мүм кін ді гін нақ ты ба ға лай ке-
ліп, бел гі лі бір тең ге рім ор на ту жо лы мен жү-
ріп отыр, бұл жағ дайда адам дар дың ден сау лы-
ғы мен қор ша ған ор та ға зиян ды әсер ет пейт ін 
та би ғат қа ант ро по ген дік ық пал ету ге жол бе-
рі лу де. Осы тең ге рім ді рет теу та би ғи объек-
ті лер ге зиян ды ық пал ету дің бел гі лі бip нор-
ма тив те рін бел гі леу кө ме гі мен мүм кін бо лып 
отыр, мұ ның өзі құ қық тық түр ге тех ни ка лық 
көр сет кіш тер ді ен гі зу про це сі бо лып та бы-
ла ды, олар ды заң на ма лық нор ма лар тү рін де 
ре сім деу. Бел гі лі бip та би ғи тең ге рім ді бел гі-
леу үшін тех ни ка лық көр сет кіш тер ді қол да ну, 
адам дар дың өмі рі үшін қо лай лы жағ дай лар ды 
сақ тай оты рып жа ғым сыз ық пал ды бір кел кі 
ету қор ша ған ор та ны стан дарт тау мен нор ма-
лау прин ци пі нің маз мұ ны бо лып та бы ла ды. 
Бұл прин цип не гіз гі эко ло гиялық заң да баян-
ды етіл ме ген, бі рақ ол заң ға тәуел ді ак ті лер де 
ке ңі нен кө рі ніс тап қан.

Та би ғат са па сы ның нор ма тив те рін не ме се 
стан дарт та рын қол да ну дың осы стан дарт тар ды 
қол дан бай та би ғат тың ла стану дең ге йін  анық тау 
мүм кін бол майт ын та би ғи объек ті лер үшін ерек-
ше ма ңы зы бар. Мы са лы, су не ме се ауа. Қол да-
ныс та ғы заң на ма да та би ғат ты нор ма тив тен тыс 
пай да лан ға ны жә не лас та ға ны үшін айып пұл 
тө лем де рін бел гі леу ар қы лы ша ру ашы лық қыз-
ме тін нор ма лау прин ци пін жү зе ге асы ру те ті гі 
жа сал ған.

Эко ло гиялық проб ле ма ны ше шу үшін қор-
ша ған ор та ны қор ғау са ла сын да ха лы қа ра лық 
ын ты мақ тас тық прин ци пін қол да ну дың зор ма-
ңы зы бар. Шын мә нін де, эко ло гиялық тұр ғы да 
мем ле кет тік ше ка ра лар ды бел гі леу же ке ле ген 
мем ле кет ті жал пы ға лам шар лық си па ты бар 
эко ло гиялық проб ле ма дан бо са та қой май ды. 
Бұл ара да қо ғам да ғы идеоло гияның, әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық жүйеде гі өз ге ше лік тің ма ңы-
зы бол майды. Эко ло гиялық проб ле ма бар лы ғы 
үшін бір дей, сон дық тан оны ше шу дің тиім ді лі гі 
әлем дік қауым дас тық тың бар лық суб ъек ті ле рі-
нің бір лес кен күш-жі ге рі, осы ба ғыт та ғы ха лы-
қа ра лық ын ты мақ тас тық ты да мы ту жағ да йын-
да ға на мүм кін бо ла ды. Бұл прин цип ті жү зе ге 

асы ру дың құ қық тық те ті гі ха лы қа ра лық-құ қық-
тық ак ті лер ді қа был дау ар қы лы қам та ма сыз еті-
ле ді, ал олар дың не гі зін де эко ло гиялық ұлт тық 
құ қық тық ак ті ле рін әзір леу мен қа был дау жүр-
гі зі ле ді.

 Мем ле кет тің эко ло гиялық қа уіп сіз дік да муы 
мы на дай қа ғи дат тар ға не гіз де ле ді:

– та би ғи ре су рс тар ды пай да ла ну дың эко ло-
гиялық мүм кін ді шек те рін ай кын дайт ын жә не 
қор ша ған ор та ны са па лы тең гер ме лі бас қа ру ды 
қам та ма сыз ете тін шек теу лер дің, нор ма тив тер-
дің жә не ша ру ашы лық әрі өз ге де қыз мет жур-
гі зу ере же ле рі нің ғы лы ми-не гіз дел ген ке ше нін 
ен гі зу жо лы мен мем ле кет тің тұ рақ ты да муы 
үшін бар лық қо ғам дық қа ты нас тар ды рет теу ге 
эко жүйе лік тә сіл;

– эко ло гиялық қа уіп сіз дік тің өңір лі жә не 
жер гі лік ті мін дет те рі нің эко ло гиялық қа тер лер-
дің ал дын-алу дың жа һан дық жә не ұлт тық мақ-
сат та ры на бағы ныш ты лы ғы;

– қор ша ған ор та мен адам ның ден сау лы ғы на 
кел ті ріл ген за лал ды өтеу дің мін дет ті лі гі (та би-
ғат пай да ла ну шы лар мен лас тау шы лар тө лей ді);

– өн ді ріс тік күш тер ді да мы ту мен ор на лас-
ты ру дың эко ло гиялық-эко но ми ка лық тең гер ме-
лі гі (эко ло гиялық сыйым ды лық пен ау мақ тық 
жос пар лау қа ғи дат та ры);

– ша ру ашы лық жә не өз ге де қыз ме ті нің қор-
ша ған ор та ға әсе рін одан кейін гі эко ло гиялық 
жә не са ни тар лық-иде ми оло гиялық са рап та ма-
лар мен ба ға лаудың мін дет ті лі гі;

– ха лық тың эко ло гиялық ақ па рат қа қолже-
тім ді лі гін қам та ма сыз ету жә не оның эко ло-
гиялық проб ле ма лар ды ше шу ге қа ты суы;

– ха лы қа ра лық ын ты мақ тас ты та ғы әріп-
тес тік жә не ха лы қа ра лық құ қық нор ма ла рын 
сақ тау.

Эко ло гиялық қа уіп сіз дік тің қа ғи дат та ры 
эко ло гиялық-құ қық тық рет теу ді да мы ту да ма-
ңыз ды ме то до ло гиялық кон цеп ту ал ды не гіз бо-
лып та бы ла ды. Эко ло гиялық заң на ма лар дың 
қа ғи дат та ры әлі де то лық эко ло гиялық қа уіп сіз-
дік тің қа ғи дат та ры бо лып та был майды. Де мек, 
заң на ма лық қа ғи дат тар әлі де бол са то лық ты ру-
ды қа жет ете ді.

Әлем нің да мы ған ел де рін де қор ша ған ор та-
ны лас тау ға рұқ сат бе ру қор ша ған ор та ға әсер ді 
мін дет ті ба ға лау қа ғи да ты ба сым ды лық не гі зін-
де ке шен ді жү зе ге асы ры ла ды.

Бұл қа ғи дат тың бір құ қық тық кө рі ні сі әлем-
нің көп те ген ел де рі нің эко ло гиялық заң на ма-
сы на ен гі зіл ген қор ша ған ор та ға әсер ді ба ға лау 
тәр ті бі бо лып та бы ла ды. Осын дай ел дер қа та ры-
на Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы да кі ре ді.
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Қа зақ стан да, әдет те, ТМД-ның бас қа ел де-
рін де гі дей, қор ша ған ор та ға әсер ді мін дет ті ба-
ға лаумен қа тар, мем ле кет тік эко ло гиялық са-
рап та ма жүр гі зі ле ді. Мем ле кет тік эко ло гиялық 
са рап та ма мен ажы ра ғы сыз бо ла тын қор ша ған 
ор та ға әсер ді ба ға лау (ҚОӘБ) ша ру ашы лық қыз-

мет ті ал дын ала эко ло гиялық ба қы лаудың те ті гі 
бо лып та бы ла ды. 

Қор ша ған ор та ны пре вен тив тік қор ғау не ме-
се қор ша ған та би ғи ор та ға те ріс ант ро по ген дік 
әсер дің ал дын алу қа ғи да ты әлем нің көп те ген 
ел де рін де кең қол дау тап қан.
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Эко ло гиялық сақ тан ды ру ды 
құ қық тық рет теу дің теория лық 

мә се ле ле рі

Эко ло гиялық зиян ды өтеу дің құ қық тық те тік те рі мен мүм кін дік
те рі үл кен өзек ті лік ті иеле не ді. Да мы ған мем ле кет тер де қор ша ған 
та би ғи ор та ға кел ті ріл ген эко ло гиялық зиян ды өтеу дің тиім ді әдіс
те рі нің бі рі бо лып эко ло гиялық сақ тан ды ру та ны ла ды. Эко ло гиялық 
сақ тан ды ру Ка зақ стан Рес пуб ли ка сы ның да мып ба ра жат қан ин ду с  
т рия лық кә сі по рын дар дың әлеует ті эко ло гиялық қа тер ден сақ тау дан 
нә ти же лі ша ра бо луы мүм кін. Со ны мен қа тар, көп те ген та би ғи апат
тар дың пай да бо луы да, осы ша ра лар ды қол да ну ға мәж бүр ете ді. Қо
ғам ның қа зір гі таң да ғы да му ке зе ңін де, эко ло гиялық сақ тан ды ру дың 
мә се ле ле рін, сұ рақ та рын са ра лау өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Ғы
лы ми жұ мыс тың мақ са ты эко ло гиялық сақ тан ды ру дың мә ні мен не
гіз гі ерек ше лік те рін зерт теу бо лып та бы ла ды.

Түйін сөз дер: эко ло гиялық сақ тан ды ру, мін дет ті сақ тан ды ру, 
сақ та ну шы, сақ тан ды ру шы, ерік ті сақ тан ды ру.

Abdimazhitov Y.B.

Theoretical problems of legal 
regulation of environmental 

insurance

Legal issues and opportunities remedying of environmental damage 
is very relevant in our time. In developed countries, an effective method 
of compensation for damage to the environment is an environmental in
surance. Environmental insurance for developing industrial enterprises of 
the Republic of Kazakhstan could become a profitable tool. Also, the oc
currence of various natural disasters forced to take such measures. In de
veloping societies, it is important to consider the issues and problems of 
environmental insurance. The purpose of research: the study of features 
and value of environmental insurance.

Key words: environmental insurance, compulsory insurance, the in
surer, the insured, voluntary insurance.

Аб ди ма жи тов Е.Б.

Теоре ти чес кие проб ле мы  
пра во во го ре гу ли ро ва ния  

эко ло ги чес ко го ст ра хо ва ния

Пра во вые воп ро сы и воз мож нос ти воз ме ще ния эко ло ги чес ко го 
вре да очень ак ту альны в на ше вре мя. В раз ви тых ст ра нах эф фек
тив ным ме то дом воз ме ще ния вре да ок ру жаю щей сре де яв ляет ся 
эко ло ги чес кое ст ра хо ва ние. Эко ло ги чес кое ст ра хо ва ние для раз
ви вающихся ин ду ст риаль ных предп риятий Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
могло бы стать вы год ным средст вом. Воз ник но ве ние раз лич ных 
при род ных ка та ст роф также вы нуж дает при ни мать та кие ме ры. В 
раз ви вающемся об ще ст ве важ но расс мот реть воп ро сы и проб ле мы 
эко ло ги чес ко го ст ра хо ва ния. Цель научной ра бо ты: исс ле до ва ние 
осо бен нос тей и зна че ние эко ло ги чес ко го ст ра хо ва ния.

Клю че вые сло ва: эко ло ги чес кое ст ра хо ва ние, обя за тель ное ст ра
хо ва ние, ст ра хов щик, ст ра хо ва тель, доб ро воль ное ст ра хо ва ние.
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Эко ло гиялық қа уіп  қор ша ған ор та ға ке рі әсі рін ти гі зе тін 
оқи ға. Яғ ни ол қор ша ған ор та ның те пе-тең ді гі не қа уіп  ти гі зе ді. 
Олар жер дің сырт қы қа ба ты на, су ға жә не ат мос фе ра ға айт ар-
лық тай зақым кел ті руі мүм кін. Со ны мен, Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Эко ло гиялық ко дек сі не сәй кес эко ло гиялық қа уіп  де-
ге ні міз – ант ро по ген дік жә не та би ғи әсер лер ық па лы нан, со ның 
ішін де дү лей зіл за ла лар ды қо са ал ған да, зіл за ла лар мен апат тар 
сал да ры нан қор ша ған ор та ның жай-күйі бұ зылуын ың, өз ге руі-
нің бо луымен не ме се ық ти мал ды ғы мен си пат та ла тын, же ке 
адам мен қо ғам ның өмір лік ма ңы зы бар мүд де ле рі не қа уіп  төн-
ді ре тін жай-күй.

Мұн дай апат тар ерік сіз не ме се кез дей соқ түр де ха лық тың 
ша ру ашы лық қыз мет жүр гі зу се бе бі нен не ме се тех но ген дік 
сипат та ғы не га тив тік жағ дай лар әсер етуі нә ти же сін де туын-
дауы мүм кін.

Жал пы не гі зі нен сақ тан ды ру жүр гі зі лу тү рі не бай ла ныс ты 
екі түр де жү зе ге асы ры ла тын бол са, олар та ғы да ерік ті жә не 
мін дет ті сақ тан ды ру. Сон дық тан да осы екі түр де гі сақ тан ды-
ру дың не гіз гі ерек ше лік те рін аша кет кен дұ рыс. Мін дет ті сақ-
тан ды ру ке ле сі прин цип тер ге ты ғыз бай ла ныс ты.

Мін дет ті сақ тан ды ру заң мен мін дет те ле ді, со ған сай сақ-
тан ды ру шы сақ тан ды ры ла тын объек ті лер ді сақ тан ды ру ға, ал 
сақ та ну шы лар өз де рі не есеп те лін ген сақ тан ды ру тө леуге мін-
дет ті. Әдет те заң мін дет ті сақ тан ды ру ті зі мі не ене тін объек ті-
лер ді, сақ тан ды ру жа уап кер ші лі гі нің кө ле мін, сақ тан ды ру ды 
қам та ма сыз дан ды ру дың дең гейі мен нор ма ла рын, та риф тік 
мөл шер ле ме лер дің бе кі ті лу тәр ті бін не олар ды жер-жер лер де 
диф фе рен ца циялау дың құ қы ғын көр се ту мен осы став ка лар дың 
ор та ша кө ле мін жә не сақ тан ды ру тө лем де рін ен гі зу дің ке зең ді-
лі гін, сақ та ну шы лар мен сақ тан ды ру шы лар дың не гіз гі құ қық-
та рын қа рас ты ра ды. Заң әдет те гі дей мін дет ті сақ тан ды ру дың 
жүр гі зілуін  мем ле кет тік ор ган ға жүк тейді.

Тұ тас тай қам ту қа ғи да ты; бұл үшін сақ тан ды ру ор ган да ры 
жыл са йын  ел дің ішін де сақ тан ды рыл ған объек ті лер дің ті зі мін 
жүр гі зе ді, сақ тан ды ру тө лем де рі нің түс уін ің жә не олар дың бе-
кі тіл ген мер зім дер де алын уын  есеп ке ала ды.

Же дел жү зе ге асы ру қа ғи да ты; мін дет ті сақ тан ды ру дың заң-
да көр се тіл ген объек ті ле рі не тез ара да та ра луы. Сақ тан ды ру шы 

ЭКО ЛО ГИЯЛЫҚ  
САҚ ТАН ДЫ РУ ДЫ  

ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ РЕТ ТЕУ ДІҢ 
ТЕОРИЯ ЛЫҚ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Эко ло гиялық  сақ тан ды ру ды  құ қық тық рет теу дің теория лық  мә се ле ле рі

сақ тан ды ру ор га ны на ша руышы лық та сақ тан-
ды ру ға жа та тын объек ті нің пай да бол ға нын ха-
бар лау ға мін дет ті емес. Атал ған объект сақ тан-
ды ру сфе ра сы на ав то мат ты түр де ене ді. Ке зек ті 
ті зім ге алу ке зін де ол ес ке рі ле ді, ал сақ тан ды ру-
шы ға тө леуге сақ тан ды ру жар на сы ұсы ны ла ды. 
Мы са лы қа зір гі заң бо йын ша аза мат тар ға тиесі-
лі тұр ғы лық ты жер ге тұр ғы зыл ған жә не ша ты-
ры жа был ған құ ры лыс тар сақ тан ды рыл ған деп 
есеп те ле ді.

Мін дет ті сақ тан ды ру дың әре ке ті сақ тан ды-
ру тө лем де рін ен гі зу ден тәуел сіз; сақ та ну шы 
есеп те лін ген сақ тан ды ру жар на ла рын тө ле ме се 
ол заң бо йын ша алы на ды. Сақ тан ды рыл ған, сақ-
тан ды ру жар на сы тө лен бе ген мү лік тің құр ты луы 
не бү лі нуі жағ да йын да сақ тан ды ру қайтарым да-
ры сақ тан ды ру тө лем де рі бо йын ша мін дет те ме-
лер ді ұс тап қа лу мен тө леуге жа та ды. Мер зі мін де 
ен гі зіл ме ген сақ тан ды ру тө лем де рі не айып пұл-
дар есеп те ле ді.

Мін дет ті сақ тан ды ру дың мер зім сіз ді гі. Ол 
сақ та ну шы сақ тан ды рыл ған мү лік ті пай да ла нып 
жүр ген бар лық ке зең ішін де әре кет ете ді. Тек қа-
на қа раусыз қал ған жә не жа рам сыз мү лік сақ тан-
ды ру ға тоқ та тыл майды. Ол өз кү шін тек сақ тан-
ды рыл ған мү лік тің құр ты луымен ға на тоқ та та ды.

Со ны мен мін дет ті сақ тан ды ру – заң та лап та-
ры на орай жү зе ге асы ры ла тын сақ тан ды ру. Мін-
дет ті сақ тан ды ру дың түр ле рі заң ак ті ле рі мен 
бел гі ле не ді. Мін дет ті сақ тан ды ру ды жүр гі зу дің 
тәр ті бі мен шарт та рын олар дың Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның заң ак ті ле рін де көз дел ме ген ді гі-
не қа рай Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Үкі ме ті 
бел гі лей ді.

Мін дет ті сақ тан ды ру ке зін де сақ та ну шы сақ-
тан ды ру дың осы тү рін рет тейт ін заң дар да тұ-
жы рым дал ма ған та лап тар ға сақ тан ды ру шы мен 
шарт жа са су ға мін дет ті. Сақ тан ды ру шы сақ та-
ну шы үшін заң дар да тұ жы рым дал ма ған нан гө рі 
не ғұр лым тиім ді шарт тар ұсы ну ға ха қы лы.

Өзі нің өмі рін не ме се ден сау лы ғын сақ тан ды-
ру мін дет ті аза мат қа заң дар мен де, шарт пен де 
жүк тел мей ді. Мін дет ті сақ тан ды ру шар ты сақ-
тан ды ру дың осы тү рін жү зе ге асы ру ға ли цен-
зиясы бар сақ тан ды ру шы мен ға на жа са луы мүм-
кін. Атал ған сақ тан ды ру үшін мұн дай шарт ты 
жа сау мін дет ті бо лып та бы ла ды.

Ерік ті сақ тан ды ру мем ле кет та ра пы нан рет-
тел мей ді. Оны тауар дың ерік ті сер ти фи ка ция-
лауы не ме се ме ке ме нің эко ло гиялық қа уіп сіз ді-
гі ту ра лы куә лік ті алуы мен те ңес ті ру ге бо ла ды. 
Ерік ті түр де гі сақ тан ды ру ға ұм ты лу ме ке ме нің 
мәр те бе сін кө те ріп, өнім де рі нің бә се ке ге жа рам-
ды лы ғын арт ты ра ды.

Ерік ті сақ тан ды ру Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сын да қа зір гі таң да же ке сақ тан ды ру түр ле рі 
бо йын ша бел гі лен ген. Сақ тан ды ру дың ерік ті 
фор ма сы ке ле сі прин цип тер дің сақ талуына не-
гіз де ле ді:

Ерік ті сақ тан ды ру заң кү шін де жә не ерік ті 
бас та ма лар мен әре кет ете ді. Заң ерік ті сақ тан ды-
ру ға жа та тын объек ті лер ді анық тап бе ре ді. Нақ-
ты жағ дай лар сақ тан ды ру шы мен ұсы ны ла тын 
сақ тан ды ру Ере же ле рі мен рет те ле ді.

Сақ тан ды ру ға ерік ті қа ты су то лы ғы мен тек 
сақ та ну шы лар үшін ға на тән. Сақ тан ды ру шы 
егер сақ та ну шы ның ерік-жі ге рі сақ тан ды ру шарт-
та ры на ке рі әсер ет пейт ін бол са, он да объек ті ні 
сақ тан ды ру дан заң бо йын ша қа ша ал май ды. Осы 
прин цип сақ тан ды ру ке лі сім де рі не (ауыз ша түр-
де де) сақ та ну шы ның бі рін ші та ла бы бо йын ша 
тұ ру дың ке піл ді гін қам та ма сыз ете ді.

Ерік ті сақ тан ды ру мен таң дау лы қам ту, бар-
лық сақ тан ды ру шы лар дың оған қа ты су ға ын-
та ла ры бар екен ді гін көр сет пей ді. Сақ тан ды ру 
ере же ле рі бо йын ша ке лі сім дер ге тұ ру үшін шек-
теу лер бар.

Ерік ті сақ тан ды ру әр дайым сақ тан ды ру мер-
зі мі мен шек теу лі. Егер сақ тан ды ру жағ дайы сақ-
тан ды ру ке зе ңін де орын ал ған бол са, мер зім нің 
бас та луы мен аяқ та луы ке лі сім де ерек ше көр-
се ті ле ді. Әр дайым дық ерік ті сақ тан ды ру дың 
үз ді ксіз ді гін тек ке лі сім дер ді жа ңа мер зім ге 
қайталап құ ру жо лы мен ға на қам та ма сыз ету ге 
бо ла ды.

Ерік ті сақ тан ды ру бір рет тік жә не ке зең дер-
де гі сақ тан ды ру жар на ла рын тө леу ке зін де әре-
кет ете ді. Ерік ті сақ тан ды ру ке лі сі мі нің кү ші не 
енуі бір рет тік жә не ал ғаш қы сақ тан ды ру жар на-
сын тө леумен шарт тал ған. Сақ тан ды ру бо йын-
ша ке зек ті жар на ны тө ле меу ке лі сім нің әре кет 
етуі нің тоқ та уына алып ке ле ді.

Сақ тан ды ру дың ерек ше тү рі сақ тан ды ру на-
ры ғын да қыз мет тің бос таң да лу мүм кін ді гін бе-
ре ді. Со ны мен бір ге ерік ті сақ тан ды ру таң дау лы 
кө лем де жү ре ді, өйт ке ні бар лық сақ та ну шы лар 
мұн да қа тыс қы сы кел мейді, ал кей бір ка те го рия-
лар үшін ке лі сім жа сау үшін шек теу лер ор на ты-
ла ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы заң на ма сын да сақ-
тан ды ру жік те лі мі анық та лып көр се тіл ген. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Аза мат тық ко дек сін де 
олар бы лай ша бел гі лен ген. Же ке сақ тан ды ру ға 
өмір ді сақ тан ды ру, ден сау лық ты сақ тан ды ру, 
ең бек қа бі ле тін жә не аза мат тар дың же ке өмі рі-
мен бай ла ныс ты бас қа да жағ дай лар ды сақ тан-
ды ру жа та ды. Ал мү лік тік сақ тан ды ру ға мү лік ті 
сақ тан ды ру жә не олар мен бай ла ныс ты мүд де-
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лер ді, со ны мен қа тар кә сіп кер лік тәуе кел дер ді 
жә не аза мат тық-құ қық тық жа уап кер ші лік ті сақ-
тан ды ру жа та ды.

Айтылып өт кен дей бү гін гі таң да Қа зақ стан да 
сақ тан ды ру жүйесі 3 не гіз гі ба ғыт та қыз мет ету-
де. Олар, мін дет ті сақ тан ды ру жүйесі, ерік ті же ке 
сақ тан ды ру жүйесі жә не ерік ті мү лік тік сақ тан-
ды ру жүйесі. Мін дет ті сақ тан ды ру – бұл заң ак-
ті ле рі нің та лап та ры не гі зін де жү зе ге асы ры ла тын 
сақ тан ды ру, сақ тан ды ру заң мен мін дет те ле ді, 
сақ тан ды ру мер зі мі де заң мен бе кі ті ле ді.

Мін дет ті сақ тан ды ру заң ды түр де жә не қо-
ғам дық қа жет ті лік ті өтеу мақ са тын жү ре ді. 
Оның жүр гі зілуіне уа қыт пен шек тел ген заң ды-
лық пен ор на тыл ған сақ тан ды ру объек ті ле рі жә-
не сақ тан ды ру шы лар мөл ше рі мен сақ тан ды ру 
жа уап кер ші лі гі жү ре ді. Ерік ті сақ тан ды ру аза-
мат тар дың өз ерік те рі не бай ла ныс ты жүр гі зі ле-
ді. Оның түр ле рі, шарт та ры, тәр ті бі жақ тар дың 
ке лі сі мі мен анық та ла ды.

Же ке сақ тан ды ру – объек ті сі не аза мат тар-
дың өмі рі, ден сау лы ғы жә не ең бек ке қа бі лет ті-
лі гі жа та ды.

Мү лік ті сақ тан ды ру – же ке адам дар мен ша-
ру ашы лық суб ъек ті ле рі та ра пы нан мен ші гін ті-
ке лей жә не жа на ма зиян дар дан қор ғау ре тін де 
жү зе ге асы ры ла ды. Заң ды тұл ға лар мен аза мат-
тар сақ та ну шы лар бо ла ала ды [2].

Эко ло гиялық сақ тан ды ру дың объек ті ле рі не:
• қор ша ған ор та ны лас та ға ны үшін аза мат-

тық жа уап гер ші лік, оған үшін ші жақ тың мү-
лік тік на ра зы лық біл ді руі жә не тиі сін ше олар 
сақ тан ды ру шарт та ры на сәй кес сақ тан ды ру тө-
лем де рі мен өте ле ді;

• шарт тың әре кет ету тер ри то риясы на бай-
ла ныс ты қор ша ған ор та ның лас тан уына бай ла-
ныс ты сақ тан ды ру шы ға қайтары луы тиіс шы-
ғын дар;

• сақ та ну шы ның өмі рі, ден сау лы ғы не ме се 
мүл кі жә не сақ тан ды ру шар тын да көз дел ген өз ге 
де тұл ға лар дың өмі рі, ден сау лы ғы не ме се мүл кі.

Эко ло гиялық сақ тан ды ру суб ъек ті ле рі не:
Сақ тан ды ру шы – сақ тан ды ру ұйымы ре тін-

де тір кел ген жә не сақ тан ды ру қыз ме тін жү зе ге 
асы ру құ қы ғы на ли цен зиясы бар, сақ тан ды ру 
жағ дайы бас тал ған кез де пай да алу шы ға шарт-
та ай қын дал ған сақ тан ды ру со ма сы ше гін де сақ-
тан ды ру тө ле мін жүр гі зу ге мін дет ті заң ды тұл ға.

Сақ тан ды ры лу шы – өзі не қа тыс ты мін дет ті эко-
ло гиялық сақ тан ды ру жү зе ге асы ры ла тын тұл ға.

Сақ та ну шы – ша руашы лық жә не өз ге де қыз-
мет тің эко ло гиялық қа уіп ті түр ле рін жү зе ге асы-
ра тын, сақ тан ды ру шы мен мін дет ті эко ло гиялық 
сақ тан ды ру шар тын жа сас қан же ке жә не (не ме-
се) заң ды тұл ға.

Үшін ші тұл ға лар – мін дет ті эко ло гиялық 
сақ тан ды ру дан туын дайт ын рә сім ге тар тыл ған 
жә не мүд де ле рі не нұқ сан кел ті ріл ген құ қық қа-
ты нас та ры суб ъек ті ле рі.

Жә бір ле ну ші – қор ша ған ор та ның ава риялық 
ла стануы нә ти же сін де өмі рі не, ден сау лы ғы на 
жә не (не ме се) мүл кі не зиян кел ті ріл ген тұл ға [1].

Сақ тан ды ру жағ да йын  біз, бас талуына орай 
мін дет ті эко ло гиялық сақ тан ды ру шар ты сақ тан-
ды ру тө ле мін жү зе ге асы ру ды көз дейт ін оқи ға 
деп тү сі не міз.

Қор ша ған ор та ның лас тан уын ан бо ла тын 
зиян эко но ми ка лық, эко ло гиялық жә не әлеу мет-
тік бо луы мүм кін. Эко ло гиялық зиян да қор ша-
ған ор та ның, гид рос фе ра ның фло ра мен фауна 
жағ дайла ры на шар лап, ахуалы тө мен дейді деп 
тү сін ген жөн. Ал, әлеу мет тік зиян адам ден сау-
лы ғы ның на шар лауы мен әлеу мет тік тұр мыс 
жағ дайы нын тө мен деуі нен бай қа ла ды. Эко но-
ми ка лық зиян ды ла стану әсе рі нен бол ған ке лең-
сіз өз ге ріс тер дің не гіз гі си па тын ақ ша лай ба ға-
лау деп тү сін ген дұ рыс.

Эко ло гиялық көз қа рас тұр ғы сы нан ал ған-
да, ең бір үл кен жә не ма ңыз ды мә се ле – та би-
ғи ор та ны сақ тау мен оны қал пы на кел ті ру. Ол 
үшін қор ша ған ор та ны бас қа ру жүйе сін оң тай-
лан ды ру, мем ле кет тік, өн ді ріс тік жә не қо ғам дық 
ба қы лау жүйе сін же тіл ді ру, қор ша ған ор та ға 
мо ни то ринг жүр гі зу ді да мы ту, жер мен су ре су-
рс та ры ның лас тан уын ың, әуе ке ңіс ті гі нің лас-
тан уын ың ал дын алу, жер дің озон қа ба ты мен 
кли мат қа ант ро по ген дік әсер ді азайту, ерек ше 
қор ға ла тын та би ғи ай мақ тар ды ке ңейту, та би ғи 
жүйе нің тұ тас ты ғын сақ тау үшін, гид ро тех ни ка-
лық құ ры лыс тар ды, ав то мо биль жә не те мір жол-
да ры, газ бен мұ най құ быр ла рын, электр қуа тын 
та ра ту жә не бас қа құ ры лыс іс те рін жүр гі зу ді 
есеп ке алып, ба қы лау ша ра ла ры қа рас ты рыл ған. 
Өн ді ріс тік ны сан дар жұ мы сы аяқ тал ған нан ке-
йін  та би ғи ланд шаф ты то лық қал пы на келл ті ру-
ді қол ға алу ға тиіс. Со ны мен қа тар, адам әре ке-
ті нен бұ зыл ған ай мақ тар ды қайта құ нар лан ды ру 
жұмыс та рын жүр гі зу қа рас ты ры луы тиіс.

Қор ша ған ор та ның қо лай сыз жағ дайға ұшы-
рауы, ауа ның, жер дің, су дың, яғ ни бү кіл та би ғат 
құ рауыш та ры ның ла стануы – адам зат ден сау лы-
ғы на, өмі рі не аса қа уіп ті. Сон дық тан, ха лық тың 
ден сау лы ғын қор ғау мем ле кет тік сая сат тың ба-
сым ба ғыт та ры ның бі рі еке нін ұмыт пау ке рек. 
Бұл жер де, әсі ре се, эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті 
ба рын ша кү шейту ша ра ла рын қар қын да ту дың 
ма ңы зы зор.

Эко ло гиялық қа уіп сіз дік бұл – же ке адам ның, 
қо ғам ның жә не мем ле кет тің өмір лік ма ңыз ды 
мүд де ле рі мен құ қық та ры ның қор ша ған ор та ға 
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ант ро по ген дік жә не та би ғи әсер ету нә ти же сін-
де туын дайт ын қа тер лер ден қор ғалуын ың жай 
күйі, жағ дайы бо лып та бы ла ды. Бұл са ла да ғы 
мем ле кет тің бас ты мақ са ты – та би ғи жүйе лер дің, 
қо ғам ның өмір лік ма ңыз ды мүд де ле рі мен же ке 
тұл ға құ қы ғы ның қор ша ған ор та ға ант ро по ген дік 
жә не та би ғи әсер лер дің нә ти же сін де туын дайт ын 
қа тер лер ден қор ғалуын  қам та ма сыз ету бо лып 
та бы ла ды [3]. Қор ша ған ор та ны қор ғау ба ры сы-

на ба рын ша ма ңыз ды на зар ауда ры луы, он да ғы 
эко ло гиялық проб ле ма лар ше гі нің та рылуына 
әке ле рі сөз сіз. Осы орай да та би ғат ты қор ғау іс 
ша ра ла ры ба ры сын жүйелі тек се ру де ма ңыз-
ды. Эко ло гиялық ау дит қор ша ған ор та ны қор ғау 
жүйе сін де гі бір ден бір тәуел сіз тек се ру бо лып 
та бы ла ды. Соң ғы жыл да ры елі міз де бұл са ла ға 
ерек ше мән бе рі ліп, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Эко ло гиялық ко дек сі жа ңа бап тар мен то лы ғу да.
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Проб ле мы пра во во го  
обес пе че ния ох ра ны  
ок ру жаю щей сре ды  

от вред но го воз дейст вия  
неф те га зо во го произ во дс тва  

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В про цес се дея тель ности предп рия тий неф те га зо во го комп лек са 
на но сит ся вред прак ти чес ки всем ком по нен там ок ру жаю щей сре ды, 
в свя зи с чем су ще ст вует объек тив ная необ хо ди мос ть соз да ния эф
фек тив ных ме ха низ мов пра во во го ре гу ли ро ва ния, нап рав лен ных на 
сох ра не ние и вос станов ле ние при род ной сре ды, ра циональ но го ис
поль зо ва ния по лез ных ис ко пае мых, пре до тв ра ще ния и лик ви да ции 
пос ледст вий не га тив но го воз дейст вия неф те га зо вой про мыш лен нос
ти. Статья со дер жит ана лиз за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
устанав ли вающе го эко ло гопра во вые тре бо ва ния к дея тель ности 
предп рия тий неф те га зо до бы вающе го комп лек са, по ре зуль та там ко
то ро го выяв ляют ся ос нов ные пра во вые проб ле мы в об лас ти ох ра ны 
ок ру жаю щей сре ды и обес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти в 
неф те га зо вом произ во дс тве.

Клю че вые сло ва: ок ру жающая сре да, эко ло ги чес кий ко декс Рес
пуб ли ки Ка за хс тан, эко ло ги чес кая бе зо пас ность, неф те га зо вая про
мыш лен нос ть.

Ryszhan K.A., Aigarinova G.T.

Problems of legal supporting of 
the environment protection from 
the harmful effects of oil and gas 

production in Kazakhstan

In the process of oil and gas companies activity practically is harmed 
all components of the environment, and therefore there is an objective ne
cessity of creating effective mechanisms of legal regulation aimed to main
tain and restore the natural environment, rational utilization of mineral 
resources, prevention and elimination consequences of negative impacts 
by Petroleum industry. The article contains analysis of the Republic of Ka
zakhstan legislation, that establish the environmental legal requirements 
for enterprises activities in oil and gas complex, by which results identifies 
the main legal problems in the field of environmental protection and envi
ronmental safety in Petroleum production.

Key words: environment, environmental Code of the Republic of Ka
zakhstan, environmental safety, petroleum industry.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мұ най жә не газ өн ді ру зиян ды 

әсерiнен қор ша ған ор та ны  
қор ғау құ қық тық мә се ле ле рі

Мұ най жә не газ ком па ниялар дың кә сіп ба ры сын да іс жү зін де 
бар лық қор ша ған ор та ның ком по не нт те рі не зиян кел ті рі ле ді, осы
ған бай ла ныс ты та би ғи ор та ны сақ тау жә не қал пы на кел ті ру ге, ми
не рал ды ре су рс тар ды ұтым ды пай да ла ну, мұ найгаз са ла сы ның те
ріс әсе рін ал дын алу жә не сал да рын жоюға ба ғыт тал ған құ қық тық 
рет теу дің тиім ді те тік те рін құ ру ға объек тив ті қа жет ті лік бар. Ма қа ла 
мұ най жә не газ ке ше ні кә сі по рын да ры ның қор ша ған ор тан нын заң 
та лап та рын бел гі лейт ін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң на ма сын ның 
тал да уын  қам ти ды, нә ти же ле рі бо йын ша мұ най жә не газ өн ді ру қор
ша ған ор та ны қор ғау жә не эко ло гиялық қа уіп сіз дік ті қам та ма сыз ету 
са ла сын да ғы не гіз гі құ қық тық мә се ле лер ді анық тайды.

Тү йін  сөз дер: қор ша ған ор та, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Эко
ло гиялық ко дек сі, эко ло гиялық қауiпсiздiк, мұ най жә не газ өнер кә
сі бі.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      343
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни aль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
*Е-mail: vip.ryszhan@mail.ru

Проб ле ма эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан стоит на од ном из пер вых мест. С тех пор как появи лось 
вы со ко ин ду ст риальное об ще ст во, опас ное вме ша тель ст во че-
ло ве ка в при ро ду рез ко уси ли лось, рас ши рил ся объём это го 
вме ша тель ст ва, оно ста ло мно го об раз нее и сей час гро зит стать 
гло баль ной опас ностью для че ло ве чест ва. Сте пень заг ряз не ния 
ок ру жаю щей сре ды дос тиг ла та ко го уров ня, что в бли жай шее 
вре мя мно гие про цес сы ухуд ше ния эко ло ги чес кой об станов ки 
гро зят стать необ ра ти мы ми. 

На про тя же нии мно гих де ся ти ле тий в Ка за х стане ск ла ды-
ва лась преиму ще ст вен но сырь евая сис те ма при ро до поль зо ва-
ния с экс тре маль но вы со ки ми тех но ген ны ми наг руз ка ми на 
ок ру жающую сре ду. Поэто му кар ди наль но го улуч ше ния эко-
ло ги чес кой си ту ации по ка не прои зош ло, и она по-преж не му 
ха рак те ри зует ся дег ра да цией при род ных сис тем, что ве дет к 
дес та би ли за ции биос фе ры, ут ра те ее спо соб нос ти под дер жи-
вать ка че ст во ок ру жаю щей сре ды, необ хо ди мое для жиз не-
деятель ности об ще ст ва. 

Неф те га зо вая про мыш лен нос ть сос тав ляет ос но ву сов ре-
мен ной эко но ми ки и яв ляет ся важ ней шей сос тав ляющей эко-
но ми ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан, од ним из клю че вых фак то ров 
обес пе че ния жиз не деятель ности произ во ди тель ных сил и на се-
ле ния ст ра ны. Вмес те с тем она яв ляет ся глав ным заг ряз ни те-
лем и раз ру ши те лем ок ру жаю щей сре ды. 

Установ ле но, что «по сте пе ни от ри ца тель но го влия ния на 
эко сис те мы, неф ть, неф теп ро дук ты и неф те со дер жа щие про-
мыш лен ные от хо ды за ни мают вто рое мес то пос ле ра диоак тив-
но го заг ряз не ния» [1]. 

Неф тя ная ком па ния об ла дает та ки ми свой ст ва ми, как спо-
соб ность при но сить при быль, вы пус кать про дук цию, соз да вать 
ра бо чие мес та и пла тить за ра бот ную пла ту, осу ще ств лять со-
ци альные прог рам мы, произ во дить на ло го вые и иные обя за-
тель ные пла те жи и, к со жа ле нию, заг ряз нять ок ру жающую 
сре ду. Меж ду тем упол но мо чен ные ор га ны по воп ро сам ох ра-
ны ок ру жаю щей сре ды, мо де ли руя дея тель ность нед ро поль зо-
ва те ля, ак цен ти руют вни ма ние толь ко на пос лед нее свой ст во 
из пе ре чис лен ных, уп ро щая объект, расс мат ри вая его толь ко 
как ис точ ник неб ла гоп рият ных эко ло ги чес ких эф фек тов и как 

ПРОБ ЛЕ МЫ ПРА ВО ВО ГО  
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ  

ОХ РА НЫ  
ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 

ОТ ВРЕД НО ГО  
ВОЗ ДЕЙСТ ВИЯ  

НЕФ ТЕ ГА ЗО ВО ГО 
ПРОИЗ ВО ДС ТВА  

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  
КА ЗА ХС ТАН
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Проб ле мы пра во во го обес пе че ния ох ра ны ок ру жаю щей сре ды от вред но го воз дейст вия неф те га зо во го ...

«де неж ный ме шок», от ку да мож но по пол нять 
го су да рст вен ный бюд жет. Та кое уп ро щен ное 
предс тав ле ние о дея тель ности ком па ний, раз-
ра ба ты ваю щих нед ра, час то при во дит эко ло гов 
к конф лик там с нед ро поль зо ва те ля ми, раз ре-
ше ние ко то рых, к со жа ле нию, на се год няш ний 
день ос но вы вает ся на оши боч ной пра воп ри ме-
ни тель ной прак ти ке, иск лю чающей та кие важ-
ные прин ци пы пра во от но ше ний, как за кон ность, 
сп ра вед ли вос ть, объек тив ность, пре зу мп ция не-
ви нов нос ти при ро до поль зо ва те ля.

Сло жив шуюся си ту ацию в сфе ре эко ло ги-
чес ких от но ше ний в этом сек то ре эко но ми ки 
воз мож но ре шить толь ко пу тем ре фор ми ро ва-
ния эко ло ги чес ко го за ко но да тель ст ва, иск лю-
че ния бю рок ра ти чес ких про це дур по лу че ния 
раз лич ных эко ло ги чес ких раз ре шающих до ку-
мен тов, сни же ния кор руп циоген нос ти этих от-
но ше ний [2].

В Рес пуб ли ке Ка за хс тан имеет ся сис тем ное 
ко ди фи ци ро ван ное эко ло ги чес кое за ко но да тель-
ст во, ко то рое да же при не ко то ром его не со вер-
шенс тве спо соб но обес пе чи вать эко ло ги чес кую 
бе зо пас ность в ст ра не и раз ви тие произ во дс тва 
во всех сфе рах эко но ми ки. 

Пра во вые ос но вы го су да рст вен ной по ли ти-
ки в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды впер-
вые бы ли за ло же ны в «Кон цеп ции эко ло ги чес-
кой бе зо пас нос ти», одоб рен ной рас по ря же нием 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка за хс тан (1996 г.) [3], 
где расс мат ри ва лись эко ло ги чес кие приори те-
ты пе ре ход но го пе ри ода, в част нос ти, эко ло ги-
чес кие проб ле мы при ва ти за ции произ во дст вен-
ных объек тов, воп ро сы необ хо ди мос ти соз да ния 
сис те мы при ро до ох ран но го за ко но да тель ст ва, 
го су да рст вен но го конт ро ля и экс пер ти зы, эко-
но ми чес ких ме ха низ мов при ро до поль зо ва ния, 
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды.

С мо мен та при ня тия дан ной кон цеп ции в 
Ка за х стане прои зош ли серь ез ные пе ре ме ны в 
об ще ст вен ном раз ви тии. Раз ра бо та ны ст ра те ги-
чес кие до ку мен ты раз ви тия го су да рс тва, соз да-
на ос но ва при ро до ох ран но го за ко но да тель ст ва, 
под пи сан ряд меж ду на род ных кон вен ций по 
воп ро сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, соз да на 
сис те ма уп рав ле ния при ро до ох ран ной дея тель-
ностью. 

Так, нап ри мер, Эко ло ги чес кий ко декс РК со-
дер жит нор мы, устанав ли вающие об щие прин-
ци пы го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния в об лас ти 
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и в об лас ти ис поль-
зо ва ния при род ных ре сур сов. Эко ло ги чес кое 
за ко но да тель ст во пре дус мат ри вает и сис те му 
об ще ст вен но го конт ро ля за дея тель ностью при-

ро до поль зо ва те лей и обес пе чи вает дос туп нос ть 
эко ло ги чес кой ин фор ма ции для на се ле ния.

Та кие пра во вые инс ти ту ты за ко но да тель ст-
ва, как: ли цен зи ро ва ние дея тель ности в об лас-
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды; эко ло ги чес кое 
нор ми ро ва ние; тех ни чес кое ре гу ли ро ва ние при-
ро до поль зо ва ния; оцен ка воз дейст вия ант ро-
по ген ной дея тель ности на ок ру жающую сре ду; 
эко ло ги чес кая экс пер ти за; эко ло ги чес кие раз-
ре ше нии; эко ло ги чес кий ау дит; об ще ст вен ный 
эко ло ги чес кий конт роль, на ли чие го су да рст вен-
ных ка да ст ров эко ло ги чес ких объек тов, в пол-
ной ме ре спо соб ны обес пе чи вать сис те му ран не-
го оп ре де ле ния и оцен ки эко ло ги чес ких рис ков 
в це лях ми ни ми за ции их вред ных пос ледст вий.

В Эко ло ги чес ком ко дек се РК со дер жат ся и 
конк рет ные эко ло ги чес кие тре бо ва ния прак-
ти чес ки ко всем ви дам хо зяй ст вен ной дея тель-
ности, в том чис ле к спе ци ально му при ро до-
поль зо ва нию (осу ще ст вле нию эмис сий вред ных 
ве ще ств в ок ру жающую сре ду). Су ще ст вуют и 
обя за тель ные на ло го вые пла те жи за при ро до-
поль зо ва ние. Поэто му соб лю де ние при ро до-
поль зо ва те ля ми су ще ст вую щих эко ло ги чес ких 
тре бо ва ний, на ли чие ус той чи вой мо де ли произ-
во дс тва и пот реб ле ния, дей ст вен ность го су да-
рст вен но го над зо ра и об ще ст вен но го конт ро ля 
за хо зяй ст вен ной дея тель ностью юри ди чес ких и 
фи зи чес ких лиц, на ли чие реаль ных сил и средс тв  
реаги ро ва ния при чрез вы чай ных си ту ациях ант-
ро по ген но го и при род но го ха рак те ра, в мак си-
маль ной сте пе ни, долж ны спо со бс тво вать уп-
рав ле нию рис ка ми и иск лю чать нас туп ле ние 
вред ных пос ледст вий для ок ру жаю щей сре ды и 
при род ных объек тов.

Меж ду тем в сфе ре ре гу ли ро ва ния эко ло ги-
чес ких от но ше ний мно же ст во проб лем, свя зан-
ных с от су тс твием прос тых пра вил взаимо дей ст-
вия го су да рст вен ных упол но мо чен ных ор га нов 
и при ро до поль зо ва те лей по обес пе че нию ус-
той чи вой мо де ли произ во дс тва и пот реб ле ния, 
про ти во ре чи вос тью по ло же ний нор ма тив ных 
пра во вых ак тов, от су тс твием еди но об раз ной, 
объек тив ной и сп ра вед ли вой пра воп ри ме ни-
тель ной прак ти ки, в том чис ле су деб ной [4].

Не дос та точ ная уре гу ли ро ван ность от-
дель ных пра во вых эко ло ги чес ких инс ти ту тов, 
установ ле ние чрез мер ных ад ми нист ра тив ных 
барьеров, дек ла ра тив ность вос станов ле ния на-
ру шен ной сре ды и це лый ряд про чих не дос тат-
ков при во дит к то му, что дей ст вующее эко ло-
ги чес кое ре гу ли ро ва ние не толь ко не слу жит 
в пол ной ме ре ин те ре сам ох ра ны и улуч ше ния 
ок ру жаю щей сре ды, но и  стано вит ся серь ез ным 
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пре пя тс твием для раз ви тия про мыш лен нос ти и 
по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти оте че ст вен-
ной эко но ми ки.

Ана лиз эко ло ги чес ко го за ко но да тель ст ва 
при во дит к вы во ду о не со от ве тс твии его норм 
как об щеп ра во вым прин ци пам, так и прин ци пам 
соот ве тс твую щей от рас ли пра ва. В част нос ти, 
это так на зы ваемая «трой ная от ве тст вен ность» 
при ро до поль зо ва те лей за пре вы ше ние нор ма ти-
вов и ли ми тов, прив ле че ние к от ве тст вен нос ти 
по по во ду обс тоя тель ств, не имею щих пра во-
вой де фи ни ции, при ме не ние ад ми нист ра тив ных 
санк ций, ко то рые не пре дус мот ре ны Об щей 
час тью Ко дек са об ад ми нист ра тив ных пра во на-
ру ше ниях, на ру ше ние конс ти ту ци он но го прин-
ци па ра ве нс тва всех пе ред за ко ном. Нап ри мер, 
су ще ст вующая на се год ня воз мож нос ть двад ца-
тик рат но го уве ли че ния ста вок пла ты за эмис сии 
мест ны ми ор га на ми влас ти при во дит к то му, что 
од но и то же дея ние мо жет трак то вать ся на тер-
ри то рии од ной об лас ти как ад ми нист ра тив ное 
пра во на ру ше ние, а на тер ри то рии дру гой об лас-
ти – уже как уго лов ное прес туп ле ние. Оче вид но, 
что это яв ляет ся не до пус ти мым для го су да рс тва, 
пре тен дующе го на зва ние пра во во го [5].

Та ким об ра зом, мож но вы де лить ряд проб-
лем, ко то рые ме шают про цес су оп ре де ле ния и 
оцен ки эко ло ги чес ких рис ков, уст ра не нию вред-
ных пос ледст вий без зна чи тель ных фи нан со вых 
зат рат, фор ми ро ва нию по нят ных и сп ра вед ли-
вых взаимоот но ше ний меж ду при ро до поль зо ва-
те ля ми и упол но мо чен ны ми го су да рст вен ны ми 
ор га на ми:

– «трой ная сис те ма» от ве тст вен нос ти при ро-
до поль зо ва те ля, ко то рая нас ту пает за од но на ру-
ше ние эко ло ги чес ких тре бо ва ний;

– от су тс твие уни фи ци ро ван ной тер ми но ло-
гии в эко ло ги чес ком, на ло го вом, ад ми нист ра-
тив ном за ко но да тель ст ве, нап ри мер, от су тс твие 
чет ких за ко но да тель ных разг ра ни че ний по ня тий 
«ли ми ты» и «нор ма ти вы»;

– от су тс твие сис те ма ти зи ро ван ных ме то дик 
рас че та об ра зо ва ния вред ных ве ще ств, тех ни-
чес ких рег ла мен тов, са ни тар ных норм и пра вил, 
эко ло ги чес ких нор ма ти вов и про чих необ хо ди-
мых тех ни чес ких до ку мен тов;

– чрез мер ное ад ми нист ри ро ва ние про цес са 
вы да чи Эко ло ги чес ких раз ре ше ний, от су тс твие 
гиб ких пра вил в этом про цес се;

– не со вер шен ные пра ви ла прио станов ле ния 
дей ст вия Эко ло ги чес ких раз ре ше ний;

– от су тс твие пра вил приз на ния обос но ван-
ны ми вы нуж ден ных эмис сий в ок ру жающую 
сре ду, осу ще ст вляе мых в ус ло виях край ней 
необ хо ди мос ти;

– от су тс твие сп ра вед ли вых пра вил рас че та 
ущер ба, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де;

– от су тс твие эко но ми чес ких ме ха низ мов 
сти му ли ро ва ния дея тель ности при ро до поль зо-
ва те лей;

– от су тс твие чет кой сис те мы конт ро ля и 
над зо ра за дея тель ностью при ро до поль зо ва те-
лей, учи ты вающей ры ноч ные ус ло вия и спе ци-
фи ку дея тель ности при ро до поль зо ва те лей.

Поэто му, нес мот ря на все прог рес сив ные 
идеи су ще ст вующе го эко ло ги чес ко го за ко но да-
тель ст ва, прак ти ка выяви ла оп ре де лен ные его 
про бе лы и про ти во ре чия. Су ще ст вующая сис-
те ма ре гу ли ро ва ния воп ро сов ох ра ны ок ру жаю-
щей сре ды под вер гает ся сп ра вед ли вой кри ти ке 
со сто ро ны спе циалис тов и иност ран ных обоз ре-
ва те лей, ко то рые от ме чают, что ка за хс танс кий 
за кон и прак ти ка его при ме не ния имеют целью 
на ка зать при ро до поль зо ва те ля, но не вос стано-
вить и сох ра нить ок ру жающую сре ду. Дей ст-
ви тель но, от дель ные нор мы дей ст вующе го эко-
ло ги чес ко го за ко но да тель ст ва не вы пол няют 
об ще ст вен но-по лез ной це ли, соз дают неоп рав-
дан но вы со кие ад ми нист ра тив ные барь еры для 
предп ри ни ма тель ст ва и об ла дают вы со ким кор-
руп циоген ным по тен циа лом.

По дан ным про ку ро рс ких про ве рок от де ла 
по над зо ру за за кон ностью при ме не ния при ро-
до ох ран но го за ко но да тель ст ва РК (1-й Де пар-
та мент Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан), од ним из су ще ст вен ных фак тов 
не за кон ной дея тель ности яв ляют ся до сих пор 
выяв ляемые фак ты на ру ше ний эко ло ги чес ко го 
за ко но да тель ст ва от не за кон но го сжи га ния га за. 
К при ме ру, в 4-м квар та ле 2012 го да был выяв лен 
факт не за кон но го сжи га ния 13,6 млн.  м3 га за без 
эко ло ги чес ко го раз ре ше ния у од но го нед ро поль-
зо ва те ля. Как бы ло установ ле но, на ру ше ние ста-
ло воз мож ным вви ду дли тель ной не ре али за ции 
нед ро поль зо ва те лем Прог рам мы по ути ли за ции 
га за, пре дус мат ри ваю щей ввод и экс плуата цию 
га зо пе ре ра ба ты вающе го за во да. От ме чая, что 
дан ный факт был выяв лен про ку ро ра ми при вне-
зап ной про вер ке мес то рож де ния. По рас че там 
эко ло гов ущерб по ука зан ным фак там сос тав-
ляет свы ше 9 мл рд. тен ге. Так как про во дит ся 
су деб ное раз би ра тель ст во по это му де лу, имя 
ком па нии не раск ры вает ся. В свя зи с этим про-
ку ро ра ми дан но го от де ла бы ло проана ли зи ро ва-
но сос тоя ние ути ли за ции и сжи га ния га за в Рес-
пуб ли ке Ка за хс тан. Поз же бы ло установ ле но, 
что ТОО «Ка за хой лАк то бе» за ни мает 1-е мес то 
по объе мам сжи га ния га за за 2012 год по рес пуб-
ли ке, пос кольку из сож жен ных все ми 63 нед ро-
поль зо ва те ля ми 1 мл рд. м3 га за до ля Ка за хой ла 



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №6 (cпециальный выпуск) 2015346

Проб ле мы пра во во го обес пе че ния ох ра ны ок ру жаю щей сре ды от вред но го воз дейст вия неф те га зо во го ...

сос тав ляет прак ти чес ки 30%, что эк ви ва ле нт но 
296,3 млн. м3 га за. Уд ру чаю щим яв ляет ся то обс-
тоя тель ст во, что объемы до бы ваемо го га за у это-
го нед ро поль зо ва те ля не со пос та ви мо малы, чем 
у ТОО «Тен гиз шев ройл», ком па нии «Ка ра ча га-
нак Пет ро леум» и АО «СНПС Ак то бе му най газ», 
имеющих су ще ст вен но мень шие объемы сжи га-
ния [6].

В си лу это го на ли чие яс ной, сп ра вед ли вой 
и ра циональ ной сис те мы эко ло ги чес ко го за ко-
но да тель ст ва – важ ный шаг на пу ти реали за ции 
го су да рст вен ной эко ло ги чес кой по ли ти ки, ос-
но вы вающей ся на Конс ти ту ции. Имен но эф фек-
тив ное го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние долж но 
обес пе чить нап рав ле ние де неж ных средс тв на 
ме роп риятия по вос станов ле нию и улуч ше нию 
эко ло ги чес кой си ту ации в ст ра не.

Как вы ше уже от ме ча лось,  дей ст вующее 
эко ло ги чес кое за ко но да тель ст во со дер жит оп-
ре де лен ные эко ло ги чес кие тре бо ва ния к ви дам 

хо зяй ст вен ной дея тель ности, в том чис ле к нед-
ро поль зо ва нию, а так же со дер жит пра ви ла осу-
ще ст вле ния при ро до поль зо ва ния, в част нос ти, 
для произ во дс тва эмис сий вред ных ве ще ств в 
ок ру жающую сре ду. Меж ду тем опи сан ные вы-
ше проб ле мы не со вер шенс тва эко ло ги чес ко-
го за ко но да тель ст ва и от су тс твие еди но об раз-
ной пра воп ри ме ни тель ной прак ти ки тре буют 
поис ка но вых пу тей для оп ре де ле ния и оцен ки 
эко ло ги чес ких рис ков. Ду маю, что здесь на до 
об ра тить ся к по ло жи тель ной за ру беж ной прак-
ти ке. Нап ри мер, Бри та нс кий стан дарт эко ло-
ги чес ко го ме не дж мен та (BS 7750), вве ден ный 
в дей ст вие в 1992 го ду и став ший ос но вой для 
раз ра бот ки ана ло гич ной сис те мы Ев ро пейс ких 
стан дар тов (EMAS). В соот ве тс твии с этим до-
ку мен том, ос но вой ра бо ты по оп ре де ле нию и 
оцен ке эко ло ги чес ких рис ков яв ляет ся соз да-
ние на деж ной и пос тоян но по пол няе мой ин-
фор ма ци он ной ба зы.
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организаций в Республике 
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В данной статье проведен правовой анализ доступа общест
венности к информации в области охраны окружающей среды в 
Республике Казахстан, рассмотрены правовые основы обеспечения, 
реализации и защиты права общественности на доступ к эколо
гической информации.
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Қазақстан Республикасындағы 
экологиялық қоғамдық 

ұйымдардың құқықтары мен 
міндеттері

Берілген мақалада Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы ақпаратқа қоғамның қол жетімділігіне құқықтық 
талдау жүргізілген, қоғамның экологиялық ақпаратқа қол жетімділігі 
құқығын қамтамасыз ету, жүзеге асыру және қорғаудың құқықтық 
негіздері қарастырылған.

Түйін сөздер: заң, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық 
ұйымдар, жұртшылықтың қатысуы.
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Правовой статус общественных экологических организа-
ций определяется содержанием их прав и обязанностей, а также 
ограничений, установленных в законодательстве Республики 
Казахстан.

Участие общественности в реализации отдельных функ-
ций государственного управления, в том числе в сфере охра-
ны окружающей среды по большему счету сводится к участию 
общественности в качестве сторонних наблюдателей, фактиче-
ских не имеющих решающего голоса и не могущих повлиять на 
ситуацию либо принятие решения.

В целом организационно-правовые вопросы участия обще-
ственности в охране природы нуждаются в более обстоятель-
ном и комплексном исследовании, так как здесь имеется много 
особенностей, связанных с решением задач дальнейшего совер-
шенствования охраны природной среды в условиях обострения 
экологической обстановки в стране [1, с. 14].

Как отмечает С.В. Разметаев, важным здесь является вы-
яснение особенностей механизма действия права по регули-
рованию общественных отношений, возникающих в процессе 
деятельности общественности по охране природы, а также пол-
ноты и согласованности такого урегулирования, определенных 
путей совершенствования законодательства в данной области 
[1, с. 35]. Широкий подход к праву в рассматриваемой обла-
сти позволяет обнаружить в совокупности пробелы в правовом 
регулировании, выявить отсутствие правовой базы некоторых 
элементов общественной деятельности, составляющей содер-
жание охраны природы. Здесь напрашивается вывод о необ-
ходимости комплексного подхода к анализу природоохранных 
предписаний, находящихся в различных отраслях права и за-
конодательства. Узкий же подход к праву, действующему в об-
ласти охраны окружающей среды, направлен на выявление и 
исследование норм, основой и целью которых является непо-
средственное регулирование участия общественности в охране 
природы [1, с. 36-37].

Говоря о правовом статусе общественных объединений, в 
том числе и экологических, необходимо отметить, что госу-
дарство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений. При этом не допускается слияние 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН
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общественных и государственных институтов, 
незаконное вмешательство государства в дела 
общественных объединений и общественных 
объединений в дела государства, возложение на 
общественные объединения функций государ-
ственных органов и государственное финанси-
рование общественных объединений [2].

Так же к основам правового статуса неком-
мерческих общественных организаций следует 
отнести запрещение создания и деятельности 
общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное из-
менение конституционного строя, нарушение 
целостности Республики Казахстан, подрыв без-
опасности государства, разжигание социальной, 
расовой, национальной, религиозной, сословной 
и родовой розни, а также создание не предус-
мотренных законодательством военизирован-
ных формирований. Не допускается создание и 
деятельность общественных объединений, по-
сягающих на здоровье и нравственные устои 
граждан, а также деятельность незарегистриро-
ванных общественных объединений [2].

В целом, на наш взгляд, права и обязанности 
общественных экологических организаций мож-
но разделить по группам на общегражданские 
права и обязанности, общеспециальные права и 
обязанности, специальные права и обязанности 
общественных экологических организаций.

К общегражданским правам общественных 
экологических организаций можно отнести 
право: открывать счета в банках в установлен-
ном законодательством порядке; иметь печать, 
штампы и бланки с полным наименованием ор-
ганизации на государственном и русском язы-
ках, а также эмблему (символику), зарегистри-
рованную в установленном порядке; иметь в 
собственности или в оперативном управлении 
обособленное имущество, а также самостоятель-
ный баланс или смету; приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимуществен-
ные права; создавать другие юридические лица, 
если иное не предусмотрено законодательными 
актами; открывать филиалы и представитель-
ства; вступать в ассоциации и союзы, а также 
участвовать в их деятельности; использовать 
средства на осуществление предусмотренных в 
уставе целей; быть истцом и ответчиком в суде; 
осуществлять иные права, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан [3].

Что же касается обязанностей, то некоммер-
ческие организации обязаны: соблюдать законо-
дательство Республики Казахстан; уплачивать 
налоги и другие обязательные платежи в бюджет 

в установленном порядке; отвечать по своим 
обязательствам всем принадлежащим им иму-
ществом (за исключением учреждений); нести 
ответственность в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Казахстан [3].

Перечисленные права и обязанности установ-
лены законодательно и принадлежат всем пере-
численным нами выще формам некоммерческих 
организаций, то есть учреждениям, фондам, ас-
социациям, некоммерческим акционерным обще-
ствам, общественным объединениям. В то же 
время данные права и обязанности установлены 
и регулируются гражданским законодательством 
и относятся к сфере гражданского права. Поэтому 
мы на них останавливаться не будем.

Непосредственно общеспециальные пра-
ва и обязанности общественных объединений 
регулируются Законом Республики Казахстан 
«Об общественных объединениях». Однако 
прежде необходимо отметить, что этим же за-
конодательным актом регулируются некоторые 
особенности правового статуса общественных 
объединений. Так, например, общественные 
объединения приобретают права и принимают 
на себя обязанности через свои руководящие 
органы, действующие в пределах полномочий, 
предоставленных уставом и законодательством 
Республики Казахстан.

Общие права общественных объединений, 
созданных для достижения любых законных це-
лей и предусмотренных в их уставах, заключа-
ются в том, что они имеют право: распространять 
информацию о своей деятельности; представ-
лять и защищать права и законные интересы 
своих членов в судах и других государственных 
органах, иных общественных объединениях; уч-
реждать средства массовой информации; прово-
дить собрания, митинги, демонстрации, шествия 
и пикетирование; осуществлять издательскую 
деятельность; вступать в международные неком-
мерческие неправительственные объединения; 
осуществлять иные полномочия, не противоре-
чащие законодательству Республики Казахстан.

Однако нас интересуют непосредственно 
специальные права и обязанности обществен-
ных экологических организаций. Итак, на се-
годняшний день, основные права общественных 
экологических организаций перечислены в ст.14 
Экологического Кодекса Республики Казахстан 
(далее ЭК РК) [4].

Так, в соответствии со статьей 14 ЭК РК 
Общественные объединения при осуществлении 
своей деятельности в области охраны окружаю-
щей среды имеют право:
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1) разрабатывать и пропагандировать эколо-
гические программы, защищать права и интере-
сы граждан, привлекать их на добровольных на-
чалах к активной деятельности в области охраны 
окружающей среды;

2) выполнять работы по охране окружающей 
среды и ее оздоровлению, рациональному ис-
пользованию и воспроизводству природных ре-
сурсов, участвовать в охране объектов окружа-
ющей среды, имеющих особую экологическую, 
научную, историко-культурную и рекреацион-
ную ценность, в деятельности особо охраняемых 
природных территорий;

3) участвовать в процессе принятия госу-
дарственными органами решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды в порядке, 
установленном законодательством Республики 
Казахстан;

4) выполнять работы по экологическому об-
разованию и просвещению, проводить научные 
исследования в области охраны окружающей 
среды;

5) инициировать и организовывать обще-
ственную экологическую экспертизу и проведе-
ние общественных слушаний;

6) осуществлять общественный экологиче-
ский контроль;

7) получать от государственных органов и 
организаций своевременную, полную и досто-
верную экологическую информацию;

8) сотрудничать и взаимодействовать в обла-
сти охраны окружающей среды с государствен-
ными органами и международными организаци-
ями, заключать с ними соглашения, выполнять 
для них по договорам определенные работы, 
предусмотренные законодательством Республи-
ки Казахстан;

9) принимать участие в обсуждении проек-
тов нормативных правовых актов по вопросам 
охраны окружающей среды на этапе их подго-
товки и представлять свои замечания разработ-
чикам;

10) участвовать в процессе подготовки планов 
и программ, связанных с окружающей средой;

11) ставить вопросы о привлечении к ответ-
ственности физических и (или) юридических 
лиц, предъявлять в суд иски о возмещении вре-
да, причиненного здоровью и (или) имуществу 
граждан вследствие нарушения экологического 
законодательства Республики Казахстан;

12) требовать отмены в административном 
или судебном порядке решений о размещении, 
строительстве, реконструкции и вводе в эксплу-
атацию предприятий, сооружений и иных эколо-

гически опасных объектов, а также вынесения 
решения об ограничении, приостановлении и 
прекращении хозяйственной и иной деятельно-
сти физических и юридических лиц, оказыва-
ющей отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье человека;

13) создавать фонды охраны окружающей 
среды.

2. Общественные объединения при осущест-
влении своей деятельности в области охраны 
окружающей среды обязаны:

1) содействовать реализации мер, направлен-
ных на рациональное использование природных 
ресурсов, охрану окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности;

2) осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Республики Ка-
захстан.

3. Общественные объединения имеют иные 
права и обязанности, установленные законами 
Республики Казахстан [4, ст. 14].

Следующим специальным правом обще-
ственных экологических организаций в обла-
сти охраны окружающей среды является право 
выполнять в установленном порядке работы по 
экологическому воспитанию и образованию, на-
учные исследования в области охраны окружаю-
щей среды [4].

Экологическое воспитание – способ воздей-
ствия на чувства людей, их сознание, взгляды 
и представления. Оно повышает уровень со-
знательности граждан, развивает у них чувство 
бережного отношения к природе, озабоченности 
ее состоянием, обеспечивает подготовленность 
каждого к нравственному поведению в природ-
ной среде [37, с. 46].

Как отмечается в ЭК РК, в ст. 181, целью эко-
логического образования и просвещения являет-
ся формирование активной жизненной позиции 
граждан и экологической культуры в обществе, ос-
нованных на принципах устойчивого развития [4].

Распространение экологических знаний сре-
ди населения осуществляется государственны-
ми органами и общественными объединениями 
через средства массовой информации и в ином 
порядке, непротиворечащем законодательству.

При этом в учебных заведениях, независимо 
от их профиля и форм собственности, должно 
предусматриваться преподавание экологических 
дисциплин. Воспитание активной гражданской 
позиции к сохранению природы и бережного от-
ношения к природным богатствам признается в 
качестве одной из приоритетных задач воспита-
ния в организациях образования.
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Права и обязанности общественных экологических организаций в Республике Казахстан

Экологическое образование, экологическое 
просвещение и повышение квалификации спе-
циалистов в области охраны окружающей среды 
развиваются в Республике Казахстан как часть 
системы образования для устойчивого развития.

Основные задачи в области экологического 
образования и просвещения, повышения квали-
фикации специалистов включают:

1) улучшение качества экологического об-
разования посредством актуализации его содер-
жания, обеспечения организаций образования 
современными учебно-методическими материа-
лами, повышения квалификации преподаватель-
ских кадров;

2) развитие организационных основ, про-
грамм и мероприятий по экологическому про-
свещению в обществе и семье;

3) подготовку профессиональных кадров для 
реализации задач в области охраны окружаю-
щей среды.

В целом, образование представляет собой 
непрерывный процесс воспитания и обучения, 
целью которого является достижение высокого 
уровня нравственного, интеллектуального, куль-
турного и физического развития и профессио-
нальной компетентности членов общества [5].

Таким образом, в качестве принципов эколо-
гического образования можно выделить:

– принцип всеобщности, означающий, что 
экологическое образование должно охватывать 
как можно большее количество населения стра-
ны. Каждый человек должен и даже обязан знать 
свои права и, прежде всего, обязанности в обла-
сти охраны окружающей среды и природополь-
зования;

– принцип комплексности экологического 
воспитания означает, что экологическое образо-
вание должно проводится в тесной взаимосвязи 
с различными сферами знания – экологическим 
образованием, образованием в сфере права, зна-
ниями в области туристской деятельности и не-
дропользования и т.д.;

– принцип непрерывности предполагает 
построение четкой и, прежде всего, действен-
ной и поэтапной системы образования, охва-
тываемой все уровни образования – начиная с 
дошкольного образования и заканчиваемой по-
вышением профессионального уровня у лиц, 

уже получивших высшее образование, на стадии 
производства, связанного (и даже не связанного) 
с использованием окружающей среды.

Таким образом, на наш взгляд, предоставле-
ние права общественным экологическим орга-
низациям осуществлять образование в области 
охраны окружающей среды является оправдан-
ным, поскольку именно общественные органи-
зации обладают большим доверием со стороны 
общества, зачастую имеют более оперативную 
и достоверную информацию в области охраны 
окружающей среды и, зачастую, имеют больше 
времени и финансовой возможности (особенно 
если данная работа финансируется междуна-
родными фондами и организациями в области 
охраны окружающей среды) для осуществления 
экологического образования.

Исходя из вышесказанного, экологическое 
образование, на наш взгляд, представляет со-
бой процесс передачи принимаемому субъекту 
определенных знаний в области охраны и ис-
пользования окружающей среды, формирую-
щих у него высокий уровень нравственного, 
интеллектуального, культурного и професси-
онального поведения в соответствии с прави-
лами, установленными в обществе и законо-
дательством Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды.

Суть экологического воспитания состоит 
в том, чтобы каждому человеку дать необхо-
димые знания в области экологического пра-
ва, научить его уважать и соблюдать законы. 
Хотелось бы особо подчеркнуть, что экологи-
ческое образование не может проводиться без 
экологического воспитания, иначе говоря, це-
ленаправленного вовлечения людей в процесс 
повышения уровня их экологической правовой 
культуры и формирования стремления к актив-
ному правомерному поведению по охране при-
роды. Безусловно, основы такого воспитания 
закладываются в семье, оно происходит также 
под влиянием произведений, изобразительного 
искусства, кино, литературы, средств массовой 
информации. Каждый из перечисленных мето-
дов воздействия должны использовать обще-
ственные экологические организации для до-
стижения цели – охраны окружающей среды и 
отдельных природных объектов.
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Проб ле мы реали за ции  
прин ци па осу ще ст вле ния  

су доп роиз во дс тва на ос но ве 
сос тя за тель ности  

и рав ноп ра вия сто рон  
в до су деб ном произ во дс тве

В статье расс мат ри вает ся пра во вая при ро да прин ци па осу ще
ст вле ния су доп роиз во дс тва на ос но ве сос тя за тель ности и рав но  
п ра вия сто рон как ос но во по ла гающе го и ру ко во дя ще го на ча ла все го 
уго лов но го про цес са Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Ак ту али зи рует ся необ
хо ди мос ть даль нейше го со вер шенс тво ва ния за ко но да тель ст ва, оп ре
де ляюще го пра во вой ре жим осу ще ст вле ния су доп роиз во дс тва на ос
но ве сос тя за тель ности и рав ноп ра вия сто рон в уго лов ном про цес се. 
Расс мот ре ны воп ро сы о необ хо ди мос ти пре дос тав ле ния за щит ни ку 
пра во из ла гать свои воз ра же ния про тив об ви ни тель но го зак лю че ния 
в ви де за щи ти тель но го зак лю че ния в це лях рас ши ре ния сос тя за тель
ных на чал.

Клю че вые сло ва: прин цип, су доп роиз во дс тво, сос тя за тель ность, 
рав ноп ра вие сто рон, уго лов ный про цесс, функ ция об ви не ния, функ
ция за щи ты, осу ще ст вле ние пра во су дия.

Mukhamadyeva G.N.

Problems of realization of the 
principle of judicial proceedings 

on the basis of equality of 
the parties in the pretrial 

proceedings

The article examines the legal nature of the principle of judicial pro
ceedings on the basis of equality of the parties as a basic guideline and 
start the criminal process the Republic of Kazakhstan. Actualized need for 
further improvement of legislation defining the legal regime of judicial pro
ceedings on the basis of equality of the parties in criminal proceedings. 
Consider the need to expand the provision of arms began to advocate the 
right to express their objections to the indictment, in the form of defensive 
conclusion.

Key words: the principle, of judicial proceedings, on the basis of 
equality of the parties, the criminal proceedings for prosecution, protec
tion function, the administration of justice.

Му ха ма диева Г.Н.

Сот қа де йін гі өн ді ріс те сот iсiн 
жүргiзудi та рап тар дың  

жа рыс па лы лы ғы мен тең  
құ қы лы ғы не гі зін де жү зе ге 
асы ру қа ғи да сы ның жү зе ге 

асы ры лу мә се ле ле рі 

Ма қа ла да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы қыл мыс тық іс жүр гі зу дің не
гі зін қа лаушы жә не бас қа ру шы не гіз ре тін де сот iсiн жүргiзудi та
рап тар дың жа рыс па лы лы ғы мен тең құ қы лы ғы негiзiнде жү зе ге асы
ру қа ғи да сы ның құ қық тық та би ға ты қа рас ты ры ла ды. Қыл мыс тық іс 
жүр гі зу де гі Сот iсiн жүргiзудi та рап тар дың жа рыс па лы лы ғы мен тең 
құ қы лы ғы негiзiнде жү зе ге асы ру дың құ қық тық ре жи мін анық тау
шы заң ды ары қа рай же тіл ді ру қа жет ті гі өзек те ле ді. Жа рыс па лы лық 
бас та ма ла рын ке ңейту мақ са тын да қор ғаушы ға өзі нің қар сы лы ғын 
айып тау қо ры тын ды сы на қар сы қор ғау қо ры тын ды сы тү рін де баян
дау құ қы ғын бе ру қа жет ті лі гі ту ра лы мә се ле лер қа рас ты ры ла ды.

Түйін сөз дер: қа ғи да, сот iсiн жүргiзу, та рап тар дың жа рыс па лы
лы ғы мен тең құ қы лы ғы, қыл мыс тық іс жүр гі зу, айып тау функ циясы, 
қор ғау функ циясы, сот әділ ді гін жү зе ге асы ру.
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Пра ва че ло ве ка об ра зуют со во куп ность прин ци пов и норм, 
ре гу ли рую щих оп ре де лен ные об ще ст вен ные от но ше ния. От сю-
да необ хо ди мос ть поз на ния этих прин ци пов и норм, раск ры тия 
за ко но мер нос тей, при су щих этой от рас ли че ло ве чес ких от но-
ше ний. Исс ле до ва ние инс ти ту та прав и сво бод че ло ве ка и граж-
да ни на по пол няет ся и сфе рой уго лов но-про цес суаль ной, ха рак-
те ри зующей ся при ме не нием к ин ди ви ду мер го су да рст вен но го 
при нуж де ния, при ко то рых сво бо ды пос лед не го под вер гают ся 
су ще ст вен ным ог ра ни че ниям. Пра во вой ста тус лич нос ти, в ос-
но ве ко то ро го на хо дят ся ес те ст вен ные и неот чуж даемые пра ва и 
сво бо ды, вк лю чает и на деж ную сис те му ох ра ны и за щи ты этих 
прав. Нор ма ми Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ка за хс тан установ ле-
ны ос нов ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на, га ран тии 
их реали за ции, сре ди ко то рых от ве тст вен ность обя зан ных лиц к 
их соб лю де нию и осу ще ст вле нию [1]. 

Эти нор мы долж ны быть пол ностью реали зо ва ны. Пра во-
вой ста тус лич нос ти дол жен быть га ран ти ро ван дей ст вую щим 
за ко но да тель ст вом, обес пе чи вающим проч ный ме ха низм за-
щи ты ее прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов.

Уче ние о прин ци пах яв ляет ся важ ней шей сос тав ной час тью 
теории уго лов но го су доп роиз во дс тва. Уро вень его раз ра бо тан-
нос ти, по мне нию А.В. Гри нен ко, поз во ляет су дить о сос тоя нии 
юри ди чес кой нау ки в це лом, а так же о куль ту ре пра воп ри ме не-
ния [2, с. 21]. С этим мне нием труд но не сог ла сить ся. Де мок-
ра ти чес кое пост рое ние уго лов но го про цес са, обес пе чи вающе го 
соб лю де ние прав и за кон ных ин те ре сов граж дан в произ во дс-
тве по уго лов ным де лам, ос но вы вает ся на прин ци пах, зак реп-
лен ных в Конс ти ту ции и Уго лов но-про цес суаль ном за ко не. 
Ана лиз уго лов но-про цес суаль ных прин ци пов по ка зы вает, что 
боль шая их час ть (сос тя за тель ность, за кон ность, неп ри кос-
но вен ность лич нос ти, ра ве нс тво прав че ло ве ка и граж да ни на 
пе ред за ко ном и су дом и т.д.) га ран ти рует ся Ос нов ным за ко-
ном ст ра ны и та кие прин ци пы яв ляют ся об щеп ра во вы ми, что 
предс тав ляет со бой вы ра же ние при ро ды и сущ нос ти де мок ра-
ти чес ко го пра во во го го су да рс тва. Эти прин ци пы приз нают че-
ло ве ка, его пра ва и сво бо ды выс шей цен ностью и дос тоя нием 
го су да рс тва. Они долж ны дей ст во вать в рам ках це ло ст ной сис-
те мы уго лов но го про цес са, на всех его ста диях. 

ПРОБ ЛЕ МЫ  
РЕАЛИ ЗА ЦИИ  

ПРИН ЦИ ПА  
ОСУ ЩЕ СТ ВЛЕ НИЯ  

СУ ДОП РОИЗ ВО ДС ТВА 
НА ОС НО ВЕ 

СОС ТЯ ЗА ТЕЛЬ НОСТИ И 
РАВ НОП РА ВИЯ  

СТО РОН  
В ДО СУ ДЕБ НОМ 
ПРОИЗ ВО ДС ТВЕ
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Од ним из та ких прин ци пов яв ляет ся прин-
цип осу ще ст вле ния су доп роиз во дс тва на ос но ве 
сос тя за тель ности и рав ноп ра вия сто рон. Прин-
цип сос тя за тель ности ха рак те ри зует та кое пост-
рое ние су деб но го про цес са, в ко то ром функ ции 
об ви не ния, за щи ты и осу ще ст вле ния пра во су-
дия от де ле ны друг от дру га и осу ще ст вляют ся 
раз лич ны ми ор га на ми и долж ност ны ми ли ца ми 
(ч. 2 ст. 23 УПК РК) [3]. Дан ный прин цип неот-
де лим от про цес суально го рав ноп ра вия сто рон, 
ко то рое яв ляет ся его ос но вой, пос кольку имен-
но на де ле ние рав ны ми пра ва ми и обя зан нос тя-
ми дает сто ро нам воз мож нос ть сос тя зать ся пе-
ред су дом. 

Прин цип рав ноп ра вия сто рон в уго лов ном 
про цес се имеет свои спе ци фи чес кие осо бен нос-
ти. Реали за ция это го прин ци па в пол ном объеме 
поз во ляет соз дать ме ха низм объек тив но го рас - 
с мот ре ния де ла.

Конст рук тив но сос тя за тель ный про цесс 
предс тав ляет со бой ст ро гую диф фе рен циа цию, 
то есть функ цию об ви не ния (до су деб ное расс ле-
до ва ние, пре да ние су ду, со би ра ние об ви ни тель-
ных до ка за тель ств, об ви не ние в су де), функ цию 
за щи ты (со би ра ние оп рав да тель ных до ка за тель-
ств, за щи та в су де) и функ цию су да (оп ре де ле ние 
сте пе ни ви нов нос ти, вы бор ме ры на ка за ния). 

При этом суд:
1) не яв ляет ся ор га ном уго лов но го прес ле до-

ва ния, не выс ту пает на сто ро не об ви не ния или 
за щи ты и не вы ра жает ка ких бы то ни бы ло ин-
те ре сов, по ми мо ин те ре сов пра ва;

2) сох ра няя объек тив ность и бесп рист раст-
нос ть, соз дает необ хо ди мые ус ло вия для вы пол-
не ния сто ро на ми их про цес суаль ных обя зан нос-
тей и осу ще ст вле ния пре дос тав лен ных им прав;

3) ос но вы вает про цес суальное ре ше ние лишь 
на тех до ка за тель ст вах, учас тие в исс ле до ва нии 
ко то рых на рав ных ос но ва ниях бы ло обес пе че но 
каж дой из сто рон;

4) по хо да тай ст ву сто ро ны ока зы вает ей со-
дей ст вие в по лу че нии необ хо ди мых ма те риалов 
в по ряд ке, пре дус мот рен ном УПК РК;

5) обес пе чи вает сто ро нам пра во участ во вать 
в расс мот ре нии де ла по пер вой, апел ля ци он ной 
и кас са ци он ной инс тан ции; об ви няе мый и его 
за щит ник до пус кают ся при расс мот ре нии де ла, 
в по ряд ке над зо ра, по вновь отк рыв шим ся обс-
тоя тель ст вам. 

На наш взг ляд, та кая чет кая диф фе рен циация 
функ ций за щи ты и об ви не ния, а так же ро ли су-
да, наи луч шим об ра зом га ран ти рует реали за-
цию прав лич нос ти в уго лов ном про цес се. Од на-
ко, ана ли зи руя су ще ст вующие в ка за хс танс ком 

уго лов ном про цес се проб ле мы, мож но сде лать 
вы во ды о том, что для то го что бы за кон ные ин-
те ре сы лич нос ти бы ли дос та точ но за щи ще ны, 
за ко но да те лю необ хо ди мо еще мно гое про ра  - 
бо тать.

Сов ре мен ные тен ден ции Уго лов но-про цес-
суально го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан нап рав ле ны на то, что га ран ти ро ва ние прав 
и сво бод граж дан, а так же реали за ция конс ти ту-
ци он ных прин ци пов пра во су дия и уго лов но го 
про цес са все боль ше опи рает ся на нап рав ле ние 
за щи ты прав лиц, вов ле чен ных в ор би ту про цес-
са, на до су деб ной ста дии. Мак си маль но вы со-
кая сте пень за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов 
лич нос ти, тем бо лее лич нос ти, вов ле чен ной в 
ор би ту уго лов но го су доп роиз во дс тва, яв ляет ся 
от ли чи тель ной чер той де мок ра ти чес ко го и пра-
во во го го су да рс тва. 

При пред ва ри тель ном расс ле до ва нии и су-
деб ном расс мот ре нии су деб ных дел лю бо му 
граж да ни ну, прив ле каемо му в ка че ст ве по доз-
ре ваемо го, об ви няемо го и под су ди мо го Конс-
ти ту цией Рес пуб ли ки Ка за хс тан и Уго лов но-
про цес суаль ным ко дек сом РК пре дос тав ляет ся 
пра во на за щи ту от уго лов но го пре сле до ва ния. 
Неотъем ле мое, ес те ст вен ное пра во на за щи ту 
воз ни кает из сос тя за тель ной ст рук ту ры про цес-
са, ког да силь но му об ви не нию долж на про ти-
вос тоять адек ват ная за щи та.

Та ким об ра зом, на ли чие в уго лов ном про-
цес се пред ъяв лен но го об ви не ния тре бует про-
ти во пос тав ле ния ему за щи ты. Прин ци пи аль ный 
под ход к обес пе че нию пра ва на за щи ту вы те кает 
из нор мы ч. 2 ст. 13 Конс ти ту ции Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан, сог лас но ко то рой «Каж дый имеет 
пра во на по лу че ние ква ли фи ци ро ван ной юри ди-
чес кой по мо щи …». Пра во на за щи ту зак реп ле-
но в ст. ст. 26 и 28 УПК РК [1]. 

В ис поль зо ва нии пре дос тав лен ных за ко ном 
воз мож нос тей за щи щать ся как са мо му, так и с 
по мощью про фес сио наль но го за щит ни ка (ад во-
ка та), у ин ди ви да в уго лов ном про цес се появ-
ляет ся га ран тия соб лю де ния и ох ра ны его прав 
и за кон ных ин те ре сов. 

Учас тие за щит ни ка в пред ва ри тель ном 
следс твии по вы шает его объек тив ность, поз во-
ляет бо лее всес то рон не оце нить вме нен ные в ви-
ну эпи зо ды, а иног да и в це лом прийти к вы во ду 
о не ви нов нос ти об ви няемо го. Ос нов ной за да чей 
за щит ни ка, участ вующе го в пред ва ри тель ном 
следст вии, яв ляет ся установ ле ние фак тов соб-
лю де ния всех про цес суаль ных пра вил и выяс не-
ние обс тоя тель ств, оп рав ды вающих его под за-
щит но го ли бо смяг чаю щих его ви ну. 
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Про фес сио наль ный за щит ник обя зан про-
ти во дей ст во вать лю бым по пыт кам дав ле ния на 
свою не за ви си мос ть и ни в коем слу чае не пос ту-
пать ся тре бо ва ниями про фес сио наль но го дол га 
и эти ки. На это за щит ни ка обя зы вает не толь ко 
про фес сио наль ный долг, но и дей ст вующее за-
ко но да тельст во об ад во катс кой дея тель ности. 
Иск лю че ние пос то рон не го воз дейст вия на дея-
тель ность за щит ни ка – об щее пра ви ло, не до пус-
кающее вме ша тель ст ва го су да рст вен ных ор га-
нов, об ще ст вен ных ор га ни за ций и долж ностных 
лиц. Те перь воп рос в том, что ра бо тают ли эти 
установ лен ные за ко ном пра ви ла, ес ли да, то ка-
кое по ло же ние за ни мает ад во кат на ста дии пред-
ва ри тель но го расс ле до ва ния в реаль нос ти. 

Расп рост ра не ние прин ци па сос тя за тель-
ности, су ще ст вующе го в уго лов ном су доп роиз-
во дс тве, на ста дию пред ва ри тель но го следс твия 
де лает весь уго лов ный про цесс бо лее эф фек тив-
ным, обес пе чи вающим за щи ту прав его участ-
ни ков на ран них его ста диях. Од на ко, нес мот ря 
на то, что ка за хс танс кая сис те ма пра ва зак реп-
ляет прин цип сос тя за тель ности в уго лов ном су-
доп роиз во дс тве че рез уго лов но-про цес суальное 
за ко но да тель ст во, прин цип сос тя за тель ности 
не расп рост ра няет ся на до су деб ное произ во дс-
тво уго лов но го про цес са. Так на ста дии пред-
ва ри тель но го расс ле до ва ния уго лов ные де ла 
воз буж дают ся и прек ра щают ся по ини ци ати ве 
про ку ра ту ры и следст вия. Та ким об ра зом, час ть  
функ ций су да сос ре до та чи вает ся в ру ках про-
ку ра ту ры, ор га нов пред ва ри тель но го следс твия 
и доз на ния. То есть, пра ва и сво бо ды граж дан 
мо гут быть ог ра ни че ны без ве до ма су деб ной 
влас ти, это зак реп ле но в час ти 2 статьи 16 Конс-
ти ту ции РК: «Арест и со дер жа ние под ст ра жей 
до пус кают ся толь ко в пре дус мот рен ных за ко-
ном слу чаях и лишь с санк ции су да, с пре дос-
тав ле нием арес то ван но му пра ва су деб но го об-
жа ло ва ния…». Дан ная нор ма пря мо ука зы вает 
на следст вен но-ро зы ск ной (инк ви зи ци он ный) 
прин цип уго лов но го про цес са на ста дии до су-
деб но го произ во дс тва, так как ор га ны доз на ния, 
пред ва ри тель но го следс твия и про ку ра ту ры не 
ог ра ни че ны в своих дей ст виях и сос тав ляют од-
но це лое в сис те ме уго лов но го прес ле до ва ния и 
об ви не ния. На этой ста дии уго лов но го про цес са 
воз мож ны из де рж ки. 

Ес ли про вес ти собст вен ный ана лиз, то вид-
но, что ряд норм УПК РК про ти во ре чит по ло же-
ниям ст. 23. Так, по ло же ния ст. 23 УПК РК на хо-
дят ся в про ти во ре чии со ст. 24 и ч. 1 ст. 34 УПК 
РК, устанав ли вающи ми, что ор га ны уго лов но го 
прес ле до ва ния (про ку рор, сле до ва тель, ор ган 

доз на ния, доз на ва тель) обя за ны выяв лять обс-
тоя тель ст ва, не толь ко ули чающие, но и оп рав-
ды вающие об ви няемо го, не толь ко отяг чаю щие, 
но и смяг чающие его от ве тст вен ность и на ка за-
ние. Та ким об ра зом, уго лов ное прес ле до ва ние 
не от де ле но от за щи ты, и ор ган расс ле до ва ния 
осу ще ст вляет две функ ции за щи ты и об ви не ния. 
А при на ли чии ос но ва ний, пре дус мот рен ных 
ст. ст. 35, 36 УПК, – и раз ре ше ния де ла. Сле-
до ва тель но, долж ност ные ли ца и ор га ны, уча-
ствующие в пред ва ри тель ном расс ле до ва нии, 
осу ще ст вляют все три функ ции, что в кор не про-
ти во ре чит прин ци пу сос тя за тель ности. 

Да лее, не мо жет быть и ре чи о рав ноп ра вии 
сто рон на ста дии пред ва ри тель но го расс ле до-
ва ния. Нап ри мер, да же по ве рх ност ный ана лиз 
прав по тер пев ше го и об ви няемо го не поз во ляет 
сде лать вы вод о том, что они рав ны. Тем бо лее 
что п. 45 ст. 7 УПК, в от ли чие от ч. 1 ст. 23 УПК, 
от но сит прин цип сос тя за тель ности к су деб но му 
раз би ра тель ст ву.

Не мо жет быть и ре чи о сос тя за тель ности 
и рав ноп ра вии сто рон на ста дии пред ва ри тель-
но го расс ле до ва ния, ког да по тер пев ший, об ви-
няе мый, за щит ник не сос тя зают ся с доз на ва-
те лем, сле до ва те лем, про ку ро ром, а сми рен но 
заяв ляют пе ред ни ми хо да тай ст ва. Реали за ция 
при над ле жа щих этим ли цам прав ста вит ся в 
за ви си мос ть от ус мот ре ния ор га нов уго лов-
но го прес ле до ва ния. Как из ве ст но, по окон ча-
нии расс ле до ва ния ор га ны пред ва ри тель но го 
следс твия (доз на ния) сос тав ляют об ви ни тель-
ное зак лю че ние (про то кол об ви не ния). За щит-
ник же не предс тав ляет ка ко го-ли бо до ку мен та, 
в ко то ром бы ла бы от ра же на по зи ция сто ро ны 
за щи ты, да на оцен ка тем до ка за тель ст вам, ко-
то рые имеют ся в уго лов ном де ле. По ло же ние в 
за ко не о том, что про ку ро ру долж но быть нап-
рав ле но не толь ко об ви ни тель ное зак лю че ние с 
ма те ри ала ми уго лов но го де ла, но и пись менное 
зак лю че ние за щит ни ка по дан но му де лу, в оп-
ре де лен ной ме ре об лег чи ло в даль нейшем и ра-
бо ту су да при ре ше нии воп ро са о наз на че нии 
глав но го су деб но го раз би ра тель ст ва, а так же 
обес пе чи ло реали за цию прин ци па рав ноп ра вия 
и сос тя за тель ности сто рон.

Сог лас но ч. 3 ст. 23, обя зан нос ти до ка зы ва-
ния пред ъяв лен но го под су ди мо му об ви не ния, 
воз ло жен но го на об ви ни те ля, про ти вос тоит обя-
зан ность за щит ни ка ис поль зо вать все пре дус-
мот рен ные за ко ном средс тва и спо со бы за щи ты 
под су ди мо го (ч. 4 ст. 23 УПК РК). Хо тя дек ла-
ра тив но ут ве рж де но про цес суальное ра ве нс тво 
об ви не ния и за щи ты. Но как мо гут ока зать ся в 
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рав ном по ло же нии с од ной сто ро ны две мощ ные 
го су да рст вен ные сис те мы уго лов но го прес ле до-
ва ния, а с дру гой – ор га ни за ция на об ще ст вен ных 
пра вах в ви де кол ле гии ад во ка тов. Ад во ка ты в 
на шем оте че ст ве ни ког да не об ла да ли рав ны ми 
пра ва ми с предс та ви те ля ми пра во ох ра ни тель-
ных или су деб ных ор га нов. Нап ри мер, воз бу-
дить уго лов ное де ло в от но ше нии су дей или 
про ку ро ров край не слож но. К ад во ка там же за-
кон от но сил ся как к обык но вен ным граж да нам. 
Ад во кат – оп по нент влас ть иму щих, поэто му на 
не го час то пы та лись и пы тают ся воз дейст во вать 
как воз буж де нием на ду ман ных уго лов ных дел, 
так и от ка зом в их воз буж де нии. Так, или нап-
ри мер, в следст вен ной прак ти ке пра во граж дан 
на за щи ту не обес пе чи вает ся ор га на ми уго лов-
но го прес ле до ва ния и при ме няют ся раз лич ные 
спо со бы ск ло не ния за дер жан но го ли ца к от ка зу 

от по мо щи за щит ни ка (вы со кий уро вень оп ла ты 
ус луг ад во ка та, до ка зан ность ви ны и неэф фек-
тив нос ть за щи ты и т.п.). По доб ное ущем ле ние 
ста ту са за щит ни ка дает нам ос но ва ние ста вить 
воп ро сы об уси ле нии его не за ви си мос ти и рас-
ши ре нии про цес суаль ных прав.

Имен но в на ру ше нии рав ноп рав но го и сос тя-
за тель но го про цес са, а имен но в ни ве ли ро ва нии 
ро ли за щит ни ка и его за кон ных пол но мо чий воз-
ни кает опас ность и для соб лю де ния ин те ре сов 
лич нос ти, га ран тий ее неп ри кос но вен нос ти, т.к. 
за щит ник (тем бо лее про фес сио наль ный) – это 
уго лов но-про цес суальная га ран тия реали за ции 
прав и сво бод лич нос ти в уго лов ном про цес се. 
Та ким об ра зом, на ру ше ние прин ци па сос тя за-
тель ности мы на хо дим вся кий раз, ког да роль 
за щит ни ка, его про цес суальные пра ва и обя зан-
нос ти ка ким-ли бо об ра зом ог ра ни чи вают ся.
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Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған  
жер де тек се ру мен нақ ты лау 

так ти ка сы ның кей бір  
ас пек ті ле рі

Тер геу әре кет те рін жүр гі зу тех но ло гияла рын же тіл ді ру мен «қыл
мыс тар ды зерт теу әдіс те рі нің» та ным дық мүм кін дік те рін ке ңейту 
үшін, кри ми на лис тер әр дайым олар ды жүр гі зу ді ұйым дас ты ру дың 
жа ңа ны сан да рын, так ти ка лық тә сіл дер дің түр ле рін, так ти ка лық ұсы
ныс тар ды жә не та ғы бас қа ла рын із дес ті ре ді. Атал ған ма қа ла ның мақ
са ты, ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру мен нақ ты лау сияқ ты 
тер геу әре ке ті нің так ти ка лық ұсы ныс та ры на ерек ше мән бе ру. 

Тү йін сөз дер: кри ми на лис тік так ти ка, ай ғақ тар ды тек се ру мен 
нақ ты лау, тер геуші, се зік ті, айып та лу шы, жә бір ле ну ші, куә. 

 Tapalova R.B., Aryn A.A.

On the tactical recommendations 
in the tactics of the audit and 

clarify the indications on the site

To improve the technology of investigation and extension of cognitive 
capabilities «methods of investigation of crime», criminologists are con
stantly searching for new forms of organization of their conduct, types of 
tactics, tactical recommendations. The purpose of this paper to focus on 
tactical recommendations of this type of investigative action as verification 
and refinement of indications in place.

Key words: forensic tactics, testing and refinement of the testimony, 
the investigator, the suspect, accused, victim, witness.

Та па ло ва Р.Б., Арын А.А.

Не ко то рые ас пек ты так ти ки 
про ве де ния про вер ки  

и уточ не ния по ка за ний  
на мес те

Для со вер шенс тво ва ния тех но ло гии про ве де ния следст вен ных 
дей ст вий и рас ши ре ния поз на ва тель ных воз мож нос тей «ме то дов 
исс ле до ва ния прес туп ле ния» кри ми на лис ты пос тоян но ве дут поиск 
но вых форм ор га ни за ции их про ве де ния, ви дов так ти чес ких прие
мов, так ти чес ких ре ко мен да ций и т.д. Цель дан ной статьи – ак цен ти
ро вать вни ма ние на так ти чес ких ре ко мен да циях та ко го ви да следст
вен но го дей ст вия, как про вер ка и уточ не ние по ка за ний на мес те.

Клю че вые сло ва: кри ми на лис ти чес кая так ти ка, про вер ка и уточ
не ние по ка за ний, сле до ва тель, по доз ре ваемый, об ви няе мый, по тер
пев ший, сви де тель.
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Так ти ка лық тә сіл дер ден бас қа, кри ми на лис тік так ти ка ұсы-
ныс тар ды да әзір лейді. Кри ми на лис тік так ти ка ның теория лық 
не гіз де рі не ар нал ған көп те ген қай нар көз дер де, так ти ка лық-
кри ми на лис тік ұсы ныс тар так ти ка лық тә сіл дер ді таң дау ға ға на 
емес, сон дай-ақ әр бір тер геу әре ке тін жүр гі зу ді ұйым дас ты ру ға 
қа тыс ты, тә жі ри бе мен ғы лы ми ай қын дал ған жә не ма құл дан-
ған ке ңес ре тін де қа рас ты ры ла ды. Мұн дай ұсы ныс ты қа ты су-
шы лар дың құ ра мы, олар дың қыз ме ті, тер геу әре ке ті нің жүр уін  
бас қа ру тә сіл де рі бо йын ша қан дай да бір так ти ка лық-кри ми на-
лис тік құ рал дар мен тә сіл дер дің нақ ты про цес суал дық әре кет-
тер өн ді рі сін де қол да ну ға жат қы зу ға бо ла ды. Ұсы ныс тар жал-
пы бо луы мүм кін, олар:

а) дә лел деу дің кез-кел ген қа ты су шы сы мен; 
ә) іс тің мән-жа йына бай ла ныс ты емес кез-кел ген жағ дайда 

қол да ны ла ала ды. 
Ұсы ныс тар со ны мен қа тар ар найы бел гі лі бір ад ре сат қа 

(тер геуші ге, же дел-із дес ті ру қыз мет ке рі не жә не т.б.) не ме се 
нақ ты жағ дайға, со ның ішін де про цес суал дық әре кет ті жүр гі зу-
дің эти ка лық шарт та ры мен бай ла ныс ты нақ ты жағ дайға ба ғыт-
тал ған бо луы мүм кін. Ұсы ныс тар, бі рың ғай ниет ке бі рік ті ріл-
ген так ти ка лық тә сіл дер дің түр лі үйле сім де рі не жат қы зы луы 
мүм кін. Про фес сор В.А.Об раз цов тың ең бек те рі нен бас қа, тер-
геу әре кет те рін жүр гі зу дің так ти ка сы қа рас ты ры ла тын так ти-
ка мен кри ми на лис ти ка оқу лық та ры бо йын ша кри ми на лис тік 
әде биет тер дің көп ші лі гін де так ти ка лық ұсы ныс тар так ти ка лық 
тә сіл дер дің құ ры лы мын да қа лып қо йып , тер геу әре кет те рін 
жүр гі зу ке зең де рі бо йын ша бөл шек тен ген дік тен, мұн дай ма-
ңыз ды тү сі нік ті тия нақ сыз қа был дау ға әке ліп со ға ды. Се бе бі, 
маз мұ ны бо йын ша атал ған тү сі нік ті тер геу әре ке ті нің мә ні мен, 
әр бір тер геу әре ке ті мен ше ші ле тін мін дет тер мен бай ла ныс ты-
ру қа жет. Сон дық тан олар ды жүйе лен ді ріп, дә лел де ме лік, про-
цес суал дық жә не так ти ка лық мін дет тер ді ес ке ре оты рып, тер-
геу әре ке ті нің мә нін ашу ке зін де қа рас тыр ған жөн. 

Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру мен нақ ты лаудың 
өзі не тән ерек ше лі гі, бі ре гей лі гі так ти ка лық ұсы ныс тар мен 
про цес суал дық рет теу де кө рі ніс тап қан, он да оқи ға бол ған жер-
де тек се рі ле тін тұл ға лар дың жі гер лі гі мен ерік ті лік әре ке ті не 
ба са на зар ауда рыл ған. 

АЙ ҒАҚ ТАР ДЫ ОҚИ ҒА 
БОЛ ҒАН ЖЕР ДЕ  

ТЕК СЕ РУ МЕН  
НАҚ ТЫ ЛАУ  

ТАК ТИ КА СЫ НЫҢ  
КЕЙ БІР АС ПЕК ТІ ЛЕ РІ
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Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру мен нақ ты лау так ти ка сы ның кей бір ас пек ті ле рі

Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се-
ру мен нақ ты лаудың мін дет ті эле мен ті бо лып 
баян да ма мен тұл ға ның оның сөз де рі нің шы-
найылы ғын куә лан ды ра тын объек ті лер не ме се 
ахуал дың бөл шек те рін көр се ту, со ны мен қа тар 
оның жа уап та рын рас тайт ын әре кет тер ді көр-
се ту ара сын да ғы бай ла ныс тың бо луы та ны ла-
ды. Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру мен 
нақ ты лауды жүр гі зу дің көп жыл дық тә жі ри бе сі, 
кри ми на лис тер ге эм пи ри ка лы ма те ри ал ды жи-
нақ тай оты рып, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Қыл мыс тық іс жүр гі зу ко дек сі нің 257 ба бы ның 
дис по зи циясын құ ра ған бір қа тар ұсы ныс тар ды 
тұ жы рым дау ға мүм кін дік бер ді. 

Тер геу әре ке ті нің атал ған тү рі не қа тыс ты ке-
ле сі дей жүйе лен ді ріл ген ұсы ныс тар ды ұсы ну ға 
бо ла ды:

1. Ай ғақ та ры тек се рі ле тін тұл ға ға то лық тай 
бас та ма ұсы ну; 

2. Ай ғақ тар ды тек се ру мен нақ ты лау ке зін де 
баян да ма ны әре кет тер ді көр се ту мен бай ла ныс-
ты ру; 

3. Ай ғақ тар ды тек се ру ді оқи ға бол ған жер ді 
не ме се зат тар ды зерт теу мен бай ла ныс ты ру; 

4. Ай ғақ тар ды тек се ру ді жүр гі зу ге жә не тер-
геуші мен бас қа да қа ты су шы лар ара сын да ғы 
дұ рыс қа рым-қа ты нас қа бі рың ғай бас шы лық жа-
сау.

5. Ай ғақ тар ды тек се ру дің нә ти же ле рін бе кі-
ту дің то лық ты ғы;

6. Ай ғақ та ры тек се рі ле тін тұл ға ның мі нез-
құл қын ба қы лау жә не құ пиялы лық ты, қа уіп сіз-
дік ша ра ла рын сақ тау;

7. Ай ғақ тар ды тек се ру мен нақ ты лауды әр-
бір тұл ға мен бө лек-бө лек жү зе ге асы ру; 

8. Ай ғақ тар ды тек се ру ді жүр гі зу ке зін де ке-
зең ді лік ті жә не жос пар лы лық ты сақ тау. 

1) Ай ғақ та ры тек се рі ле тін тұл ға ай ғақ тар да 
айтыла тын бағ дар мен орын ды өз ер кі мен көр-
се те ді. Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру 
мен нақ ты лау куәға не ме се айып та лу шы ға, се-
зік ті ге, жә бір ле ну ші ге оқи ға бол ған жер ге ба-
ру дың бағ да рын өз ер кі мен көр се ту ді ұсы ну дан 
бас та ла ды. Тер геуші не ме се куә гер лер мұн дай 
жағ дайда бас та ма шы лық ты өз қол да ры на ал-
мауы тиіс, се бе бі олар дың әре кет те рі ке рі сін ше 
же те леуші әре кет ре тін де есеп те луі мүм кін. Жа-
уап  бе ру ші нің әре кет те рі нің се нім сіз ді гі жағ-
да йын да, оның жа дын «жан дан ды ру» тә сіл де-
рін қол да ну ға бо ла ды. Тұл ға бел гі лен ген жер ге 
тек се ру ге қа ты су шы лар то бы ның бар лы ғы ның 
ал дын да ба ғыт ты көр се те оты рып жү руі тиіс; 
ав то кө лік пен жүр ген кез де атал ған тұл ға жүр-
гі зу ші нің жа нын да бо луы тиіс, жүр гі зу ші оның 

бар лық нұс қаула рын орын дау ға мін дет ті бо лып 
та бы ла ды. Тер геуші куә нің, айып та лу шы ның 
не ме се жә бір ле ну ші нің әре кет те рі не ара лас-
пауы, оны дұ рыс та мауы, ба ғыт тың дұ рыс ты ғы-
на қа тыс ты кү мән дар ды айт пауы тиіс. Алай да, 
ол мы са лы ай ғақ тар ды бе кі ту не ме се нақ ты лау 
сұ рақ та рын қою мақ са тын да қоз ға лыс ты тоқ та та 
ала ды. 

2) Ай ғақ тар ды тек се ру мен нақ ты лау ке-
зін де баян да ма ның әре кет тер ді көр се ту мен 
бай ла ны сы. Айып та лу шы (се зік ті) не ме се куә 
(жә бір ле ну ші) ай ғақ тар ды тек се ру про це сін де 
өзі нің тү сі нік те ме ле рін әре кет тер мен бай ла-
ныс ты ра оты рып бе ре ді, яғ ни бір уа қыт та тер-
геуді қы зық ты ра тын фак ті лер ді көр се те ді жә не 
олар ту ра лы айтады. Сон дай-ақ бұл тү сін дір-
ме лер дәйек ті түр де хат та ма да бе кі ті луі тиіс. 
Егер тек се ру бел гі лі бір әре кет тер ді көр се ту 
үшін жа са ла тын бол са, он да олар нақ ты бол ған 
жер де жү зе ге асы ры луы қа жет; олай бол ма ған 
жағ дайда тек се ру про це ду ра сы бү кіл мә ні нен 
айыры ла ды. 

3) Ай ғақ тар ды тек се ру дің оқи ға бол ған 
жер ді не ме се зат тар ды зерт теу мен бай ла ны-
сы. Се зік ті мен, айып та лу шы мен, жә бір ле ну ші-
мен не ме се куә мен көр се тіл ген жер, ай ғақ тар-
да айт ыл ған, бұл оқи ға бол ған жер де та был ған 
зат тар, сон дай-ақ ай ғақ та ры тек се рі ліп отыр ған 
тұл ға ның атал ған жер де бол ға нын куә лан ды ра-
тын із дер тер геуші мен тия нақ ты зерт те луі тиіс. 
Ай ғақ тар ды оқи ға бол ған жер де тек се ру дің бө-
лі мі бо лып та бы ла тын, олар ды қа рау про це-
сін де анық тал ған ның бар лы ғы куә мен не ме се 
айыпталу шы мен бе ріл ген тү сі нік те рі мен жә не 
ал дын да алын ған жа уап та ры мен са лыс ты ры ла-
ды. Атал ған тер геу әре ке тін жүр гі зу ке зін де жі-
бе рі ле тін көп та рал ған қа те лік тің бі рі – атал ған 
оқи ға бол ған жер ді не ме се зат тар ды қа ра май, 
айып та лу шы ның не ме се куә нің көр се ту ле рі мен 
жә не тү сі нік те рі мен шек те луі. Бұл тер геуші нің 
тек се рі ліп отыр ған ай ғақ тар ды рас тау ға не ме се 
те ріс ке шы ға ра тын, ақи қат қа же ту де ма ңыз ды 
рөл ді ой найт ын дә лел де ме лер ді анық та ма уына 
әке ліп со ға ды. Мұн дай дә лел де ме лер ре тін де 
ата ған жер де жо ғал тып алын ған айып та лу шы ға 
не ме се куәға тиесі лі зат тар, қыл мыс құ рал да ры 
бо ла ды. Ай ғақ тар ды тек се ру ке зін де анық тал ған 
куә лар дан, жә бір ле ну ші лер ден, қыл мыс қа қа-
ты су шы лар дан еш кі ді ру сіз жа уап  алы нуы тиіс, 
ал олар мен айт ыл ған мә лі мет тер ке йін гі ай ғақ-
тар ды тек се ру про це сі ке зін де ес ке рі луі қа жет, 
мұ ны мен қо са анық тал ған қыл мыс қа қа ты су шы-
лар ға қа тыс ты заң мен көз дел ген ша ра лар қол да-
ны ла ды. 
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4) Ай ғақ тар ды тек се ру ді жүр гі зу ге жә не 
тер геуші мен бас қа да қа ты су шы лар ара сын да-
ғы дұ рыс қа рым-қа ты нас қа бі рың ғай бас шы лық 
жа сау. Тер геуші ден бас қа куә гер лер, ай ғақ та ры 
тек се рі ле тін жә бір ле ну ші, се зік ті, айып та лу шы, 
куә мін дет ті түр де қа ты са ды. Бұ дан бас қа жағ-
дайға бай ла ныс ты бас қа да тұл ға лар қа ты суы 
мүм кін. Тер геуші ма ман дар ды, кри ми нал ды, 
пат рульды, жол по ли циясы ның қыз мет кер ле рін 
қа тыс ты ру ға құ қы лы. Атал ған тер геу әре ке ті нің 
мә нін біл ді ре тін та лап тар ды сақ тау ке зін де бар-
лық қа ты су шы лар дың ара сын да дұ рыс қа рым-
қа ты нас ты ор на ту өте ма ңыз ды бо лып та бы ла-
ды. Тер геуші ге жүк тел ген жа уап ты лық, одан 
нақ ты ұйым дас ты ру шы лық әре кет тер ді та лап 
ете ді. 

5) Ай ғақ тар ды тек се ру дің нә ти же ле рін бе-
кі ту дің то лық ты ғы. Тек се ру мен нақ ты лау ке-
зін де куә мен не ме се айып та лу шы мен бе ріл ген 
ай ғақ тар ды бе кі ту үшін, со ны мен қа тар бар лық 
та был ған дар ды си пат тау үшін, тер геуші мен дик-
то фон қол да ны луы мүм кін, ол тек се ру дің хат та-
ма сын жа сауды же ңіл де те ді. Ай ғақ тар ды оқи ға 
бол ған жер де тек се ру мен нақ ты лау нә ти же ле рін 
бе кі ту дің ең тиім ді құ рал да ры ның ішін де фо то 
жә не бей не жаз ба ны айтуға бо ла ды. 

6) Ай ғақ та ры тек се рі ле тін тұл ға ның мі нез-
құл қын ба қы лау жә не құ пиялы лық ты, қа уіп сіз-
дік ша ра ла рын сақ тау. Тек се ріс ке зін де тер геуші 
не ме се оның тап сыр ма сы бо йын ша же дел-із дес-
ті ру қыз мет ке рі әр дайым ай ғақ та ры тек се рі ле тін 
тұл ға ның мі нез-құл қы на жә не оның жағ да йына 
ба қы лау жа сай ды. Бұл се зік ті, айып та лу шы, жә-
бір ле ну ші, куә се нім мен әре кет ет ті ме жоқ па, 
тек се ріс тің же ке ле ген ке зең де рін де оның эмо-

ционал дық жағ дайы қан дай бол ған ды ғын жә не 
ол не мен бай ла ныс ты екен ді гін бі лу ге мүм кін дік 
бе ре ді. Ба қы лау нә ти же сін де алын ған мә лі мет тер, 
бағ дар шы рөл ді ой най оты рып, тер геуге, мы са лы, 
ай ғақ тар ды тек се ру дің сәт сіз ді гі нің се беп те рін 
анық тау да, атал ған әре кет тің нә ти же ле рін ба ға-
лауда, сон дай-ақ тек се ріс тен ке йін  тер геу бол-
жам да рын тү зе ту де кө мек те се ала ды. Ай ғақ тар ды 
тек се ру ге қа ты су шы қа мауда ғы айып та лу шы ға 
ба қы лау жа сау, қа шу дың, бей мә лім тұл ға лар мен 
бай ла ныс ор на ту дың, қыл мыс тың із де рін жа сы-
ру дың ал дын алу бо йын ша ша ра лар ды уақ ты лы 
қа был дау ға мүм кін дік бе ре ді. 

7) Ай ғақ тар ды тек се ру мен нақ ты лауды әр-
бір айып та лу шы мен не ме се се зік ті мен, жә бір ле-
ну ші мен, куә мен бө лек-бө лек жү зе ге асы ру. Іс 
бо йын ша бір жер ді не ме се бір орын ды көр се ту ге 
ықы лас біл дір ген, бір не ше айып та лу шы не ме се 
куә бол ған кез де тек се ріс олар дың әр қай сы сы-
мен бө лек-бө лек жүр гі зі ле ді. Оны мен қо са, сот 
олар дан жа уап  алу ке рек деп тап қан жағ дайда, 
олар мән-жай ды жә не ай ғақ тар ды тек се ру дің 
нә ти же ле рін ша тас ты рып ал мау үшін, әр дайым 
жа ңа куә гер лер ді қа тыс тыр ған жөн. 

8) Ай ғақ тар ды тек се ру ді жүр гі зу ке зін де 
ке зең ді лік ті жә не жос пар лы лық ты сақ тау. Так-
ти ка лық жа ғы нан ай ғақ тар ды тек се ру ді жү зе-
ге асы ру үш ке зең нен тұ ра ды, олар: да йын дық, 
жұ мыс жә не қо ры тын ды ке зең дер. Мұн дай ке-
зең дер ге, са ты лар ға бө лу, тер геу ор ган да ры ның 
көп жыл дық тә жі ри бе сі мен ма құл дан ған жә не 
әр бір тер геу әре ке тін, со ның ішін де ай ғақ тар-
ды оқи ға бол ған жер де тек се ру мен нақ ты лауды 
жүр гі зу дің ра ционал ды лы ғын, тиім ді лі гін қам-
та ма сыз ете ді. 
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Жо ға ры қа да ға лау –  
про ку ра ту ра қыз ме ті нің не гіз гі 

әрі бас ты ба ғы ты ре тін де

Ма қа ла да про ку ра ту ра ор ган да ры ның қыз ме ті нің не гіз гі ба ғы ты
ның бі рі жо ғар ғы қа да ға лау ды жү зе ге асы ру қа рас ты ры ла ды. Ав тор
лар бұл ма қа ла да про ку ра ту ра ор ган да ры ның қыл мыс тық іс жүр гі
зу ба ры сын да не гіз гі өкі лет тік те рін ашу ға ты ры са ды. Со ны мен бір ге 
қыл мыс тық сот өн ді рі сі ба ры сын да адам құ қық та рын қор ғау дың не
гіз гі қа ғи да ла ры ашы лып ке те ді.

Тү йін  сөз дер: Қыл мыс тық про цесс, про ку ра ту ра, қыл мыс ты ашу, 
айып та лу шы, се зік ті, факт.

Alimkulov Y.T., Bektasov D.Zh.

Supreme supervision – as the 
main activity of the prosecution

In this article, the author reveals the main direction in the work of 
prosecutors in the implementation of the higher supervision. The authors 
also reveal some features of the prosecutor’s participation in criminal pro
ceedings. The article outlines the main principles of individual rights in 
criminal proceedings.

Key words: criminal trial, the prosecution, the disclosure of the crime, 
the suspect, the fact.

Алим ку лов Е.Т., Бек та сов Д.Ж. 

Выс ший над зор как ос нов ное 
нап рав ле ние дея тель ности  

ор га нов про ку ра ту ры

В дан ной статье ав тор раск ры вает ос нов ное нап рав ле ние в дея
тель ности ор га нов про ку ра ту ры в осу ще ст вле нии выс ше го над зо ра, 
не ко то рые осо бен нос ти учас тия про ку ро ра в уго лов ном су доп роиз
во дс тве. В статье ука зы вают ся ос нов ные прин ци пы обес пе че ния прав 
лич нос ти в уго лов ном су доп роиз во дс тве.

Клю че вые сло ва: уго лов ный про цесс, про ку ра ту ра, раск ры тие 
прес туп ле ния, по доз ре ваемый, факт.
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Ең қым бат қа зы на сы ре тін де адам ның жә не аза мат тың өмі-
рін, құ қық та ры мен бос тан дық та рын та ни тын де мок ра тиялық, 
құ қық тық мем ле кет – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да атал ған 
құн ды лық тар ды қор ғау мен қам та ма сыз ету те тік те рі ба рын-
ша жа ра тыл ды [1, 4 б.]. Мем ле кет тік би лік тің дәс түр лі үш 
тар ма ғы мен қо са жал пы құ қық жүйесі нің құ ра мын да мем ле-
кет тік-құ қық тық жүйені қа лып тас тыр ған би лік ор ган да ры да 
бұл ба ғыт та тиі сін ше пай да лы үле сін қо су да. Атал ған инс ти-
тут тар дың ішін де гі про ку ра ту ра ел аума ғын да ғы заң дар дың, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің Жар лық та ры ның жә не 
өз ге де нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер дің дәл ме-дәл әрі бір кел кі 
қол да нылуына жо ға ры қа да ға лау ды жү зе ге асы ра ды [2]. Де мек, 
мем ле кет аума ғын да заң ды лық ре жи мін қам та ма сыз ету бұл ор-
ган ға тән бас ты мін дет. Ал, құ қық тық мем ле кет ке тән заң ды лық 
ке ле сі де гі құн ды лық тар мен қа ғи дат тар ды: қо ғам өмі рін де гі құ-
қық тың ұлы мәр те бе лі лі гін; заң ның үс тем ді гін; бар ша ның заң-
ның ал дын да ғы тең ді гін; құ қық тық ак ті лер дің бұл жыт пай сақ-
талуын ; құ қық пен бос тан дық тар ды жү зе ге асы ру да тос қауыл ға 
жол бе ріл ме уін ; құ қық тың не ғұр лым дұ рыс жә не тиім ді пай да-
ла нылуын ; құ қық бұ зу шы лық пен кү рес ті бір тін де ту мен заң ды 
бұ зу шы лық үшін жа уап ты лық тың бол май қал ма уын ; лауа зым-
ды тұл ға лар дың та ра пы нан оз быр лық қа жол бе ріл ме уін ; құ қық-
тық тәр тіп тің тұ рақ ты лы ғын; құ қық тық рет теу те тік те рі қыз ме-
ті нің тиім ді лі гін мін дет ті түр де қам туы тиіс. 

 Тәуел сіз дік ал ған нан ке йін гі жыл да ры Қа зақ стан да де мок-
ра тиялық жә не құ қық тық мем ле кет тің қа жет ті лік те рін өтей 
ала тын тиім ді құ қық қор ғау жүйесі қа лып та сып, да мып ке ле-
ді. Бұл жүйеге тән ба сым дық ете тін мақ сат тар, әри не, қыл мыс-
ты лық пен кү рес жүр гі зу, заң ды лық пен қо ғам дық қа уіп сіз дік ті 
қам та ма сыз ету, аза мат тар дың құ қық та ры мен бос тан дық та рын 
қор ғау, кез-кел ген құ қық бұ зу шы лық тың мем ле кет тің на за ры-
нан тыс қал ма уын  қам та ма сыз ету, қыл мыс тар ды дер  кез әрі 
то лық ашу, олар ды жа са ған кі нә лі лер ді әш ке ре леу мен қыл мыс-
тық жа уап ты лық қа тар ту, құ қық бұ зу шы лық тар дың ал дын алу, 
қыл мыс ты лық пен кү рес жүр гі зу ге қо ғам ды жұ мыл ды ру бо лып 
та бы ла ды. 

Ел дің құ қық қор ғау жүйе сін де гі ор та лық ор ган сөз сіз про ку-
ра ту ра еке ні анық. Оның не гіз гі функ циясы – қа да ға лау қыз ме ті-

ЖО ҒА РЫ ҚА ДА ҒА ЛАУ – 
ПРО КУ РА ТУ РА  

ҚЫЗ МЕ ТІ НІҢ НЕ ГІЗ ГІ 
ӘРІ БАС ТЫ БА ҒЫ ТЫ 

РЕ ТІН ДЕ
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Жо ға ры қа да ға лау – про ку ра ту ра қыз ме ті нің не гіз гі әрі бас ты ба ғы ты ре тін де

нің тиім ді лі гін арт ты ру қа жет. Құ қық қор ғау қыз-
ме ті не қа тыс ты оны үй лес ті ру функ циясы ның да 
тиім ді лі гін арт ты ру, әри не оны құ қық тық рет теу ді 
қо са іс ке асы ру бү гін гі күн нің та ла бы де лін ді құ-
қық тық сая сат тың тұ жы рым да ма сын да. 

Конс ти ту циялық дең гейде про ку ра ту ра ның 
заң ды лық ты жо ға ры қа да ға лайт ын ор ган еке ні 
ай қын да лып, оның қыл мыс тық қу да лауды заң-
мен бел гі лен ген жағ дайда, тәр тіп те жә не шек те 
жү зе ге асы руы бел гі лен ді. Қыл мыс тық қу да ла-
уына қа тыс ты оның шек те рі 21 ма мыр 2007 жыл-
ғы Конс ти ту циялық ре фор ма мен нақ ты ла нып, 
Ата Заң ның 16-ба бы ның 2-бө лі гі нің «заң да көз-
дел ген рет тер де ға на жә не тек қа на сот тың санк-
циясы мен тұт қын дауға жә не қа мауда ұс тауға бо-
ла ды, тұт қын дал ған адам ға ша ғым да ну құ қы ғы 
бе рі ле ді. Сот тың санк ция сын сыз адам ды жет піс 
екі са ғат тан ас пайт ын мер зім ге ұс тауға бо ла ды» 
– де ген жа ңа ре дак циясы на сай, мұн дай құ зы рет-
тік про ку ра ту ра дан алын ды. 

Со ны мен, құ қық тық жүйені же тіл ді ре оты-
рып, жа ңар ту дың бас ты көз де ме ле рі оны құ-
райт ын эле ме нт те рін (со ның құ ра мын да про-
ку ра ту ра ны да) ба рын ша тиім деу, олар дың 
де мок ра тиялық, құ қық тық мем ле кет ті құ ру дың 
әр ке зең де рін де гі мақ сат та ры мен қа жет ті лік те-
рі не сай болуын  қа рас ты ру мен осы ған ба ғыт тау 
ма ңыз ды әрі қа жет ті бо лып та бы ла ды. 

 Конс ти ту циялық бе кі лім ге сай, про ку ра ту-
ра ның әуелі өзін ұйым дас ты ру дың, яғ ни құ қық-
тық та би ға тын паш ете тін, сон дай-ақ қыз ме тін-
де бас шы лық қа ала тын заң ды лық та ры не ме се 
қа ғи дат та ры (ере же ле рі) ай қын да ла ды. Осы дан 
туын дайтыны:

1. Про ку ра ту ра жо ға ры да атал ған дай тек 
Пре зи де нт ке есеп бе ре тін яғ ни со ған ға на ба ғы-
на тын мем ле кет тің ерек ше ор га ны, ал про ку рор-
лық қа да ға лау мем ле кет тік қыз мет тің ай рық ша 
са ла сы. 

2. Осын дай ерек ше лі гі мен про ку ра ту ра қа-
зақ стан дық тә жі ри бе де қа лып тас қан мем ле кет-
тік –құ қық тық жүйе ден орын ала ды.

3. Осын дай мәр те бе сі мен про ку ра ту ра мем-
ле кет аума ғын да заң ды лық ре жи мін қам та ма сыз 
ету ге ұм ты ла ды.

4. Тиіс ті конс ти ту циялық мәр те бе сі не лайық, 
ол өз жүйе сін қа таң ие рар хия лық не гіз де, бір ор-
та лық қа ға на ба ғы ну ар қы лы ұйым дас ты ра ды.

5. Өзі не ға на жүк тел ген жо ға ры да атал ған 
конс ти ту циялық мис сиясы на сай тәуел сіз бо луы 
ла зым.

6. Оның не гіз гі функ циясы қа да ға лау заң ды-
лық са на ты мен ғұ мыр лас бол ған ды ғы нан, олар-
дың екеуі нің бір тұ та стануы хақ нәр се, өйт ке ні 

заң ды лық про ку ра ту ра қыз ме ті – жо ға ры қа да ға-
лау дың не гі зін қа лай ды, ал ол құ қық тық мем ле-
кет тің бас ты ұстаны мы.

7. Би лік тер ара сын да ғы те пе – тең дік, әрі те-
же ме лік жүйесі нің бас ты эле мен ті ре тін де, әрі 
құ қық тың сақ талуын  көз дей оты рып, ол ба рын-
ша жа рия қыз мет ат қа ра ды.

Ал, ен ді же ке лен ген кү йін де осы прин цип-
тер ді (қа ғи дат тар ды) екі топ қа бөл сек бо ла ды, 
яғ ни олар дың бі рін ші сі про ку ра ту ра ның өзі нің 
ұйым дас ты рылуын , де мек бі рін ші ке зек те оның 
конс ти ту циялық бол мы сын ай қын да са, екін ші-
ле рі бо лып оның қыз ме тін де до ми на нт тық рөл 
ат қа ра тын ере же ле рі бо лып са на ла ды. Осы дан 
қа ғи да лар дың жүйесі ке ліп шы ға ды.

Ұйым дас ты ру шы лық не ме се бол мыс тық 
прин цип те рі не ке ле тін бол сақ:

1. Бір тұ тас тық прин ци пі не лайық Қа зақ-
стан ның бар лық про ку ра ту ра ла ры (ау мақ тық 
бол сын, ма ман дан ды рыл ған бол сын) бір тұ-
тас жүйені құ рай ды. Мұ ның не гі зін де олар дың 
бар лы ғы ның бі рың ғай прин цип тер дің не гі зін-
де ұйым дас ты ры луы жа тыр. Олар дың ал да ры-
на қойыл ған бір кел кі мақ сат – көз де ме лер де 
бір лік тің бел гі сі. Сон дай–ақ олар ды іс ке асы ру 
ба ры сын да ғы амал – тә сіл дер мен әдіс те ме лік 
не гіз дер дің, өкі лет тік тер дің, заң на ма ның бір тұ-
тас тық ты қуат тан ды ра ты ны сөз сіз.

2. Ор та лық тан ды ру прин ци пі бо йын ша тө-
мен нен жо ға ры қа рай ба ғы ныш ты лық ты, түп кі-
лік ті бір ор та лық тан, яғ ни Бас про ку ра ту ра та ра-
пы нан бас шы лық жа сауды көз дейді. Мұ ның өзі 
бү кіл про ку рор лық тә жі ри бе ні үй лес ті ру мен ба-
ғыт тау ға жәр дем де се ді. Яғ ни тік (вер ти каль) ба-
ғы ныш ты лы ғы жүйе нің ке лі сім ді әрі ұйым дас-
қан кү йін де ал да ғы мақ сат тар ға қол жет кізуіне 
оң тай лы сеп ті гін ти гі зе ді жә не мем ле кет аума-
ғын да бі рың ғай заң ды лық ты қам та ма сыз ету ге 
мін дет тей ді. Осы ған сай: а) тө мен тұр ған про ку-
рор лар жо ғар ғы ла ры на ба ғы на ды ә) тө мен гі ле-
рін жо ғар ғы ла ры та ға йын дай ды б) тө мен гі ле рі 
жо ғар ғы ла ры на есеп бе ре ді в) тө мен гі ле рі нің ак-
ті ле рін жо ғар ғы лар ке рі ша қы рып ала ды (де мек 
кү шін жояды) г) жо ғар ғы ла ры ның нұс қаула ры 
мен та лап та ры тө мен гі ле рі үшін мін дет ті ғ)  қа-
жет ті жағ дайда тө мен гі ле рі нің өкі лет тік те рін 
жо ғар ғы ла ры өз де рі не қа был дап ат қа ра ды [3, 
102 б.].

3. Про ку ра ту ра ның тәуел сіз ді гі прин ци пі не 
лайық, ол өз өкі лет тік те рі шең бе рін де қыз ме-
тін ат қар ған да бас қа мем ле кет тік ор ган дар дан, 
лауа зым ды тұл ға лар дан тәуел сіз бо лып ке ле ді. 
Он дай лар дың қа та ры на саяси пар тия лар мен қо-
ғам дық бір лес тік тер мен аза мат тар жа та ды. Про-
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ку ра ту ра ның осын дай тәуел сіз ді гі заң ды лық ты 
шы найы әділ, та за жә не объек тив ті қам та ма сыз 
етуі үшін қа жет. Де мек, заң тәуел сіз дік ті құр 
жа рия етіп қа на кой май бел гі лі әрі нақ ты ке піл-
дік тер мен қам туы тиіс. Он дай лар дың қа та ры на 
про ку рор лар дың мем ле кет тің ерек ше қор ға уына 
алы нуы, кім нің де бол ма сын про ку рор дың заң-
ды өкі лет тік те рі шең бе рін де гі қыз ме тін ат қа руы 
ба ры сы на ара ла су ға тиым са луы, про ку рор дың 
заң ды та лап та ры мен ак ті ле рін ат қа ру ды мін дет-
теуі, өн ді рі сін де гі іс тер мен ма те ри ал дар бо йын-
ша тү сі нік бер меу ер кі, про ку рор лық им му ни те ті 
(яғ ни олар ға еш кім нің тиіс пеу құ қы ғы), ма те ри-
ал дық, әлеу мет тік, сон дай-ақ құ қық тық қам сыз-
дан ды ру мә се ле ле рі жа та ды. 

Ал, про ку ра ту ра ның қыз ме ті не тән, оны іс ке 
асы ру ба ры сын да бас шы лық қа ала тын прин цип-
те рі не тоқ та ла тын бол сақ:

1) Ол әри не заң ды лық прин ци пі. Өзін (яғ ни 
про ку ра ту ра ны) құ ру да ғы бас ты мақ сат заң ды-
лық ты қам та ма сыз ету ді жүк теу бол са, ен де ше 
жа ра ты лы сы на не гіз бол ған бұл құ бы лыс тың 
оны мен егіз бо луы хақ нәр се.

Заң ды лық әм бе бап прин ци пі ре тін де қо ғам-
дық қа ты нас тар дың күл лі сі нің өзі мен (бі рін ші 
ке зек те та лап та ры мен) са нас уын  та лап ете ті ні 
сөз сіз [4, 27 б.]. Сон дық тан оның им пе ра тив ті 
си па ты бо ла ды. Заң ды лық қо ғам дық-әлеу мет тік 
құ бы лыс. Бі рақ мем ле кет заң да рын да ғы тәр тіп 
пен рә сім деу ая сын да қа был да ған заң дар дың дәл 
жә не бір кел кі қол да ны луы ға на про ку рор лық қа-
да ға лау дың пә ні бол мақ. 

Сон дық тан да мем ле кет заң ды бұ зу шы лық-
қа қар сы саяса тын да кө бі не көп мәж бүр леу ша-
ра ла рын қол да ну ар қы лы қол жет кі зе ді.Ал про-
ку рор бол са мұн дай жағ дай орын ал ған күн де, 
одан туын дайт ын, әри не бі рі мен-бі рі ты ғыз бай-
ла ныс ты, со ған лайық ке шен ді деу ге тұ рар лық 
бір сы пы ра іс-ша ра ла рын ат қа ра ды. Олар дың 
қа та рын да: заң ды бұ зу шы лық ты жою ( тию, заң-
сыз әре кет тер мен ак ті лер ді тоқ та ту, ал дын алу 
т.с.с.); бұ зыл ған құ қық ты қал пы на кел ті ру (ма те-
ри ал дық, мо раль дық, т.с.с. за лал ды өн ді ру ге ба-
ғыт тал ған іс-ша ра ла ры, жә бір, зар дап ше ккен нің 
құ қық та рын қор ғау, т.с.с. сот қа ақы та лап бе ру); 
заң ды бұ зу шы лық қа әкеп соқ қан се беп тер ді жою 
(яғ ни про фи лак ти ка лық қыз ме ті) жа та ды. Өйт-
ке ні заң ды лық-де мок ра тиялық мем ле кет тің құ-
қық тық ір ге сін қа лай ды. Де мек, құ қық тық мем-
ле кет ке тән заң ды лық тың са па сы мен көр сет кі ші 
бө лек. Өйт ке ні, іл гер гі қо ғам дық-эко но ми ка лық 
фор ма циялар да ғы ір ге лі мүд де қо ғам мен тұл-
ға ның үс ті нен тұр ған мем ле кет ті кі деп са нал са, 
құ қық тық мем ле кет те он дай құн ды лық тар дың 

өз ге ріп, ке рі сін ше адам құ қы ғы мен қо ғам дық 
мүд де ал ға шы ға ты ны анық. Сон дық тан  да құ-
қық тық мем ле кет ті құ ру ба ры сын да ғы ұстану ға 
тиіс ті бас ты фор му ла ның бі рі ең әуелі мем ле кет-
тің (оның ор ган да ры ның, лауа зым ды тұл ға ла ры-
ның) заң ға (құ қық қа) ба ғын ды ры луы бо лып са-
на ла ды [5, 4 б.]. 

Со ны мен, заң ның үс тем ді гі, оның бұл жыт-
пай сақ та луы, құ қық тар мен са на суы жә не олар-
ды қор ғауы заң ды лық тың бү гін гі ұғы мын, яғ ни 
қа зір гі эти мо ло гия сын қа лып тас ты ра ды.

Осы дан, ҚР-ы Конс ти ту циясы ның 83-ба бын-
да көр се тіл ген дей про ку ра ту ра жо ға ры қа да ға-
ла уын  мем ле кет аты нан іс ке асы ра ды. Яғ ни заң-
ды лық тың үс тем ді гін қам та ма сыз ету мақ са ты 
қа да ға лау дың да мәр те бе сін биік те тіп «жо ға ры» 
деп бел гі лей ді. Олар дың қа та ры на жо ға ры да 
ата ған дай: кез кел ген заң ды бұ зу шы лық ты анық-
тау мен жою ша ра ла рын қол да нуы, конс ти ту ция 
мен рес пуб ли ка заң да ры на қай шы ке ле тін заң-
дар мен құ қық тық ак ті лер ге на ра зы лық кел ті руі, 
т.с.с. жа та ды.

2) Де мок ра тиялық, құ қық тық мем ле кет тің та-
ғы да бір же мі сі – жа риялы лық қа қол дың же туі. 
Осы тұс та ашық та тұ нық ақ па рат бе ру не ме се 
алу әри не де мок ра тиялық же тіс тік бо лып та бы-
ла ды. Сон дық тан, ел де гі заң ды лық тың жағ дайы, 
әсі ре се сақ та луы мен орын да луы ха лық үшін 
ке рек нәр се. Әри не, заң шек қоя тын жағ дай лар-
дан бас қа кез де, бү гін гі ақ па рат тық ке ңіс тік пен 
мүм кін ді гі ау қым ды за ман да мем ле кет аума ғын-
да ғы заң ды лық тың жағ дайы мен оны ны ғайту 
ту ра лы іс-ша ра ла рын баян дап тұ руы әрі-бе рі ден 
ке йін  про ку ра ту ра ның мін де ті [6, 52 б.].

Сон да жа риялы лық прин ци пі нің те тік те рін 
қол да ну ар қы лы про ку рор не ні қа лай ды, не ге 
қол жет кі зе ді?

Бі рін ші ден, ол, әри не ха лық пен ті ке лей кез-
де су ар қы лы (ұжым дар да, коп ро ра тив тік ор та-
лар да. т.с.с.), бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның 
сеп ті гі мен (со ның ішін де соң ғы сы ин тер нет 
сайт та ры ар қы лы да) заң ды лық тың жағ да йын , 
яғ ни өзі нің жа са ған қыз ме тін баян ете ала ды.

Екін ші ден, осы атал ған тә сіл дер мен ел ге заң-
на ма ны на си хат тайды.

Үшін ші ден, құ қық бұ зу шы лық тың (заң ды 
бұ зу шы лық тың), қыл мыс тың ал дын алу (бол-
дыр мау) ба ғы тын да ғы іс-ша ра ла рын ат қа ра ды.

Төр тін ші ден, би лік пен ха лық ара сын да ғы 
бай ла ныс ты, әрі се нім ді ны ғайтады.

Ен де ше, жа риялы лық тың про ку ра ту ра қыз-
ме тін де бас шы лық қа ала тын прин ци пі ре тін де гі 
рө лі мен ма ңы зы зор. Әсі ре се, құ қық бұ зу шы лық 
пен қыл мыс ты лық пен кү рес ті ұйым дас ты ру да 
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Жо ға ры қа да ға лау – про ку ра ту ра қыз ме ті нің не гіз гі әрі бас ты ба ғы ты ре тін де

қо ғам ның да бел сен ді лі гін арт ты ру ға, құ қық тық 
са на ны кө те ру ге, құ қық тық мә де ниет пен заң ға 
ба ғы ну шы лық ты жақ сар ту ға оң тай лы әсер ете-
тін ді гі сөз сіз.

Про ку ра ту ра қыз ме тін де оның тәуел сіз ді гі, 
заң ды лық пен жа риялы лық прин цип те рі мен қа-
тар бас қа құ қық са ла ла рын да баян ды етіл ген қа-
ғи да лар дың да ма ңы зы зор. Со лар дың қа та рын да 
құ қық тың анағұр лым ма ңыз ды да өзек ті ле рі не 
жа та тын да ры на қа тыс ты тұл ға ның ар-ож да ны 
мен на мы сын құр мет теу, адам ның же ке ба сы на 
тиіс пеуші лік құ қы ғы, адам мен аза мат тың құ-
қық та ры мен бос тан дық та рын сот ар қы лы қор-
ғау, кі нә сіз дік пре зу мп циясы, та рап тар дың тең 
құ қық ты лы ғы мен бә се ке лес ті гі, т.с.с. қыл мыс-
тық іс жүр гі зу құ қы ғы са ла сы мен қам тыл ған қа-
ғи да лар жа та ды [7, 22 б.].

Осы ның бә рін сақ тау ға тиіс ті тұл ға лар дың 
іс-әре кет те рі мен ак ті ле рі нің заң ды лы ғын қа да-
ға лау мен бір қа тар, про ку рор лар өз әре кет те рі 
мен ак ті ле рі нің заң ның ая сын да, он да ғы нор ма-
лар ды қа таң да бұл жыт пай сақ тау ар қы лы жә не 
тек сол тәр тіп тер де іс ке асы руы қа жет [8, 9 б.]. 
Яғ ни, про ку рор лар осы тұс та үл гі-өне ге лік си-
па ты мен та ны луы тиіс. Бол ма ған жағ дайда заң-
ды лық прин ци пі нің те тік те рі про ку рор дың өзі не 
ке рі ка рай әсер ете рі сөз сіз. Де мек бол ға ны мыз – 
про ку рор дың заң сыз әре ке ті не ме се ак ті сі жо ға-
ры тұр ған да ры на не бол ма са сот қа ша ғым да луы 
әб ден мүм кін жә не осы лар үшін про ку рор дың да 
жа уап ты лы ғы заң мен қам тыл ға нын ұмыт па ған 
жөн. Осы дан туын дайт ын фор му ла бір ға на ма-
ғы на ны: «заң ды лық ты қа да ға лау заң нан ас пауды 
та лап ете ді» – де ген ді біл дір се ке рек. 
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Мей рбе ко ва Г.Б.

Ад во кат тың қор ғау сө зі нің 
маз мұ ны

Ав тор өз ма қа ла сын да ад во кат тың қор ғау сө зі нің үл гі сі, ті лі жә не 
маз мұ ны на қойыла тын не гіз гі та лап тар ды нақ ты атап көр сет кен.

Ад во кат тың қор ғау сө зі сот ше ші мі не әсер етіп қа на қой май, ол 
айып та лу шы ның тәр бие лік дү ниета ны мын же тіл ді ріп, оны иге ру дің 
жол да рын көр се те ді.

Тү йін  сөз дер ад во кат, ад во ка ту ра, сот жа рыс сө зі, про ку рор дың 
айып тау сө зі, ад во кат тың қор ғау сө зі.

Meirbekova G.B.

The content of speech for the 
defense lawyer

In the article by author indicated the main demands maked to defen
tial speech of lawyer to the maintenance and sense of that speech. The 
speech of lawyer must not only to influence to the verdict of court but and 
to have upbringing meaning for the accused which must to be conscious 
of his guilt and to make for himself according conclusions.

Key words: advocate, advocatura, sudebnie prenie, obbinitelny resh 
prokurora, zashitelny htsh advocate.

Мейір бе ко ва Г.Б.

Со дер жа ние за щи ти тель ной 
ре чи ад во ка та

В своей статье ав то ром ука за ны ос нов ные тре бо ва ния, пред ъяв
ляемые к за щит ной ре чи ад во ка та, к со дер жа нию и смыс лу дан ной 
ре чи. Речь ад во ка та долж на не толь ко влиять на при го вор су да, но 
и иметь вос пи та тель ное зна че ние для об ви няемо го, ко то рый дол жен 
осоз нать свою ви ну и сде лать для се бя соот ве тс твующие вы во ды.

Клю че вые сло ва: ад во кат, ад во ка ту ра, су деб ные пре ния, об ви ни
тель ный речь про ку ро ра, за щи ти тель ная речь ад во ка та.
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Қор ғау сө зі нің маз мұ нын даяр лау, ад во кат қа ерін бей ең бек 
ету ді жә не күн-тү ні із де ну ді та лап ете ті ні бел гі лі жайт , ал оның 
үл гі сі мен жұ мыс іс теу де аса ма ңыз ды шарт тар дың бі рі. Қор ғау 
сө зі не осы «киім ді» да йын дау ең қиын іс де се де бо ла ды, өйт-
ке ні бұл мә се ле ад во кат тың же ке ба сы ның қа сиет те рі не бай ла-
ныс ты. 

Озық ад во кат тар дың қор ғау сөз де рі нің тал дауы мы на ны 
көр сет ті, же тіс тік ке же ту бір жа ғы нан кә сі би бі лім нің те рең ді гі 
мен идеялы ғы на бай ла ныс ты бол са, екін ші жа ғы нан үл гі мен 
маз мұн ның бір лі гі не, ой мен сөз дің үйле сім ді лі гі не, ой төр кі ні-
нің тың дау шы қауымы ның ықы ла сын ауда ра білуін де.

Атақ ты Ка ли нин М.И. ке зін де бы лай де ген: «Сот про це сі 
үгіт-на си хат құ рал да ры ішін де гі ең қо лай лы тү рі. Тір ші лік тің 
қай са ла сы бол ма сын, сот про це сін де гі дей үгіт-на си хат ты оң-
тай лы жүр гі зе ал май ды» [1, 3].

Үгіт-на си хат тың не гі зі бо ла тын қор ғау сө зі нің үл гі сі сот 
про це сі нің сот жа рыс сө зі нің үс тін де өз бе тін ше кел мейді. Ол 
қор ғау сө зін әзір леу ба ры сын да ғы тың ғы лық ты да йын дық ар-
қы лы, әр бір сөз ді, әр бір сөй лем ді ой еле гі нен өт кі зіп, өз ор ны-
на қоя бі лу са па сы мен құн ды. Он сыз ойды ша шы ра тып ала сыз: 
Ад во кат тың сө зі оның ыр қы нан тыс ойды жет кі зе ал май ды. 
«Мін бе ге шық қан ше шен сөз ту ра лы ойла мау ке рек, ол рет-ре-
ті мен өзі ті зі ле ді» – дей ді атақ ты сот та сөй леу өне рін зерт те ген 
тіл мар П.С. Пор хов щи ков (П.С. Сер геич) [2, 78].

Ад во кат іс ма те ри ал да рын же тік мең ге ріп, сот жа рыс сө зі не 
тың ғы лық ты даяр ла нуы ке рек. 

Атақ ты ше шен дік мек теп тер де ше шен дер ді үйде жә не тіп-
ті айна ның ал дын да тұ рып сөй леу ге, сол ар қы лы ол тек қа лай 
ес ті ле ті нін ға на емес сөй ле нер сөз дің сырт қы пі ші ні не сәй кес-
ті гін тек сер ген. 

Сот тіл ма ры атан ған атақ ты ше шен П.С. Пор хов щи ков 
(П.С. Сер геич) ал ды мен қор ғау сө зі нің то лық мә ті нін жа зып 
алып, оны бас тан аяқ жат қа оқы ған, әри не, ер кін баян дау тү рін-
де, үй жағ да йын да. Жа зыл ған мә тін оған сот та «ауыз ша» айту 
үшін қа жет бол ған, яғ ни ол сөй ле нер сөз ге жа зып да йын да лу 
дұ рыс ты ғын қа лай ды. Сөй ле ген кез де жат қа айтасың ба өзің бі-
ле сің [3, 45].

АД ВО КАТ ТЫҢ ҚОР ҒАУ 
СӨ ЗІ НІҢ МАЗ МҰ НЫ
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Ад во кат тың қор ғау сө зі нің маз мұ ны

Бағ зы за ман ше шен дік өнер ше бе рі Де мос-
фен ту мы сы нан сөз ді мің гір леп, он ша анық 
айта ал майт ын бол са ке рек. Осы бір кем ші лі гін 
ол аузы на қиыр шық тас са лып сөй леп, жой ған. 
Дауы сын же тіл ді ріп, шың да ған, биік құз жар тас-
тар ға өр ме леу үс тін де әң гі ме айт қан. Қо ры тын-
ды сын да өзі жаз ған ше шен дік трак тат та рын үл-
кен мін бе лер ден өзі тө гіл ме лі әуез ді үн де рі мен 
жет кі зіп, та рих та өш пес атын қал дыр ды. 

Сон дық тан, ад во кат тар дың қор ғау сө зі сот-
та ғы ше шен дік ті көр се ту дің не гіз гі үл гі сі бо лып 
та бы ла ды. Биік идея лық ба ғыт, қо мақ ты дә лел ді 
не гіз, эс те ти ка лық жә не тәр бие лік мән – жақ сы 
қор ғау сө зі нің мақ са ты. Алай да қор ғау сө зі нің 
үл гі сін бі ліп қа на қою, ма те ри ал ды мең ге ру жет-
кі лік сіз. Тың дау шы ны қор ғау сө зі нің өн бойы 
ұйып  тың да та тын те рең ор га ни ка лық бай ла ныс 
қа жет. Егер ад во кат қор ғау ме то ди ка сын, сот 
ше шен ді гін на шар мең гер се, он да іс ма те риалын 
жақ сы бі лу жет кі лік сіз бо ла ды.

 Аса ірі пе да гог әрі жас тар дың ақыл шы сы 
бол ған ге не рал Кар бы шев жас пе да гог тер ге мы-
на ны ес ке рт кен: «Ке рек сіз нәр се нің бә рін аяу сыз 
лақ ты рып тас таң дар!» Осы бір қа сиет ті ақыл біз-
дің ад во кат қор ғаушы лар ға қойы лар та лап тар-
дың ең ке рек ті сі бо лу ке рек. 

Яғ ни, көп сөз ді лік тен ау лақ бо лу ке рек, тың-
дау шы лар ға қор ғау сө зі нің маз мұ нын тың дап, 
тү сі ну ге мүм кін дік бе ре тін дей ор та ша ек пін ұс-
та ған жөн.

Көп те ген тә жі ри бе лі ад во кат тар өз сөй леу-
ле рін аса ыж да ғат ты лық пен мұ хият да йын дап, 
ойла рын түп кі лік ті бір ға на мақ сат қа ба ғын дыр-
ған, олар да қайталаулар мен қай шы лық тар, ұғу-
ға қиын дық ту ғы за тын күр де лі фра за лық тір кес-
тер мей лін ше аз бо ла ды. Мұн дай ерек ше лік тер 
ал дын ала да йын да лып жа зы лып, айт ыл ған сөз-
дер ге де, сот про це сін де да йын дық сыз қыс қа ша 
жос пар ре тін де айт ыл ған сөз дер ге де тән бел гі.

Қор ғау со ңы тұ тас тық қа жа уап  бе ре тін дей 
дә ре же ге жет кі зу ге ұм ты лу қа жет. Қор ғауда қа-
ра ла тын әр бір мә се ле, ал дын ала мұ қият сұ рып-
тау ар қы лы қа жет ті мы сал дар мен мін дет тер мен 
қам та ма сыз еті луі шарт.

Тың дау шы ұғы мы на ауыр қор ғау сө зі нің 
күр де лі тұс та рын мұ қият ой лас ты рып, уа қыт ты 
ая мас тан әртүр лі әдіс қол да ну ар қы лы бас тан-
аяқ тәп тіш теп тү сін ді ру шарт.

Ад во кат тың қор ғау сө зі нің әсер лі лі гін арт-
ты ра тү се тін, се зім ге тиер ри то ри ка лық сұ рақ-
тар тас тау, қа ра ма-қар сы са лыс ты ру ме та фо ра, 
шеңдес ті ру се кіл ді бей не леу тә сіл де рін икем ді 
пай да ла нып, ке ңі нен қол да ну сот жа рыс сө зі ба-
ры сын да ғы ма ңыз ды сәт бо лу ға тиіс. Тә жі ри бе лі 

ад во кат сот про це сін де ең жиі қол да на тын тә сіл 
– қор ғау сө зі нің дра ма лық қа сиетін кү шейту үшін 
ке рек ті сұ рақ-жа уап  әді сін пай да ла нып, қар сы ла-
сы ның айт уы мүм кін пі кір дің ал дын орай қол да-
нып, дә лел-ай ғақ тар мен сөй леп, мә се ле ні ай қын 
жа тық баян да ған дық тан қор ғау сө зі нен ке йін-ақ 
сот ше ші мі қа лай бо ла ты ны сот оты ры сы на қа ты-
су шы лыр ға ай қын да лып қа ла ды.

Ад во кат сөй лем де рін нұр лан ды ру үшін ым-
иша ра лар ды, қи мыл-қоз ға лыс тар ды, дауыс ыр-
ға ғын ше бер ұс та лық пен қол да нып, тың дау шы-
лар дың бү кіл на за рын ауда рып алу ға олар дың 
бел сен ді лік та ны ту ла ры на, іс ма те ри ал да рын 
сын көз бен қа раула ры на жағ дай жа сауға ты ры-
су ке рек. 

Қор ғау сө зі нің со ңын да іс ма те ри ал да ры бо-
йын ша қыс қа ша қо ры тын ды жа сап, іс те гі не гіз гі 
мә се ле лер ге сіл те ме бе ру ке рек. 

Елі міз де ад во ка ту ра жә не ад во кат тық қыз-
мет да мып, ад во кат тық ал қа лар мен ад во кат тық 
одақ тың мәр те бе ле рі кө те ріл ген са йын , қор ғау 
әр қа шан сот про це сі нің аса ма ңыз ды са ла сы 
бо лып та бы ла ды. Оның ро лін тү сі ру ге ба ғыш-
тал ған әр қи лы әре кет тер дің бә рі де сәт сіз дік ке 
ұшы ра ды. Қор ғау сыз айып та лу шы ның ой-өрі сін 
да мы ту жә не жі ге рін қай рау мүм кін емес.

Кез-кел ген қор ғау сө зін де не гіз гі үш фак тор 
бо лу ға тиіс: жа за ны же ңіл де ту ші не ақ таушы 
фак тор, тәр бие леу ші фак тор жә не ше шен дік 
фак тор. Тек осы үш фак тор бол ған жағ дайда жә-
не олар өза ра бай ла ныс жә не үйле сім тап қан да 
қор ғау мақ са ты на же те ді.

На ғыз қор ғау – ол құ қық тық шы ғар ма шы-
лық бо лып та бы ла ды. Ад во кат заң бап та ры ар-
қы лы жұ мыс іс тей ді, бі рақ өзі нің кә сі би ең бе гі 
жә не прак ти ка лық тә жі ри бе сі қор ғау сө зі нің нә-
рі еке ні дау сыз. Айып та лу шы лар ды кә сі би қор-
ғауда аян бай тер тө гіп, жа лық пай із де ніп, же міс-
ті ең бек етіп жүр ген ад во кат қа на дұ рыс нә ти же 
шы ға ра ала ды. Атақ ты ше шен П.С. Пор хов щи-
ков (П.С.  Сер геич): «Қыл мыс тық қор ғау – ауыр 
да ада ми тұр ғы дан кел ген де жа уап ты лы ғы мол 
іс......Сот та лу шы ға адал бо лу қа сиеті бо йына да-
ры ған ад во кат қа на қыз ме тін де көп же тіс тік тер-
ге қо лы же те ді» – де ген бо ла тын [4,3].

Қор ғау сө зі нің шы ғар ма шы лық си па ты оның 
ғы лы ми дә ре же сін, идея лық-теория лық дең гейі-
нің жо ға ры лы ғын көр се те ді. Тек кә сі би шы ғар-
ма шы лық пен әзір лен ген қор ғау сө зі іс ке қа ты-
су шы лар ға се нім ту ғы зып, іс ке қы зы ғу ға жә не 
жа ңа дан өсіп ке ле жат қан жас заң гер ад во кат-
тар ды өз бе тін ше зерт теу ге, із де ну ге үйре те ді.

Ад во кат тың қор ғау сө зі сот ше ші мі не әсер 
етіп қа на қой май ды, со ны мен қа тар ол ақыл ға, 
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жү рек пен се зім ге ық па лын ти гі зе ді. Ол айып та-
лу шы ның тәр бие лік дү ниета ны мын же тіл ді ріп, 
оны иге ру дің жол да рын көр се те ді.

«Қа зір гі кез де гі Қа зақ стан дық сот зал да-
рын да ғы сот жа рыс сө зін де айтысу та рап та ры 
про ку рор дың айып тау сө зі мен ад во кат – қор-
ғаушы ның қор ғау сө зі ұнай ма жоқ ұна май ма? 
– де ген сұ рақ қа іс ке қа ты сып жүр ген бі раз тың-
дау шы лар дың көп ші лі гі бы лай жа уап  қайт ар ған: 
Жа лаң, сү рең сіз, қы зуы жоқ, еш кім ді ой лан дыр-
майт ын, жат тан ды бір сөз ді аяу сыз қайталап бе-
ре тін айып тау сө зі де, қор ғау сө зі де ұна май ды» 
[5, 23 б].

Әри не, қор ғау сө зін де гі баян даудың қы зық-
ты лы ғы ға на ал дың ғы жос пар ға шық пауы ке рек. 
Сырт қы әсер ге қы зы ғып, бас ты мә се ле ге нұқ сан 
кел ме уін  ой лас тыр ған жөн. Жал ған қи мыл, сөз 
ар қы лы сот ісі не қа ты су шы лар ға ой са лу мүм кін 
емес, ол үшін ой те рең ді гі, заң не гі зін де пайым-
дау, жүйелі са бақ тас тық қа жет.

Жақ сы ад во кат өзі нің ой өрі сі мен, пайым ды-
лы ғы мен, же ке қа сиет те рі мен құн ды. Ол іс ке қа-
ты су шы лар ға қор ғау дың ма ңы зын, же тіс тік те рі 
мен та быс та рын, теория лық ма ғы на сы мен прак-
ти ка лық пай да ла ну ды ашып бе ре ді. Ең жақ сы 
бол ған заң ның өзі, жыл дар бойы өз кү шін жо-

йып , қайта ба сы лым көр мес тен, бү гін гі күн нің 
та ла бы мен ғы лы ми же тіс тік те рі нен кен же қа-
лып қояды, әр бір құ қық са ла сын да ғы нор ма тив-
тік ак ті лер өз ге ріс тер мен то лық ты ру ға ұшы рап 
оты ра ды. Бұл за ман ның та ла бы, яғ ни за ма ны-
на қа рай за ңы...... Сон дық тан әр бір ад во кат тың 
қор жы ны күн са йын  жа ңа заң дар мен, озық ма те-
ри ал дар мен то лық ты ры лып оты руы тиіс, сон да 
ға на ме же лі та быс қа же ту ге бо ла ды. Қол да ныс-
та ғы заң, ол аяқ тал ған жә не қа тып қал ған құ рал 
бол ған мен, қор ғау сө зі – өмір дің өзі, адам ар қы-
лы ой лап тап қан жа ңа лық тың бә рін өз бо йына 
сі ңі ре ді. 

Ад во кат тың жұ мы сы – ты ным сыз шы ғар ма-
шы лық ең бек, ол күн де лік ті қа жы мас қай рат пен 
ақыл-ойды та лап ете ді. Өз жұ мы сын да ад во кат 
көп те ген қа ра ма қай шы лық тар ды кез дес ті ре ді: 
өйт ке ні ма ңыз ды жә не ма ңыз сыз қор ғау сөз де-
рі бо ла ды, қа ғаз бо йын ша оқи тын жә не ойын  
жат қа айт ып жет кі зу ді қа лайт ын ад во кат тар бар. 
Қор ғау сө зі нің – ке ңес, өзі не өзі сұ рақ-жа уап  қоя 
оты рып жүр гі зі ле тін де түр ле рі бел гі лі. Қор ғау 
сө зін сөз бе-сөз жа зып ала тын не ме се оны тың-
дап ойға сақ тайт ын бо лып ад во кат тар екі ге бө-
лі не ді. Осы ның бә рін ой лас ты рып, дұ рыс ше шім 
та ба бі лу ад во кат тың мін де ті.
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Қыл мыс тық іс жүр гі зу де  
ме ди ация мә се ле ле рі

Ма қа ла да ав тор дың ке шен ді зерт теу ле рі нің нә ти же ле рі кө рі ніс 
тап қан. Бұл ма қа ла да ав тор дың қыл мыс тық іс жүр гі зу де гі ме ди ация 
мә се ле ле рі қа рас ты ры ла ды. Бұл қа зір гі таң да өте ерек ше ма ңыз ға ие 
мә се ле лер дің бі рі бо лып отыр. Се бе бі, қа зір гі да мы ған за ман да ме
ди ация ның кө ме гі зор жә не ерек ше ма ңыз ға ие. 

Түйін сөз дер: ме диация, та рап, дау, жан жал, кө мек.

Akbolatova M.E., Duzbayeva S.B.

Questions mediation in criminal 
procedure process

Presented article is the result of a comprehensive study conducted by 
the author. In this article the author examines the mediation. This question 
is of particular importance due to the increase of crime. These facts need 
to examine the issues of criminal causes and measures to combat it, as well 
as the reconciliation of the parties.

Key words: mediation, assistance, reconciliation, the dispute.

Ак бо ла то ва М.Е., Дуз баева С.Б.

Воп ро сы ме ди ации  
в уго лов нопро цес суаль ном 

про цес се

Предс тав ле нная статья яв ляет ся ре зуль та том всес то рон не го ис
с ле до ва ния воп ро са ме диаций, имеющего осо бое зна че ние в свя зи 
с уве ли че нием прес туп ле ний. Эти фак ты тре буют изу че ния воп ро
сов прес туп ных при чин и мер по борь бе с ним, а так же при ми ре ния 
сто рон.

Клю че вые сло ва: ме диация, по мощь, при ми ре ние, сто ро на, спор. 
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Ме ди ация де ген не? Бү гін гі таң да осы сөз не ге бар ған са-
йын  жиі ес ті ле ді? Ме ди ация ның пай да сы не де, ол не үшін ке-
рек, одан қан дай пай да бар? Оған адам ды зе рік ті ріп жі бе ре тін 
заң тұ жы рым да ры мен не ме се кі тап тар дан алын ған дәйек сөз-
дер мен де жа уап  қайтару ға бо ла ды. 

Ме ди ация – бұл та рап тар ара сын да ғы дау лар мен жан жал-
дар ды ше шу құ ра лы. Ме ди ация дағ ды сы ның ар қа сын да іс жү-
зін де кез кел ген дау ды ше шу ге бо ла ды, бұл рет те ме ди ация аяқ-
тал ған нан ке йін  та рап тар іс жү зін де әр дайым ри за бо лып қа ла ды. 

Ме ди ация адам қыз ме ті нің көп те ген са ла ла рын да ұр сы су-
шы та рап тар дың ара сын да тиім ді өза ра қа ты нас тар ды ын та лан-
ды ру жә не олар ға жа рам ды ше шім дер із дес ті ру ге кө мек көр се ту 
үшін баяғы дан бе рі пай да ла ны лып ке ле ді. Соң ғы уа қыт та адам 
қыз ме ті нің көп те ген са ла ла рын да, мы са лы, ең бек қа ты нас та ры, 
ден сау лық сақ тау, бі лім бе ру, өнер кә сіп жә не ком мер ция са-
ла сын да, сон дай-ақ қыл мыс тық іс жүр гі зу жүйе сін де (әсі ре се, 
құ қық бұ зу шы ның жә бір ле ну ші та рап қа кел тір ген зиян ды өтеу 
ту ра лы сөз бол ған да) ба рын ша рес ми пай да ла ны ла бас та ды [1].

2011 жыл дың 28 қаң та рын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Пре зи ден ті «Ме ди ация ту ра лы» жә не «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның кей бір заң на ма лық ак ті ле рі не ме ди ация мә се ле ле рі бо-
йын ша өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар ен гі зу ту ра лы» Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Заң да ры на қол қой ды. Бұл заң Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сын да ме ди ацияны ұйым дас ты ру са ла сын да ғы қо-
ғам дық қа ты нас тар ды рет тейді оны жүр гі зу қа ғи дат та ры мен 
рә сі мін, сон дай-ақ ме диатор лар дың мәр те бе сін ай қын дайды. 
«Ме диация» сө зі ла тын ті лі нен ау дар ған ды дел дал, екі та рап-
ты мә мі ле ге кел ті ру ші үшін ші тұл ға де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. 
Ме ди ация тә сі лі сот жүйе сін де гі та за лық ты, әділ тө ре лік ті қам-
та ма сыз ету дің бір ден- бір жо лы бол мақ, яғ ни, та рап ты қа на ғат-
тан ды ру не гі зін де жүр гі зіл ген ке ліс сөз рә сі мі.

Ме ди ация де ген сөз дің ма ғы на сын екі жақ ты та ту лас ты ру 
рә сі мі деп тү сін ді ру ге бо ла ды. «Ме ди ация ту ра лы» заң жо ба-
сы Мем ле кет Бас шы сы ның 2009 жыл дың 18 қа ра ша сын да Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы судьяла ры мен сот та ры ның V съе зін де 
бер ген тап сыр ма ла рын іс ке асы ру жө нін де гі іс-ша ра лар жос па-
ры на жә не де Үкі ме ті міз дің заң жо ба лау жұ мыс та ры ның 2010 
жыл ға ар нал ған жос па ры на сәй кес әзір лен ді.

ҚЫЛ МЫС ТЫҚ  
ІС ЖҮР ГІ ЗУ ДЕ  

МЕ ДИ АЦИЯ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ
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Қыл мыс тық іс жүр гі зу де ме ди ация мә се ле ле рі

«Ме диация» ту ра лы заң – аза мат тар дың аза-
мат тық–құ қық қа рым-қа ты нас та рын, кә сіп кер-
лік ке бай ла ныс ты туын дайт ын дау лар ды, ең бек 
жә не от ба сы құ қық тық қа ты нас та рын, же ке мен 
заң ды тұл ға лар ара сын да ғы ке ліс пеуші лік тер-
ді рет теу ге, ауыр емес жә не ор та ша ауыр са на-
ла тын қыл мыс тар бо йын ша өза ра та ту лас тық қа 
ке лу ба ры сын да жұ мы стана ды. Заң жо ба сын да 
«Ме диация» ту ра лы тү сі нік бе ре ді. «Ме диация»-
сот тар дың мәр те бе сін көр се те ді, прин цип те рін, 
та лап та рын, ең бек тө лем іс те рін іс ке асы ру ға 
ық пал ете ді. Бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры ның 
жа рия еті луі. Осы Заң қа был дан са, сот жүр гі зі-
ле тін іс тер ді қыс қар ту ды, яғ ни екі жақ тың ке-
лі сі мі мен «бі тім гер ші лік ке» ке ле ді. Бұл жер де 
«ме ди атр» – ма ман кә сіп тік, кә сіп сіз ме ди атр бо-
ла ды. Кә сіп сіз ме ди атр ол – тұр ғын ха лық ор та-
сы нан шық қан ел ге сый лы адам, жер гі лік ті жер-
ден «ме ди атр» ре тін де тір кел ген, жа сы 40-тан 
жо ға ры, бұ рын сот тал ма ған, өз мін де ті не жа уап-
кер ші лік пен қа райт ын, ақыл ды адам бо лу ға тиіс.

Заң қа был дан ған нан ке йін , Қыл мыс тық, 
Аза мат тық іс жүр гі зу ко де кс ке өз ге ріс тер мен 
то лық ты ру лар ен гі зі ле ді. Қа ты су шы лар кон фи-
ден циаль дық – құ пиялық ты прин цип ті бұз ға ны 
үшін әкім ші лік жа уап кер ші лік ке тар ты ла ды. 
Ме диатор дың мін де ті – екі жақ ты та ту лас ты-
рып, бір лес ті ру. Даулы іс тер ді екі жақ ты бі тім-
ге кел ті ру ар қы лы ше шу жо лы мен, олар сот тың 
жүк ті лі гін азайт ып қа на қой май, қо ғам ға да пай-
да сын ти гі зе ді.

Аза мат тық іс тер бо йын ша дау лар ту ра лы 
қа рал ған іс тер «бі тім гер ші лік ке» ке лі сім ге ке-
лу ге бо ла ды. Аза мат тық іс жүр гі зу про цес ін де 
не ме се іс қа рау ке зін де ше ші ле ді. Бұл да осы 
«ме диация» тә сі лін ен гі зу ар қы лы сот тың жа-
риялы ғын көр сет ті. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Аза мат тық іс жүр гі зу ко дек сі нің 193 ба бы мен 
тү сін ді ре ле ді. Та лап қоюшы ның та лап қою дан 
бас тар туы, жа уап кер дің та лап қоюды мо йын-
дауы жә не та рап тар дың бі тім гер ші лік ке лі сі мі. 
«Бі тім гер ші лік ке лі сім» – екі жақ тың ке лі сі мін 
қо ры тын ды лай оты рып, өза ра ке лі сім жа сау, 
олар дың ке лі сі мі сот ар қы лы бе кі ті ле ді. Жан-
жақ ты ке лі сім Заң та ла бы на сай жүр гі зі ле ді. «Бі-
тім гер ші лік» – жақ тар дың мер зі мін, уақы тын, 
мөл ше рін орын дау жө нін де көр се ті ле ді. Егер де 
уақы тын да орын дал ма са ұзар ту ға, орын дау мер-
зі мін ке йін ге қал ды ру ға, қа рыз ды «тү гел» не ме-
се «жар ты лай» бе ру ге бо ла ды. Қо ғам ды де мок-
ра тиялан ды ру мен аза мат та ры мыз дың әділ сот 
тө ре лі гі не де ген се ні мін кү шейту – із гі іс тер ге 
жа сал ған үл кен қа дам деп бі луіміз қа жет.

Ме диатор – бұл бі тім гер. Бұл – қа зақ хал қы-
ның ұлт тық бол мы сы на ең жа қын ұғым. Түр ме сі 
бол ма ған ір ге сі бе рік қа зақ қо ға мын да не бір дау-
лы мә се ле лер ді екі ауыз сөз бен шеш кен дуалы 
ауыз би лер бол ға нын та рих тан жақ сы бі ле міз. 
Ен де ше, сот жүйесі не бі тім гер лік тә сі лін ен гі зу 
қа зақ хал қы ның бү кіл әлем ге үл гі етер лік ше-
шен ді гі мен кө сем ді гін жаң ғыр ту ға жа сал ған игі 
қа дам деп тү сі не міз.

ҚР Бас про ку ра ту ра сы ның рес ми ақ па ра ты на 
сәй кес 2012 жы лы Қа зақ стан да сот тар бір мил-
лион ға тар та іс қа ра ған, олар дың ішін де 600 000 
жуығы аза мат тық іс тер, 300 000 әкім ші лік іс тер 
жә не 40 000 қыл мыс тық іс тер. Жыл са йын  екі 
мил лион ға жуық Қа зақ стан аза мат та ры сот про-
цес те рі не тар ты ла ды. Рес ми ста тис ти ка дан соң-
ғы 5 жыл да аза мат тық іс тер дің 40 %-ға ұл ғай ға-
ны кө рі ніп тұр, ұл ғаю бү гін гі күн ге де йін  қар қын 
алу да. Егер сот тар 2007 жы лы 415 800 аза мат тық 
іс қа ра ған бол са, ал 2012 жы лы іс тер дің кө ле мі 
600 000 іс ке де йін  өс ті. Қа зақ стан бо йын ша ор-
та ша ал ған да бір судьяға жүк те ме айына 60 іс-
ті құ рай ды, ал Ал ма ты мен Астана да ай са йын  
150 іс, бұл күн са йын  же ті іс тен ке ле ді де ген сөз. 
Ме ди ация ту ра лы Заң қол да ныс та бол ған бір 
жа рым жыл дың ішін де Қа зақ стан да 1500 тар та 
іс қа рал ды, бұл те ңіз де гі там шы сияқ ты. Қа зақ-
станда бар лық іс тер дің 3%-ы ға на бі тім гер ші лік 
ке лі сім мен аяқ та ла ды, қал ған да ры үкім дер мен 
жә не ше шім дер мен аяқ та ла ды. Қа зақ стан да Ме-
ди ация инс ти ту ты се нім сіз дік жә не аза мат тар-
дың (қыз мет кер лер дің) өз де рі нің құ қық та ры мен 
мүм кін дік те рін, сон дай-ақ дау ды ше шу үшін ме-
диатор ға жү гі ну дің жа ғым ды жақ та рын біл меу-
дің сал да ры нан да мы май отыр.

Ме ди ация Қа зақ стан да соң ғы жыл да ры бел-
гі лі бір дә ре же де та ра ла бас та ды. Қа зақ стан да 
ме диатор лар ды үйре ту мен де шұ ғыл да на тын, 
сон дай-ақ аза мат тық, ең бек дау ла рын, сон дай-ақ 
қыл мыс тық іс тер ді ше шу ке зін де ме ди ацияны 
іс жү зін де қол да на тын бір қа тар ме ди ация ор та-
лық та ры құ рыл ды. 

Қа зір гі уа қыт та елі міз дің әр өңі рін де, әр қа ла-
сын да ме диатор лар ұйымы, не ме се сот тар ға не-
ме се өз ге де құ қық қор ғау ор ган да ры на жү гін бей-
ақ дау лар мен жан жал дар ды ше шу де іс жү зін де 
кө мек көр се те ала тын олар дың өкіл де рі бар.

Ме ди ация – бұл жан жал да су шы та рап тар ға 
ком му ни ка ция лар про це сін жол ға қоюға кө мек-
те се тін жә не жан жал ды ахуал ды жан жал ға қа ты-
су шы лар дың бар лы ғы ның мүд де ле рі мен қа жет-
ті лік те рін қа на ғат тан ды ра ала тын ше шім нің сол 
нұс қа сын өз де рі таң дай ала тын дай етіп тал дайт ын 
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дел дал ды тар та оты рып дау лар ды ше шу әді сі. Фор-
маль ды сот не ме се тө ре лік про це сі нен ерек ше лі гі, 
ме ди ация уақы тын да та рап тар ке лі сім ге өз де рі қол 
жет кі зе ді – ме диатор олар үшін ше шім қа был да-
май ды. Бұл жағ дайда ме диатор – жан жал да су шы 
та рап тар ға қа тыс ты бейтарап бұл рет те құ қық тық 
ұстаным дар ға не ме се шарт тық құ қық тар ға емес, 
та рап тар дың мүд де ле рі не ден қоя оты рып осы дау-
ды ше шу үшін та рап тар дың еке уіне де жа рам ды 
ке лі сім ге қол жет кі зу ге ық па лын ти гі зе тін үшін ші 
та рап (ар найы даяр лы ғы бар дел дал) [2].

Ме ди ация ның бас ты ар тық шы лық та ры уа-
қыт ты жә не ақ ша ны үнем деу. Сот рә сі мі мен 
са лыс тыр ған да, дау ды ме ди ация жо лы мен ше-
шу көп уа қыт ал май ды жә не та рап тар дың шы-
ғын да рын айт ар лық тай үнем деуі мүм кін. Жа-
сы рын дық. Сот тал қы лауы – бұл көп ші лік жә не 
бас па сөз үшін ашық про цесс, де мек сіз дің дауы-
ңыз дың, іс кер лік қа ты нас та ры ңыз дың не ме се 
же ке өмі рі ңіз дің бар лық жай-жап са рын әр кім бі-
ліп алуы мүм кін. Құ пиялы лық – ме ди ация қа ғи-
дат та ры ның бі рі, ол дау ды жа сы рын түр де жә не 
абы рой мен ше шу ге кө мек те се ді.

Ме ди ация мы на дай мән-жай лар ға бай ла ныс-
ты аяқ та ла ды:

– та рап тар мен ме ди ация лық ке лі сім жа сау – 
осын дай ке лі сім ге қол қой ған күн нен бас тап;

– та рап тар дың орын ал ған ке ліс пеуші лік тер 
бо йын ша ке лі сім ге қол жет кіз бей ме ди ация рә-
сі мін тоқ та ту ту ра лы ке лі сім жа сауы – осын дай 
ке лі сім ге қол қой ған күн нен бас тап;

– дау ды (жан жал ды) ме ди ация жо лы мен ше-
шу ге мүм кін дік бер мейт ін мән-жай лар ды ме-
диатор дың бел гі ле уіне бай ла ныс ты ме ди ация 
рә сім де рін тоқ та ту ға қа тыс ты олар мен кон-
сульта циялар жүр гіз ген нен ке йін  та рап тар ға 
жа ба ша түр де жі бе ріл ген ме диатор дың өті ні ші 
– осы өті ніш ті жі бер ген күн;

– бір, бір не ше не ме се та рап тар дың бар лы ғы 
ме ди ация рә сі мін жал ғас ты ру дан бас тар ту ту-
ра лы жаз ба ша ны сан да ме диатор ға жі бер ген өті-
ніш – ме диатор дың осы өті ніш ті ал ған кү ні нен 
бас тап;

– ме ди ация жүр гі зу мер зі мі нің аяқ та луы – 
оны аяқ та ған нан күн нен бас тап аяқ та ла ды [3].

Ме ди ация біз дің қо ғам да бір ден да мы ма-
ған мен бір те-бір те да му үс тін де. Сон дық тан да 
біз қо ға мы мыз дың іл ге рі жылжуына жә не қо ға-
мы мыз дың құ қық тық са на сын кө те ру ге ты ры-
суымыз қа жет!

Әде биет тер

1 http://www.adilet.gov.kz/kk/node/64267
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3 http://oko.prokuror.kz/kaz/baspasoz/makalalar/mediaciya-instituty-kazakstan-respublikasynyn-sot-zhuyesindegi-zhana-

saty

References 

1 http://www.adilet.gov.kz/kk/node/64267
2 http://sud.gov.kz/kaz/news/mediaciya-institutyn-koldanu-tzhiribesi
3 http://oko.prokuror.kz/kaz/baspasoz/makalalar/mediaciya-instituty-kazakstan-respublikasynyn-sot-zhuyesindegi-zhana-

saty



© 2015  Al-Farabi Kazakh National University 

Арын А.А., Дүз баева С.Б.,  
Жа ни бе ков А.К.

Так ти ка доп ро са  
не со вер шен но лет них

В статье ав то ры расс мат ри вают осо бен нос ти так ти ки доп ро са 
не со вер шен но лет них, пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти при про ве де
нии доп ро са не со вер шен но лет них. Воп ро сы так ти ки доп ро са не со
вер шен но лет не го предс тав ляют оп ре де лен ную слож ность и тре буют 
де таль но го расс мот ре ния, доп рос дол жен про во дить ся сле до ва те ля
ми ком пе те нт ны ми не толь ко в воп ро сах пра ва, но и пе да го ги ки и 
пси хо ло гии.

Клю че вые сло ва: доп рос, не со вер шен но лет ний, так ти ка доп ро са, 
круг участ ни ков доп ро са не со вер шен но лет них.

Aryn A.A., Duzbayeva S.B., 
Zhanibekov A.K.

The tactics of interrogation of 
minors

In this article the authors examine the characteristics of juvenile in
terrogation tactics, psychological characteristics during the interrogation 
of minors. Minor issues interrogation tactics of a certain complexity and 
require detailed consideration, the questioning should be conducted by 
competent investigators not only in law, but also of pedagogy and psy
chology.

Key words: interrogation, a minor, interrogation tactics, the number of 
participants of interrogation of minors.
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Кә ме лет жас қа  
тол ма ған дар дан  

жа уап  алу дың так ти ка сы

Ма қа ла да ав тор лар кә ме лет жас қа тол ма ған дар дан жа уап  алу дың 
так ти ка сын, кә ме лет ке тол ма ған дар дан жа уап  алу ке зін де гі пси хо ло
гия лық ерек ше лік тер ді қа рас тыр ған. Кә ме лет ке тол ма ған мә се ле ле рі 
жа уап  так ти ка сы ег жейтег жейлі қа рауды та лап ете ді, сұ рас ты ру заң, 
ға на емес құ зы рет ті тер геуші лер тек заң са ла сын да емес, со ны мен 
қа тар пе да го ги ка жә не пси хо ло гия са ла сын да ма ман бо луы тиіс.

Тү йін сөз дер: жа уап  алу, кә ме лет ке тол ма ған дар, жа уап  алу так
ти ка сы, кә ме лет ке тол ма ған дар дан жа уап  алу ға қа ты су шы лар.
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Расс ле до ва ние уго лов ных дел с учас тием не со вер шен но-
лет них не воз мож но без ис поль зо ва ния спе ци аль ных зна ний в 
об лас ти детс кой, под рост ко вой пси хо ло гии и пе да го ги ки [1]. 
Доп рос не со вер шен но лет них имеет не ко то рые осо бен нос ти, 
ко то рые свя за ны с воз рас том, нравст вен ны ми, пси хо ло ги чес-
ки ми свой ст ва ми доп ра ши ваемо го.

Для не со вер шен но лет них ха рак тер ны по вы шен ная вну-
шаемос ть, ск лон ность к фан та зи ро ва нию, они не всег да мо-
гут осоз нать произо шед шее в це лом, не всег да мо гут вы де лить 
глав ное, об ра щая вни ма ние толь ко на то, что для них ин те рес-
но, или на фак ты, ко то рые произ ве ли на них силь ное впе чат ле-
ние. Они ча ще вз рос лых оши бают ся при оп ре де ле нии расс тоя-
ний, пос ле до ва тель ности дей ст вий и со бы тий, но очень точ но 
и под роб но восп ри ни мают и за по ми нают те со бы тия, ко то рые 
их заин те ре со ва ли.

Под го тов ка к доп ро су не со вер шен но лет не го долж на произ-
во дить ся еще бо лее тща тель но, чем к доп ро су вз рос лых. Ког-
да сле до ва тель го то вит ся к доп ро су не со вер шен но лет не го, он 
дол жен об ра тить осо бое вни ма ние на сте пень раз ви тия не со-
вер шен но лет не го ли ца, влия ния на не го вз рос лых, осо бен нос ти 
его ха рак те ра. 

Преж де чем сле до ва тель нач нет доп рос не со вер шен но лет-
не го, не со вер шен но лет ний дол жен пройти бе се ду с пси хо ло-
гом. Сле до ва те ли, при вык нув ра бо тать с вз рос лы ми людь ми, 
на чи нают за пу ги вать ре бен ка, иног да са ми то го не по ни мая, 
пос ле че го ре бе нок прос то не идет на кон такт ни с кем, это спо-
со бс твует замк ну тос ти ре бен ка, разд ра жи тель ности, на чи нает-
ся деп рес сия и ме лан хо лия.

Учас тие пси хо ло га при про ве де нии следст вен ных дей ст вий 
яв ляет ся од ной из га ран тий за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов 
не со вер шен но лет них. За да ча пси хо ло га – по мочь сле до ва те лю 
устано вить пси хо ло ги чес кий кон такт с не со вер шен но лет ним, 
по мочь сле до ва те лю в преодо ле нии замк ну тос ти не со вер шен-
но лет не го, вы ра бо тать пра виль ную так ти ку про ве де ния доп-
ро са, сфор му ли ро вать воп ро сы с уче том осо бен нос тей детс кой 
пси хи ки и по бу дить не со вер шен но лет не го к да че прав ди вых 
по ка за ний. Для установ ле ния пси хо ло ги чес ко го кон так та и оп-
ре де ле ния так ти ки доп ро са необ хо ди мо по лу чить ин фор ма цию 

ТАК ТИ КА ДОП РО СА 
НЕ СО ВЕР ШЕН  

НО ЛЕТ НИХ
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Так ти ка доп ро са не со вер шен но лет них

о не со вер шен но лет нем, его чер ты ха рак те ра, 
круг ин те ре сов, ув ле че ний. Для это го необ хо-
ди мо тща тель но изу чить ма те ри алы уго лов но го 
де ла, доп ро сить ро ди те лей или за кон ных предс-
та ви те лей, пе да го гов и дру гих лиц.

Сле до ва тель дол жен вы пол нить комп лекс 
ме роп рия тий при под го тов ке к доп ро су не со вер-
шен но лет не го: ре шить воп рос о мес те и про дол-
жи тель ности про ве де ния доп ро са; оп ре де лить 
день и вре мя доп ро са; по лу чить ин фор ма цию 
о лич нос ти не со вер шен но лет не го; оп ре де лить 
круг участ ни ков доп ро са (пе да гог, ро ди те ли, 
за кон ные предс та ви те ли не со вер шен но лет не го, 
за щит ник); сос та вить план доп ро са не со вер шен-
но лет не го. Вы би рая мес то доп ро са, сле до ва тель 
дол жен об ра тить вни ма ние на воз раст не со вер-
шен но лет не го, к при ме ру, де тей млад ше го воз-
рас та це ле со об раз но доп ра ши вать в при выч ной 
для них об станов ке: в шко ле, детс ком уч реж де-
нии, иног да у них до ма. Это де лает ся для то го, 
что бы офи ци альная об станов ка ка би не та сле-
до ва те ля не ско вы ва ла и не пу га ла ре бен ка. Так 
как де ти быст ро ус тают и не мо гут дол го сос-
ре до та чи вать вни ма ние на од ном объек те, доп-
рос не сле дует за тя ги вать. Ес ли доп рос все же 
ока зы вает ся про дол жи тель ным, то це ле со об раз-
но уст раи вать спе ци альные пе ре ры вы, во вре мя 
ко то рых ма ло лет ним сле дует пре дос та вить воз-
мож нос ть отв лечь ся, от дох нуть за иг рой, ус по-
коиться. Про дол жи тель ность доп ро са не со вер-
шен но лет них сви де те ля и по тер пев ше го УПК 
пря мо не ог ра ни чи вает, в то вре мя как доп рос 
не со вер шен но лет них по доз ре ваемо го и об ви-
няемо го не мо жет про дол жаться без пе ре ры ва 
бо лее двух ча сов, а в об щей слож нос ти – бо лее 
че ты рех ча сов в день.

На не со вер шен но лет них в воз рас те 15–17 лет 
офи ци альная об станов ка мес та доп ро са ока зы-
вает по ло жи тель ное влия ние, про ни каясь чувст-
вом от ве тст вен нос ти, они ско рее ска жут прав ду 
[2, с. 622]. 

Доп рос не со вер шен но лет не го сви де те ля (по-
тер пев ше го) дол жен быть произ ве ден как мож-
но быст рее пос ле со бы тия прес туп ле ния, что бы 
иск лю чить запа мя то ва ние произо шед ше го обс-
тоя тель ст ва. Кро ме то го, ак ту аль нос ть бе зот ла га-
тель но го доп ро са сос тоит в том, что не со вер шен-
но лет ние (осо бен но ма ло лет ние) до воль но лег ко 
под дают ся вну ше нию, в ре зуль та те че го мо гут 
не за мет но для се бя под ме нить собст вен ное восп-
риятие выс ка зы ва ниями дру гих лиц, с ко то ры ми 
они раз го ва ри ва ли до на ча ла доп ро са. При учас-
тии в доп ро се пе да го га, а так же за кон ных предс-
та ви те лей нуж но за ра нее убе дить ся, что ха рак тер 

их взаимоот но ше ний с не со вер шен но лет ним не 
пов лияет от ри ца тель но на не со вер шен но лет него. 
Эти ли ца долж ны быть пре дуп реж де ны о не до-
пус ти мос ти ка ких-ли бо подс ка зок, на во дя щих 
воп ро сов, на зи да тель но го то на, разд ра же ния в 
от но ше нии не со вер шен но лет не го. 

Пос коль ку по де лам не со вер шен но лет них 
за щит ник участ вует в де ле с мо мен та пред ъяв-
ле ния об ви не ния, сле до ва те лю необ хо ди мо за-
ра нее по за бо тить ся о его вы зо ве с тем, что бы он 
мог при нять учас тие в доп ро се об ви няемо го, за-
щит ник имеет пра во за да вать ему воп ро сы. При 
сос тав ле нии пла на доп ро са не со вер шен но лет не-
го необ хо ди мо тща тель но про ду мать фор му ли-
ров ки воп ро сов, ко то рые предс тоит за дать.

По ря док вы зо ва на доп рос в ка че ст ве по тер-
пев ше го или сви де те ля не со вер шен но лет не го, 
не дос тиг ше го шест над ца ти лет, вы зов про во-
дит ся че рез его ро ди те лей или иных за кон ных 
предс та ви те лей. Так же вы зы вают не со дер жа-
щих ся под ст ра жей не со вер шен но лет них по доз-
ре ваемо го и об ви няемо го. По ст рук ту ре доп рос 
не со вер шен но лет не го не осо бо от ли чает ся от 
доп ро са вз рос ло го че ло ве ка, за иск лю че нием то-
го, что сви де те ли (по тер пев шие), не дос тиг шие 
16-лет не го воз рас та, в соот ве тс твии со ст. 125 
УПК РК не пре дуп реж дают ся об от ве тст вен нос-
ти за от каз от да чи по ка за ний и да чу за ве до мо 
лож ных по ка за ний. При раз ъяс не нии та ким сви-
де те лям и по тер пев шим про цес суаль ных прав и 
обя зан нос тей им ука зы вает ся на необ хо ди мос ть 
го во рить толь ко прав ду. Не со вер шен но лет ним 
сви де те лю и по тер пев ше му раз ъяс няет ся пра во 
от ка за от да чи по ка за ний, ули чающих в со вер-
ше нии уго лов но го пра во на ру ше ния их са мих 
или близ ких родст вен ни ков.

Не ко то рые осо бен нос ти имеют пос ле-
дующие ста дии доп ро са: сво бод ный расс каз и 
от ве ты на воп ро сы. Обыч но сво бод ный расс каз 
не со вер шен но лет не го бы вает от ры во чен, сбив-
чив и не пос ле до ва те лен. Поэто му ре ко мен дует-
ся при ме нять так ти чес кие приемы, по мо гающие 
доп ра ши ваемо му вы дер жи вать нить из ло же ния. 
Для это го сле до ва тель с мак си маль ной ос то рож-
ностью дол жен нап рав лять его расс каз в нуж ное 
рус ло. За да вая воп ро сы, важ но убе дить ся в том, 
что доп ра ши ваемый пра виль но по нял их со дер-
жа ние, а при необ хо ди мос ти раз де лить воп рос 
на нес колько бо лее конк рет ных и прос тых.

По окон ча нии сво бод но го расс ка за доп ра-
ши ваемо му не со вер шен но лет не му ли цу мо гут 
быть за да ны воп ро сы, нап рав лен ные на уточ не-
ние и до пол не ние по ка за ний. Воп ро сы долж ны 
быть точ ны ми и по нят ны ми. 



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      385

Арын А.А. и др.

Лож ные по ка за ния не со вер шен но лет них, 
по ми мо соз на тель но го от ка за го во рить прав ду, 
мо гут объяс нять ся са мов ну ше нием, по вы шен-
ным влия нием вз рос лых, в чем не со вер шен но-
лет ние не от дают се бе от чет, мо гут быть пло дом 
их фан та зии или следс твием не мо ти ви ро ван но-
го же ла ния сол гать. При фан та зи ро ва нии в по-
ка за ниях не со вер шен но лет них ложь ме шает ся с 
прав дой или при ду ман ны ми не ло гич ны ми под-
роб нос тя ми. 

Так же не со вер шен но лет ние мо гут да вать 
лож ные по ка за ния и по иным при чи нам, как, 
чувс тво то ва ри щест ва, ст рах, стыд, уг ро зы со 
сто ро ны соучаст ни ков и т.п., и важ но с этим уче-
том при ме нить так ти чес кие приемы, нап рав лен-
ные на из ме не ние его по зи ции. При ме няемые 
при этом так ти чес кие приемы долж ны быть ос-
но ва ны толь ко на ме то дах убеж де ния. Еще од-
ним средст вом изоб ли че ния во лжи ма ло лет них 
яв ляют ся приемы эмо циональ но го воз дейст вия, 
ибо средс тва ло ги чес ко го убеж де ния мо гут ока-
зать ся ма лоэф фек тив ны ми как вс ледс твие не-
по ни ма ния доп ра ши ваемым са мо го фак та изоб-
ли че ния, так и в си лу «ду ха про ти во ре чия», 
свой ст вен но го де тям и при во дя ще го к уп ря мо му 
пов то ре нию яв но бесс мыс лен ной лжи.

Эф фек тив ным мо жет ока зать ся и пов тор ный 
доп рос с уче том сле дующих мо мен тов. Ес ли на 
пов тор ном доп ро се ре бе нок (под рос ток) сло во в 
сло во пов то ряет ра нее дан ные по ка за ния, упот-

реб ляя при этом вы ра же ния, не свой ст вен ные 
его воз рас ту, сле до ва тель вп ра ве пред по ло жить, 
что та кие по ка за ния яв ляют ся ре зуль та том воз-
дейст вия вз рос ло го.

Про то кол доп ро са не со вер шен но лет не го це-
ле со об раз но сос тав лять, за кон чив доп рос, а не 
в хо де его. По мощь в точ ной фик са ции ин фор-
ма ции, по лу чен ной от доп ра ши ваемо го не со-
вер шен но лет не го, мо жет ока зать ис поль зо ва ние 
зву ко за пи си при его доп ро се. Зву ко за пись по ка-
за ний це ле со об раз но при ме нять в сле дующих 
слу чаях:

– ес ли не со вер шен но лет ний пра во на ру ши-
тель ме няет или мо жет из ме нить свои по ка за ния 
под воз дейст вием родст вен ни ков, по тер пев ших, 
дру гих соучаст ни ков;

– при со вер ше нии прес туп ле ния в груп пе 
или в ре зуль та те вов ле че ния в прес туп ную дея-
тель ность родст вен ни ка ми или дру ги ми вз рос-
лы ми ли ца ми;

– для фик са ции спе ци фи чес ких обо ро тов ре чи;
– с целью как-то дис цип ли ни ро вать ее участ-

ни ков, нейт ра ли зо вать по пыт ки не ко то рых из 
них ока зать пси хи чес кое дав ле ние на дру го го [3].

В за вер ше нии сле дует от ме тить, что воп ро сы 
так ти ки доп ро са не со вер шен но лет не го предс-
тав ляют оп ре де лен ную слож ность и тре буют 
де таль но го расс мот ре ния, доп рос дол жен про во-
дит ся сле до ва те ля ми ком пе те нт ны ми не толь ко 
в воп ро сах пра ва, но и пе да го ги ки и пси хо ло гии.
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Уго лов нопра во вые ме ры  
борь бы с прес туп ле ниями,  

со вер шаемы ми миг ран та ми

Предс тав лен ная статья яв ляет ся ре зуль та том комп лекс но го ис  
с ле до ва ния воп ро сов уго лов нопра во вых мер борь бы с прес туп ле
ниями, со вер шаемы ми миг ран та ми. Этот воп рос имеет осо бое зна
че ние в свя зи с тен ден цией уве ли че ния ко ли че ст ва прес туп ле ний, 
со вер шае мых миг ран та ми. Эти фак ты обус лов ли вают необ хо ди мос
ть изу че ния воп ро сов прес туп нос ти миг ран тов и мер про ти во дей
ст вия ей.

Клю че вые сло ва: прес туп нос ть, миг ран ты, уго лов нопра во вые 
ме ры, борь ба, соп ро тив ле ние.

Bisengali L., Bazilova A.A., 
Akbolatova M.E.

Criminal law measures to combat 
crimes committed by migrants

This article is the result of a comprehensive study conducted by the 
authors. In this article the authors examine the issues of criminal law mea
sures to combat crimes committed by migrants. This issue is of particu
lar relevance in connection with the tendency of increase the number of 
crimes committed by migrants. These facts necessitate the study of issues 
of criminality of migrants and measures to counter them.

Key words: crime, migrant, criminal law measures, struggle, resis
tance.

Би сен га ли Л., Ба зи ло ва А.А., 
Ак бо ла то ва М.Е.

Миг ран тар мен жа са ла тын  
қыл мыс тар дың қыл мыс тық
құ қық тық ба ғыт та ғы кү ре су 

ал дын алу жол да ры

Ма қа ла да ав тор лар дың ке шен ді зерт теу ле рі нің нә ти же ле реі кө
рі ніс тап қан. Бұл ма қа ла да ав тор лар дың миг ран тар мен жа са ла тын 
қыл мыс тар дың қыл мыс тыққұ қық тық ба ғыт та ғы кү ре су жол да ры қа
рас ты ры ла ды. Бұл қа зір гі таң да өте ерек ше ма ңыз ға ие мә се ле лер дің 
бі рі бо лып отыр се бе бі миг рант тар мен жа са лып жат қан қыл мыс тар
дың са ны өс уіне бай ла ныс ты. Осы се беп тер ге бай ла ныс ты бұл сұ рақ
қа ке шен ді зерт теу жүр гі зіп осы қыл мыс тар дың ал дын алу жол да рын 
қа рас ты ру қа жет. 

Түйін сөз дер: қыл мыс, прес туп нос ть, миг ран ты, қыл мыс тыққұ
қық тық ша ра лар, қар сы ла су.
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Как из ве ст но, борь ба с прес туп нос тью предс тав ляет со бой 
со во куп ность мер эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го (в том чис-
ле пра во во го), пси хо ло ги чес ко го, ор га ни за ци он но го, тех ни чес-
ко го ха рак те ра, ко то рые нап рав ле ны на уст ра не ние (ос лаб ле-
ние) фак то ров, спо со бс твую щих со вер ше нию прес туп ле ний, на 
пре дуп реж де ние, пре се че ние, ре ги ст ра цию, раск ры тие (ро зыск 
прес туп ни ков) и расс ле до ва ние прес туп ле ний, на осу ще ст вле-
ние уго лов но го пра во су дия, исп рав ле ние лиц, со вер шив ших 
прес туп ле ние, и конт роль за их по ве де нием пос ле от бы ва ния 
на ка за ния, а так же на воз ме ще ние от ри ца тель ных пос ледст вий 
прес туп ле ний [1, с. 697].

В этом па раг ра фе мы расс мат ри ваем уго лов но-пра во вые 
ме ры про ти во дей ст вия прес туп ле ниям, со вер шае мым миг ран-
та ми. Эти ме ры предс тав ляют со бой мно гог ран ную дея тель-
ность, ба зи рующуюся на уго лов ном за ко не, осу ще ст вляемую 
суб ъек та ми, об ла дающи ми пол но мо чиями по при ме не нию уго-
лов но го за ко на.

К ос но ва ниям при ме не ния мер уго лов но-пра во во го воз-
дейст вия от но сят ся:

– со вер ше ние прес туп ле ния;
– выяв ле ние реаль ной опас нос ти со вер ше ния прес туп ле-

ния (об на ру же ние умыс ла на со вер ше ние прес туп ле ния, при го-
тов ле ния к прес туп ле нию, по ку ше ния на прес туп ле ние);

– необ хо ди мос ть уго лов но-пра во во го пре дуп реж де ния 
прес туп ле ний.

Уго лов но-пра во вое воз дейст вие, бе зус лов но, вк лю чает в 
се бя не толь ко не пос редст вен ное при ме не ние норм уго лов но го 
за ко но да тель ст ва к миг ран там, ви нов ным в со вер ше нии прес-
туп ле ния. Оно пред по ла гает бо лее ши ро кий круг эле мен тов, 
ко то ры ми приз нают ся:

– уго лов но-пра во вые ме ры пре дуп реж де ния прес туп ле ний;
– уго лов но-пра во вые ме ры пре се че ния прес туп ле ний 

(необ хо ди мая обо ро на, при чи не ние вре да при за дер жа нии ли-
ца, со вер шив ше го прес туп ле ние, прив ле че ние к от ве тст вен нос-
ти за при го тов ле ние или по ку ше ние на прес туп ле ние, своев-
ре мен ное при ме не ние уго лов но-пра во вых зап ре тов с двой ной 
пре вен цией);

– уго лов но-пра во вые ме ры реали за ции от ве тст вен нос ти.

УГО ЛОВ НОПРА ВО ВЫЕ 
МЕ РЫ БОРЬ БЫ  

С ПРЕС ТУП ЛЕ НИЯМИ, 
СО ВЕР ШАЕМЫ МИ 

МИГ РАН ТА МИ
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Уго лов но-пра во вые ме ры борь бы с прес туп ле ниями, со вер шаемы ми миг ран та ми

Все пе ре чис лен ные эле мен ты взаи мос вя за-
ны. Поэто му, расс мат ри вая ка кой-ли бо один из 
них, мы бу дем в боль шинс тве слу чаев обос но ва-
но зат ра ги вать и дру гие из обоз на чен но го кру га.

Об ра щаясь к уго лов но-пра во вым ме рам пре-
дуп реж де ния прес туп ле ний, со вер шае мых миг-
ран та ми, пе ре чис лим ос нов ные из них: про па-
ган да уго лов но го за ко но да тель ст ва, по буж де ние 
пра во на ру ши те лей к доб ро воль но му от ка зу от 
за вер ше ния на ча то го прес туп ле ния, по буж де ние 
пра во на ру ши те лей к дея тель но му рас кая нию. 
Так же в эту груп пу вк лю чают со дей ст вие со ци-
аль ной адап та ции лиц, со вер шив ших прес туп ле-
ния [2, с. 29].

Про па ган да уго лов но го за ко но да тель ст ва в 
Рес пуб ли ке Ка за хс тан осу ще ст вляет ся раз лич-
ны ми спо со ба ми: пос редст вом про ве де ния ин-
ди ви ду аль ной вос пи та тель ной и раз ъяс ни тель-
ной ра бо ты с граж да на ми, выс туп ле ний пе ред 
на се ле нием (на схо дах граж дан по мес ту жи-
тель ст ва, в тру до вых кол лек ти вах), с ис поль зо-
ва нием прес сы, ра дио, те ле ви де ния, ком пью тер-
ных ли ний свя зи и т. д.

По но во му мес ту про жи ва ния со ци альные 
свя зи при быв ших лиц не на ла же ны и пос туп-
ле ние ин фор ма ция к ним идет за час тую имен но 
че рез СМИ. Од на ко, на наш взг ляд, ис поль зо ва-
ние воз мож нос тей средс тв мас со вой ин фор ма-
ции для про па ган ды уго лов но го за ко но да тель-
ст ва сре ди миг ран тов яв ляет ся ог ра ни чен ным, 
пос кольку миг рант не ред ко ока зы вает ся в по-
ло же нии че ло ве ка, не имеюще го дос та точ ных 
средс тв к су ще ст во ва нию. Ведь, как от ме чают 
спе циалис ты, од ни ми из ос нов ных в чис ле «вы-
тал ки вающих» фак то ров, мо ти ви рую щих миг ра-
цию, яв ляют ся низ кий уро вень жиз ни, бед ность. 
Поэто му да ле ко не все миг ран ты имеют воз-
мож нос ть поль зо вать ся те ле ви зо ром, по ку пать 
га зе ты и т. д. В свя зи с чем осу ще ст вле ние про-
па ган ды уго лов но го за ко но да тель ст ва в сре де 
миг ран тов долж но быть ориен ти ро ва но, в том 
чис ле, и на ма лообес пе чен ные слои на се ле ния. 
На ря ду с ис поль зо ва нием те ле ви де ния, Ин тер-
не та, пе чат ных из да ний, необ хо ди мо бо лее ак-
тив но прив ле кать для ре ше ния ука зан ной за да чи 
средс тва, не пред по ла гающие фи нан со вых зат-
рат со сто ро ны ад ре са тов: те ма ти чес кие пла ка ты 
и щи ты, а так же ра ди опе ре да чи ра ди ото чек об-
ще го поль зо ва ния в мес тах кон цент ра ции миг-
ран тов – на вок за лах, рын ках, на транс пор те (в 
поез дах), в об ще жи тиях.

По на ше му мне нию, в нас тоящее вре мя сни-
зи лась воз мож нос ть при ме не ния в сре де миг-
ран тов уго лов но-пра во вых мер пре дуп реж де ния 

прес туп ле ний, в том чис ле, про па ган ды уго лов-
но го за ко но да тель ст ва, по буж де ния пра во на ру-
ши те лей к доб ро воль но му от ка зу от за вер ше ния 
на ча то го прес туп ле ния и к дея тель но му рас кая-
нию. 

Тра ди ци он но, до 90-х го дов прош ло го ве ка 
в на шей ст ра не уго лов но-пра во вые ме ры пре-
дуп реж де ния прес туп ле ний реали зо вы ва лись, 
преж де все го, по мес ту жи тель ст ва граж дан и 
по мес ту их ра бо ты, с по мощью воз дейст вия 
тру до вых кол лек ти вов. Од на ко, для пос лед не-
го де ся ти ле тия прош ло го ве ка и пер вых лет ве-
ка ны неш не го ха рак тер ным ста ло рас ши ре ние 
«ано ним нос ти» про жи ва ния миг ран тов и расп-
рост ра не ние тру до вой за ня тос ти миг ран тов в 
те не вой эко но ми ке. 

Это, бе зус лов но, зат руд няет ад рес ную ра-
бо ту с наз ван ной ка те го рией на се ле ния в ви ду 
на ли чия слож нос ти миг ран тов в це лом, в том 
чис ле и тех из их чис ла, при ме не ние уго лов но-
пра во вых мер пре дуп реж де ния прес туп ле ний к 
ко то рым яв ляет ся необ хо ди мым. 

Мы сог лас ны с по зи цией М.М. Ба баева и 
М.В. Ко ро ле вой, что без лич нос ть и ано ним-
ность жиз ни, «ко неч но, сни жает эф фек тив нос ть 
раз лич ных форм со ци ально го конт ро ля за по ве-
де нием лю дей, зат руд няет де ло их пов сед нев но-
го вос пи та ния и необ хо ди мой кор рек ции по ве-
де ния, ос лож няет де ло выяв ле ния тех слу чаев и 
си туаций, ко то рые тре буют вме ша тель ст ва об-
ще ст вен нос ти или го су да рст вен ных ор га нов» [3, 
с.15].

«Ано ним ность» при быв ших к но во му мес ту 
про жи ва ния миг ран тов обус лов ле на, во-пер вых, 
тем, что ими еще не установ ле ны ус той чи вые 
со ци альные свя зи, за час тую они не знают да же 
бли жай ших со се дей, а со се ди не знают их, зна-
чи тель ное чис ло приез жих про жи вает без ре ги-
ст ра ции по мес ту пре бы ва ния и жи тель ст ва в 
установ лен ном за ко ном по ряд ке. 

В час ти, ка сающей ся прес туп ни ков-миг ран-
тов, об ра щает на се бя вни ма ние их «злост ное» 
ук ло не ние от ре ги ст ра ции. Это, ве роят но, мож-
но объяс нить не же ла нием ука зан но го кон тин-
ген та по пас ть в по ле зре ния пра во ох ра ни тель-
ных ор га нов.

Исс ле дуя прес туп нос ть миг ран тов, В.А. Бер-
зин конс та ти ро вал: «по ряд ка 30% прес туп ле-
ний, со вер шае мых за год в сто ли це, при хо дит-
ся на до лю не жи те лей го ро да, боль шинс тво из 
ко то рых на мо мент со вер ше ния прес туп ле ния 
не бы ли за ре ги ст ри ро ва ны в пас порт но-ви зо вой 
служ бе го ро да» [4, с. 3]. Зна чи мос ть офи ци аль-
ной ре ги ст ра ции граж дан по мес ту пре бы ва ния 
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в том, что она су ще ст вен но об лег чает выяв ле ние 
лиц, со вер шив ших прес туп ле ния. 

Та ким об ра зом, чем боль ше за ре ги ст ри ро ва-
но граж дан, при быв ших к но во му мес ту про жи-
ва ния, тем вы ше воз мож нос ть выяв ле ния лиц, в 
от но ше нии ко то рых тре бует ся при ме не ние уго-
лов но-пра во вых мер, и нап ро тив, ес ли нет ин-
фор ма ции о при бы вающих, мень ше ве роят нос ть 
выяв ле ния сре ди них кри ми но ген но го кон тин-
ген та.

Зат руд не ния в своев ре мен ном выяв ле нии 
миг ран тов, в от но ше нии ко то рых тре бует ся 
при ме не ние уго лов но-пра во вых мер, обус лов-
ле ны так же осо бен нос тя ми сфе ры их тру до вой 
дея тель ности. К со жа ле нию, от ме чаемое в ли те-
ра ту ре от ри ца тель ное влия ние раз ру ше ния или 
ос лаб ле ния свя зей с тру до вы ми кол лек ти ва ми 
на по ве де ние лич нос ти [5, с. 45], ак ту ально для 
исс ле дуемой ка те го рии на се ле ния. 

В свя зи с из ло жен ным, по ла гаем, что для 
по вы ше ния эф фек тив нос ти при ме не ния к миг-
ран там уго лов но-пра во вых мер необ хо ди мо 
обес пе чить:

– ук реп ле ние свя зей пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов с на се ле нием с целью прив ле че ния его 
к со дей ст вию в дея тель ности по пре дуп реж де-
нию, выяв ле нию и пре се че нию прес туп ле ний, 
со вер шае мых миг ран та ми;

– про ве де ние ме роп рия тий по со вер шенс-
тво ва нию сис те мы уче та граж дан;

– бо лее ак тив ное про ти во дей ст вие не за кон-
ной миг ра ции и не ле галь ной тру до вой за ня тос ти 
миг ран тов.

Для обес пе че ния при ме не ния уго лов но-пра-
во вых мер в от но ше нии миг ран тов важ ное зна-
че ние на ря ду с вы шеука зан ны ми ус ло виями 
имеет уро вень спе ци аль ной про фес сио наль ной 
под го тов ки долж ност ных лиц, осу ще ст вляю щих 
их. Расс мот рим это на при ме рах, свя зан ных с по-
буж де нием пра во на ру ши те лей к доб ро воль но му 
от ка зу от за вер ше ния на ча то го прес туп ле ния и к 
дея тель но му рас кая нию.

Уго лов но-пра во вые ме ры борь бы с прес туп-
нос тью миг ран тов зак лю чают ся в воз дейст вии 
на пси хи ку пра во на ру ши те ля с целью: в пер вом 
слу чае – ск ло нить его к прек ра ще нию на ча той 
прес туп ной дея тель ности (при на ли чии у не го 
осоз на ния воз мож нос ти до ве де ния прес туп ле-
ния до кон ца); во вто ром слу чае – ск ло нить его к 
яв ке с по вин ной, ока за нию по мо щи в раск ры тии 
со вер шен но го им прес туп ле ния, воз ме ще нию 
вре да или иным об ра зом заг ла жи ва нию ущер ба, 
при чи нен но го в ре зуль та те прес туп ле ния, т. е. к 
дея тель но му рас кая нию. Для при ме не ния дан-

но го воз дейст вия, как ниг де, необ хо ди мо зна-
ние осо бен нос тей объек та воз дейст вия. Вы бор 
средс тв и так ти чес ких прие мов тре бует ин ди ви-
ду ально го под хо да, уче та ус ло вий жиз ни миг-
ран та, на циональ ных и ре ли ги оз ных тра ди ций, 
осо бен нос тей язы ка.

При ра бо те с миг ран та ми необ хо ди мо до пол-
ни тель но знать очень боль шое ко ли че ст во за ко-
нов, под за кон ных ак тов, ви дов ис поль зуе мых 
до ку мен тов, что так же тре бует до пол ни тель ной 
спе ци аль ной под го тов ки. Бо лее трид ца ти за ко-
нов и ста нор ма тив но-пра во вых ак тов (за ме тим, 
не ко ди фи ци ро ван ных) ре гу ли руют раз лич ные 
воп ро сы, свя зан ные с миг ран та ми. Так, при пре-
се че нии прес туп ле ний и воз буж де нии уго лов-
ных дел в от но ше нии миг ран тов – иност ран ных 
граж дан имеют ся осо бен нос ти, обус лов лен ные 
выяс не нием на ли чия или от су тс твия у дан ных 
лиц им му ни те та от уго лов ной юрис дик ции Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан. 

Это яв ляет ся необ хо ди мым, пос кольку, 
в соот ве тс твии с ч. 4 ст. 6 УК РК, Воп рос об 
уго лов ной от ве тст вен нос ти дип ло ма ти чес ких 
предс та ви те лей иност ран ных го су да рс тв и иных 
граж дан, ко то рые поль зуют ся им му ни те том, в 
слу чае со вер ше ния эти ми ли ца ми прес туп ле-
ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ка за хс тан раз-
ре шает ся в соот ве тс твии с нор ма ми меж ду на-
род но го пра ва». Ра бо та в дан ном нап рав ле нии 
тре бует боль шо го объема спе ци аль ных зна ний, 
в том чис ле зна ния мно го числен ных ви дов им-
му ни те та и норм, ре гу ли рую щих воз ни кающие 
в дан ной об лас ти пра во от но ше ния; ви дов до ку-
мен тов, подт верж даю щих им му ни тет; уч реж де-
ний, ко то рые имеют пра во их вы да вать, и так 
да лее.

Эти и мно гие дру гие ас пек ты ра бо ты с миг-
ран та ми обус лав ли вают це ле со об раз ность 
спе ци али за ции ука зан но го нап рав ле ния дея-
тель ности ор га нов внут рен них дел. По ла гаем 
необ хо ди мым рас ши ре ние спе ци али за ции от-
дель ных долж ност ных лиц или под раз де ле ний, 
осу ще ст вляю щих уго лов но-пра во вые ме ры про-
ти во дей ст вия прес туп нос ти по ли нии ра бо ты с 
миг ран та ми, что поз во лит бо лее эф фек тив но 
осу ще ств лять борь бу с прес туп ле ниями, со вер-
шаемы ми миг ран та ми.

Тре тий ас пект, влияю щий на со вер шенс тво-
ва ние уго лов но-пра во вых мер борь бы с прес туп-
ле ниями миг ран тов – пра во вое обес пе че ние. Мы 
счи таем, что необ хо ди мо со вер шенс тво вать дей-
ст вующее за ко но да тель ст во, что бу дет выс ту-
пать в ка че ст ве од ной из наибо лее эф фек тив ных 
мер в борь бе с прес туп нос тью миг ран тов. По ла-
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Уго лов но-пра во вые ме ры борь бы с прес туп ле ниями, со вер шаемы ми миг ран та ми

гаем, эта необ хо ди мос ть яв ляет ся объек тив ной, 
пос кольку она обус лов ле на ди на мич ностью про-
цес сов и яв ле ний, свя зан ных с про ти воп рав ной 
дея тель ностью исс ле дуемо го кон тин ген та на се-
ле ния, что тре бует соот ве тс твующе го от ра же ния 
в пра во вых нор мах.

Од ной из ос нов ных га ран тий за кон нос ти 
реали за ции уго лов ной от ве тст вен нос ти яв ляет ся 
пра виль ная ква ли фи ка ция об ще ст вен но опас ных 
дея ний. Она вк лю чает в се бя точ ное установ ле-
ние приз на ков конк рет но го об ще ст вен но-опас-
но го дея ния и соот не се ние их с приз на ка ми 
конк рет но го сос та ва прес туп ле ния, пре дус мот-
рен но го в нор мах Осо бен ной час ти Уго лов но го 
ко дек са. В свя зи с чем, осо бен но важ но, что бы 
выяв ляемые в прак ти ке борь бы с прес туп нос тью 
не точ нос ти, про ти во ре чия, про бе лы в за ко нах 
уст ра ня лись, и за ко но да тель ст во со вер шенс тво-
ва лось.

В меж ду на род ном и на циональ ных за ко но-
да тель ст вах в ка че ст ве ме ры ад ми нист ра тив но го 
или уго лов но го на ка за ния при ме няет ся за час-
тую «вы сыл ка» или «выд во ре ние». 

Мы по ла гаем, что тер мин «де пор та ция», ко-
то рый при ме няет ся в за ко но да тель ст ве не ко то-
рых ст ран для обоз на че ния вы сыл ки из ст ра ны 
не за кон но на хо дя щих ся в ней иност ран ных граж-
дан и лиц без граж данс тва, мо жет быть пог ло щен 
тер ми ном «ад ми нист ра тив ное выд во ре ние». 

Под во дя итог расс мот ре ния проб лем ных 
ас пек тов при ме не ния уго лов но-пра во вых мер, 
ви дит ся, что сле дующие пред ло же ния по вы сят 
эф фек тив нос ть при ме не ния уго лов но-пра во-
вых мер в век то ре про ти во дей ст вия прес туп-
нос ти миг ран тов: уро вень эф фек тив нос ти осу-
ще ст вле ния уго лов но-пра во вых мер за ви сит, 
преж де все го, от уров ня выяв ле ния фак тов, 
яв ляющих ся ос но ва нием при ме не ния ука зан-
ных мер, а так же лиц, в от но ше нии ко то рых 
они при ме няют ся. Для зна чи тель но го кон тин-
ген та миг ран тов, осо бен но пра во на ру ши те-
лей, ха рак тер на «ано ним ность» пре бы ва ния в 
но вом мес те про жи ва ния (обус лов лен ная сла-
бос тью со ци аль ных свя зей и кон так тов, от су-
тс твием ре ги ст ра ции, тру до вой за ня тос тью в 
те не вой эко но ми ке ли бо вне ра мок тру до вых 
кол лек ти вов), что зат руд няет выяв ле ние тех 
лиц и си туаций, ко то рые тре буют при ме не ния 
уго лов но-пра во вых мер. В свя зи с чем, для по-
вы ше ния эф фек тив нос ти при ме не ния к миг ран-
там уго лов но-пра во вых мер, необ хо ди мо: обес-
пе чить ук реп ле ние свя зей пра во ох ра ни тель ных 
ор га нов с на се ле нием с целью прив ле че ния 
пос лед не го к борь бе с прес туп нос тью миг ран-
тов; про вес ти ме роп риятия по со вер шенс тво-
ва нию сис те мы уче та граж дан; ак ти ви зи ро вать 
про ти во дей ст вие не за кон ной миг ра ции и не ле-
галь ной тру до вой за ня тос ти миг ран тов. 
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Кен же га лиева А.Р.

При ме не ние Кон вен ции ООН 
o до го во рах меж ду на род ной 

куп липро да жи

Венс кая кон вен ция яв ляет ся пред ме том мно го чис лен ных научных 
исс ле до ва ний, в ко то рых изу чают ся от дель ные ас пек ты её при ме не
ния на прак ти ке. Авторами исследуется влия ние Кон вен ции на раз
ви тие от дель ных пра во вых сис тем, предс тав ляющее со бой пред мет 
науч но го ин те ре са. Та кой боль шой ин те рес ми ро во го сооб ще ст ва 
к Кон вен ции не сом нен но сви де тель ст вует о ши ро ком расп рост ра
не нии это го пра во во го ак та, хо тя это не единст вен ное до ка за тель
ст во ус пе ха Венс кой кон вен ции. Труд но найти дру гой при мер меж
ду на род ной уни фи ка ции од но го инс ти ту та пра ва, ко то рой бы ло бы 
уде ле но та кое вни ма ние, как со сто ро ны прак ти ки, так и пра во вой 
нау ки, как это проис хо дит с Кон вен цией. Таким образом, по мнению 
авторов, она мо жет пос лу жить при ме ром ус пеш ной имп ле мен та ции 
пра во во го ак та.

Клю че вые сло ва: меж ду на род ный, Венс кая кон вен ция, куп ля, 
про да жа, то ва ры, ООН, ун сит рал, ра ти фи ка ция. 

Kenzhegalieva A.R.

Use of UN Convention on 
International Sale of Goods

Vienna Convention is a subject of numerous researches studying cer
tain aspects of its practical implementation. Impact of the Convention on 
development of certain legal systems is also a subject of research interest. 
Such extensive interest from international community toward the Conven
tion obviously points to the widespread application of that legal act. Al
though, it is not the only proof of the Vienna Convention success. It is 
not easy to find another example of the international unification of a law 
institute, which would attract such attention of both practices and law sci
ence, as is the case with the Convention. It may serve as an example of 
successful implementation of a legal act.

Key words: International, Vienna, convention, purchase, sale, goods, 
UN unsitral, ratification.

Кен же га лиева А.Р.

БҰҰ Ха лы қа ра лық са туса тып 
алу ке лі сім шарт та ры ту ра лы 

кон вен циясын қол да ну

Ве на кон вен циясы көп те ген ха лы қа ра лық зерт теу лер ны са ны бо
лып та бы ла ды. Осы зерт теу лер де кон вен цияны іс жү зін де қол да ну
дың же ке мә се ле ле рі қа рас ты ры ла ды. Кон вен ция ның же ке құ қық тық 
жүйе лер дің дам уына әсе рі де ғы лы ми қы зы ғу шы лық ты арт ты ра ды. 

Кон вен цияға әлем нің аса қы зы ғу шы лық та ны туы осы құ қық тық 
акі ті нің ке ңі нен та рал ған ды ғын көр се те ді. Алай да ол Ве на кон вен
циясы же тіс ті гі нің бір ға на дә ле лі емес. Іс жү зін де жә не құ қық тық 
ғы лым жа ғы нан өзі не осын дай на зар ау дар та тын бір құ қық тық инс
ти тут тың ха лы қа ра лық бі ре гей лен ді ру дің осы Кон вен ция дан бас қа 
мы са лын елес те ту өте қиын. Кон вен ция құ қық тық ак ті ні ойда ғы дай 
қол да ну дың ай қын мы са лы бо лып та бы ла ды.

Тү йін  сөз дер: ха лы қа ра лық, ке лі сім шарт, са туса тып, ке лі сім
шарт тар, БҰҰ, унист рал, бе кіт ті ру . 
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В нас тоящее вре мя, в ус ло виях раз ви тия про цес са гло ба ли-
за ции эко но ми чес ких го су да рст вен ных сис тем, их все боль шей 
ин тег ра ции, зна чи мос ть меж ду на род ных до го вор ных от но ше-
ний, меж го су да рст вен ных и над го су да рст вен ных нап рав ле ний 
сот руд ни чест ва, в том чис ле в об лас ти куп ли-про да жи, приоб-
ре тает ха рак тер гло баль но го масш та ба. Подт верж де нием то му 
слу жат со бы тия, проис хо дя щие се год ня на Ук ра ине. Санк цион-
ная по ли ти ка го су да рс тв ЕС, США и Рос сии, ко то рая от ра зи-
лась, преж де все го, в ука зан ной об лас ти сот руд ни чест ва, эм-
бар го, вве ден ное на не ко то рые меж ду на род ные до го вор ные 
обя за тель ст ва в об лас ти до го во ров куп ли-про да жи, пос та ви ли 
не ко то рые го су да рс тва в край не слож ное, как эко но ми чес кое, 
так и по ли ти чес кое, по ло же ние. Все это ука зы вает на важ ность 
и необ хо ди мос ть про ве де ния гра мот ной пра во вой по ли ти ки в 
дан ной об лас ти сот руд ни чест ва, науч но го изу че ния проб лем 
меж ду на род но-до го вор но го сот руд ни чест ва в об лас ти куп ли-
про да жи.

Сле дует от ме тить, что стан дарт ной об щеп ри ня той меж-
ду на род ной прак ти кой яв ляет ся оформ ле ние внеш не тор го вой 
сдел ки в пись менном ви де и фор ме, то есть сос тав ле ние и под-
пи са ние спе ци ально го до ку мен та, фик си рующе го ус ло вия, на 
ко то рых эта сдел ка бы ла зак лю че на. До го во ры дают воз мож-
нос ть сог ла со вы вать дей ст вия, ин те ре сы, а так же по зи ции суб ъ - 
ек тов меж ду на род но го пра ва. Их зак лю че ние произ во дит ся для 
чет ко го юри ди чес ко го оп ре де ле ния и зак реп ле ния, взаим ных 
прав и обя зан нос тей сог ла со ван ных сто рон. До го вор ная фор-
ма ре гу ли ро ва ния меж ду на род ных от но ше ний оп ре де ляет ус-
той чи вос ть и преемст вен ность раз ви тия ми ро во го по ряд ка. Для 
реали за ции внеш неэко но ми чес ких сде лок боль шое зна че ние 
иг рает необ хо ди мос ть ши ро ко го ис поль зо ва ния меж ду на род-
ных кон вен ций. Одной из меж ду на род ных кон вен ций, наибо-
лее ши ро ко при ме няемых для ре гу ли ро ва ния от но ше ний по 
внеш неэко но ми чес ким сдел кам, в нас тоящее вре мя яв ляет ся 
Кон вен ция ООН о до го во рах меж ду на род ной куп ли-про да жи 
то ва ров, под пи сан ная в 1980 го ду в Ве не и вс ту пив шая в си лу 
1  ян ва ря 1988 г. Кон вен цию ООН при ня то на зы вать Венс кой 
кон вен цией 1980 го да, это свя за но с тем, что она бы ла при ня-
та в хо де дип ло ма ти чес кой кон фе рен ции, ко то рая про хо ди ла в 

ПРИ МЕ НЕ НИЕ  
КОН ВЕН ЦИИ ООН  

O ДО ГО ВО РАХ  
МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ 

КУП ЛИПРО ДА ЖИ
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При ме не ние  Кон вен ции ООН  o до го во рах  меж ду на род ной куп ли-про да жи

Ве не в пе ри од с 10-го мар та по 11-ое ап ре ля 1980 
го да. Ши ро кое расп рост ра не ние по лу чи ло сок ра-
щен ное наз ва ние до ку мен та – CISG, об ра зо ван-
ное от анг лий ско го «Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods». В кон фе рен ции 
при ни ма ли учас тие предс та ви те ли 62 ст ран об-
щей чис лен нос тью бо лее 200 че ло век. На 22 мая 
1997  г. в Кон вен ции участ во ва ло око ло 48 го су-
да рс тв, сре ди них Ук ра ина, Бе ло рус сия, Эс то ния, 
Гру зия, Лит ва, Мол да вия. Кон вен ция вс ту пи ла в 
си лу для Поль ши с 1 июня 1996 г., вс ту пает в си-
лу для Уз бе ки стана 1 де каб ря 1997 г., для Бель гии 
с 1 нояб ря 1997 г. и для Люк сем бур га с 1 фев ра ля 
1998 г. На 1 ян ва ря 2000 г. она дей ст во ва ла для 
57 го су да рс тв, об щая до ля ко то рых в ми ро вой 
тор гов ле сос тав ляет бо лее двух тре тей, и их чис-
ло про дол жает уве ли чи вать ся. Эти го су да рс тва 
ох ва ты вают боль шой объем ми ро вой тор гов ли, 
сре ди них на хо дят ся важ нейшие со сед ние для 
Ка за х стана ст ра ны, а так же важ нейшие тор го вые 
парт не ры Ка за х стана, тог да как Ка за х станом она 
еще не под пи са на. Од на ко Ка за хс тан при соеди-
нил ся ко всем важ ным меж ду на род ным кон вен-
циям по транс пор ту, т.е. к та ким кон вен циям по 
транс пор ти ров ке же лез ной до ро гой, ав то до рож-
ным транс пор том, воз душ ным и морс ким транс-
пор том, так что здесь не воз ни кает слож нос тей в 
при ме не нии. Од на ко, дан ная Кон вен ция яв ляет-
ся уни каль ным пра во вым ак том, до сих пор не 
имею щий ана ло гов в ис то рии юрисп ру ден ции.

Венс кая кон вен ция при ме няет ся толь ко 
к меж ду на род ным до го во рам куп ли-про да жи. 
По смыс лу Кон вен ции куп ля-про да жа то ва ров 
приоб ре тает меж ду на род ный (транс гра нич ный) 
ха рак тер в слу чае, ког да ком мер чес кие предп-
рия тия сто рон на хо дят ся на тер ри то рии раз ных 
го су да рс тв. Сог лас но статье 1, абз. 1 п. «а» Кон-
вен ции ООН, дан ное сог ла ше ние при ме няет-
ся «ав то ма ти чес ки» тог да, ког да та кие го су да рс-
тва яв ляют ся ее участ ни ка ми. Так же, кон вен ция 
при ме няет ся в слу чае, ког да кол ли зи он ные нор-
мы соот ве тс твующе го на циональ но го пра ва от-
сы лают к пра ву ст ра ны, участ вую щей в Кон вен-
ции (ст. 1 абз. 1 п. b).

Как ука за но в статье 2, п. «а», Кон вен ция не 
при ме няет ся к до го во рам куп ли-про да жи с учас-
тием пот ре би те лей, приоб ре таю щих то вар для 
лич ных нужд. В та ком слу чае, при ме не ние Кон-
вен ции, а так же ее от дель ных по ло же ний все це-
ло оп ре де ляет ся в соот ве тс твии с во лей сто рон 
из до го во ра куп ли-про да жи то ва ров. Сто ро ны 
вп ра ве иск лю чить ее при ме не ние, со всей оп-
ре де лен ностью ука зав в до го во ре по ло же ние о 
неп ри ме не нии Кон вен ции. От сыл ка в до го во ре 

лишь толь ко к пра ву ст ра ны-участ ни цы Кон вен-
ции в це лом вле чет за со бой при ме не ние Кон-
вен ции как спе ци ально го за ко на, ре гу ли рующе-
го ука зан ные пра во от но ше ния.

Хо те лось бы от ме тить, что обык но ве ния, 
сло жив шиеся в от но ше ниях меж ду сто ро на ми, 
а так же обы чаи меж ду на род но го тор го во го обо-
ро та так же имеют приори тет пе ред кон вен цией. 
К пред ме ту пра во во го ре гу ли ро ва ния Кон вен-
ции от но сят ся не все ас пек ты пра во от но ше ний, 
проис те каю щих из до го во ров меж ду на род ной 
куп ли-про да жи то ва ров. Кон вен ция ре гу ли рует 
лишь воп ро сы зак лю че ния та ких до го во ров, а 
так же пра ва и обя зан нос ти сто рон. Воп ро сы, не 
уре гу ли ро ван ные Венс кой кон вен цией 1980 г., 
раз ре шают ся в соот ве тс твии с при ме ни мым пра-
вом, ко то рое оп ре де ляет ся на ос но ва нии кол ли-
зи он ных норм.

Со дер жа ние CISG оце ни вает ся как сов ре-
мен ное, но, тем не ме нее, имеют ся не ко то рые 
уяз ви мые про бе лы. Не от ре гу ли ро ван ны ми, 
нап ри мер, яв ляют ся воп ро сы ис ко вой дав нос-
ти, или вк лю че ния об щих ус ло вий сде лок, или 
спе ци аль ных пра вил для ве де ния элект рон ной 
ком мер ции. Для этих об лас тей пра во вых проб-
лем дей ст вуют ли бо спе ци альные кон вен ции и 
мо дель ные за ко ны, ли бо необ хо ди ма ссыл ка 
на иные ре гу ли рующие ме ха низ мы. Ес те ст-
вен но, не обош лось без то го, что бы, учи ты вая 
идеоло ги чес кое и куль турное мно го об ра зие 
ре дак то ров и участ ни ков Кон вен ции, бы ло 
необ хо ди мо найти це лый ряд комп ро мис сов. 
В це лом, в боль шей час ти по еди но му мне нию 
научных кру гов и прак ти ки Венс кая кон вен ция 
предс тав ляет со бой текст, ко то рый со раз мер-
но учи ты вает ин те ре сы по ку па те лей и про дав-
цов, рав но мер но расп ре де ляет рис ки и вы ра-
жает это бо лее яс ным и проз рач ным сти лем, 
чем это де лают мно гие на циональ ные сво ды 
за ко нов. Тем са мым, она наибо лее прив ле ка-
тель на для ма лых и сред них предп рия тий, яв-
ляющих ся сто ро на ми по до го во ру, пос кольку 
они не мо гут поз во лить се бе рас то чи тель ные 
и до ро гос тоящие зат ра ты на ре дак ти ро ва ние 
текс тов до го во ров.

Про да вец обя зан пос та вить то вар, пре дос та-
вить до ку мен ты и дос та вить иму ще ст во за со-
раз мер ные сро ки и в соот ве тс твующее мес то. 
Ес ли это пря мо не ого во ре но в до го во ре, эти па-
ра мет ры устанав ли вают ся сог лас но стан дар там 
эко но ми чес кой це ле со об раз нос ти. Ка кой то вар 
соот ве тс твует ус ло виям до го во ра, чет ко ха-
рак те ри зует ся в до го во ре, и по ку па тель обя зан 
про ве рить это соот ве тс твие и в оп ре де лен ное 
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вре мя зая вить о не дос тат ках то ва ра, ес ли он не 
хо чет по те рять воз мож нос ть об жа ло ва ния. Он 
обя зан вып ла тить стои мос ть то ва ра и при нять 
то вар (ст.  25 и сл. CISG). Все от но ше ния в це-
лом ре гу ли руют ся на ос но ве прин ци па взаим но-
го до ве рия, т.е. «вер ность до го во ру и до ве рие» 
(ст.  7 Кон вен ции ООН).

Обе сто ро ны – про да вец и по ку па тель – име-
ют че ты ре ос нов ные воз мож нос ти пра во вой за-
щи ты при на ру ше нии до го во ра. Они мо гут:

– пот ре бо вать его ис пол не ния (ст. 46/62 
CISG),

– прер вать или за дер жать со своей сто ро ны 
ис пол не ние до го во ра (ст. 58/71 CISG),

– до пол ни тель но к дру гим средст вам пра во-
вой за щи ты пот ре бо вать воз ме ще ния убыт ков, 
ес ли ис пол не ние бы ло в сфе ре влия ния дру гой 
сто ро ны и неис пол не ния мож но бы ло ра зум но 
из бе жать (ст. 45/61/79 CISG),

– в слу чае су ще ст вен но го на ру ше ния до го-
во ра в смыс ле ст. 25 CISG и как пос лед нее средс-
тво, до го вор мо жет быть рас торг нут в од нос то-
рон нем по ряд ке (ст. 49/64 CISG).

Сог лас но ст. 50 кон вен ции ООН, для про-
дав ца су ще ст вует воз мож нос ть сни же ние за ку-
поч ной це ны. По ку па тель мо жет сни зить це ну и 
пот ре бо вать воз ме ще ния убыт ков в ог ра ни чен-
ном объеме, нес мот ря на упу ще ние из вес тить 
о не дос тат ках то ва ра своев ре мен но, ес ли для 
это го упу ще ния имеет ся ра зум ное оп рав да ние 
(ст.  44 CISG), а так же сто ро на имеет пра во тре-
бо ва ния про цен ты от прос ро чен ной сум мы при 
прос роч ке в уп ла те це ны (ст. 78 CISG).

Все эти прин ци пы яв ляют ся конк ре ти за цией 
прин ци па ком мер чес кой вер нос ти и до ве рия 
до го во ру и подт верж дают урав но ве шен ность 
ре гу ли рующе го ме ха низ ма кон вен ции. Этот 
прин цип, так  же как и меж ду на род ный ха рак-
тер пра вил и ус ло вий сде лок, дол жен учи ты-
вать ся соот ве тс твующи ми на циональ ны ми су-
да ми (ст.  7 CISG). В це лях приб ли же ния к этим 
це лям и уп рос тить еди но об раз ное тол ко ва ние 
Кон вен ции, УН СИТ РАЛ взял на се бя за да чу по 
обес пе че нию уни вер сально го дей ст вия прин ци-
пов пра ва пу тем сбо ра су деб ных ре ше ний всех 
ст ран-участ ни ц дан ной Кон вен ции, их сис те ма-
ти за ции, пе ре во да, опуб ли ко ва ния и все мир но-
го дос ту па к уже опуб ли ко ван ным ре ше ниям: 
как в ка че ст ве «Case Low on UNCITRAL Texts» 
(CLOUT), так и в дайд жес те ре ше ний. К со жа-
ле нию, ка за хс танс ких су деб ных ре ше ний в этом 
спис ке не воз мож но найти. Од на ко, пос ле при-
соеди не ния к Кон вен ции мож но бы ло бы предп-
ри нять не ко то рые ша ги в дан ном нап рав ле нии. 

Кон вен ция под ле жит при ме не нию в слу чаях, 
пре дус мот рен ных в ней: 

– ког да ком мер чес кие предп риятия сто рон 
на хо дят ся в раз ных го су да рст вах, участ вую щих 
в Кон вен ции,

– ког да в си лу кол ли зи он ной нор мы соот ве-
тс твую щим пра вом конт рак та приз нает ся пра во 
го су да рс тва-участ ни ка Кон вен ции, да же ес ли 
ком мер чес кое предп риятие од ной сто ро ны до го-
во ра или обеих не на хо дит ся в ст ра нах-участ ни-
цах Кон вен ции. 

Из это го сле дует, что ес ли до го вор был зак-
лю чен меж ду предп ри ни ма те ля ми раз ной го су-
да рст вен ной при над леж нос ти, ком мер чес кие 
предп риятия ко то рых на хо дят ся на тер ри то рии 
од ной ст ра ны, го су да рс тва, то та кой до го вор не 
ре гу ли рует ся Кон вен цией и к не му при ме няют ся 
нор мы на циональ но го пра ва. 

Кон вен ция не при ме няет ся к про да же оп ре-
де лен ных ви дов то ва ров (ст. 2): цен ных бу маг, 
су дов вод но го и воз душ но го транс пор та, су дов 
на воз душ ной по душ ке, элект роэ нер гии. Так же, 
кон вен ция не при ме няет ся к про да же то ва ров 
с аук ци она, в по ряд ке ис пол ни тель но го произ-
во дс тва или иным об ра зом в си лу за ко на Кон-
вен ция не при ме няет ся к про да же то ва ров, ко-
то рые приоб ре тают ся для лич но го, се мей но го 
или до маш не го ис поль зо ва ния, за иск лю че нием 
слу чаев, ког да про да вец до или в мо мент зак лю-
че ния до го во ра не знал и не дол жен был знать, 
что то ва ры приоб ре тают ся для та ко го ис поль зо-
ва ния [5].

Венс кая кон вен ция ре гу ли рует толь ко зак-
лю че ние до го во ра куп ли-про да жи и те пра ва и 
обя за тель ст ва про дав ца и по ку па те ля, ко то рые 
воз ни кают из та ко го до го во ра. В част нос ти, пос-
кольку иное пря мо не пре дус мот ре но в Кон вен-
ции, она не ка сает ся: (а) дей ст ви тель ности са мо-
го до го во ра или ка ких-ли бо из его по ло же ний 
или лю бо го обы чая; (b) пос ледст вий, ко то рые 
мо жет иметь до го вор в от но ше нии пра ва собст-
вен нос ти на про дан ный то вар (ст. 4). 

Хо те лось бы от ме тить, что кон вен ция не 
при ме няет ся в от но ше нии от ве тст вен нос ти про-
дав ца за при чи нен ные то ва ром пов реж де ния 
здо ровья или смер ть ка ко го-ли бо ли ца (ст. 5). 
В  от но ше нии сме шан ных до го во ров, пре дус мат-
ри ваю щих на ря ду с пос тав кой то ва ра так же вы-
пол не ние ра бот или ока за ние ус луг Кон вен ция 
не при ме няет ся, ес ли обя за тель ст ва сто ро ны, 
пос тав ляющей то ва ры, зак лю чают ся в ос нов-
ном в вы пол не нии ра бо ты или в пре дос тав ле нии 
иных ус луг. К та ким до го во рам под ле жит при-
ме не нию на циональ ное пра во. Так, ес ли при ме-
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ни мым пра вом бу дет рос сийс кое, то в соот ве-
тс твии со ст. 381 ГК РК к от но ше ниям сто рон 
по сме шан но му до го во ру при ме няют ся в опре-
деленных час тях пра ви ла о до го во рах, эле мен-
ты ко то рых со дер жат ся в сме шан ном до го во ре, 
ес ли иное не вы те кает из сог ла ше ния сто рон или 
су ще ст ва сме шан но го до го во ра. 

Кро ме то го, в соот ве тс твии со ст. 6 Кон-
вен ции сто ро ны мо гут иск лю чить при ме не ние 
Кон вен ции ли бо, при ус ло вии соб лю де ния ст. 
12, отс ту пить от лю бо го из ее по ло же ний или 
из ме нить его дей ст вие. На циональ ное за ко но да-
тель ст во при ме няет ся тог да, ког да в Кон вен ции 
имеет ся про бел, ко то рый нель зя вос пол нить на 
ос но ве об щих прин ци пов Кон вен ции. В част нос-
ти, на циональ ное граж данс кое за ко но да тель ст во 
при ме няет ся по сле дующим воп ро сам: 

1) при ме не ние до го вор но го по ло же ния о 
неустой ке; 

2) оп ре де ле ние про цен тов го до вых при прос-
роч ке ис пол не ния де неж ных обя за тель ств; 

3) дей ст ви тель ность до го во ра или его от-
дель ных ус ло вий, а от сю да воп ро сы, свя зан ные 
соб лю де нием за ко но да тель ст ва о пись менной 
фор ме сдел ки, пра вос по соб нос ти сто рон, предс-
та ви тель ст ве и до ве рен нос ти; 

4) при ме не ние ис ко вой дав нос ти. 
При при ме не нии Кон вен ции на прак ти ке, 

преж де все го, необ хо ди мо выяс нить, зак лю че ны 
ли меж ду дан ны ми го су да рс тва ми мно гос то рон-
ние и/или двус то рон ние меж ду на род ные до го-
во ры по воп ро сам, ре гу ли руе мым Кон вен цией. 
Ес ли та ко вые зак лю че ны, то под ле жат при ме-

не нию их по ло же ния. За тем нуж но об ра тить ся 
к со дер жа нию граж данс ко-пра во во го до го во ра 
и лишь пос ле это го к нор мам Кон вен ции. Толь-
ко в том слу чае, ког да в Кон вен ции нет пря мо го 
от ве та на воз ник ший воп рос и его нель зя найти 
с по мощью об щих прин ци пов Кон вен ции, необ-
хо ди мо бу дет об ра тить ся к на циональ ным граж-
данс ко-пра во вым нор мам го су да рс тва, к пра ву 
ко то ро го от сы лает кол ли зи он ная нор ма [7].

Хо тя Кон вен ция предс тав ляет со бой важ ный 
до ку мент и иг рает все боль ше и боль ше ве со-
мую роль в меж ду на род ной тор гов ле, всеобъем-
лю щим до ку мен том она не яв ляет ся. Она не ре-
гу ли рует все воп ро сы до го во ра куп ли-про да жи 
то ва ров и ог ра ни чи вает ся лишь ре гу ли ро ва нием 
зак лю че ния до го во ра, устанав ли вает пра ва и 
обя за тель ст ва про дав ца и по ку па те ля, ко то рые 
воз ни кают из та ко го до го во ра. Ис хо дя из это го 
для ре гу ли ро ва ния не пре дус мот рен ных Кон-
вен цией воп ро сов боль шую роль иг рает граж-
данс кое пра во до го ва ри вающих ся го су да рс тв. 
Раз ви тие Кон вен ции во мно гом за ви сит от пре-
це де нт но го пра ва, ко то рое об ра зует ся как из су-
деб ной прак ти ки го су да рст вен ных су дов, так и 
из ре ше ний ар бит раж ных (тре тейс ких) су дов. 

Ра ти фи ка ция Кон вен ции со сто ро ны го су - 
да рс тв, ко то рые по ка еще не яв ляют ся её участ-
ни ка ми, на дан ный мо мент хо те лось бы от ме-
тить, что Рес пуб ли ка Ка за хс тан не ра ти фи ци ро-
ва ла дан ную Кон вен цию, бу дет спо со бс тво вать 
не сом нен но му прив ле че нию ком мер чес ких 
предп рия тий этих ст ран в раз ви тую сеть меж ду-
на род но го ком мер чес ко го обо ро та. 
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Оп ре де ле ние го су да рст вен ной 
при над леж нос ти юри ди чес ко го 

ли ца в меж ду на род ном  
част ном пра ве

Ав то ра ми расс мат ри вает ся по ня тие юри ди чес ко го ли ца и не ко
то рые осо бен нос ти оп ре де ле ния пра во во го по ло же ния юри ди чес ких 
лиц в меж ду на род ном част ном пра ве, оп ре де ле ния го су да рст вен ной 
при над леж нос ти и лич ный за кон юри ди чес ко го ли ца. Кро ме то го, в 
статье зат ра ги вают ся и не ко то рые проб ле мы меж ду на род ных юри
ди чес ких лиц.

Клю че вые сло ва: юри ди чес кое ли цо, при над леж нос ть юри ди
чес ко го ли ца, лич ный за кон юри ди чес ко го ли ца, меж ду на род ное 
юри ди чес кое ли цо, меж ду на род ное част ное пра во.

Isakul А.A.

Definition of Legal Entity in the 
international private law 

The authors considers the concept of a legal person and some features 
of the definition of the legal status of legal persons in private international 
law, the definition of public facilities and private law legal entity. In addi
tion, the article also addresses some of the problems of international legal 
persons.

Key words: legal entity, belonging of legal entity, the personal law of 
a legal entity, an international entity, private international law.

Иса кул А.А.

Же ке ха лы қа ра лық құ қық та ғы 
заң ды тұл ға лар дың  

ұлт ты лы ғын анық тау

Ав тор лар заң ды тұл ға ның уғы мы жә не же ке ха лы қа ра лық құ
қық та ғы заң ды тұл ға лар дың құ қық тық жағ да йын  анық тау дың ерек
ше лек те рін, заң ды тұл ға ның ұлт ты лы ғын жә не заң ды тұл ға ның же ке 
за ңын қа рас тыр ған. Со ны мен қа тар ма қа ла да ха лы қа ра лық заң ды 
тул ға лар дың мә се ле ле рі не тоқ та лып кет кен.

Тү йін  сөз дер: заң ды тұл ға, заң ды тұл ға ның ұлт ты лы ғын, заң ды 
тұл ға ның же ке за ңы, ха лы қа ра лық заң ды тул ға, же ке ха лы қа ра лық 
құ қық.



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      399

УДК 347.08 Иса кул А.А.
Казахский национальный университет имени аль-Фа ра би,  

Республика Казахстан, г. Ал ма ты  
E-mail: isacool-alan@mail.ru

В меж ду на род ном част ном пра ве воз ни кает мно же ст во пра-
во вых воп ро сов, ка сающих ся юри ди чес ко го ли ца, имею щих 
прак ти чес кую зна чи мос ть. Нап ри мер, в од ном го су да рс тве ка-
кое-то об ра зо ва ние приз нает ся юри ди чес ким ли цом, а в дру-
гой ст ра не та кое же об ра зо ва ние расс мат ри вает ся не как юри-
ди чес кое ли цо, а как прос тая со во куп ность фи зи чес ких лиц. 
Нап ри мер, анг лийс кий «парт нер-шип» (пол ное то ва ри щест во) 
не яв ляет ся юри ди чес ким ли цом по анг лий ско му пра ву, а по 
фран цузс ко му пра ву та кое же об ра зо ва ние счи тает ся юри ди-
чес ким ли цом.

Для то го что бы устано вить, яв ляет ся ли то или иное об ра-
зо ва ние юри ди чес ким ли цом, необ хо ди мо выяс нить, к ка ко му 
го су да рс тву это об ра зо ва ние от но сит ся, а так же оп ре де лить его 
лич ный за кон.

Докт ри на меж ду на род но го част но го пра ва оп ре де ля ла лич-
ный за кон об ра зо ва ния (объеди не ния) в за ви си мос ти от его го-
су да рст вен ной при над леж нос ти, «на циональ ности» [1, c. 124-
125]. Этот за кон от ве чает на воп рос, яв ляет ся ли то или иное 
об ра зо ва ние юри ди чес ким ли цом.

Ка те го рия лич но го за ко на (лич но го ста ту та) в меж ду на род-
ном част ном пра ве чрез вы чай но важ на для юри ди чес ко го ли ца, 
пос кольку, как бы ло под черк ну то, имен но он от ве чает на глав-
ный воп рос – яв ляет ся ли дан ное ли цо юри ди чес ким, т. е. об ла-
дает ли во лей, от но си тель но не за ви си мой от во ли лиц, объеди-
няющих ся в нем, ины ми сло ва ми, са мос тоя тель ным суб ъек том 
пра ва.

Лич ный за кон юри ди чес ко го ли ца, кро ме то го, ука зы вает 
фор мы и по ря док выс туп ле ния юри ди чес ко го ли ца во внут рен-
нем и внеш нем хо зяй ст вен ном обо ро те.

Со дер жа ние лич но го ста ту та дает от ве ты на воп рос о том, 
вп ра ве или не вп ра ве расс мат ри ваемое юри ди чес кое ли цо в 
своей дея тель ности вы хо дить за рам ки оте че ст вен ной юрис-
дик ции и ка ко вы ус ло вия, фор мы и спе ци альные тре бо ва ния, 
пред ъяв ляемые к та ко му вы хо ду.

Сле до ва тель но, ре ше ние проб лем лич но го ста ту са, лич ных 
прав в от но ше ниях дан но го юри ди чес ко го ли ца с треть ими ли-
ца ми на хо дит ся все це ло в сфе ре дей ст вия лич но го ста ту та.

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ  
ГО СУ ДА РСТ ВЕН НОЙ 
ПРИ НАД ЛЕЖ НОС ТИ 

ЮРИ ДИ ЧЕС КО ГО  
ЛИ ЦА  

В МЕЖ ДУ НА РОД НОМ 
ЧАСТ НОМ ПРА ВЕ
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Оп ре де ле ние  го су да рст вен ной при над леж нос ти юри ди чес ко го  ли ца  в меж ду на род ном част ном пра ве

При лик ви да ции юри ди чес ко го ли ца, дей ст-
вующе го за гра ни цей и имеюще го на тер ри то-
рии иност ран но го го су да рс тва иму ще ст во, в том 
чис ле и нед ви жи мое, лич ный за кон, а не за кон 
мес та на хож де ния ве щи, как это обыч но бы вает 
в меж ду на род ном част ном пра ве, бу дет ре шать 
судь бу пос лед не го.

В от дель ных слу чаях обя за тель ст вен ных от-
но ше ний, т.е. тог да, ког да лич ность сто ро ны в 
оп ре де лен но го ро да обя за тель ст вах приоб ре тает 
осо бое зна че ние (нап ри мер, при вы да че га ран-
тии или по ру чи тель ст ва, имею щих ак цес сор ный 
ха рак тер), со дер жа ние прав и обя зан нос тей сто-
рон в та ком от но ше нии бу дет так же под чи нять ся 
лич но му за ко ну юри ди чес ко го ли ца, яв ляюще го-
ся по доб ной сто ро ной, а не за ко ну, изб ран но му 
сто ро на ми для ре гу ли ро ва ния взаимоот но ше ний 
в рам ках ос нов но го обя за тель ст ва, или за ко на, 
при ме ни мо го к су ще ст ву от но ше ния в си лу кол-
ли зи он ной нор мы [2, c. 43].

Лич ный за кон юри ди чес ко го ли ца оп ре-
де ляет ся его на циональ ностью или го су да-
рст вен ной при над леж нос тью. Тер мин «на-
циональ ность» в меж ду на род ном част ном пра ве 
при ме няет ся к юри ди чес ким ли цам ус лов но, в 
ином смыс ле, чем он при ме няет ся к граж да нам.

Под на циональ ностью юри ди чес ко го ли ца 
по ни мает ся при над леж нос ть юри ди чес ко го ли-
ца к оп ре де лен но му го су да рс тву.

В од них го су да рст вах гос подс твую щим кри-
те рием для оп ре де ле ния на циональ ности юри ди-
чес ко го ли ца яв ляет ся мес то его уч реж де ния, т.е. 
за кон то го го су да рс тва, где юри ди чес кое ли цо 
соз да но и где ут ве рж ден его ус тав (Ве ли коб ри-
та ния, США). В кон ти нен таль ных го су да рст вах 
За пад ной Ев ро пы при ме няют ся дру гие прин ци-
пы оп ре де ле ния на циональ ности юри ди чес ко го 
ли ца.

Об щая тен ден ция сво дит ся к то му, что в ка-
че ст ве кри те рия для установ ле ния на циональ-
ности юри ди чес ко го ли ца при ме няет ся за кон 
мес та его на хож де ния. Под мес том на хож де ния 
юри ди чес ко го ли ца в этом слу чае по ни мает ся то 
мес то, где на хо дит ся его прав ле ние. Та кой прин-
цип ис поль зует ся в не ко то рых кон ти нен таль ных 
ст ра нах (Фран ция, Гер ма ния).

В ли те ра ту ре по меж ду на род но му част но му 
пра ву был выд ви нут и тре тий кри те рий оп ре-
де ле ния на циональ ности юри ди чес ко го ли ца – 
мес то дея тель ности об ще ст ва (ор га ни за ции) [1].

В ря де слу чаев пе ре чис лен ные вы ше кри-
те рии установ ле ния на циональ ности юри ди-
чес ко го ли ца не удов лет во ряют пра во ве дов по 
при чи не их «фор маль нос ти». Поэто му в за ко-

но да тель ст вах и су деб ной прак ти ке го су да рс тв  
ис поль зует ся и «теория конт ро ля», ко то рая 
пред по ла гает установ ле ние, ко му в дей ст ви тель-
ности при над ле жит юри ди чес кое ли цо, кто его 
конт ро ли рует и т.п. Пер во на чаль но эта теория 
воз ник ла в го ды пер вой ми ро вой вой ны и при-
ме ня лась в борь бе с на ру ше ниями за ко но да тель-
ст ва «о враж деб ных иност ран цах».

В даль нейшим под оп ре де ле нием «враж-
деб ное юри ди чес кое ли цо» ста ли по ни мать 
юри ди чес кое ли цо, конт ро ли руемое ли ца ми 
враж деб ной на циональ ности. Кри те рий конт-
ро ля при ме нял ся пос ле Вто рой ми ро вой вой ны 
во всех слу чаях, ког да осо бен но важ но бы ло 
устано вить дей ст ви тель ную при над леж нос ть 
юри ди чес ко го ли ца. Как и дру гие пра во вые ка-
те го рии, этот кри те рий ис поль зует ся раз лич-
ны ми го су да рс тва ми в за ви си мос ти от це лей их 
эко но ми чес кой по ли ти ки.

За ко но да тель ст во и прак ти ка раз лич ных го-
су да рс тв при ре ше нии воп ро сов на циональ ной 
при над леж нос ти юри ди чес ких лиц ис поль зуют 
как фор мальные кри те рии, так и кри те рии «конт-
ро ля». Наб лю дает ся так же тен ден ция от ка за от 
ис поль зо ва ния ка те го рии «лич но го за ко на» (ста-
ту та) юри ди чес ко го ли ца. В це лом же за ко но да-
тель ная прак ти ка раз лич ных го су да рс тв ис поль-
зует как те, так и дру гие кри те рии в за ви си мос ти 
от ин те ре сов эко но ми чес кой по ли ти ки [3, c. 54].

В за пад ной ли те ра ту ре по меж ду на род но му 
част но му пра ву час то вс тре чает ся, ког да го су да-
рст вен ная при над леж нос ть от де ляет ся от лич но-
го ста ту са юри ди чес ко го ли ца.

Бо лее то го, пред ла гает ся вооб ще не при-
ме нять ка те го рию лич но го ста ту та для ре ше-
ния всех кол ли зи он ных воп ро сов, ка сающих ся 
дан но го юри ди чес ко го ли ца. В за ви си мос ти от 
конк рет ной це ли пред ла гает ся вы би рать оп ре де-
лен ные кри те рии.

Как уже от ме ча лось, юри ди чес кие ли ца соз-
дают ся на тер ри то рии оп ре де лен но го го су да рс-
тва. Од на ко их дея тель ность не ог ра ни чи вает ся 
тер ри то рией это го го су да рс тва и мо жет осу ще-
ств лять ся на тер ри то рии дру гих ст ран. При осу-
ще ст вле нии та кой дея тель ности воз ни кают два 
воп ро са: во-пер вых, о приз на нии пра во суб ъект-
нос ти иност ран но го юри ди чес ко го ли ца и, во-
вто рых, о до пус ке его к осу ще ст вле нию хо зяй-
ст вен ной дея тель ности на тер ри то рии дан но го 
го су да рс тва и об ус ло виях та кой дея тель ности.

Пра во суб ъект нос ть иност ран ных юри ди чес-
ких лиц обыч но приз нает ся на ос но ва нии двус-
то рон них до го во ров. Воп рос о до пус ке иност-
ран но го юри ди чес ко го ли ца к хо зяй ст вен ной 
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дея тель ности на тер ри то рии го су да рс тва ре шает-
ся за ко но да тель ст вом это го го су да рс тва. В боль-
шинс тве ст ран та кая дея тель ность иност ран но го 
юри ди чес ко го ли ца воз мож на, но при вы пол не-
нии оп ре де лен ных пра вил, ус ло вий, установ лен-
ных на циональ ным за ко но да тель ст вом.

Пра во вое по ло же ние иност ран ных юри ди-
чес ких лиц оп ре де ляет ся и тор го вы ми до го во-
ра ми, в ко то рых устанав ли вает ся об щий ре жим 
для юри ди чес ких лиц. Этот ре жим мо жет быть 
ос но ван ли бо на прин ци пе наи боль ше го бла гоп-
риятс тво ва ния, ли бо на прин ци пе на циональ но-
го ре жи ма [4, c. 423-425].

По за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
в соот ве тс твии со стать ей 1100 Граж данс ко го 
Ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан, за ко ном юри-
ди чес ко го ли ца яв ляет ся пра во ст ра ны, где это 
юри ди чес кое ли цо уч реж де но.

Статья 1101 Граж данс ко го Ко дек са Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан устанав ли вает , что граж данс-
кая пра вос по соб ность юри ди чес ко го ли ца оп-
ре де ляет ся за ко ном юри ди чес ко го ли ца. Здесь 
же, на наш взг ляд, необ хо ди мо от ме тить мне-
ние М.К.  Су лей ме но ва и Ю.Г. Ба си на, ко то рые 
счи тают, что ос нов ные труд нос ти в этом слу чае 
вы те кают из то го, что сов мест ные предп риятия 
воз ни кают на ос но ве до го во ра о соз да нии юри-
ди чес ко го ли ца, а к до го во рам по Граж данс ко-
му Ко дек су при ме няет ся, как пра ви ло, за кон, 
изб ран ный сто ро на ми граж данс ко го пра во от но-
ше ния. При под го тов ке проек та Граж данс ко го 
Ко дек са не ко то рые иност ран ные экс пер ты нас-
таива ли на том, что бы этот прин цип был при ме-
нен к до го во рам о соз да нии сов мест но го предп-
риятия [5, c. 872].

Од на ко по зи ция уче ных Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан в этом воп ро се ос та лась неиз мен ной, и в 
Граж данс ком Ко дек се восп роиз ве де но по ло же-
ние, что к до го во ру о соз да нии юри ди чес ко го 
ли ца с иност ран ным учас тием при ме няет ся пра-
во ст ра ны, где уч реж дает ся или уч реж де но юри-
ди чес кое ли цо.

Спор на прак ти ке воз ни кал из-за то го, при-
ме няет ся ли это пра ви ло толь ко к воп ро сам о 
соз да нии предп риятия с иност ран ным учас тием 
или ко всем дру гим, вте кающим из до го во ра о 
соз да нии предп риятия с иност ран ным учас тием 
и ка сающих ся внут рен них взаимоот но ше ний 
участ ни ков.

Спо рен был так же воп рос, дей ст вует ли это 
пра ви ло, ес ли по ло же ния о соз да нии, прек ра ще-
нии предп риятия и т.п., зак реп ле ны не в уч ре ди-
тель ном до го во ре, а в ус та ве или в пос ле дующих 

сог ла ше ниях меж ду участ ни ка ми предп риятия с 
иност ран ным учас тием.

Все эти проб ле мы раз ре ше ны в статье 1114 
Граж данс ко го Ко дек са Рес пуб ли ки Ка за хс тан: в 
пунк те 2 «От но ше ния, ре гу ли руемые нас тоя щей 
стать ей, вк лю чают в се бя от но ше ния по соз да-
нию прек ра ще нию юри ди чес ко го ли ца, пе ре да-
че до ли учас тия в нем и дру гие от но ше ния меж-
ду участ ни ка ми юри ди чес ко го ли ца, свя зан ные 
с их взаим ны ми пра ва ми и обя зан нос тя ми (в  том 
чис ле оп ре де ляемые пос ле дующи ми сог ла ше-
ниями)» и в пунк те 3 «По ло же ния нас тоя щей 
статьи при ме няют ся и в слу чае установ ле ния 
взаим ных прав и обя зан нос тей участ ни ков юри-
ди чес ко го ли ца с иност ран ным учас тием дру ги-
ми уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми».

Та ким об ра зом, к от но ше ниям, свя зан ным с 
соз да нием и взаим ны ми пра ва ми и обя зан нос-
тя ми участ ни ков предп риятия с иност ран ным 
учас тием, од ноз нач но при ме няет ся пра во Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан.

Нес мот ря на то, что мы уже от час ти зат ро-
ну ли не ко то рые теории при над леж нос ти юри ди-
чес ко го ли ца, нем но го остано вим ся на ука зан-
ных теориях и еще не зат ро ну тых вы ше теориях.

Пос коль ку кри те рии оп ре де ле ния при над-
леж нос ти юри ди чес ко го ли ца раз ра ба ты ва-
лись докт ри ной, при ня то раз ли чать и соот ве тс-
твующие тео рии, в ос но ву ко то рых по ло жен тот 
или иной приз нак: теорию «ин кор по ра ции», тео-
рию «осед лос ти» – мес то на хож де ния ад ми нист-
ра тив но го цент ра, «цент ра экс плуата ции».

В сов ре мен ном меж ду на род ном част ном 
пра ве ос нов ны ми кри те риями, ко то рые зак-
реп ляют ся в за ко но да тель ст ве и/или су деб ной 
прак ти ке раз лич ных го су да рс тв, выс ту пают ка-
те го рии ин кор по ра ции и мес то на хож де ния юри-
ди чес ко го ли ца.

Ны не мно гие го су да рс тва в своем за ко но да-
тель ст ве и су деб ной прак ти ке ак тив но ис поль-
зуют расс мат ри ваемый приз нак. Дос та точ но 
ска зать, что Ка за хс тан от сыл ку к за ко ну мес та 
ин кор по ра ции зак реп ляют как необ хо ди мый 
кол ли зи он ный прин цип для отыс ка ния лич но го 
ста ту та.

Ос нов ное со дер жа ние теории и са мо го кри-
те рия ин кор по ра ции (уч реж де ния) сво дит ся к 
то му, что ком па ния (при ме ни тель но к США – 
кор по ра ция), при над ле жит пра во по ряд ку ст ра-
ны, в ко то рой она уч реж де на в соот ве тс твии с 
ее за ко но да тель ст вом (пра вом). Ины ми сло ва ми, 
ком па ния, об ра зо ван ная по анг лий ско му за ко ну 
и су ще ст вующая на ос но ва нии его пред пи са ний, 
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Оп ре де ле ние  го су да рст вен ной при над леж нос ти юри ди чес ко го  ли ца  в меж ду на род ном част ном пра ве

бу дет приз на вать ся анг лийс кой ком па нией в тех 
го су да рст вах, пра во по ря док ко то рых в этой об-
лас ти ст роит ся на прин ци пах ин кор по ра ции. 
Од на ко сле дует иметь в ви ду, что у этой теории 
имеют ся ва ри ан ты.

Сог лас но теории осед лос ти, на зы ваемой 
иног да и тео рией «эф фек тив но го мес топ ре бы-
ва ния» – лич ным ста ту том юри ди чес ко го ли ца 
(ком па нии, кор по ра ции, пра во суб ъект но го то ва-
ри щест ва) яв ляет ся за кон той ст ра ны, в ко то рой 
на хо дит ся его центр уп рав ле ния (со вет ди рек то-
ров, прав ле ние, иные ис пол ни тель ные или рас-
по ря ди тель ные ор га ны). В научной ли те ра ту ре 
су ще ст вует мне ние, что в этом слу чае не имеет 
зна че ния, где осу ще ст вляет ся де ло вая ак тив-
ность та ко го юри ди чес ко го ли ца. 

Сле дующая теория – «теория экс плуата ции», 
в ко то рой кри те рием отыс ка ния лич но го ста ту та 
юри ди чес ко го ли ца выс ту пает приз нак осу ще ст-
вле ния ос нов ной дея тель ности. Ее смысл в том, 
что юри ди чес кое ли цо в ка че ст ве лич но го за ко-
на имеет ста тут той ст ра ны, где оно про во дит 
произ во дст вен ную (в ши ро ком смыс ле сло ва) 
дея тель ность.

Этот кри те рий весь ма свой ст ве нен прак ти-
ке раз ви вающих ся ст ран для це лей объяв ле ния 
«своими» всех об ра зо ва ний, ко то рые ве дут свои 
де ло вые опе ра ции на тер ри то рии дан но го го су-
да рс тва. Именно раз ви вающиеся ст ра ны заин те-

ре со ва ны в прив ле че нии иност ран но го ка пи та ла 
для раз ви тия оте че ст вен ной эко но ми ки.

С дру гой сто ро ны, это дос та точ но вы год ным 
яв ляет ся и для иност ран ных конт ра ген тов, их 
при ток ока зы вает ся весь ма су ще ст вен ным.

Об зор тео рий и под хо дов, зак реп лен ных в 
пра ве раз лич ных го су да рс тв в об лас ти ре ше ния 
воп ро са о лич ном ста ту те юри ди чес ко го ли ца, 
при том, что имеют ся са мос тоя тель ные кри те-
рии, оп ре де ляющие соот ве тс твую щий вы бор, 
поз во ляет зак лю чить, что в сов ре мен ном ми ре 
ни один из них не при ме няет ся изо ли ро ван но от 
дру гих. 

В этой свя зи в нау ке и прак ти ке меж ду на род-
но го част но го пра ва, от но ся щим ся к иност ран-
ным юри ди чес ким ли цам, воз ни кает проб ле ма 
раз лич но го тол ко ва ния по ня тия «мес топ ре бы ва-
ние». В об щем раз ли чают фор мальную – «ста-
ту тар ную», т.е. ука зан ную в ус та ве, и реальную 
– «эф фек тив ную» – осед лость.

Раз ли чия меж ду дву мя ка те го риями в прин-
ци пе не имеют зна че ния, ес ли мес то на хож де ние 
юри ди чес ко го ли ца по ус та ву (мес то на хож де ние 
за ре ги ст ри ро ван но го офи са) и фак ти чес кое пре-
бы ва ние его ор га нов уп рав ле ния су ще ст вуют в 
од ной и той же ст ра не. Вез де, кро ме этой ст ра-
ны, та кая ком па ния бу дет расс мат ри вать ся как 
юри ди чес кое ли цо, су ще ст вующее в рам ках 
иност ран но го пра во по ряд ка.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
азықтү лік қа уіп сіз ді гін  

рет теу дің кей бір құ қық тық  
мә се ле ле рі 

Ма қа ла да ав тор Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның та мақ өнім де рі нің 
қа уіп сіз ді гін құ қық тық қам та ма сыз ету мә се ле ле рі жә не ГМОның 
зиян ды сал да рын қа рас ты ра ды.

Тү йін  сөз дер: та мақ өнім де рі, ге не ти ка лық мо дек фи ка циялан ған 
ор га низм, ге не ти ка лық ап па рат, та би ғи өнім.

Bekmukhametova K.M., 
Moldagalyeva A.S. 

Some food safety regulatory 
issues in the Republic of 

Kazakhstan

The author considers the problems of legal provision of food and the 
Republic of Kazakhstan about the dangers of GMOs.
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Бек му ха ме то ва К.М.,  
Мол да га лиева А.С.

Некоторые проблем  
регулирования  

продовольственной  
безопасности в Республике 

Казахстан

В статье ав тор расс мат ри вает проб ле мы пра во во го обес пе че ния 
пи ще вой про дук ции Рес пуб ли ки Ка за хс тан и о вре де ГМО. 

Клю че вые сло ва: пи ще вые про дук ции, ге не ти чес кий мо ди фи ци
ро ван ный ор га низм, ге не ти чес кий ап па рат, на ту раль ный про дукт.
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Хал қы мыз «Ас – адам ның ар қауы» деп, қа шан нан та мақ та-
ну ға ерек ше мән бер ген. Адам ның та мақ та ну ра ционын да ет, 
сүт, же міс-жи дек өнім де рі ал ғаш қы орын дар дың бі рін де тұ ра-
ты ны бел гі лі. Дас тар ха ны мыз дың әрін кір гі зе тін осы өнім дер-
дің ден сау лы ғы мыз ға еш бір зиян сыз, са па лы болуын  бә рі міз 
қа лай мыз. Бү гін гі таң да бә рі міз ді елең сіз қал дыр майт ын мә се ле 
бұл – азық-тү лік, яғ ни та мақ өнім де рі са па сы ның сын кө тер-
мейт ін ді гі бо лып та бы ла ды. 

Қа зақ стан – сырт қы сау да ала ңын да эко но ми ка сы жан-жақ-
ты іл ге рі да мып ке ле жа тыр ған мем ле кет тер дің бі рі. Аме ри кан 
ға лы мы Дис Сакс: «қан дай бір ел бол ма сын, оның эко но ми ка-
лық же тіс ті гі сырт қы сау да ға бай ла ныс ты. Дү ниежү зі лік эко-
но ми ка дан оқ шаула нып, еш қан дай ел де ні сау, жө ні тү зу эко-
но ми ка жа сай ал ған жоқ» деп көр се те ді [1]. Бұл күн де сырт қы 
сау да ға ше ка ра мыз да, есі гі міз де ашық елі міз ге киім-ке шек, 
азық-тү лік, же міс тер, цит рус жә не т.б. та мақ өнім де рі нің ба-
сым көп ші лі гі өз ге мем ле кет тер ден, яғ ни Қы тай, Ре сей жә не 
т.б. та сы мал да на ды. Әке лін ген өнім дер дің са па сын айт па ған-
ның өзін де, ба ға сы ның өзі жа ға ұс тар лық тай... Та сы мал дан ған 
өнім дер дің қа уіп ті лі гі – құ ра мын да ГМО (ген дік мо ди фи ка-
циялан ған ор га низм) бо луы, жа рам ды лық мер зі мі нен тыс ұзақ 
сақ талуын да. 

Ал ды мен, ГМО де ге ні міз не? ГМО (ге не тикалық мо ди фи-
ка циялан ған ор га низм дер) – био тех но ло гиялық әдіс тер мен ге-
не ти ка лық құ ра мы өз гер тіл ген ор га низм дер (кө бі не азық-тү лік 
ре тін де пай да ла ны ла тын ор га низм дер, өсім дік тер, же міс тер). 
Ген дік мо ди фи ка циялан ған ор га низм дер ді (ГМО) өсі ру үшін 
бір ор га низм нің ге нін бас қа бір өсім дік тің не ме се жа ну ар дың 
ДНК-сы на ен гі зіп, транс ге ни за ция жа сай ды. Бұл опе ра ция ар-
қы лы ор га низм нің кей бір та би ғи қа сиет те рі өз гер ті ле ді. Мы са-
лы: кар топ ге ні нің қа та ры на са ры шаян ге нін қо су нә ти же сін де 
еш қан дай жән дік же мейт ін кар топ тү рі, қы зан ға сол түс тік кам-
ба ла сы ның ге нін қо су дан аяз ға тө зім ді, үсі мейт ін қы зан тү рі, 
жал пы аяз ға тө зім ді, жән дік тер же мейт ін, құрт түс пейт ін, ұзақ 
сақ та ла тын, та ғы сын-та ғы қа сиет те рі бар түр лер алы на ды. Бү-
кіл жа ра ты лыс ға сыр лар бойы өзі сұ рып тап бер ген, кез кел ген 
ор га низм нің өсіп-өн уіне жа уап ты бо лып са на ла тын ге но мы на 
бө тен ген ді әке ліп, жа сан ды жол мен ен гіз ген кезде оның ке ле сі 
ұр па ғы өз ге ріс ке ұшы рай ды [2].

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА 

АЗЫҚТҮ ЛІК  
ҚА УІП СІЗ ДІ ГІН  

РЕТ ТЕУ ДІҢ КЕЙ БІР  
ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  

МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да азық-тү лік қа уіп сіз ді гін рет теу дің кей бір құ қық тық мә се ле ле рі 

ГМО де ген аты нан үрік ке ні міз бол ма са, 
оның қан дай бо ла ты нын, пай да-зияны қан ша-
лық еке нін қа ра пайым ха лық, яғ ни біз, әлі бі ле 
бер мей міз. Се бе бі, ГМО-ның адам ден сау лы ғы-
на әсе рі әлі то лық зерт те ліп біт кен жоқ, қа зір-
гі таң да әлем де көп те ген ға лым дар ГМО-ның 
адам зат ба ла сы ның ден сау лы ғы на зияны мен 
пай да лы тұс та рын зерт теу де екі жақ ты көз қа рас 
қа лып тас ты ру да. Яғ ни зиян ды тұс та ры, бі рін-
ші ден, өте қа уіп ті ал лер гия лық реак циялар дың 
пай да бо луы. Мы са лы: АҚШ-та адам дар ГМО 
өнім де рін ер кін қол да на ды. Ал лер гия мен ауыра-
тын дар са ны 70% құ рай ды. Ал, Шве цияда 7%, 
бұл өнім дер ді қол да ну ға тыйым са лын ған. Екін-
ші ден, транс ген ді өнім дер ді пай да ла ну ас қа зан-
ның сі ле мей лі қа ба ты ның құ ры лы мын бұ за ды. 
Зат ал ма су дың бұ зы лып, им му ни тет тің тө мен де-
уіне әке ле ді. Үшін ші ден, ісік ауру ла ры ның кө-
беюіне се беп бо ла ды. Жа су ша лар ды му та цияға 
ұшы ра та ды. Төр тін ші ден, әйел дер мен ер лер дің 
бе деулі гі мен бел сіз ді гі не әке ліп соғуын да. Осы 
орай да, ға лым дар жа ну ар лар ды ге не ти ка сы мо-
ди фи ка циялан ған да қыл дар мен қо рек тен ді ру ар-
қы лы са рап та ма жа сай оты рып, экс пе ри ме нт тік 
жа ну ар лар дың жә не олар дың ке йін гі ұр пақ та ры-
ның ағ за ла рын да па то ло гия лық өз ге ріс те рі ба-
рын анық та ған. Бри та ния ға лым да ры – ге не ти ка-
сы мо ди фи ка циялан ған ГМ-кар топ тың, Ита лия 
ға лым да ры – ГМ-соя ның, Авс тра лия ға лым да ры 
– ГМ-ас бұр шақ тың, фран цуз зерт теу ші ле рі ГМ-
жү ге рі нің жа ну ар лар ағ за сы на қа уіп ті екен ді гін 
дә лел де ген. Мы са лы, ГМ-жү ге рі бе ріп асы ра ған 
экс пе ри ме нт тік жа ну ар лар дың төл де рі 100 пайыз  
өлі ту ға ны ту ра лы ғы лы ми нә ти же ба ры бел гі-
лі. Бі рақ мұн дай қо ры тын ды ны ке зін де жа уып  
тас та ған. Се бе бі, ға лым дар дың бұл се кіл ді қо-
ры тын ды ла ры ның жа рия бо луы өн ді ру ші ком-
па ниялар ға тиім ді емес [3]. Атал ған дәйек тер ге 
сүйен сек, құ ра мын да ГМО бар күн де лік ті қол-
да нып жүр ген та ғам дар мен же міс тер дің (ал ма, 
ба нан, ли мон жә не т.б.) зияны ша шы етек тен. 
Өйт ке ні, құ ра мын да ГМО бар та ғам дар мер зі-
мі не қа ра мас тан бұ зыл майды. Елі міз ге әке лі-
не тін өнім дер дің «сыр ты бү тін, іші тү тін». Осы 
өнім дер ді қан дай мем ле кет тік ор ган қа да ға лап 
отыр ға ны бел гі сіз. Күн де лік ті тұ ты нып отыр ған 
ха лық та сұ ра май са тып ала бе ре ді. Ке ден дік ше-
ка ра шы ла ры мыз өнім дер ді өт кіз ген кез де әри не, 
өнім дер дің тек сырт қы пі ші ні не қа рай ды. Өйт-
ке ні, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 2007 жыл ғы 
21 шіл де де гі «Та мақ өнім де рі нің қа уіп сіз ді гі 
ту ра лы» За ңын да ГМО қа рас ты рыл ма ған жә не 
12-ба бы на сәй кес, (та мақ өнім де рі нің қа уіп сіз-

ді гі не қойыла тын та лап тар) «са па сы ның ай қын 
бел гі ле рі бар та мақ өнім де рі олар ды өн ді ру, 
айна лы мы жә не кә де ге жа ра ту про цес те рі не жі-
бе ріл мейді» де лін ген [4]. Бұл жер де заң ға өз ге-
ріс тер мен то лық ты ру лар ен гі зі луі ауа дай қа жет. 

Ға лым дар ге не ти ка лық ап па рат тың қол дан 
өз гер тіп өсі ріл ген өнім дер бү гін гі дей қар қын-
мен тұ ты ну шы ның қар ны на тү се бер се, ал да ғы 
40 жыл дан ке йін  адам зат ұр па ғы күрт ке міп, бү-
кіл биос фе ра бұ зы лып бі те ді де ген тұ жы рым ға 
ке лу де.

ГМО – әуелі бас та адам зат ба ла сы ның күрт 
кө беюі сал да ры нан азық-тү лік жет пей қа луы 
мүм кін де ген жақ сы ниет пен би дай, кө кө ніс-
тер, үй жа ну ар ла ры ның ДНҚ құ ра мын өз гер-
тіп, олар дан көп өнім алу ды көз де ген. Де сек те, 
қа зір гі таң да ГМО эко но ми ка ның та быс кө зі не 
ай нал ды. Яғ ни, шы ғын сыз есеп, бұ зыл майт ын 
өнім, ер кін сау да... Әри не, бұл пай да дан біз дің 
еш үле сі міз жоқ, аг рар лық сая сат ты ұстана тын, 
жер қой науы бай мем ле кет бол сақ та, өз ге ел-
дің жа сан ды өнім де рі не тәуел ді міз. Аг рар лық ел 
ре тін де көп кө лем де ас тық да қыл да рын еге міз. 
Бі рақ түр лі зиян кес тер мен ауру лар дың (өсім дік 
ауру ла ры) ке сі рі нен ек кен егі ні міз дің шы ғы мы, 
өнім ді лі гі аза йып , өзін дік құ ны қым бат қа шы ға-
ды. Мұ ның бә рі – шы ғын. Жа рай ды, бұл – тек 
би дай дың тө ңі ре гін де гі әң гі ме. Ал біз де одан 
бас қа да сақ тау мер зі мі шек теу лі, тез бұ зы ла тын 
ауыл ша руашы лық да қыл дар, кө кө ніс тер мен же-
міс-жи дек тер бар ғой. Осы ның бә рін де біз өнім-
ді лік ті ұл ғайт ып, са па сын кө тер сек, өз елі міз ді 
ға на қам та ма сыз етіп қой май, өз ге ел дер ге де 
экс порт қа шы ға ра ала тын мүм кін ді гі міз бар. Ал 
өнім ді лік ті қа лай кө те ре міз? Қол да ныс та жүр ген 
хи ми кат тар – пес ти цид, гер би цид де ген дер ке-
ше гі күн нің тех но ло гиясы бо лып қал ды. Ден сау-
лық ты ойла сақ, дәл осы хи ми кат тар ағ за мыз ға 
зия нын ти гі зіп жа туы мүм кін. Сол се беп ті де біз 
жа ңа тех но ло гиядан қаш пай, қол да нып, сол ар-
қы лы өнім ді лік ті, өн ді ріс ті ұл ғайта оты рып, бір 
мез гіл де ба қы лауды да қам та ма сыз ет ке ні міз дұ-
рыс сияқ ты. Өнім де рі міз өз елі міз де өн ді рі ле тін 
бол са, оның са па сы мен құ ра мы кө ңіл ге қо нар-
лық тай бо лар еді, ал сырт тан әке лі ніп жа тыр ған 
өнім дер дің қан дай еке нін, ген дік мо ди фи ка цияға 
қан ша лық ты түс ке нін бі ле бер мей міз. 

Әри не, ген дік мо ди фи ка циялан ған азық-тү-
лік тер – 20 ға сыр дың биоло гия са ла сын да ғы 
үл кен же тіс ті гі, бұл да – ин но ва ция екен ді гін 
мо йын дай мыз, де сек те, ұлт ден сау лы ғы мен бо-
ла шақ ұр пақ тағ ды рын ес ке ре тін бол сақ, өз та би-
ғи өні мі міз дің құ ны мен құ ра мын жо ға лт пайық!
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Қыжырова Ұ.Ж.

Кедендік одақтың  
құқықтық негізі

Ғылыми жұмыстың мақсаты – Кеден одағының құқықтық негізін, 
құрылу мақсатын зерттеуге арналған. Зерттеу барысында Кеден 
одағының құрылу алғышарттарына тоқталып, құрылу мақсаты 
қарастырылды. Қазақстан Республикасының Кеден одағындағы рөлі 
талқыланды. Кеден одағының кеден заңмасы және Кеден одағының 
шеңбері негізіндегі халықаралық шарттар қарастырылды. Осы 
саладағы кемшіліктер мен артықшылықтары сараланды.

Түйін сөздер: Кеден одағы, кеден заңнамалары, Кеден одағының 
кеден кодексі, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық, халықаралық 
шарттар.

Kyzhyrova U.Zh.

The legal basis  
of the Customs Union

The purpose of research is the legal framework of the Customs Union. 
The study examined the stages and objectives of the Customs Union. 
Examined the role of the Republic of Kazakhstan in the Customs Union. 
Also discussed were the customs union legislation and international agree
ments. Analyze the advantages and disadvantages in this regard.

Key words: Customs Union, the customs legislation of the Customs 
Code of the Customs Union, the Eurasian Economic Community, interna
tional agreements.

Кыжырова У.Ж.

Правовая база  
Таможенного союза

В ходе исследования рассматривались этапы и цели создания 
Таможенного союза, роль Республики Казахстан в та моженном союзе. 
Также были рассмотрены законодательство Та мо жен ного союза и 
международные соглашения. Были проанализи рованы преимущества 
и недостатки в этой области.

Ключевые слова: Таможенный союз, Таможенное законода тель  
ство, Таможенного кодекс Таможенного союза, Евразийское экономи
ческое сообщество, международные соглашения.
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Кедендік одақ дегеніміз – екі немесе бірнеше аймақтардың 
бір кедендік аймақпен алмастырылуы. Нәтижесінде одақ ай-
мағы арасындағы саудада баждар және сауданы реттейтін бас - 
қа да шектеу шаралары қолданылмайды немесе кем дегенде  
осы аймақтан шығатын тауарлар саудасына қатысты қолданыл-
майды; баждар және сауданы реттейтін басқа да шектеу ша-
ралары одақ құрамына кірмейтін аймақтармен сауда-саттыққа 
қатысты әрбір одақ мүшесі тарапынан қолданылады [1].

Кедендік одақты құрғаннан кейін тараптар көптеген 
ЕурАзЭҚ Интеграциялық комитетінің аясында тұрақты 
түрде отырыстар өткізіп, кедендік одақ құру үшін қажетті 
халықаралық келісімшарттардың жобаларын белгілеу және 
үйлестіру жұмыстарымен айналыса бастады. 

Кеден одағының кеден заңнамасы:
1. Кеден Кодексінен;
2. Кеден одағына мүше мемлекеттердiң кеден одағындағы 

кедендiк құқықтық қатынастарды реттейтiн халықаралық шарт-
тарынан;

3. Кеден одағы комиссиясының осы Кодекске және ке-
ден одағына мүше мемлекеттердiң халықаралық шарттарына 
сәйкес қабылданатын кеден одағындағы кедендiк құқықтық 
қатынастарды реттейтiн шешiмдерiнен тұрады.

2009 жылдың 27 қарашасында Минск қаласында Бела русь, 
Қазақстан және Ресей мемлекеттерінің басшылары Кеден-
дік одақтың Кедендік кодексі туралы келісімге қол қойды. Бұл 
тарихи құжат 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап толық күшіне 
еніп, 3 мемлекет арасында жаңа экономикалық интеграциялық 
құрылым – Кедендік одақ жұмыс істей бастады. Сонымен бірге, 
осы басқосуда 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген 
Кедендік одақтың Бірыңғай кедендік тарифі бекітілді [2]. 

Сондай-ақ, кезең-кезеңмен күшіне енетін кедендік-тарифтік 
реттеу саласында мынандай құжаттар күшіне енеді:

– Кедендік одақтың тарифтік артықшылық жүйесін пайда-
ланатын дамушы елдер тізімі;

– Кедендік одақтың тарифтік жүйесінің артықшылықтарын 
пайдаланатын дамыған елдердің тізімі;

КЕДЕНДІК ОДАҚТЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №6 (cпециальный выпуск) 2015410

Кедендік одақтың құқықтық негізі

– тасымалданған кезде тарифтік артықшы-
лық берілетін дамушы және біршама дамыған ел-
дерден әкелінетін және сол елдерде шығарыла-
тын тауарлардың тізімі;

– бірыңғай кедендік тариф ставкаларынан  
ерекшелінетін және өтпелі кезеңде тараптардың 
бірі тасымал кезінде кедендік баж салығын сала-
тын тауарлар мен ставкалардың тізімі.

– Кедендік одақ комиссиясы консенсус  
ар қылы баж салығының тасымал ставкасын өз-
гер те тін ерекше тауарлардың тізімі.

Комиссия қызметін ұйымдастыру негізіндегі 
тарифтік емес реттеу саласындағы бірқатар құ-
жат тар бекітілді:

– ЕурАзЭҚ шеңберінде үшінші бір ел-
мен сауда жасау барысында Кедендік одаққа 
кіретін мемлекеттерде ішке тасымалдауға және 
сыртқа шығаруға тыйым салынатын немесе шек-
теу қойылатын тауарлардың бірыңғай тізімі;

– шектеу қою туралы ереже;
– Кедендік одақ комиссиясының ережеле-

рінің тәртібі;
– Кедендік одақ аясындағы Экспорттық ке-

ңес жөніндегі ереже;
– Кедендік одақ комиссиясының секретари-

аты құрылымының жаңа мәтіні;
– 2010 жылға арналған Кедендік одақ ко-

миссиясының шығындарының сметасы [3].
Кедендік одақ шеңберінде қол қойылған 

барлық халықаралық келісімдер тараптар мем-
лекет ішіндегі жағдайларды реттегеннен кейін 
және Кедендік одақтың жоғары органы (мем-
лекет басшылары және үкімет басшылары 
деңгейінде) тиісті шешім қабылдағаннан кейін 
ғана күшіне енеді. Қазіргі күнге дейін Кедендік 
одақ шеңберінде 14 халықаралық құжат күшіне 
еніп, жұмыс істей бастады [4]. Олар:

1. 2000 жылғы 10 қазандағы ЕурАзЭҚ құру 
жөніндегі келісімге өзгерістер енгізу жөніндегі 
хаттама;

2. Кедендік одақтың шарттық-құқықтық ба-
за сын белгілейтін және одан шығуды немесе 
кіруді реттейтін халықаралық келісімшарттар-
дың күшіне ену тәртібі туралы хаттама;

3. Кедендік одақ комиссиясы туралы келі-
сімшарт;

4. Кедендік одақ құру және бірыңғай кеден-
дік кеңістік жасау туралы келісімшарт;

5. ЕурАзЭҚ шеңберінде санитарлық және 
фитосанитарлық шараларды, техникалық рет-
теу лерді жүргізу саласындағы келісілген саясат 
жүргізу жөніндегі келісім;

6. Кедендік одақ тауарларымен сыртқы жә-
не ішкі саудада кедендік статистика жүргізу 
жөніндегі келісім;

7. Бірыңғай кедендік тарифтік реттеу тура-
лы келісім;

8. Тарифтік квотаны қолданудың шартта-
ры мен тетіктері жөніндегі келісім;

9. Бірыңғай кедендік тариф ставкалары-
нан ерекшеленетін және ерекше жағдайда та-
сымалданатын тауарларға кедендік баж став-
каларын қолданудың жағдайлары және тәртібі 
жөніндегі хаттама;

10. Тарифтік жеңілдіктер жасау жөніндегі 
хаттама;

11. Кедендік одақтың бірыңғай тарифтік 
артықшылықтар беру жүйесі туралы хаттама;

12. Үшінші бір мемлекетке қатысты тарифтік 
емес реттеулер жүргізу туралы бірыңғай шара-
лар туралы келісім;

13. Бірыңғай кедендік аумақта үшінші бір ел-
дерге қатысты сауда жасаған кезде қолданылатын 
тәртіптер туралы келісім;

14. Тауарлармен сыртқы сауда саласындағы 
тауарларды лицензиялау ережелері туралы ке-
лісім [5].

Қазақстан, Ресей, Беларусь Кедендік Одағы-
ның құрылуының алғышарттарын атап көрсет-
сек, ең алдымен осы идеяны мемлекеттер саяси 
элитасы қолдауын айтуға болады. Біздің елдің 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
КСРО ыдыраған кезден бері бұрынғы республи-
калар арасындағы интеграциялық байланыстар-
ды дамытуға үздіксіз атсалысып келе жатқаны 
баршаға аян. Десе де, Кедендік одақты құруға 
тек ел басшыларының ықыласы мен тілегі ғана 
жеткіліксіз. Мұндай интеграциялық топ бірнеше 
дайындық дәрежесінен өтуі керек. Бұл оның 
екінші сатысы ғана. Сол сатыға жету үшін де 
көптеген алғышарттар қажет. Олардың қатарына 
саяси, мәдени, ақпараттық, өркениеттік, т.б. 
жатқызуға болады. Мен жазып отырған осы 
одақ секілді халықаралық құрылымдарды 
құру үшін соған қатысушы елдердің экономи-
касы бір-бірімен үйлесімді болуы шарт. Кез 
келген экономиканың негізінде техника мен 
технологиялық даму деңгейі жатады. Енде-
ше, әлгіндей одақ құрудың басты алғышарты 
технологиялық даму деңгейі болып табылады. 
Біздің елдер әлемдегі дамыған елдер өтіп кеткен 
технологиялық дамудың 4-інші деңгейінде тұр 
(ең жоғары деңгей – 6). Бұл жағынан үш ел бір-
бірінен озып кете қойған жоқ, технологиялық 
деңгейіміз өзара шамалас [6]. Дегенмен, егер тек 
аймақтық деңгейде қарастырсақ, әрине Ресей 
басым болып келеді. Сондықтан да, Ресейдің 
осы ұйымнан алар пайдасы да көп. Халық мұны 
түсінеді. Бұл қазірде құжаттарда да бекітілген, 
сондықтан Қазақстанда халық наразылығы ар-



ISSN 1563-0366                          KazNU Bulletin. Law series. №6 (special issue) 2015      411

Қыжырова Ұ.Ж.

туда. Ал бұл әрине ел басшыларына ықпалын 
тигізбек. Сөйтіп, экономикаларымыздың дамуы-
ның деңгейлерінің әртүрлі болуы және де халық 
наразылығы дезинтеграциялық факторлар болып 
табылуы мүмкін. Екінші шарт – экономикасы 
күшті дамымаған елдер үшін интеграцияланудың 
ауадай қажеттілігі. Біз өзіміз өндірген өнімді 
көбінде Еуропаға экспорттасақ, импорттың көп 
бөлігін Ресейден аламыз. Тағы да осы ұйымның 
негізінен Ресей үшін тиімділігі көрінеді. Үшінші 
шарт – өркениетті даму деңгейіміздің бір-
біріне жақын екендігі. Халықаралық деңгейде 
одақ құру кезінде бұл үш алғышартты еске-
ру айрықша маңызға ие. Рас, экономикалық 
жақындасудың әрқашан да саяси астары бола-
ды. Себебі, экономикалық ынтымақтастық кез 
келген елдің дамуында үлкен рөл атқарады. 
Әлемдік деңгейде алып қарасақ, бұған көптеген 
объективті себептер бар. Өйткені, қазіргі күнгі 
ауқымды жаһандану заманында экономиканың 
саясатсыз өмір сүруі қиын. Тіпті, сонау КСРО 
ыдыраған кездің өзінде әлемде 40-қа тарта 
экономикалық топ өмір сүрсе, қазір оның саны 
150-ге жетті. Әлемдегі елдердің әрқайсысы сол 
топтың біріне кіріп отыр [7]. Ал, Қазақстан – 
солардың бірнешеуіне мүше ел. Сондықтан 
осы Кедендік одақты құрудың алғышарты – 
жаһандану заманының талабы. Сонымен қатар, 

Кедендік одақ ЕурАзЭҚ шеңберінде пайда 
болған ұйым болғандықтан, оның құрылуы 
тікелей осы ұйымға байланысты. Кедендік Одақ 
та ЕуразЭҚ сияқты посткеңістіктегі пайда болған 
интеграциялық ұйым болып табылады. Оның 
пайда болуына алғышарт – мемлекеттердің 70 
жыл бойы бір мемлекеттің құрамында дамуы. 
Әрине, тәуелсіздік алғалы даму қарқындарымыз 
әртүрлі болып, қазірде айырмашылықтар көп. 
Дегенмен, қазіргі кезде, жаһандану заманын-
да, біріге отырып, халықаралық сахнаға шығу 
тиімдірек [8].

Қорыта келгенде, Беларусь, Қазақстан жә - 
не Ресей экономикалық интеграцияның үлгісі 
– тәуелсіз мемлекеттер арасында ерікті түр де 
құрылған Кедендік одақ құрамына топтасты. 
Бұл жаңа құрылымның басты артықшылығы, 
Кедендік одақ құрамына ену арқылы қазіргі 
жаһандану дәуіріндегі болжау сыз экономикалық 
дауылдарға бірлесе қарсы тұратын болады. 
Отандық тауар өндірушілер үшін өнім өткізу ры-
ногы ондаған есе ұлғайып, ел экономикасының 
бәсекелестікке қабілеттілігі шыңдалмақ. Қазақ - 
стан үшін зиянды жақтары да көп болса 
да, болашақта осы ұйымның елімізде сая-
си артықшылықтар мен қатар экономикалық, 
техникалық артықшылықтарға да қол жеткізе-
тетіне сенгім келеді.
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