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Ибраева А.С., Есетова С.К., 
Турегельдиева А.

Қазақстан Республикасында 
мигранттардың құқықтық 
мәдениетті қалыптастыру 

бойынша 

Көшіп-қонушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру 
мәселелері бүгінгі таңда аса маңызды болып табылады. 
Мигранттар жергілікті азаматтардың өздерінің құндылықтарымен, 
түсініктерімен, мінез-құлық ережелерімен ерекшеленеді. Әдетте 
олар ерекше отбасылық қатынастарымен, өзара байланыстарымен 
және бағдарларымен де ерекшелінеді. Мигранттар жиі түрде осы 
мемлекетте қалыптасқан нормаларды, заңдарды бұзады немесе 
бұзуға дайын болады. Өкінішке орай, көші-қон процестерінде 
криминогендік ахуалдың нашарлауы факторларға жатады. Бұл 
мигранттардың заңдарды білмеуінен, құқықтық мәдениет және 
тиісті деңгейдегі құқықтық сананың болмауымен байланысты.

Көшіп-қонушылардың құқықтық мәдениетін арттыру үшін іс-
шараларды кешенді түрде  енгізу қажет, құқықтық ағарту, құқықтық 
білім беру және құқықтық тәрбие жүргізу қажет. 

Түйін сөздер: көшіп-қонушылардың құқықтық мәдениеті, 
көші-қон процестері, құқықтық сана, құқықтық білім беру, көшіп-
қонушыларға  құқықтық білім беру.

Ibraeva A.S., Esetova S.K., 
Turegeldiyeva  A.

On the formation of law culture 
migrants in Kazakhstan

Questions of formation of legal culture of migrants in Kazakhstan 
are more than ever. Migrants are different from the values of the local 
popula¬tion, landmarks, faith, rules of behavior, communication style, of-
ten have a particular family structure and hierarchy of relationships within 
society. Unfortunately, migration processes are now a factor in the de-
terioration of the crime situation. This is due to ignorance of the laws of 
migrants, inconsistency of legal culture and an adequate level of legal con-
sciousness. In order to improve the legal culture of migrants, it is necessary 
to implement a set of measures on legal education, legal education and 
legal education of migrants.

Key words: law culture of migrants, migration processes in Kazakh-
stan, Law consciousness, Law education, Law education of migrants.

Ибраева А.С., Есетова С.К., 
Турегельдиева А.

К вопросу о формировании 
правовой культуры мигрантов 

в Республике Казахстане

Вопросы формирования правовой культуры мигрантов в 
Казахстане стоят как никогда остро. Мигранты отличаются от 
местного населения ценностями, ориентирами, верой, правилами 
поведения, стилем общения, зачастую имеют особую семейную 
структуру и иерархию взаимоотношений внутри социума. Мигранты 
нередко не соблюдают дозволения и запреты, установленные в 
данном сообществе, в том числе законодательные рамки поведения. 
К сожалению, миграционные процессы сегодня являются одним 
из факторов ухудшения криминогенной ситуации. Это связано с 
незнанием мигрантами законов, несоответствием правовой культуры 
и должного уровня правового сознания. Для того чтобы повысить 
правовую культуру мигрантов, необходимо внедрить комплекс 
мероприятий по правовому просвещению, правовому образованию и 
правовому воспитанию мигрантов.

Ключевые слова: правовая культура мигрантов, миграционные 
процессы в Казахстане, правовое сознание, правовое просвещение, 
правовое образование мигрантов.
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Миграцияның негізгі субъектілері – мигранттар. Олар жер-
гілікті халықтық тұрғындардың құндылықтарынан, өздерінің 
бағыт-бағдарымен, сенімдерімен, мінез-құлық ережелерімен, 
қарым-қатынас стилдерімен, отбасылық құрылымы мен ішкі 
өзіндік социумдық иерархиялық қатынастарымен ерекше-
ленеді.

Мемлекетте мигранттардың құқықтық мәдениетінің 
дұрыс қалыптаспаған деген сөз кездейсоқтық емес, олар әр-
түрлі (қарапайым білімсіздіктен бастап айқын білдірілген 
наразылыққа дейін) заңдық нормамен қоғамдық ортада бекі-
тілген құқықтар мен тыйымдарды сақтамайды.

Мемлекеттік статистикалық комитеттің есебі бойынша, 
2016 жылы 9 айдың ішінде тұрғылықты тұрғындары 17 млн. 
адамнан сәл ғана асатын Қазақстан Республикасының аумағына 
150 000 шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар 
кірген    [1]. 

ҚР Президенті жанындағы Қазақстандық стратегиялық 
институтының ауқымды зерттеуінің нәтижесі бойынша сарап-
шылар, көші-қон қазақстандықтардың әлеуметтік мәдениетін 
өзгерткендігі көзге анық байқалады деген қорытындыға келді, 
бұның бір жағынан алғанда – мемлекетке жаңа мәдениет алып 
келгендей көрінгенімен, екінші жағынан алғанда – тәуекелге 
бел будыратын секілді, яғни жеткілікті білім цензасы жоқ 
тығыз байланыстағы үлкен қалалардың адамдары үшін [2].

25 жыл егемендікте республикада халықаралық көші-қон 
қарқынды және табиғи даму кезеңдерін бастан өткізгендігі, 
және де соңғы жылдары көші-қон қозғалысын реттеу барысы 
күшіне енгендігі зерттеу нәтижесінде көрініс табады. КСРО 
ыдырағаннан кейін Қазақстанда соңғы 25 жылдық тәуелсіздікте 
көші-қон үрдістері жалпы алғанда былай болды: егер ауқымды 
мәжбүрлі эмиграция 1990 жылдары қызу жүрсе, ал 2000 жыл-
дары Қазақстан Республикасы еңбек миграциясына айналды 
– Орталық Азия елдерінен еңбек мигранттарын қабылдайтын 
өзіндік орталыққа айналды. Оның үстіне, 1991 жылдан бастап 
Қазақстан әлемнің түрлі елдеріндегі қазақтарды этникалық ре-
патриациялау саясатын жүргізді [сол жерде].

Көші-қон процестерін Қазақстанда бірнеше үлкен кезең-
дерге бөлуге болады (көрнекілік түрде ұсынылған 1-кесте). 

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

МИГРАНТТАРДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ 

МӘДЕНИЕТТІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙ-

ЫНША 
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Қазақстан Республикасында мигранттардың құқықтық мәдениетті қалыптастыру бойынша 

1-кесте – Қазақстандағы көші-қон процестерінің дәуірлеуі

№ Уақыт
аралығы Кезең Негізгі ерекшеліктері

1 1987-1992 Қайта құру
Миграция кеңестік (советского) аумақтық кезеңдік кеңістіктен шықты 
және ырықтандыру ережесіне сәйкес елден шығу үдерісі Кеңес Одағы 
тарағанға дейін жылдамдатылды

2 1998 -1991

Ауқымды уақыт және ТМД 
елдері мен ТМД-дан тыс 

елдері арасында
дүлей ауысым

Жаппай мәжбүрлі эмиграция және қазақстандық азаматтардың еңбек 
көші-қонының жылдам өсуі – ішкі және халықаралық, негізделген та-
рихи және геосаяси және жүйелік экономикалық дағдарыс салдарынан 
КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның нарықтық экономикаға көшуі

3 1999-2003 Салыстырмалы тұрақтану 
кезеңі

Мәжбүрлі көші-қон ағынын тұрақтандыру, эмиграция қарқынының 
төмендеуі, Қазақстанда макроэкономикалық тұрақтандыру нәтижесінде 
Орталық Азия елдерінен реттелмеген еңбек көші-қон иммигранттар 
ағындарын қалыптастыру 

4 2004-2008 Көші-қон қозғалысы үрдісінің 
жағымды кезеңі 

Ең төменгі немесе жағымды көші-қон сальдосы, шетелден қазақ 
репатрианттардың санының өсуі, тұрақты экономикалық өсуде 
шетелдік жұмыс күшін арттыру.
Бір мезгілде реттелмейтін көшіп келушілердің еңбек иммигранттардың 
айтарлықтай саны артады және мемлекет заңсыз жұмыспен қамтудың 
алдын алуға, тоқтатуға күш салады.

5 2009-2015

Тұрақсыз кезең және қаржы, 
экономикалық дағдарыс 
жағдайында жаһандық 

миграциясының толқу процесі

Экономиканың жағымсыз жақтары мен нарықтық еңбек 
иммиграциясының қысқаруы, келуге және тұрақты тұруға кетуге 
тұрақтанады. Сыртқы факторлардың өсуі өзіндік рөлін атқара бастай-
ды, атап айтқанда, Кедендік одақ құру және кейінірек Еуразиялық 
экономикалық одақ (ЕАЭО).

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

1-сурет – Оралмандардың шығу елдері

Әлеуметтік даму және денсаулық сақтау Ми-
нис трлігі статистикалық Комитетінің нәти жесі 
бойынша, 1991 жылдан бастап 2016 жылдың 1 
қаңтары аралығында Қазақстанда 261 104 от-
басы пайда болды, сонымен қатар оралман 
мәр тебесіне ие болды немесе басқаша айтсақ, 
957 772 этникалық қазақтар, бұл көрсеткіш 
халық тың жалпы санының 5,5% құрайды. Нақты 
сипаттамасы 1-3-суреттерде ұсынылады.

2-суретте көрініп тұрғандай, 95% астам 
еңбек етуге қабілетті жастағы адамдар репа-

трианттар болып табылады немесе жақын ара-
да еңбеккеқабілетті болуы мүмкін. Бұл әрине, 
Қазақстанда демографиялық мәселелерді ше-
шуге әсерін тигізеді және ұлттық экономиканың 
еңбек ресурстарының мәселелерін қамтамасыз 
етеді.

Алайда, егер келтірілген деректер бойынша 
айтатын болсақ (3-сурет), сапалық сипаттама-
лары, сонымен қатар жақсартуды қажет етеді, 
бұл бағытта мемлекет кадрларды даярлау және 
қайта даярлау мәселелерін тиімді шешуі қажет.
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Ибраева А.С. және т.б.

Негізі оралмандардың көбі елді мекендер-
ге орналастырылды, бала туу деңгейі жоғары 
деңгейде сақталды және де бірмезгілде қаладан да 
эмиграция жүргізілді, ширек ғасыр нәтижесінде 
Қазақстанда дезурбанизация қызу жүрді.

Қазақстанда келесі ағым иммигрантта-
ры – еңбек миграттары. Жыл сайын елімізге 
түрлі мәліметтер бойынша 50-ден 100 мың 
еңбек мигранттары келеді, олардың үштен екісі 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ше-
карасын заңсыз өтетін еңбек мигранттары [3]. 
Көбіне олардың көбісі құрылыста, саудада, 
ауылшаруашылығында еңбек етеді. 

ТМД елдері арасындағы визалық рижим-
дер жоқ, бұл көші-қонның еңбек миграциясын 
жеңілдететіні анық. 

Өкінішке орай, көші-қон процестері бүгінгі 
күнде криминогендік ахуалдың нашарлау фак-
торларының бірі болып отыр.

Бұл әрине мигранттардың заңды білмеуі, 
құқық тық мәдениетке сәйкес келмеуі мен 
құқықтық сананың толық қажетті деңгейде 
қалыптаспауымен тығыз байланысты.

Н.Ф. Кузнецованың әлеуметтік-психоло гия  - 
лық тұжырымдамасына сәйкес қылмыстық құ- 
қық бұзушылықтың негізгі себебі, сананың дефор- 
мацияға ұшырауы, әрине оның ішінде құқықтық [4]. 

Миграттардың құқықтық санасының дұрыс 
қалыптасуы қоғамда өзіндік заңдық нормаларға 
бағынып орындауда немесе қолдануда, сонымен 
қатар құқық бұзушылықтарды жасаудың ал-
дын алуға, мемлекеттік механизмнің құқықтық 
тәрбиелік мәнін танып білуге мүмкіндік береді.

Сананың деформацияға ұшырауы – құқыққа 
деген көзқарастың өзгеруі, жалпы құқыққа бай-
ланысты бағаның төмендеуі [5]. 

Мигранттардың құқықтық мәдениетіне әсер 
ететін үш негізгі факторды көрсетуге болады:

– себептер мен жағдайлар кешені, өмірлік 
жағдайда туындайтын тұлғалық мәселелер, 
көші-қонның міндетті шарттары;

– факторлар, өмірлік жағдайда туындайтын 
шарттар, көші-қонның міндетті қалыптасуы;

– жағдайға байланысты кешен, елді 
мекеннің көшіп келгеннен кейінгі мигранттарға 
көрсеткен әсерлері.

2-сурет – Репатрианттардың жас сипаттамасы

3-сурет – Еңбекке қабілетті репатрианттардың сапалы сипаттамасы 

Еңбекке қабілетті 
жастағы 

тұлғалар; 55,60%

18 жасқа дейінгі 
балалар; 39,90%

Зейнеткерлер; 
4,50%

Еңбеккеқабілетті жастағы 
тұлғалар

18жасқа дейінгі балалар

Зейнеткерлер

 

 
Жоғары білімі бар; 

8,80%
Орта арнайы білімі 

бар; 20,60%

Жалпы орта білімі 
бар; 60,80%

Білімі жоқтар; 
9,80%

Жоғары білім бар

Орта арнайы білім бар

Жалпы орта білім бар

Білімі жоқтар
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Қазақстан Республикасында мигранттардың құқықтық мәдениетті қалыптастыру бойынша 

Біз кішігірім көшіп-қонушылармен сұхбат-
тасу нысанында әлеуметтік зерттеу жүргіздік 
(Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан), жасы 
25-тен 55 жасқа дейінгі еркек жынысты рес-
понденттердің саны сұхбастасу кезінде 50 адам-
ды құрады. Сұхбат Алматы қаласының құрылыс 
аймақтарында жүргізілді.

Сұхбаттасу нәтижесі мигранттар құ қық-
тық мәдениетінің төмен екенін көрсетті. 
Мигранттардың 90% өздерінің негізгі құқық-
тарын білмейтіндіктері, құқық қорғау 
органда рының өкілдерінен қорқатындықтары, 
өздерінің құқықтарын қорғау барысын-
да қоғамдық меке мелер мен мемлекеттік 
органдарға бармай тындығы, тіпті өздерінің 
құқықтарының жүйелі түрде бұзылғандығын 
біле тұра қорғау үшін ешқандай әрекет 
етпейтіндіктері де байқалды.

Қазақстан Республикасының аумағында 
жүрген еңбек мигранттарының көбісі заңсыз 
жүргендер, құқықтық ұйғарымдарға қатысты 
құқықтық сананың жол бермейтіндігі әрине 
белгілі. Бұлардың ішінде көбісінің айтуы (75%) 
бойынша құқықтық норманы бұзуға болады, 
егер бұл нормалардың орындалуы қандайда 
қауіп төндіретін болса және т.б. Оның үстіне 
мұндай пікір қалыптасты көші-қон полициясы 
қызметкерлерінің іс-қимылы «арқасында».

Барлық жұмыс берушілер мен мигрант-
тар арасында туындайтын қақтығыстар құ-
қық қорғау органдарына хабарланбай өзара 
іштерінде шешіледі. Мигранттардың қыздары 
мен жұбайлары да заңсыз жүр, айлар бойы 
құқық қорғау органдарына ұсталып қаламыз ба 
деген қорқынышпен үйлерінен де шықпайды.

Бұл жағдай Қазақстанға ғана тән емес. 
Көптеген елдерде саяси пікір таластар-
да мигранттар орталық позицияны алады. 
Миграциялық сұрақтар бойынша қоғамдық 
пікір, нақты факторлардың нәтижесінде емес, 
өкінішке орай, эмоциялық ықпалдың әсерінен 
қалыптасады, 

Мемлекеттік органдардың міндеті, әртүрлі 
буын басшылары, бизнес-ұйымдық және БАҚ 
өкілдерінің шынайы фактілермен жұмыс жа-
сауын қадағалау. Көші-қон ағындарының елді 
мекендердегі нақты санын жеткізу, үлкен 
әлеуметтік және экономикалық үлесті көрсетуде 
көшіп-қонушылардың әсерінің бар екенін атап 
көрсету қажет. Елді мекен тұрғындарына со-
нымен қатар көптеген туындаған мәселелер 
көшіп-қонушылардың кінәсінен емес екендігін 
түсіндіру қажет.

Біз түсінуіміз қажет, адамдар әрқашанда 

өзгеріс үстінде болады, яғни өмірдің ағымына 
бай ланысты. Тек өмірге деген мативация ғана 
әртүрлі болуы мүмкін: біреу өзінің таңдауы 
бойын ша болса, екіншісі қоғамдық ортаның 
ықпалына қарай.

Бұл өзгермейтін құбылыс. Көшіп-қону шы-
ларға қарсылық білдірмей, ғылыми тұрғыдан 
жетілдіріп, тиімді басқаруды үйреніп, барынша 
пайдалы жақтарды көрсету қажет.

Мигранттардың құқықтық мәдениетін жоға-
рылату үшін қандайда бір кешенді іс-шаралар 
енгізу қажет:

– шетел азаматтарының құқықтық жағдайын 
реттейтін, болу режимін, кіру және шығу тәртібін 
реттейтін заңдарды ырықтандыру;

– елді мекендердің құқықтық жағдайын 
көтеру, соның ішінде мигранттардың;

– келушілерге қызмет көрсетуді тиісінше 
ұйымдастыру;

– құқық қорғау органдарының қызмет-
керлерімен тренингтер өткізу қажет;

– шетелдік деректерге сәйкес Орталық банк 
құру маңызды, Қазақстан Республикасының 
барлық аумағында орналастырылуы керек, дак-
ти лоскопиялық деректер базасына дейін.

«Жария» жобасының жетекшісі Ш. Исмаи-
лов Қазақстанда шетелдік еңбек мигранттарына 
дактилоскопиялық зерттеуді енгізуді ұсынды [7]. 
Оның айтуы бойынша, бұл жаңалық Қазақстанға 
ақша табуға келген тұлғаларды шекарада есепке 
алуға мүмкіндік береді. Дактилоскопиялық зерт-
теу арқылы бұрынғы ескі құжатымен мемлекет-
тен шығуға тыйым салынған шетел азаматының 
Қазақстанға жаңа құжатпен келгенін анықтауға 
болады;

– әртүрлі бағыттарда мигранттармен жұмыс 
жасауға қоғамдық мекемелерді тарту қажет 
(материалдық, психологиялық, заңдық көмек 
және т.б.).

– талдауды және ғылыми-зерттеу қызметін 
зер делеу бойынша көші-қон жағдайын нақ-
ты болжауды жетілдіру және көші-қон ағы нын 
реттеуге, тұжырымдауға бағытталған көшіп-
қонушылар санасының деформацияға ұшы-
рауын болдырмау үшін профилактикалық іс-
шараларды жүргізу, оның ішінде құқықтық;

– азаматтығы жоқ тұлғалар мен шетел аза-
маттарына анықтамалық-кеңес орталығын құру, 
сонымен қатар мигранттар мектебін құруға тал-
пынас жасау керек;

– құқықтық ағымдағы кешен бойынша іс-
шараларды жүзеге асыру, яғни мигранттардың 
құқықтық білімі мен құқықтық мәдениетін да-
мыту қажет.
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Жунусбекова А.Ж.

Проблемы правопонимания 
в современной философии 

права

В статье раскрываются вопросы правопонимания в совре менной 
философии права. История права и правовой мысли пронизана 
борьбой двух типов правопонимания: юридического и легистского. 
Отмечается, что на тип правопонимания влияют политические 
(классовые), исторические, идеоло гические и гносеологические 
причины, политические пристрастия и классовые интересы, 
отраслевые юридические науки. В выводах говорится об отсутствии 
общепринятой классификации типов правопонимания, наличии двух 
важнейших принципов постиндустриального научного познания: 
верификации и фальсификации. Выделены тенденции в современном 
правопонимании. Отражены особенности метаправа и его уровни, 
точки зрения на метаправо. 

Ключевые слова: правопонимание, правовая наука, философия 
права, теория права, тип правопонимания, постмодерн, метаправо.

Tlepina Sh.V., Kala N.S., 
Zhunusbekova A.Zh.

Problems of legal understanding 
in the modern philosophy of law

The paper is aimed to explore the issues of legal understanding in the 
modern philosophy of law. The history of law and legal thought is saturated 
with struggle of two legal understanding types: law and legist. It is noted 
that the legal understanding type is influenced by political (class), historic, 
ideological and epistemological reasons, political partiality and class inter-
ests, special legal studies. In conclusion it is said about the absence of the 
general classification of legal understanding types, existence of the two 
most important principles of post-industrial science: verification and falsi-
fication. Tendencies of modern legal understanding are outlined. Peculiari-
ties of meta law and its levels and views are reflected in the present paper.   

Key words: legal understanding, Law science, philosophy of law, the-
ory of la, legal understanding type, postmodern, meta law. 
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Қазіргі құқық 
философиясындағы 

құқықтүсінушілік мәселелері

Мақалада қазіргі құқық философиясындағы құқықтүсінушілік 
сұрақтары қарастырылады. Құқықтың және құқық ойының тарихы 
құқықтүсінушіліктің екі түрінің күресімен тізулі: заңды және легистік. 
Құқықтүсінушілік түріне саяси (класстық), тарихи, идеологиялық 
және гносеологиялық себептер, саяси құмарлық және класстық 
мүдделер, салалық заң ғылымдары әсер ететіндігін ескеріп айтқан 
жөн. Қорытындыда құқықтүсінушілік түрлерінің жалпы қабылданған 
классификациясының жоқтығы туралы, постиндустриалды ғылым 
танымының верификация және фальсификация атты екі маңызды 
қағидасының бар болуы туралы айтылады. Қазіргі құқықтүсінушіліктегі 
тенденциялар айырылып көрсетіледі. Метақұқықтың ерекшеліктері 
және оның деңгейлері, метақұқыққа деген көзқарастар өз көрінісін 
табады.   

Түйін сөздер: құқықтүсінушілік, заң ғылымы, құқық фило-
софиясы, құқық теориясы, құқықтүсінушілік түрі, постмодерн, 
метақұқық.



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      11

УДК 321.01; 340.11:1 *Тлепина Ш.В., Кала Н.С., Жунусбекова А.Ж.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

Республика Казахстан, г. Астана  
*E-mail: tlepina_shv@enu.kz

Введение 

Правопонимание ‒ это научная категория, отражающая про-
цесс и результат целенаправленной мыслительной деятельно-
сти человека, включающей в себя познание права, его восприя-
тие (оценку) и отношение к нему как целостному социальному 
явлению. Проблема правопонимания лежит в научной сфере, в 
области абстракции. Правовая наука такая же часть правовой 
действительности, как и другие элементы [6]. Общепринятым 
является то, что тип правопонимания ‒ это определенный об-
раз права, характеризуемый совокупностью наиболее общих 
теоретических признаков права и наиболее общих признаков 
практического (ценностного) к нему отношения.

Правопонимание является не проблемой общей теории пра-
ва, а предметом и целью теории права в целом [7, с. 14]. Это 
вызвано еще и тем, что: 1) право постоянно меняется, оно ди-
намично; право не во всем удовлетворяет общество; 2) право 
представляет собой неоднородное, сложное явление и процесс 
его познания сопровождается углублением в него, обнаружени-
ем новых смысловых пластов. Следствием названных явлений 
стали неустанные попытки теоретиков выработать новые под-
ходы к пониманию права, отражающие современное право [16, 
с. 31].

На правопонимание влияют политические (классовые), 
конкретно-исторические, идеологические и гносеологические 
причины, а также политические пристрастия и интересы раз-
ных классов. Об этом писали И. Кант, Р. Иеринг, Томас Гоббс, 
Г. Кельзен, в СССР проводились такие дискуссии (например, 
в конце 1970-х годов «О понимании советского права» в рам-
ках журнала «Советское государство и право») и др. [2, с. 5-6]. 
Г. В. Мальцев писал, что юридическая мысль, «судя по всему, 
обречена на бесконечный поиск определения права, побужда-
емая к этому практической необходимостью построить право-
порядок на фундаменте как можно более надежных, четких и 
полных знаний о его сущности, предмете правового регулиро-
вания» [16, с. 31].

История и теория правовой мысли и юриспруденции про-
низаны борьбой 2-х противоположных типов правопонимания. 

ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОПОНИМАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ  
ФИЛОСОФИИ ПРАВА
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Эти два типа понимания права и трактовки по-
нятия права условно обозначают как

1) юридический (от ius ‒ право);
2) легистский (le� ‒ закон) типы правопони-le� ‒ закон) типы правопони- ‒ закон) типы правопони-

мания и понятия права [12].
Различие этих 2-х типов правопонимания со-

стоит в следующем:
Согласно легистскому подходу, под правом 

имеется в виду продукт государства (его власти, 
воли, усмотрения, произвола. Т. Гоббс), право ‒ 
приказ (принудительное установление, правило, 
норма, акт) официальной (государственной) вла-
сти, и только это есть право. Здесь право сводит-
ся к принудительно-властным установлениям, к 
формальным источникам так называемого по-
зитивного права (законам, указам, постановле-
ниям, обычному праву, судебному прецеденту и 
т.д.), т.е. к закону (в собирательном смысле) ‒ к 
тому, что официально наделено в данное время 
и в данном месте законной (властно-принуди-
тельной силой). Такое легистское отождествле-
ние права и закона (позитивного права) является 
принципом и смыслом так называемого «юриди-
ческого позитивизма» (и неопозитивизма), кото-
рый, по существу, является не юридическим, а 
именно легистским позитивизмом. Легистское 
(позитивистское) правопонимание присуще эта-
тистским, авторитарным, деспотическим, тота-
литарным подходам к праву.

Для юридического типа правопонимания ха-
рактерно различение права и закона. При этом 
под правом имеется в виду нечто объективное, 
не зависящее от воли, усмотрения или произво-
ла законоустанавливающей (государственной) 
власти, т.е. определенное, отличное от других 
социальное явление (особый социальный регу-
лятор и т.д.) со своей объективной природой и 
спецификой, своей сущностью, отличительным 
принципом и т.д.

В рамках юридического (антилегистского) 
типа правопонимания выделяют 2 подхода:

1) естественно-правовой подход;
2) либертарно-юридический (формально-

юридический) подход, который исходит из раз-
личения права и закона (позитивного права).

На правопонимание влияют и отраслевые 
науки (серьезные изменения правопонимания 
в отношении осознания права редки, чем изме-
нения под влиянием гражданского права. Граж-
данское право связано с обычными, повседнев-
ными отношениями людей. Стандарты в таких 
областях закрепляются в человеческом сознании 
более прочно и на более длительный срок. До-
стижением советской доктрины советского пра-

ва было нахождение критериев деления права 
на отрасли, приведшие к заметным успехам в 
области кодификационной деятельности. Затем 
появились широкие разработки в области ком-
плексных правовых образований. Вклад в эти 
исследования был внесен представителями раз-
личных правовых наук, но все же приоритет со-
храняется за цивилистами. В гражданском праве 
постоянно возникают новые блоки) [6].

Б.В. Покровский писал об экономических 
интересах и об их влиянии на формирование 
права. Исходя из того, что «всякая норма по-
ложительного права защищает известный ин-
терес» (Г.В. Плеханов), Б. В. Покровский рас-
крывает механизм влияния интересов, прежде 
всего экономических, на формирование права 
в целом. Покровский писал, что «право в силу 
своей природы может защищать и способство-
вать реализации лишь осознанных интересов» 
[19].

На правопонимание влияют политические 
(классовые), конкретно-исторические, идеоло-
гические и гносеологические причины, а также 
политические пристрастия и интересы разных 
классов.

На правопонимание влияют неразрывно свя-
занные с понятием права явления, отражающие 
право категории и понятия [11, с. 14-36]: сущ-
ность и содержание права, его роль (функции) и 
назначение, механизм правового регулирования, 
система права и правовая система, источники 
права и др. [16, с. 31].

Утвердившееся правопонимание не всегда 
позволяет рассматривать правовые явления, ко-
торые входят в состав права, но нормами права 
не являются, как это мы наблюдаем при нор-
мативном правопонимании [6]. А.Г. Диденко 
пишет: «В условиях рыночных процессов из-
менилось значение нормативной составляющей 
права: расширилось применение аналогии права 
и закона, усилилось влияние сложившейся су-
дебной практики на принятие судебных реше-
ний, серьезные масштабы пробрело использо-
вание правоприменителями оценочных понятий 
‒ все эти факты выходят за пределы норматив-
ной структуры права, но являются частью права, 
хотя доминанта правовых норм в их традицион-
ном понимании в структуре права сохраняется» 
[6].

В научной литературе уже отмечалось, что в 
силу невозможности единого определения пра-
ва необходимо рассматривать понятие права как 
множество конкурирующих теорий, параллель-
ных типов правопонимания.
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Основная часть 

В литературе выделяют различные типы 
правопонимания

В дореволюционный период с позиции по-
зитивного и естественного права, на основе 
исторической школы права («народный дух» 
подчиняющийся «общему закону органического 
развития») [16, с. 31].

В советский период ‒ «нормативистско-по-
зитивистских» позиций.

На базе данного представления о праве в 
1960-1980-е годы были выработаны 3 понятия 
права: «узконормативное» и «широкое» (суть 
его сводилась к тому, что в понятие права наря-
ду с нормами права предлагалось включать пра-
восознание, правоотношения, правовые принци-
пы, др.) понимание права [8, 9, 16], что по сути 
свидетельствовало о развитии правоведения. 
Третий подход, согласно которому правопони-
мание базируется на принципе различения права 
и закона [13, с. 351-380].

В постсоветский период В.С. Нерсесянц вы-
деляет три основных типа понимания права: 

1) легистский (позитивистский);
2) естественно-правовой (юснатуралистиче-

ский);
3) либертарно-юридический.
О.В. Мартышин различает пять типов: 
1) юридический позитивизм (нормативизм);
2) социологический позитивизм;
3) теории естественного права;
4) философское понимание права;
5) интегративное. Основан на сочетании в 

разном соотношении принципов, лежащих в ос-
нове первых четырех подходов.

И.Л. Честнов рассматривает три критерия 
классификации правопонима ния, исходя из трех 
типов рациональности, формирующих критерии 
научности:

1) философский;
2) социологический;
3) культурно-исторический.
А.В. Поляков предлагает два основания для 

классификации типов правопонимания: а) прак-
тический и б) теоретический: 

Практический тип правопонимания отража-
ется в общественном правовом сознании в виде 
наиболее общих признаков, характеризующих 
отношение общества к праву, его особое право-
ведение и правочувствование. Каждая цивили-
зация имеет свой тип правопонимания. Можно 
выделить и более общие группы, например пра-
вопонимание Востока и Запада.

Теоретическое правопонимание, по мнению 
А.В. Полякова, оформлено концептуально, а 
ценностные мотивы в нем идеологизированы и 
зачастую завуалированы. 

Исходя из этого критерия, А.В. Поляков рас-
сматривает три основных теоретических подхо-
да к пониманию права: 

1) естественно-правовой; 
2) этатистский;
3) социологический.
М.К. Сулейменов различает:
1) естественно-правовой подход, или юсна-

турализм. Естественно-правовая школа исходи-
ла из существования двух систем права – естес-
твенного и позитивного права;

2) этатистский подход относится к класси-
ческому варианту право понимания, сформи-
ровавшемуся в рамках классической научной 
рациональ ности – право всегда является соз-
данием государства или опосредуется госу-
дарством и понимается как совокупность норм 
(правил поведения), установленных или санкци-
онированных государством в форме закона;

3) социологический подход – возник на из-
лете классического типа научной рационально-
сти (вт. пол. �I� в.). Право понимается как со-�I� в.). Право понимается как со- в.). Право понимается как со-
циальное явление, отражающее закономерные 
условия социального бытия и относительно не-
зависимое от государства. Право – это не то, что 
выражено в законе, а то, что реально определяет 
поведение субъектов, их права и обязанности, 
воплощаясь в правовых отношениях [18].

По мнению М.К. Сулейменова, все суще-
ствующие типы правопонимания можно свести 
к двум:

а) узкий (нормативный, легистский);
б) широкий (юридический, антилегистский).
Любые концепции правопонимания не от-

вергают нормативности права. Более того, они 
основываются на позитивном праве, от него от-
талкиваются и на его основе строятся концепции 
правопонимания. Тем более это неоспоримо для 
континентальной системы права.

Нормативное понимание права существует 
при любых концепциях правопонимания – или 
как единственно верное по нормативной концеп-
ции права или как часть широкого понимания 
права по другим антилегистским концепциям 
правопонимания [18].

По мнению академика М.Т. Баймахано-
ва «сильная сторона нормативизма в вопросах 
правопонимания состоит в том, что отправ-
ным исходным моментом при решении данно-
го вопроса он берет правовую норму, считая ее 
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«мельчайшей клеточкой» права, «молекулой» 
правовой материи. Бесчисленное множество 
норм, регулирующих разные стороны жизни 
общества, социумов, отдельных индивидов и 
дифференцируемых на отрасли, подотрасли и 
институты, образуют в своей совокупности то, 
что именуется правом» [1, с. 156]. Такой взгляд 
на право интерпретировался неодинаково, ино-
гда чрезмерно преувеличиваясь, что приводило 
к искажению общей картины государственно-
правовой жизни общества, что постигло и совет-
скую разновидность нормативизма [1, с. 156]. 
Это вызвало критическое отношение к норма-
тивистской модели правопонимания. Академик 
Баймаханов пишет, что к нормативности права 
не сводится перечень его генетических свойств, 
типичных родовых признаков. Такой перечень 
свойств и признаков права можно получить на 
основе синтетического подхода, обеспечиваю-
щего учет сильных сторон многих школ и те-
чений правовой мысли: естественно-правовой, 
социологической, психологической, историче-
ской, диалектико-материалистической и др. [1, 
с. 29-30].

А.А. Пионтковский придерживался взгляда 
на право как единство противоположностей ‒ 
объективного и субъективного права. Поскольку 
нормы права без правоотношений ‒ это пустое, 
лишенное жизни долженствование, поскольку в 
содержание права должны быть включены пра-
воотношения [14, 15]. 

С.Ф. Кечекьян предложил исходить из того, 
что право ‒ сложное явление, которое состоит в 
одних случаях из норм права и правоотношений, 
в других ‒ из норм права и обусловленных ими 
обязанностей, в третьих ‒ из норм права, право-
вых обязанностей и правоотношений [10, с.37].

Вывод: нет общепринятой классификации 
типов правопонимания, поскольку разные под-
ходы обозначают эти типы по-разному. Про-
блема ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо исходить из того, что современное 
развитие правопонимания происходит не само 
по себе, а в конкретно-историческом контексте, 
в условиях «постмодерна». Главным фактором 
этой реальности ‒ постмодерна, является по-
стиндустриальное (информационное) общество 
с его особым типом производства информации, 
взамен производства материальных благ, а так-
же беспрецедентной глобализации, стирающей 
фактически границы между различными госу-
дарствами. 

Постмодерн – это определенная исследова-
тельская парадигма. Для постмодерна характе-

рен перенос интересов исследователя с анализа 
объективных явлений на исследование субъек-
тивности в связи с осознанием человека как ак-
тивного социального субъекта, под влиянием 
которого осуществляются основные преобра-
зования как в макро-, так и в микромире (Ж. Т. 
Тощенко). Это означает, прежде всего, отказ от 
возможности объективного, строго «научного» 
беспристрастного социального познания, откры-
вающего единую для всех истину. Как следствие 
такого отказа появляется междисциплинарность 
предмета социального познания, методологи-
ческий эклектизм научных исследований, не-
четкость понятий, акцентирование внимания на 
уникальности и неповторимости явления, собы-
тия и факта. В результате становится важен не 
результат, а исследовательский процесс, смыс-
лом которого является приумножение интер-
претаций и демонстрация их оснований и хода 
изменений, то есть демонстрация всего того, 
что оставалось за кадром исследований Ново-
го времени (гегелевской, марксистской, позити-
вистской традиции). 

В связи с этим необходимо указать на два 
важнейших принципа современного, постинду-
стриального научного познания: 

1) принцип верификации и 2) принцип фаль-
сификации. 

Согласно принципу верификации, выдви-
нутому философией неопозитивизма (Мах, Э. 
Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн), достоверность 
индуктивного предложения проверяется экс-
периментально. С этой целью сложный текст 
раскладывается на элементарные предложения. 
Элементарное предложение проверяется фак-
тами, и если оно соответствует фактам, то все 
индуктивное предложение в целом является вер-
ным.

Разработанный К. Поппером принцип фаль-
сификации как принцип проверки научности той 
или иной теории заключается в том, что теорию 
нельзя проверить на окончательную истинность, 
но ее можно при наличии определенных фактов 
опровергнуть, т.е. фальсифицировать. При этом 
утверждается невозможность достижения веч-
ного знания, поскольку одна теория непременно 
сменяет другую, зачастую путем революцион-
ных преобразований. 

А поскольку современное правопонимание 
не может существовать вне современного куль-
турно-исторического контекста, то все вышеска-
занное характерно и для современной теорети-
ческой юриспруденции. Еще в 1975 г. профессор 
Е.А. Лукашева говорила о применимости разных 
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подходов к праву, об условности и ограниченно-
сти любого определения. В этом же ключе рас-
сматривает проблемы правопонимания и про-
фессор О.Э. Лейст, согласно которому каждое из 
правопониманий имеет свои основания, поэтому 
они существуют одновременно и имеют сторон-
ников, каждая из концепций выражает реальную 
сторону права и служит его осуществлению. Бо-
лее того, все понимания права столь же верны, 
сколь и оспоримы. Таким образом, отвечая на 
поставленный вопрос, можно сказать, что отсут-
ствие общепринятых типов правопонимания – 
это не проблема, не свидетельство его кризиса, а 
необходимое условие существования права. По-
скольку только между крайними позициями по 
поводу того, что есть право, может находиться 
это сложнейшее общественное явление. 

Тенденции развития современного правопо-
нимания, определяющие профиль современного 
состояния правопонимания, т.е. правопонима-
ния в условиях постмодерна:

– Первая тенденция. Ряд исследователей 
пытаются создать интегративную теорию права, 
объединяющую различные концепции правопо-
нимания. Другие авторы говорят об интегратив-
ном правопонимании как эклектическом сочета-
нии разнородных начал. 

– Вторая тенденция. О.В. Мартышин пишет 
о том, что современная западная юриспруденция 
избегает единого, универсального определения 
права, предпочитая ему многозначность терми-
на и подчеркивая условность, относительность 
понятий и определений. 

Право понимается с использованием всего 
арсенала мировой правовой мысли! Доминиру-
ют позитивистские (в юридическом и социологи-
ческом вариантах) и естественно-правовые кон-
цепции, но используются и другие подходы. При 
этом подчеркивается их взаимодополняемость, а 
отнюдь не их несовместимость. Это особенно 
характерно для соотношения позитивизма и те-
ории естественного права. Это иллюстрируется 
и антропологией права / юридической антропо-
логией. Базисом антропологии права является 
тезис о правовом плюрализме и множественно-
сти представлений о праве. В зарубежной юри-
дической литературе существуют и другие под-
ходы и направления правовых исследований. 
Они находят свое отражение в самых различных 
правовых, или точнее ‒ политико-правовых те-
ориях: социологической, неолиберальной, кон-
сервативной, нормативистской, указанной выше 
антропологической, др. Однако они не имеют 
такого широкого признания [16, с. 32].

– Третья тенденция. Обращение к работам 
дореволюционных русских юристов. А.В. Поля-
ков пишет, что наиболее плодотворным может 
быть обращение к реалистическим концепциям 
правопонимания, сложившимся в дореволюци-
онной юридической науке. 

– Четвертая тенденция. Она связана с про-
цессами глобализации / в некоторой степени 
мондиализации. Как отмечает А.И. Ковлер, пока 
юристы-теоретики спорят о природе права и ти-
пах правопонимания, практики, международни-
ки уже давно работают над созданием единого 
международного правового пространства. Сти-
раются границы между правовыми семьями и 
правовыми системами.

Следует отметить, что наряду с региональ-
ными процессами правовой глобализации / ре-
гиональной мондиализации происходят и обще-
мировые процессы.

К ним мы относим создание надгосудар-
ственных органов правовой защиты (Комиссия 
ООН по правам человека, мн. др.).

Как отмечает Ковлер, процессы правовой 
глобализации: 1) устанавливают иную иерархию 
правовых норм, и 2) разрушают исторически 
сложившиеся типы правосознания.

Некоторые исследователи обращают особое 
внимание на мифологическую составляющую 
теорий правопонимания. В этом смысле суще-
ствующие теории правопонимания они класси-
фицируют на те, которые выводят: 

1) право из мифа о законе (И. Бентам, Дж. 
Остин, Г. Кельзен, Г.Л.А. Харт, др.). Ими право 
рассматривается как источник обязывания, ис-
ходящий от некоего авторитета (Бога, правите-
ля, народа и т.д.). Закон выступает в качестве 
важного инструмента социально-правовой оцен-
ки поведения людей;

2) право из мифа о свободе. В частности, в 
российской юриспруденции существует целая 
школа, которая развивает идею В.С. Нерсесянца 
о том, что право представляет собой свободу с 
определенными условиями ее реализации. Нер-
сесянц рассматривает право как свободу, реали-
зуемую на основе принципа формального равен-
ства, что, по его мнению, и есть справедливость. 
Критики данной теории противопоставляют ли-
бертарному правовому мифу мифологическую 
конструкцию религиозного, «духовного» права 
и рассматривают концепцию Нерсесянца как по-
пытку «осовременивания примитивного юсна-
турализма» [17, с. 44];

3) право из «реальных» отношений между 
людьми по поводу реализации и взаимного при-
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знания (непризнания) притязаний или выводят 
право из мифа о порядке отношений. Попытка 
выйти за пределы мифа характерна для социо-
логической школы права. В ее рамках на основе 
обобщения эмпирического материала формули-
руются некие общие утверждения, констатиру-
ющие определенные закономерности [3].

Заключение

Современные проблемы правопонимания
Сегодня можно констатировать определен-

ный идеологический плюрализм в подходах к 
правопониманию.

1. Поэтому современная теория права долж-
на дать ответ на вызовы правовой глобализации. 
Вот в этом мы видим проблемы современного 
правопонимания [4].

2. Формирование новой парадигмы пра-
ва проходит путь от восприятия и переработки 
запретных теорий через эклектическое соче-
тание различных подходов к становлению са-
мостоятельных направлений правовой науки; 
интегрального правопонимания, создание инте-
гративной юриспруденции, или интегральной 
теории права. 

Имеет место и поворот к юснатурализму. В 
переходные периоды, когда традиционная пра-
вовая система и правосознание перестают удов-
летворять общественным запросам, происходит 
откат от теорий позитивного (наличного) права 
и усиливается интерес к естественно-правовым 
построениям «Массовый переход от одного вида 
правопонимания к другому подозрительно со-
впадает с определенными политическими собы-
тиями» [2, с. 16].

Мы наблюдаем совершенствование теорий, 
которые возникают на основе и в пределах тра-
диций естественного права, на базе традиций 
юридического позитивизма [16, с. 31].

3. Юриспруденция все более становится 
междисциплинарной наукой, используя в своих 
поисках понятия права методы и понятия других 
наук (синергетика, антропология, герменевтика, 
др.). Однако социология права, оставаясь на чи-
сто эмпирическом уровне, не способна к созда-
нию концепции правопонимания. Переходя на 
уровень теоретический, социология права стал-
кивается с необходимостью систематизации зна-
ний, выявления закономерностей правовой жиз-
ни, целей, функций права, с необходимостью 
прогнозирования развития права, юридически 
значимых действий людей и их групп и т.д. [5, 
с. 13-16].

4. Разрыв между правовой теорией и юриди-
ческой практикой, др. факторы влияют на воз-
можность выработки общего понятия права и 
«универсального» (право ‒ это формальное ра-
венство) о нем представления на национальном 
уровне ‒ на уровне отдельного государства, в 
пределах «одной эпохи и одной страны», но не в 
масштабе всего человечества [16, с. 31].

Право на макроуровне ‒ национальные пра-
вовые системы.

Право на среднем уровне ‒ на уровне отдель-
ных правовых семей.

Право на микроуровне ‒ на уровне отдель-
ных правовых систем.

Различия на макроуровне, среднем и микро-
уровне нормальное явление. Единого понятия 
права на этих уровнях быть принципиально не 
может. «Право» ‒ концепт, т.е. слово, облада-
ющее неопределенным множеством значений; 
смысловая единица правосознания. Прогова-
ривание его значений ‒ непрекращающийся 
процесс. Различия в правопонимании не носят 
субъективного характера и не обусловлены ис-
ключительно интеллектуальной позицией уче-
ного; они объективны [7, с. 14].

Право на метауровне «вбирает» и отражает 
только самые общие, родовые признаки и черты, 
свойственные всему правовому массиву, суще-
ствующему или когда-либо существовавшему в 
мире [16]. Здесь хотелось дополнить М.Н. Мар-
ченко и сказать о выделении двух уровней мета-
права как следующего за допланетным уровнем 
правового развития, предложенные С.Ф. Удар-
цевым летом 2004 года:

а) планетарный или планетный (цивилизаци-
онный);

б) гипотетический межцивилизационный.
Космический уровень развития права мо-

жет включать в себя ряд этапов [20, с. 29-30]. 
Метаправо, пишет профессор Ударцев, ‒ зако-
номерная и завершающая цикл правового раз-
вития фаза эволюции права, раскрывающая на 
планетном и космическом уровнях глубинную 
природу и масштабы права. Осмысление мета-
права, видимо, внесет существенные смысловые 
и ценностные коррективы в правопонимание, 
сложившееся на предшествующем (допланет-
ном, докосмическом) уровне развития права. 
Это и есть единство и различение права и закона. 
Таким образом, правопонимание было и остает-
ся одной из актуальных теоретических проблем 
правовой науки. Исторически сложившиеся два 
типа правопонимания оказали влияние на даль-
нейшее развитие длительной дискуссии о право-
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понимании. Необходимо отметить, что правопо-
нимание испытывает влияние отраслевых наук 
и ряда других факторов. В настоящее время в 
научной литературе выделяют несколько точек 
зрения ‒ В.С. Нерсесянца, О.В. Мартышина, 

И.Л. Честнова, М.Т. Баймаханова, С.Ф. Удар-
цева, М.К. Сулейменова, А.Г. Диденко, мн. др. 
Тенденции развития современного правопони-
мания, на наш взгляд, характеризуются форми-
рованием метаправа.
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Өміржaнов Е.Т.

Aнaхaрсис тің сaяси-құ қық тық 
көзқaрaстaры жә не эл ли низм

Мaқaлaдa aвтор сaқ тaйпaсынaн шыққaн ұлы ой шыл Aнaхaрсис-
тің шы ғу те гі жә не өмі рі не қaтыс ты мә лі мет тер ге тaлдaу жaсaйды. 
Aвтор Aнaхaрсис тің қоғaм, мем ле кет, құ қық жaйлы ұстaнымдaрынa 
тaлдaу жaсaу үшін оның осы уaқытқa де йін  сaқтaлғaн хaттaрын зер-
де лей ді. Мaқaлaдa Aнaхaрсис тің құ қық пен сaясaт бо йын шa тә жі ри-
бе жинaқтaу үшін эл лин дер елі не бaрып, ондa ұлы ой шыл Со лон мен 
кез дес ке ні жә не олaрдың aрaсындa болғaн әң гі ме лер турaлы мә лі-
мет тер ге сіл те ме жaсaлaды. Жaлпы, aвтор дың пі кі рін ше, Aнaхaрсис-
тің сaяси-құ қық тық көзқaрaстaры ның дaмуынa эл ли низмнің де үл-
кен әсе рі болғaн. Aнaхaрсис көп те ген мә се ле лер де өзі нің ер кін aдaм 
екен ді гін өз aртық шы лы ғы ре тін де көр се те біл ген, aдaмның дү ние-
мү лік ке тәуел сіз, ер кін өмір сүр уін  бaқыт деп тү сін ген. Де ген мен, 
Aнaхaрсис эл лин дер елі нен сaқ дaлaсынa қaйтa орaлғaн соң эл лин дік 
құн ды лықтaрды дә ріп те ге ні үшін қaзa тaбaды. 

Түйін сөз дер: сaқтaр, эл ли низм, сaяси-құ қық тық көзқaрaстaр, 
ой шыл. 

Omirzhanov E.T.

Political and legal views of 
Anacharsis and Hellenism

In the article the author analyzes the data on the origin and life of 
the great Sak philosopher Anacharsis. To analyze the views of Anacharsis 
about society, state and law the author studied his extant letters. The au-
thor refers to information about the Anacharsiss trip to the Greeks to gain 
experience in the field of law and policy, and his meeting with the great 
philosopher Solon, about their conversations. In general, according to the 
author, Hellenism influenced on the development of political and legal 
views of Anacharsis greatly. Anacharsis largely proud of the fact that he is 
a free man, in his understanding happiness is a free and independent life 
from the property. However, after returning to Sak valley Anaharsis was 
killed for the glorification of the Hellenic values.

Key words: saks, Hellenism, political and legal views, thinker.

Омиржaнов Е.Т.

По ли ти ко-прaво вые вз гля ды 
Aнaхaрсисa и эл ли низм

В стaтье aвтор aнaли зи рует дaнные о проис хож де нии и жиз-
ни ве ли ко го сaкс ко го мыс ли те ля Aнaхaрсисa. Для aнaлизa вз гля дов 
Aнaхaрсисa об об ще ст ве, го судaрс тве и прaве aвтор изучaл до шед-
шие до нaс его пись мa. В стaтье aвтор ссылaет ся нa дaнные о поезд ке 
Aнaхaрсисa в стрaну эл ли нов для по лу че ния опытa в облaсти прaвa 
и по ли ти ки и его вс тре че с ве ли ким мыс ли те лем Со ло ном, об их бе-
седaх. В об щем, по мне нию aвторa, нa рaзви тие по ли ти ко-прaво вых 
вз гля дов Aнaхaрсисa боль шое влия ние окaзaл эл ли низм. Aнaхaрсис 
во мно гом гор дил ся тем, что он яв ляет ся сво бод ным че ло ве ком, в 
его по нимa нии счaстье – это сво боднaя, незaви симaя от иму ще ствa 
жиз нь. Однaко, Aнaхaрсис пос ле возврaще ния в сaкс кую до ли ну был 
убить зa прослaвле ние эл ли нс кие цен нос ти. 

Клю че вые словa: сaки, эл ли низм, по ли ти ко-прaво вые вз гля ды, 
мыс ли тель.
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Aнaхaрсис ежел гі сaқ тaйпaлaрынaн шыққaн ой шыл, ғұлaмa, 
өмір сүр ген жылдaры шaмaмен б.з.д. 620-555 жылдaр aрaлы-
ғы [8, 61 б.]. Оның шыққaн те гі пaтшa әуле ті болaды, нaқты 
aйт қaндa, Aнaхaрсис сaқ пaтшaсы Идaнфaрис тің әке сі Сaвлий-
дің туғaн бaуыры бол ды. Aнaхaрсис тің әке сі сaқ пaтшaсы 
Гнур, aнaсы эл лин дік болaды (aнaсы ның есі мі бел гі сіз), сон-
дықтaн ол сaқ жә не грек тіл де рін де ер кін сөй ле ген. Aнaрхaсис 
турaлы ежел гі грек ой шылдaры ның шығaрмaлaрынaн, Ге ро-
дот тың жaзбaлaрынaн көп те ген де рек тер тaбуғa болaды. Б.з.д. 
594 жы лы Aнaхaрсис туғaн елі нен Aфинaғa сaяхaттaп ке ле-
ді. Aфинaғa бaруы ның бaсты се бе бін ол Крез пaтшaғa жaзғaн 
хaтындa бaяндaйды. «Ли дия пaтшaсы! Мен эл лин дер же рі не 
олaрдың құ қы ғы мен әдет-ғұр пын үйре ну үшін кел дім, мaғaн 
aлтын ның қaже ті жоқ, мен үшін Ски фияғa же тіл ген aдaм бо-
лып орaлу мaңыз дырaқ» [3, 96 б.]. Ге ро дот тa өз шығaрмaсындa 
Aнaхaрсис ті сaқ пaтшaсы ның өзі aрнaйы Гре киядa бі лім aлуғa 
жі бер ге ні турaлы ес ті ге нін aйт aды [6, 58 б.]. Aнaхaрсис тің эл-
лин дер елі не кел ген де скиф Токсaрис ті кез дес тір ге ні жaйлы мә-
лі мет тер ді Лу киaн Сaмосaтс кий дің жaзбaлaрынaн бі ле aлaмыз. 
«Скиф не ме се жaт ел де гі дос» aтты әң гі ме сін де ол Aнaхaрсис-
ті Со лон мен тaныс тырғaн aдaм ре тін де өз елін тaстaп эл лин-
дер елін де құр мет ті aдaм болғaн скиф Токсaрис ті көр се те ді. 
Aнaхaрсис Aфинaдa ғұлaмa фи ло соф, ре формaтор Со лон мен 
тaны сып, дос бо лып, сондa қо ныстaнaды. Лу киaн Сaмосaтс-
кий дің «Aнaхaрсис, не ме се де не ні жaттық ты ру жaйлы» әң гі ме-
сін де Aнaхaрсис өзі нің Гре кияғa келуін  ке ле сі дей бaяндaйды. 
«Со лон, мен үл кен қaшық тық ты жү ріп өтіп, ұлы дa қaтaл Эвк-
син те ңі зін жү зіп өтіп эл лин дер дің зaңдaрын бі лу ге, әдет-ғұр-
пын тү сі ну ге, мем ле кет құ ры лы сы ның ең озық үл гі сін зерт теу-
ге кел дім. Мен бaрлық aфин дік тер дің іші нен дос бо лу үшін се ні 
тaңдaдым, се бе бі, сен зaңдaр шығaрып, озық әдет-ғұ рыптaр мен 
пaйдaлы іс тер ойлaп тa уып , жaлпы мем ле кет ті құр ды деп ес ті-
дім. Сон дықтaн, ме ні те зі рек біл ге нің ді үйре тіп, шә кірт жaсa. 
Сен сөй лей aлaтын жaғдaйдa болғaндa мен се нің мем ле кет пен 
зaңдaр жaйлы ойлaрың ды қуaнa-қуaнa қaсыңдa оты рып тaмaқ 
пен су сын іш пес тен aузым ды aшып тыңдaйт ын болaмын» [9, 
217 б.]. Б.з.д. 559 жы лы Со лон қaйт ыс болғaн соң Aнaхaрсис 
Ски фияғa қaйтa орaлaды. Ел ге орaлғaн соң, оны эл лин дер елі-

AНAХAРСИС ТІҢ 
СAЯСИ-ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ 

КӨЗҚAРAСТAРЫ ЖӘ НЕ 
ЭЛ ЛИ НИЗМ
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нің құн ды лықтaрынa бой ұрып, өз елі нің сaлт-
жорaлғылaрынaн бaс тaртпaқ болғaны үшін 
aғaсы Сaвлий aң aулaп жүр ген же рін де сaдaқпен 
aтып өл ті ре ді. Aнaхaрсис өле рі нің aлдындa «Ме-
ні Эллaдa же рін де aқы лым қорғaды, өз отaнымдa 
қызғaныш тү бі ме жет ті» де ген сөз ді aйт ып ке те-
ді [3, 95 б.]. Жaлпы, Aнaхaрсис тің өлі мі нің се бе-
бі не қaтыс ты пі кір лер әр түр лі, кей бір aвторлaр 
Aнaхaрсис тің эл лин дік сaлт-дәс түр ге бой ұрып, 
грек құдaйлaрынa ғибaдaт ет уін  бaсты се беп 
ре тін де aтaсa, ен ді бі реуле рі оның өлі мі нің 
сaяси се беп те рін із дей ді. Мысaлы, бұл мә се ле-
ге бaйлaныс ты A.М. Хaзaнов «Ге ро дот б.з.д. V 
ғaсырдaғы Ски фиядaғы Aнaхaрсис пен Скил 
есім де рі не бaйлaныс ты екі жaнжaлды aтaп көр-
сет кен. Олaрдың бі рін ші сі неғaйбыл, екін ші сі 
нaқты түр де скиф қоғaмындaғы жоғaрғы топтaр 
aрaсындaғы бaғыттaрды жә не сaяси топтaрдың 
өзaрa кү ре сін көр се те aлaды» [4, 234 б.] де ген пі-
кір біл ді ре ді. Про фес сор Ғ. Есім де Aнaхaрсис-
тің өлі мін оның грек ре формaто ры Со лон ның 
жaнындa көп жүр ген дік тен өз елі не қaйт ып 
орaлғaн соң сaқтaрдың мем ле кет тік бaсқaру 
жүйесі не ре формa жүр гі зу ге тaлпы ныс жaсaуы-
мен бaйлaныс тырaды [2, 29 б.]. 

Aнaхaрсис сaқтaрдың жa уын гер лі гін, із гі лі-
гін, aсқaқты ғын әйгі лейт ін көп те ген тaңғaжa йып  
дaнaлықтaрды aйт ып, грек тер ді тaмсaндыр ды. 
Оның «сaқтaр сүйек тен өт кен aщы сөз ді емес, 
сөз ді нaқы шынa кел ті ріп турa сөй лей aлмaйт-
ын aдaмды жек кө ре ді» де ген сө зі жә не өз-
ге де ше шен дік нaқылдaры тек Aнaхaрсис тің 
ғaнa емес, біз дің ежел ден ке ле жaтқaн бол мы-
сы мыздaн хaбaр бе ріп тұрғaны aнық [1, 31 б.]. 
Aнaрхaрсис тің aртындa мол жaзбa мұрa қaлғaн 
жоқ, Дио ген оның скиф тер дің әдет-ғұр пы мен 
эл лин дер дің қaрaпaйым өмі рі мен со ғыстaры 
жaйлы 800 жолдaн тұрaтын өлең дер жaзғaнын, 
ше шен ді гі не хaлық сүй сі ніп, ол жaйлы «скиф 
сияқ ты сөй леу» де ген нaқыл қaлғaнын aйт-
aды. Біз ге де йін  жет кен Aнaхaрсис тің жaзғaн 
он хaты оның көзқaрaстaрынaн көп хaбaр бе-
ре ді. Оның сaяси-құ қық тық көзқaрaстaрын біз 
оның aртындa қaлғaн осы хaттaрынaн кез дес-
ті ре aлaмыз. Со ны мен қaтaр, кей бір aнтикaлық 
aвторлaр Aнaхaрсис тің жaуaптaры мен пі кір ле-
рін өз ең бек те рін де жaзып қaлдырғaн. 

Aнaрхaрсис ең aлды мен бі лім қуып , өзі-
нің рухa ни жaн-дү ниесін бaйыту ды көз де ген 
ғұлaмa. Оның эл лин дер елі не келуін ің бaсты 
се бе бі де рухa ни ке мел де ну болғaн. Сол се беп-
тен ол мaте риaлдық құн ды лықтaрды рухa ни 
құн ды лықтaрдaн тө мен қояды. Aдaмның бaсты 
бaйлы ғы ре тін де оның ер кін ді гін тү сі не ді. Ер кін 

өмір ді қaлaйт ын сaқ ре тін де ол өзі үшін ер кін-
дік тің бaғaсы ның қымбaт екен ді гін пaтшa ұлынa 
хaтындa бaяндaйды. «Сен де флейтa мен aқшaғa 
то лы әмиян, aл мен де сaдaқ пен же бе лер бaр. 
Сон дықтaн, сен құл сың, aл мен ер кін aдaммын. 
Се нің жaуың көп, aл мен де оның бі рі де жоқ. Егер 
сен aқшaңды тaстaп, қо лыңa сaдaқ пен қорaмсa 
aлып скиф тер мен бір ге өмір сү ру ді қaлaсaң, сен-
де де біз дің бaрлық игі лік те рі міз пaйдa болaды». 
Дү ниенің құлы болмaу турaлы ойын  ол Гaннонғa 
жaзғaн хaтындa жaлғaстырaды. Aнaхaрсис өзі-
нің киімі нің скиф тік хленa, aяқ киімі нің жaлaң 
тaбaны, тө се гі жер, тaмaғы сүт, ірім шік пен ет 
екен ді гін, Тәт ті тaғaм деп ол үшін aш жү ру-
ді тү сі не тін ді гін, Aдaмдaрдың бaсым бө лі гі 
тынбaстaн ең бек ете тін нәр се нің бaрлы ғынaн 
өзі нің aзaт екен ді гін aйт aды. Ол өз өсиет те рі 
aрқы лы aдaмдaрды бaйлық жинaймын деп сол 
бaйлық тың құлынa aйнaлудaн сaқтaндырaды. 
Ер кін дік жaйлы сөз қозғaлғaндa Aнaхaрсис тің 
Эзопқa бер ген жaуaбын кел ті ре кет кен орын ды. 
Же ті ғұлaмaның сaуығы ның бaры сындa сөз үй 
шaруaсын бaсқaруғa кел ген де Эзоп Aнaхaрсис-
тің үй-күй сіз жүр ге нін aйт ып, сaқтaрдың күй-
ме де өмір сү ре тін ді гін күн нің aты сы мен 
бaты сы мен сaлыс ты рып, ке ле меж дейді. Оғaн 
шaмдaнғaн Aнaхaрсис былaй деп жaуaп бе ре ді: 
«Күн құдaйлaрдың ішін де гі ең ер кі ні, ол еш кім-
ге бaғынбaйды, өз зaңдaры бо йын шa өмір сү ре-
ді, бaрлы ғынa би лік етіп би леп-төс тейді. Оның 
aрбaсы тең дес сіз көр кем жә не ұлы, aл, сен оны 
бaйқaмaдың, болмaсa ме нің aрбaммен сaлыс-
тырмaс едің» [10, 252 б.]. Осы aрқы лы сол ке-
зең дер де сaқтaрдың күн құдa йын  құр мет те ге нін 
де кө ру ге болaды. Aл, Aнaхaрсис өз құдaйы ның 
ер кін бо луымен бaйлaныс ты өз хaлқы ның дa 
ер кін дік ті қaлaйт ын ды ғын мaқтaныш пен жет-
кі зе ді.   

Aнaхaрсис тің сaяси-құ қық тық көзқaрaстaрын 
тaлдaғaндa ең aлды мен оның мем ле кет жә не мем-
ле кет те гі би лік жaйлы пі кір ле рі не тоқтaлу орын-
ды болaр. Кей бір пі кір ле рін оқи оты рып, оның 
би леуші ге қaтыс ты көзқaрaстaры мен өсиет те рі 
осы кез де де өз мaңы зын жоя қоймaғaнын кө-
ру ге болaды. Ол Ли дия пaтшaсы Крез ге жaзғaн 
хaтындa би леуші үшін зор бaйлық тa, орaсaн 
зор ие лік тер де дaнa бо луғa кө ме гін ти гіз бейт-
ін ді гін жет кі зіп, aртық нәр се ден aры луғa ке ңес 
бер ді. Шaмaдaн тыс ләззaттaн жaпa шек кен тән-
ді ем ші лер ем деп жaзa aлғaны мен, жaнды ем-
деуші лер дің жоқ екен ді гін aлғa тaрт ты. Би лік ке 
кел ген aдaмның көп нәр се ге оңaй қо лы же те-
тін дік тен оның өзін шек тей бі луі, қaжет сіз нәр-
се ден, aртық бaйлықтaн бaс тaртуы қaжет ті гін 
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aйт aды. Би лік ету дің бір кез де рі aяқтaлaтын ды-
ғын жә не пaтшaның жaғым ды aты ның ол би лік 
құрғaн кез де емес, ке рі сін ше, ол би лік тен кет-
кен де шығaты нын ес кер те ді. «Сaғaн aлтын өзен 
боп aғып, бaйлық дaңқы кел се, солaрмен бір ге 
кө ре aлмaушылaр мен бaйлы ғың ды, aлты ның ды 
тaртып aлуғa ниет те ну ші лер еріп ке ле ді. Егер 
сен осындaй лaс нәр се лер ден тaзaрсaң де нің сaу 
болaр еді, ер кін сөй леп, ел ді ер кін бaсқaрaр едің. 
Осы пaтшaның денсaулы ғы бо лып тaбылaды. 
Егер осы қaсиет тер се нің іш кі сaпaңa aйнaлсa, 
еш кім де се нің бaсқa жaғдaйың ның ке ре мет 
екен ді гі не тaң қaлмaс еді. Бірaқ, шек ті біл мейт-
ін aуру се ні жaулaп aлып, ер кін aдaмнaн құлғa 
aйнaлдыр ды. Осылaйшa се нің бұ рын ғы кем ші-
лік те рің қaзір се ні ие лік те рің мен бір ге бaғын-
дырғaндaрғa aуыс ты. Олaрғa се нің шек кен 
aзaбың дa aуысaты нынa се нім ді бол. Мен сaғaн 
ке зін де Со лон aфин дік тер ге бер ген ке ңес ті бе ре-
йін . Ең бaсты сы қaзір гі жaғдaй емес, сaғaн ке ле-
тін aбы рой лы өлім әке ле тін нәр се. Шын ды ғынa 
кел ген де ол мұ ны aшық aйт қaн жоқ, се бе бі, ол 
скиф емес. Егер сен ме ні мен ке лі се тін болсaң ме-
нің ке ңе сім ді Кир мен бaрлық бaсқa тирaндaрғa 
жет кіз, ол би лі гін жоғaлтқaндaрдaн гө рі әлі де 
тaқтa отырғaндaрғa кө бі рек пaйдaлы» [5, 216 б.].

Ел би леуші нің қaндaй сипaттaғы aдaм бо луы 
жaйлы Aнaхaрсис өз ойлaрын тек хaттaрындa 
ғaнa емес, өз ге лер мен болғaн әң гі ме лер бaры-
сындa дa жет кіз ген болaтын. Aнaхaрсис тің ел 
би леуші сі нің жaғым ды қaсиет те рі жaйлы пі кі рін 
же ті дaнышпaнның Плутaрх жaзғaн әң гі ме сі нен 
бі лу ге болaды. Aнaхaрсис ел би леуші нің өзім бі-
лем дік ке сaлынбaй, өз ге лер дің де пі кі рі не құлaқ 
aсуын  жaқсы қaсиет ре тін де сипaттaйды. Яғ ни, 
ел би леуші нің өзін өз ге лер ден aқыл ды сaнaмaй, 
өз бaсын ұлықтaмaй, өз ге лер дің пі кі рі не құлaқ 
aсуы оның ең жaқсы қaсиеті деп ұғaды. Ол әң-
гі ме нің же лі сі бо йын шa, сaуық-сaйрaн құ рып 
отырғaн же ті дaнышпaн пaтшaның aтaқ-дaңқы 
мен aбы ро йын  aсырaтын қaсиет те рі жaйлы бір-
бір ден пі кір біл ді ре ді.

Со лон: Пaтшaның aтaқ-дaңқы ол өз би лі гін 
хaлық тық би лік ке aйнaлдырғaндa ғaнa aртaды.

Биaнт: Оғaн қосa зaңғa бaғы ну дың үл гі сін бі-
рін ші өзі бо лып көр се те тін болсa.

Фaлес: Өз aжaлы мен өл се жә не aсaрын aсaп, 
жaсaрын жaсaп өл се, би леуші нің бaқы ты де ген сол.

Aнaхaрсис: Оғaн қосa бaршa жұр ты ның ішін-
де гі жaлғыз дaнaгөй тек өзі ғaнa бо лып жүр ме се.

Клео бул: Оның үс ті не өзі не жaқын жүр ген-
дер дің сө зі не ер мейт ін болсa.

Питтaк: Қол aстындaғы жұрт одaн қо рықпaй, 
ол үшін қорқaтын жaғдaйғa жет кен болсa.

Хи лон: Би леуші өле тін, өше тін нәр се ні емес, 
өл мейт ін, өш пейт ін нәр се ні ойлaуы ке рек» [7, 
57  б.].

Би леуші нің хaлық тың қaмын ойлaуы 
қaжет ті гі, мейірбaн бо луы турaлы өсиет те рін 
Aнaхaрсис Фрaкия ның қaты гез би леуші сі Те рей-
ге хaтындa жaлғaстырaды. Ол бір де бір aқыл ды 
би леуші нің өз қойлaрынa қaмқор лық пен қaрaйт-
ын қой шы сияқ ты өз хaлқын өл тір мейт ін ді гін 
aйт ты. Оның тaғa йын дaғaн бaсқaру шылaры ның 
жaқсы бaсқaрa aлмa уын aн хaлқы ның тоз-то зы 
шыққaнын, мұндaй жaғдaйдa оның еш бір aлғa 
қойғaн жоспaры орындaлмaйт ын ды ғын aлғa 
тaрт ты. Ол Те рей ге өзі бaсқaрaтын хaлыққa 
aяныш пен қaрaуғa ке ңес бер ді, оғaн хaлық тың 
жaғдa йын  нaшaрлaтқaн пaтшaның би лі гі бaян-
сыз болaтынды ғын aйт aды. Хaлық ке дей лен-
се, би леуші нің ел ді қорғaйт ын күш ті әс ке рі-
нің болмaйт ын ды ғын, би леуші қaншa бaйлық 
жинaсa дa хaлқы ның қолдa уын aн aйрылғaн 
соң жиғaн-тер ге нін өзі нің же ке бaсын қорғaу 
үшін, әс кер ді қaмту үшін шaшaтын ды ғын ес-
кер те ді. Оның қaрaмaғындa қaлғaндaрдың егер 
қaрны aшсa пaтшaсынa қaрсы бү лік ұйымдaсты-
рып, оны бір ден тaстaп ке те тін ді гін ес кер те-
ді. «Егер сен өз би лі гің ді же ке бaсың ның бaюы 
үшін пaйдaлaтын болсaң, ондa бaйлы ғың әлі 
де сaқтaлaды. Ен ді сaғaн со ғыс жүр гі зу үшін 
aдaмдaр же тіс пейді, бірaқ, сен өз әс ке рің ді жә-
не өмі рің ді қорғaуғa қойылғaн aдaмдaрды қaмту 
үшін aқшaны шaшaсың. Егер сен олaрды той ды-
рып тaмaқтaндырмaсaң олaр бү лік шығaрaды, 
шө лейт  жер лер мен ормaн бaсқaн тaулaрғa 
қaшып ке те ді, сол жaқтa ор ны ғып aрa сияқ ты ең-
бек те не тін болaды [5, 214 б.].

Ел би леуші нің бо йын дaғы жaмaн әдет тер-
дің оның игі мaқсaттaрғa қол жет кізуіне ке-
дер гі болaтынды ғын Aнaхaрсис өзі нің ке зек ті 
хaтындa бaяндaйды. Aнaхaрсис тирaн Гиппaрхқa 
хaтындa оның қaте лі гін көр се тіп, дұ рыс жолғa 
тү су ге шaқырaды. Ол Гиппaрх тың құмaр ойын-
дaры мен шaрaптaн бaс тaртып, әке сі сияқ ты із гі 
іс тер мен aйнaлы сып, мұқтaж жaндaрғa кө мек те-
су ге aқыл бе ре ді. Егер жaмaн қы лықтaрдaн бaс 
тaртпaсa өзі нің өмі рі не де қa уіп  тө не тін ді гін ес-
кер те ді. 

Жaлпы, aнтикaлық ке зең нен бaстaп бү гін гі 
күн ге де йін  қоғaм үшін ең бaсты мә се ле лер дің 
бі рі әді лет ті мем ле кет құ ру бо лып тaбылaды. 
Өзі өмір сүр ген ке зең де гі әді лет ті мем ле кет 
сипaты турaлы Aнaхaрсис тің де көзқaрaсы өзін-
дік ерек ше лі гі мен көз ге тү се ді. Әді лет ті мем-
ле кет турaсындaғы Aнaхaрсис тің пі кі рі тaғы 
дa осы же ті дaнышпaнның өзaрa ой бө ліс уін де 
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орын aлaды. Aнaхaрсис бұл мә се ле де мем ле кет ті 
жaқсы іс тер дің ұйыт қы сы бо лып, жaмaн іс тер ге 
тыйым сaлaтын ұйым ре тін де бaғaлaйды.

Со лон: Қaй мем ле кет те қыл мыс кер ді жә бір 
көр ген дер ғaнa емес, олaрмен бір ге жә бір көр-
ме ген дер де соттaп, жaзaғa тaртуғa қaтысaтын 
болсa, сол мем ле кет те бaсқaру ісі бә рі нен жaқсы, 
хaлық би лі гі бә рі нен де күш ті.

Биaнт: Қaй ел де зaңнaн зұлымнaн қо-
рыққaндaй қорқaтын болсa, хaлық би лі гі де сол 
жер де бә рі нен мық ты.

Фaлес: Қaй мем ле кет те сі ңі рі шыққaн ке дей 
де, мұр нынaн құр ты түс кен бaй дa болмaсa, сол 
мем ле кет әді лет ті, бaқыт ты.

Aнaхaрсис: Әді лет ті мем ле кет – із гі лік-
ке бaрыншa құр мет көр се ті ліп, зұлым дыққa 
бaрыншa лaғы нет aйт ылaтын, aл қaлғaн қaсиет-
те рі тең тү сіп жaтaтын мем ле кет.

Клео бул: Қaй ел де aзaмaттaр зaң со тынaн 
гө рі aр со тынaн қaттырaқ қо рықсa, сол ел – ең 
бaқыт ты ел.

Питтaк: Қaй ел де aқымaқ aдaмдaрдың би лік-
ке келуіне, aл aқыл ды aдaмдaрдың кет уіне тый-
ым сaлынсa, сол ел ден aсқaн бaқыт ты ел жоқ.

Хи лон: Қaй мем ле кет те зaңды кө бі рек, ше-
шен дер ді aзырaқ тыңдaсa, сол мем ле кет жaқсы 
[8, 72 б.].

 Aнaхaрсис тің құ қық жaйлы көзқaрaстaрын 
оның Крез пaтшaғa бер ген жaуaптaрынaн тaбa 
aлaмыз. Крез оғaн «жaн біт кен нің қaйсaры, жaн 
біт кен нің әді лет ті сі кім?» де ген сұрaқ қояды. 
Оғaн Aнaхaрсис түз тaғы сы де ген жaуaп бе ре-
ді. Ол түз тaғы сы ның тек тaбиғaт зaңын мо йын-
дaйт ын ды ғы үшін қaйсaр дa әді лет ті болaтынды-
ғын aйт aды. Aнaхaрсис өз жaуaптaрындa 
aдaмдaр жaсaғaн зaңнaн құдaй зaңын aртық 
қо йып , aдaмдaр зaңынaн құдaй зaңы әді лет ті 
де ген тұ жы рым жaсaйды. Ол дaлa тaғы сы ның 
тек тaбиғaт зaңдaрынa ғaнa бaғынaтындықтaн 
әді лет ті өмір сү ре тін ді гін aйтa ке ле, тaбиғaтты 
құдaй жaрaтқaнын, сәй ке сін ше, тaбиғaт зaңы 
құдaй зaңы екен ді гін, aл, қолдaныстaғы зaңның 
aдaмдaрдың aқыл-ойы ның туын ды сы екен ді-
гін aлғa тaртaды. Осылaйшa, ол өзі нің aдaм 
орнaтқaн зaң тәр тіп те рі не бaғынғaннaн құдaй 
жaрaтқaн тaбиғaт зaңдaры ның тaлaптaрын 
орындaғaнды aртық кө ре тін ді гін жет кі зе ді. Крез-
дің «Дaнышпaндaрдың дaнышпaны дa сол се нің 
түз тaғылaрың бо лып жүр ме сін?!» де ген ке ке сін-
ді сұрaғынa «Иә, дәл солaй. Өйт ке ні тaбиғaттың, 
Құдaйдың зaңын aдaмдaрдың зaңынaн жоғaры 
сaнaу – дaнышпaндық тың бaсты бел гі сі» 
деп жaуaп бе ре ді [7, 49 б.]. Құдaйғa қaтыс ты 
ойлaрын Aнaхaрсис ке ле сі дей жaлғaстырaды: 

«Егер от, су, жел, бұлттaр, жaңбыр құдaйдың бі-
реулер ді құтқaрaтын, бі реулер ді жоя тын құрaлы 
болсa, ондa жaнуaрлaрдың оның іс те рі үшін түк-
ке пaйдaсы болмaуы тaңқaлaрлық жaғдaй болaр 
еді. Олaрдың құдaйдың ер кі мен бaйлaныс ты 
екен ді гі жә не скиф тер ге сaдaқтың, эл лин дер ге 
флейт aның қыз мет ете ті ні сияқ ты құдaйғa қыз-
мет ете ті ні aйдaн aнық [10, 261 б.]. Осылaйшa ол 
жер бе тін де гі бaрлық тір ші лік иеле рі нің құдaй 
зaңдaрынa бaғынaтынды ғынa, құдaй ер кі мен 
бaйлaныс ты өмір сү ре тін ді гі не тaғы дa тоқтaлып 
өте ді. 

Aнaхaрсис зор лық-зом бы лық пен күш көр-
се ту aтaулы ғы қaрсы бол ды, ол aлғaш рет Со-
лон мен бір ге aтлет тер дің өзaрa кү ре сін көр ген 
кез де «Эл лин дер зор лық-зом бы лыққa қaрсы зaң 
шығaрды, бірaқ, тө бе лес ке тү сіп бір-бі рін зә-
бір леу ші лер ге сый лық бе ре ді» деп тaңдaны сын 
жaсaрa aлмaғaн екен.

Aнaхaрсис aфин дік тер ге хaтындa эл лин-
дер елін де гі тіл ге бaйлaныс ты кем сі ту ші лік ті, 
олaрдың өз ті лін де қaте сөй ле ген aдaмғa мен сін-
бей қaрa уын  сынғa aлaды. Ол aттикa ті лін де ке-
ре мет сөй лейт ін, бірaқ, үл кен зиян кел ті руі мүм-
кін aдaмдaрдың со ңынaн ер ген ше, сөй леу ті лі 
нaшaр болсa дa ниеті жaқсы aдaмдaрдың ті лін 
aлғaн дұ рыс де ген пі кір біл ді ре ді. Олaй ойлaуы-
ның бaсты се бе бі ре тін де aқыл ды aдaмдaрдың 
бaрлы ғы ның ойы бір жер ден шығaты нын кел  - 
ті ре ді. 

Aдaмдaрдың бaрлы ғы ның тең екен ді гін, 
бір хaлық тың екін ші хaлықтaн еш aртық шы-
лы ғы жоқ екен ді гін Aнaхaрсис Со лонғa жaзғaн 
хaтындa нaқты мысaлдaрмен дәйек тей ді. Ол эл-
лин дер дің мә де ниеті нің aлғa озып, кей бір мә се-
ле лер бо йын шa сaқтaрдaн көп же тіс тік тер ге жет-
се де сaнaлық дең гейде сaқтaрмен бір дә ре же де 
екен ді гін aйтa ке ліп, грек тер мен вaрвaрлaрдaғы 
aқыл ды лық пен aқымaқтық тың бел гі ле рі бір 
екен ді гін aлғa тaртaды. Осылaйшa, Aнaхaрсис 
шыққaн ұл тынa қaрaмaстaн aдaмдaрдың тең дә-
ре же де болaтынды ғын, aдaмдaрғa олaрдың ұл-
тынa қaрaп бaғa бе ру ге болмaйт ын ды ғын тү сін-
ді ре ді. 

Лу киaн Сaмосaтс кий Aнaхaрсис пен Со-
лон ның aрaсындa болғaн әң гі ме ні «Aнaхaрсис 
не ме се де не ні жaттық ты ру жaйлы» де ген әң гі-
ме сін де бaяндaйды. Бұл әң гі ме де олaр әр ел дің 
өз сaлт-дәс тү рі жaйлы жә не олaрды бө тен ел дің 
aдaмдaры ның қaлaй қaбылдaйт ын ды ғы жaйлы 
сөз ете ді. Со лон Спaртaдaғы Ли кург зaңдaры 
бо йын шa жaсөс пі рім дер ді сaбaп, шы нық ты ру 
жaйлы aйтқaн соң Aнaхaрсис былaй де ді: «Сен 
мүм кін aдaмның өзі не де елі не де қaже ті болмaсa 
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дa екі қо лын кө те ріп тұ рып соқ қы жеуі нің қaлaй 
болaтынды ғын тү сі не тін болaрсың. Мен егер 
қaшaн дa бір Спaртaғa бaрып осы іс тің үс ті-
нен тү сер болсaм, жaсөс пі рім дер ді ұрылaр мен 
тонaушылaр не ме се өз ге де қыл мыс кер лер сияқ-
ты ұрып қорлaғaны үшін хaлық ты тaспен ұрып 
қуaлaйт ын болaрмын. Ме нің ойымшa, ерік кен-
нен өз aзaмaттaрын осындaй күл кі лі жaғдaйдa 
қорлaйт ын мем ле кет томaр дә рі (улы шөп) тaмы-
рынa зә ру» [9, 228 б.]. Бұдaн біз Aнaхaрсис тің 
мем ле кет тің қaндaй жaғдaй болмaсын өз би лі-
гін шек тен тыс пaйдaлaнып, aзaмaттaрғa aртық 
қы сым көр сет уіне қaрсы лы ғын бaйқaймыз. 
Aнaхaрсис үшін тұрпaйы бо лып кө рін ген де-
не ні жaттық ты ру жaйлы тү сін ді ріп бер ген соң, 
Со лон одaн «Әри не, Aнaхaрсис, гимнaстикa 
сaғaн бө тен, скиф әдет-ғұр пынa жaт бо лып кө-
рі нуі мүм кін, сол сияқ ты сен дер де де сен біз дің 

сaбaқтaры мызғa қaтысқaн сияқ ты біз ді кі лер-
дің бі рі қaтыссa біз дер ге, эл лин дер ге тұрпaйы 
кө рі не тін оқу мен үйре ну пән де рі бaр шығaр» 
деп сұрaйды. Aнaхaрсис оғaн күн нің бaтып 
кет ке нін aйт ып әң гі ме ні ер тең жaлғaсты ру ды 
ұсынaды. Осылaйшa, екі ой шыл әрқaйсысы ның 
дү ниетaны мы ның өзі үшін aртық ты ғын тү сі ніп, 
оны өз тү сі ні гі мен қaрaсты руғa болмaйтыны 
жaйлы ой тү йін дей ді. 

Aнaхaрсис тің сaяси-құ қық тық ой-пі кір-
ле рі мен тaнысa оты рып, біз оның екі бір дей 
мә де ниет ті бо йынa сі ңі ріп, мем ле кет пен құ-
қық жaйлы тұ шым ды ойлaр ту дырa біл ген өз 
зaмaны ның озық ойшы лы дә ре же сі не кө те ріл ген 
ғұлaмa екен ді гі не көз жет кі зе міз. Дей тұрсaқ тa, 
Aнaхaрсис тің сaяси-құ қық тық ұстaнымдaрынa 
эл ли низм нің ти гіз ген әсе рін жоққa шығaрa 
aлмaймыз.
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Тікелей демократия 
институтының теориялық 

мәселелері

Бұл мақалада тікелей демократия институтының теориялық 
мәселелеріне талдау жасалынады. Мақаланың мақсаты тікелей 
демократия институтының теориялық-құқықтық маңыздылығын 
көрсету. Тікелей демократия құқықтық мемлекетті құруда аса 
маңызды құндылық болып табылады. Демократияның осы түрінің 
заңнамалық бекітілуі арқылы, халықтың билікке араласуы жүзеге 
асырылады. Мақалада құқықтың талдау, салыстыру және тарихи 
құқықтық әдістері қолданылды.

Түйін сөздер: демократия, мемлекет, құқықтық мемлекет, 
парламент, құқық, құқықтың қайнар көздері, қағидалар.

Mirambaeva G.Zh.

Theoretical problems of direct 
democracy

This article analyses of the theoretical problems of the institute of di-
rect democracy. The aim of the article is to consider the theoretical and 
legal significance of direct democracy. Institute of the direct democracy is 
the most important value in building a constitutional state. By fixing this 
kind of democracy can be implemented democracy. The paper used legal 
methods as analysis, comparison and historical – legal method.

Key words: democracy, government, rule of law, parliamentary law, 
sources of law principles.

Мирамбаева Г.Ж.

Теоретические проблемы  
непосредственной демократии

В данной статье анализируются теоретические проблемы 
института непосредственной демократии, показывается теоретико-
правовая значимость непосредственной демократии. Иснтитут 
непосредственной демократии является важной ценностью в 
становлении правового государства. Путем закрепления этого 
вида демократии могут осуществлять народовластие. Автором 
использованы правовые методы, такие как анализ, сравнение, а 
также историко-правовой метод.

Ключевые слова: демократия, государство, правовое госу-
дарство, парламент, право, источники права, принципы.
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Демократия – адамзат қоғамының басты элементі. Оның 
қалыптасу процесі қоғам тарихының дамуымен бірге ұзақ 
уақытта болды. Демократия ұғымы ғылымда әрқашан әртүрлі 
көзқараста талқыланып келді. Сондықтан, ол туралы сан 
қилы тұжырымдар болғандығы таңқалатын мәселе емес [1, 
5]. Біріншіден, ғалымдар демократияны билікті жүзеге асыру 
әдіс-тәсілдері деп түсіндірсе, екіншілері оны мемлекеттің 
нысаны деп, ал енді ғалымдардың үшінші тобы сыныптық 
сипатына сүйенеді. Төртінші топтағы ғалымдар демократияны 
мемлекеттік билікті жүзеге асыру нысаны деп түсіндіреді. 
Жалпы мағынада демократия «халықтың билігі» деген 
мағынаны білдіреді (ежелгі грек тілінен аударғанда «Demos» 
– халық, «Сratos» – билік). Демократия халықтың билігі, яғни 
халықтың атынан оның мүддесі үшін жүзеге асырылатын билік 
[2, 12]. Алайда, демократия кез келген нақты тарихи сатыда 
– ол тек қана мемлекеттің жария билігін жүзеге асырудың 
институционалды рәсімдеудің ережелері болуымен ғана 
шектелмеген. Өзінің бастапқы өркениетті мәніндегі демократия, 
ол азаматтардың саналы түрде мемлекеттік басқарудың және 
саясаттың толыққанды субъектісі бола тұра мемлекеттік билікті 
ұйымдастыруға, қызмет етуіне қатысуы. Халық билігін жүзеге 
асыру кез келген мемлекетте халықтық биліктің болуымен 
сипатталады. Сонымен, демократия дегеніміз мемлекеттік 
биліктің негізгі қайнар көзі, құқықтар мен бостандықтар, 
еркін өмір сүруге мүмкіндік берілген халық болып табылатын, 
қоғамды саяси ұйымдастырудың нысаны [3, 33]. Аталғандарға 
сүйене отырып демократияның белгілерін қарастырамыз:

– демократия – қоғамның саяси ұйымдастырылуының ны-
саны; 

– демократия мемлекеттік басқаруда қолданылатын әдіс-
тәсілдердің көрінісі болып табылады;

– демократиялық мемлекетте биліктің негізгі қайнар көзі 
халық болып табылады;

– демократиялық қоғамда азаматтар адамның, адамзаттың 
еркін қалыптасуына, дамуына мүмкіндік беретін құқықтар мен 
бостандықтарға ие болады. 

�VIII ғ. ғалымдары адам заңмен тыйым салынбағандардың 
барлығы жасауға құқылы деген. Демократиялық қоғамда адам-
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дар мамандықты, қызмет түрін таңдауға және 
сайлауға, сайлануға құқылы болып келеді [4, 
243]. Халықтың еркін жүзеге асыру нысанына 
қарай ғылымда және конституциялық-құқықтық 
тәжірибе тікелей демократия және өкілді демо-
кратия ажыратылады [5, 176]. 

Тікелей демократия институты, өкілді демо-
кратия институтынан ертерек қалыптасқан және 
ол туралы Гомердің туындыларында да кездеседі. 
Екі антикалық ұлы мемлекеттерде Ежелгі Афи-
на мен Ежелгі Римде – саяси билікті алып 
жүретін звено азаматтық қоғам болатын. Бұл 
жерде азаматтарға заңдарды қабылдауға және 
мемлекеттік басқару органдарының құрамын 
сайлауға мүмкіндік беретін тікелей демократия 
жүйесінің элементтері анық байқалған. Мемле-
кет азаматтарының мемлекет істерін басқаруға 
қатысу мәселелері, сонымен қатар антикалық 
философтарының еңбектерінде де бар. Демо-
крит, Платон, Аристотель еңбектері тікелей де-
мократиямен байланысты. Осылайша, Демокрит 
грек құлиеленушілік демократияны жақтаған. 
Ал, Сократ, азаматтардың белгілі бір топта-
рынан құралатын аристократтардың билігін 
қолдаған. Платон көзқарасы бойынша, демокра-
тия мемлекетті басқарудың тираниямен қатар 
тиімсіз құралы. Аристотель өз еңбектерінде, 
азаматтардың белсенді қызметіне мән берді. 
Аристотельдің пікірінше, еркін азаматтар мем-
лекетің басқару ісіне қатысуға міндетті [6, 14]. 

Сонымен оны мәселелерді зерттеп анықтау 
үшін, алдымен, тікелей демократия ұғымын 
ашып алуымыз қажет. Мұндай ұғымды анықтау 
үшін, бұл институтты өзге институттардан 
ерекшелендіретін белгілерге сүйене отырып 
бастапқы көзқарастарды нақты анықтауды 
қажет етеді. Нақты ұғымның болмауы тікелей 
демократия институтын демократияның өзге 
түрлерінен ажыратуда қиындық тудырады және 
де ол зерттеу жұмыстарының нәтижесіне әсер 
етіп қана қоймай, оның ғылыми құндылығының 
жоғалуына себепкер болады.

Тікелей демократиямен айналысатын ғалым-
дардың көзқарастарын салыстыра отырып 
қарастыру, бірқатар теориялық-әдістемелік 
қоры тындылар жасауға септігін тигізеді.

Тікелей демократияны анықтауда, ғылыми 
қауымның көп қолдау көрсеткен пікір ол профес-
сор В.Ф. Котоктың пікірі бойынша, тікелей демо-
кратия – ол халық бастамашылығы және өзіндік 
қызметі, мемлекеттік шешімдерді жасаудағы 
және қабылдаудағы, халықтың тікелей еркі, 
және ол шешімдерді жүзеге асыруға, халықтық 
қадағалауға тікелей қатысу [7, 3]. 

Бұл анықтаманың мәні халықтың басқаруға 
қатысуымен байланысты тікелей ерік білдіру 
әрекетін қамтиды: біріншіден, халықтың мем-
лекеттік шешімдерді жасауға және қабылдауға 
қатысуға, оларды жүзеге асырып, халықтық 
бақылау қызметін орындау деп көрсетіледі. 
Сонымен қатар, бұл қызметтер өздігінен алын-
бай, мемлекеттік басқарумен бірге қоғамдық 
қызметпен байланысты болады.

Тікелей демократия ұғымына неғұрлым 
кең анықтаманы өзге авторлар да береді. 
Г.В.  Барабашеваның және К.Ф. Шереметтің көз-
қарастары бойынша, тікелей демократия елдегі 
мемлекеттік және қоғамдық өмірдің барлығын 
қамтиды, шаруашылық және әлеуметтік мәдени 
құрылымдағы барлық салаларды және саяси 
жүйенің барлық сатыларын қамтиды [8, 92].

А.Г. Шахназаров тікелей демократия ұғы-
мын, азаматтардың барлығының тікелей 
және нақты ерік білдіруі негізінде шешім 
қабылдайтын тәртіп деп түсіндіреді. Қоғамдық 
өмірдегі тікелей демократияның ең қарапайым 
нысаны – партиялық, кәсіподақтық және ком-
сомолдық жиналыстарды, шаруашылық кәсіп-
орын дарда барлық ұжымның қатысуымен өтетін 
жиналыстарда, колхоздың жалпы жиналысына 
т.б. халықтың қатысып, дауыс беруі. Тікелей 
демократияның ең жоғарғы нысаны референ-
дум болып табылады, яғни мемлекеттің бүкіл 
аумағында немесе оның жекелеген бөліктік 
аумағында өткізілетін бүкілхалықтық дауыс 
беру үрдісі [9, 137].

Көрсетілген авторлардың пікірлерінің бар-
лығына ортақ мәселе, ол тікелей демократия 
әрекет ету шеңберіне тек қана мемлекеттік 
басқаруды қоспай, сонымен қатар қоғамдық 
қызметті де атқарады. Бұл көзқарастар, халықтың 
мемлекеттік басқару қызметіне қатысуымен, 
қоғамдық өмірді басқару қызметіне қатысуды 
ажыратып, негіздеуді қажет етеді. Бұл екі қызмет 
мәні, сипаты, салдары бойынша бір-бірімен 
сәйкес келмейді. Біздің пікірімізше, тікелей де-
мократия бұл халықтың мемлекеттік басқару 
істеріне тікелей өздерінің қатысуы, ал халықтың 
қоғамдық басқаруға қатысуын тек қана шартты 
түрде қарастырған дұрыс.

«Тікелей басқаруға қатысу», «тікелей халық 
билігі» терминдері нақтылануды қажет етеді. 
Профессор И.Е. Фарбердің пікірінше, «Тікелей 
демократия барысында халық тікелей, ешқандай 
өкілдерсіз, қоғамды басқару мәселелерін 
шешеді. Мұндай халықтың тікелей еркін білдіру 
нысандарына мысал ретінде мемлекеттік билік 
органдарының сайлауы, референдум, жалпы 
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жиналыс, және т.б. атауымызға болады». Бас-
қаша айтқанда, И.Е. Фарбер бойынша, тікелей 
демократияның белгісі болып, халықтың 
қаты суына кедергі келтіретін қандай да бір 
құралдардың болмауы. Бұл жағдайда халық, 
тікелей демократия нысанын қолдану барысын-
да халық ешқандай кедергісіз өз еркін жүзеге 
асыруға мүмкіндігі болады [10, 119].

Ең алдымен тікелей демократия – 
демократияның жекелеген түрлерінің бірі болып 
табылады. Сондықтан да, бұл институт жал-
пы демократияның дамуына, заңдылықтарына, 
маңызды белгілеріне бағынады. Оның өкілдік 
демократиямен ортақ белгілері де бар. Сонымен 
қатар, тікелей демократия өкілдік демократия-
дан өзіндік ерекшеліктерімен спецификалық 
белгілерімен ажыратылады. Бұларды бірыңғай 
ұғым ретінде қабылдауға болмайды, бұл тек 
теориялық емес, сонымен қатар тәжірибелік 
сипаттағы қателіктерге әкеп соқтырады. 
Аталғандардан, тікелей демократия ұғымын 
анықтап алу үшін ең алдымен, демократияның 
жалпы ұғымының мәнін ашып, екіншіден, 
тікелей демократияны өкілді демократия инс-
титутынан ажыратып қарастыру қажет. Бұл 
шарттарды орындамайынша, нақты тікелей 
демократияның мәнін, оның қоғам өмірінде ала-
тын ролін анықтау мүмкін емес.

Демократия биліктің қызметімен тікелей 
байланысты ұғым. Нақты мағынада, демокра-
тия қоғамда халықтың билігін жүзеге асыруын 
не болмаса билікті жүзеге асыруға қатысуын 
білдіреді. Мемлекеттік – ұйымдастырылған қо-
ғам да демократия бірінші кезекте, мемлекеттік 
билікті жүзеге асыру мен қолдануды білдіреді, 
ал нақтырақ айтсақ, халықты мемлекеттік бас-
қаруға тарту дегенді білдіреді. Әлбетте, тек 
халықпен билікті толығымен жүзеге асыру тә-
жі рибелік тұрғыда мүмкін емес, себебі, ха лық 
мемлекеттің барлық мәселелері жөнінде толық 
хабардар болмауымен байланысты құқық-
тық мәдениеті жетіспейді. Дегенмен де, ха-
лық билікті жүзеге асыру үшін өз өкілдеріне 
беруі мүмкін. Соған қарамастан, қоғамды мем-
лекеттік басқару мәселелері жартылай неме-
се толығымен халықтың өзіне берілуі қажет. 
Мұндай мәселелердің шеңбері кеңейген сайын 
басқаруды демократияландыру мүмкіндіктері де 
арта түседі.

Тікелей демократия субъектісі туралы 
мәселені шешуге тоқталатын болсақ, өкілді де-
мократия кезінде халықтың өзі басқарушылық 
процеске қатыспайды, тек, оның атынан билікті 
уәкілетті халық органдары жүзеге асырады. 

Сондықтан, тікелей демократия кезінде халық 
басқару қызметінің жанама субектісі ретінде 
анықталады. Халықты биліктік қызметтің тек 
қорытынды мәніндегі субъектісі ғана деп атауға 
болады. Ал ағымдағы барлық басқарушылық 
жұмыстарды, көбінесе халықтың сенімін ақта-
майтын өкілді сенім білдірілген адамдар тобы 
жүзеге асырады. Ал тікелей демократия кезінде 
өзгеше жағдай орын алады. Бұл жерде халық 
басқарушылық қызметті жүзеге асыра отырып, 
тікелей субъект болып табылады. Бұл жер-
де тікелей демократияның құндылығы сонда, 
қоғамның өзі тікелей басқаруға толығымен 
немесе бір бөлігі болса да өз үлесін қосу 
мүмкіндігінде.

Тікелей демократияның субъектілік мәсе-
лесі нақты нысанға байланысты әр түрлі бо-
лып келеді. Сондықтан ол бірыңғай емес, бір 
жағдайларда, елдің бүкіл сайлау корпусы жөнін-
де мәселе қойылса (Президентті сайлау кезінде 
немесе Қазақстан Республикасының Парламент 
мәжілісінің құрамын сайлау кезінде) немесе 
жекелеген аумақтарда (Қазақстандағы масли-
хаттар сайлауы кезінде, ал енді бір жағдайда, 
ауылдық және жергілікті қалалық деңгейде 
(жергілікті өзін-өзі басқару қызмет еткен 
жағдайда), ал төртінші жағдайда, қоғамдық 
бір лестік мүшелерінің құрамы туралы мәселе 
қозғалған кезде (қоғамдық бірлестіктерді бас-
қару ісіне қатыстырған жағдайда және т.б.). 
Аталған халықтың субъектілігі нысанының 
әрқайсысының мәртебесі басқа нысандардан 
ерекшеленеді және бұл ерекшелік заңнамалық 
деңгейде бекітілген.

Нақты азамат, адам, индивидум көрсетілген 
тікелей демократияның халықтың субъектілігінің 
көрсетілген нысанында жойылып кетпейді. Ол 
өзінің жеке даралығын қандайда бір қызметтің 
нұсқасын таңдай отырып өзінің позициясын 
жүзеге асыра алады. Ал бірлескен ұжымдық 
талқылау кезінде және шешім қабылдау кезінде 
талқылаудың өзге субъектілерінің көзқарасына 
ықпал ету мүмкіндігіне ие болады. Осылайша, 
заңи күші әрбір жеке азаматтың ерік білдіре 
отырып, барлығының еркінің жиынтығы ны-
санында болады. Барлық азаматтар еркінің 
қоры тыныдысы қойылған мәселенің түпкілікті 
шешімі болып табылады. Яғни, жалпы 
шешім бар лық жекелеген азаматтардың жеке 
мүдделерінің жүйеленген қорытындысы болып 
табылады.

Тікелей демократияға жалпы сипаттама беру 
барысында, онда қабылданған шешімдердің 
міндетті немесе міндетті болмауы белгісіне 
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тікелей байланысты. Тікелей демократияның 
аталған белгісіне сүйене отырып, кейбір автор-
лар тікелей демократияны императивтік нысан-
ға және консультативтік сипаттағы нысанға 
бөліп қарастырады, ал өзгелері – императивтік 
және кеңесу институты деп бөледі. Бұл көзқа-
рас тардың бірқатар терминологиялық ерекше-
ліктеріне қарамастан ұқсас, мәні бойынша 
дұрыс ұғымдар. Сондықтан барлығына белгілі 
тікелей демократияның императивті және кон-
сультативтік нысандарын басшылықққа алып 
зерттеу, бірқатар теориялық нәтижелі қоры-
тындылар жасауға көмектеседі. Бұл нысандар 
тікелей демократияны неғұрлым терең түсінуге 
көмектеседі [11, 12].

Тікелей демократияның императивтік ныса-
нынының белгілеріне көбінесе референдумды 
жатқызамыз. 1995 ж. 15 қарашадағы «Республи-
калық референдум туралы» Конституциялық 
заңға сәйкес, Республикалық референдум – 
Қазақстан Республиксының Конституциясының, 
конституциялық заңдарының, заңдарының және 
мемлекет өмірінің өзге де неғұрлым маңызды 
мәселелеріне арналған шешімдердің жобала-
ры бойынша бүкілхалықтық дауыс беру [12]. 
Анықтамаға сәйкес, референдум барысында, 
халық заң қабылдайды (соның ішінде Конститу-
цияны) және де мемлекет өмірінің аса маңызды 
мәселелері бойынша шешім қабылдайды. Ре-
ферендум қорытындысы басқа жақтың бекітуін 
талап етпейтін, жоғарғы заңи күшке ие, 
барлығымен орындалуға жататын түпкілікті 
шешім болып табылады.

Императивтік нысанға, сонымен қатар мем-
лекет басшысымен, Парламент мәжілісі де-
путаттарын, маслихат депутаттарын сайлауы 
жатады: бұл жерде егер де заң талаптары сақ-
тала отырып өткізілген сайлау болса, сайлау 

кор пусының қорытындысы міндетті сипатқа ие 
болады.

Ал, тікелей демократияның консультативтік 
нысанына тоқталатын болсақ, оған халықтың 
қатыстырылуымен заң жобасын немесе өзге де 
нормативтік құқықтық актілерді талқылауы, 
бас қарудың жекелеген мәселелерін талқылау 
жөнінде қызметкерлердің жиналысын жатқы-
замыз. Көрсетілген тікелей демократияның ныса-
нындағы халықтың еркі міндетті сипатқа ие бол-
майды, керісінше, ұсыныстық сипатқа ие болады.

Сонымен, жоғарыда аталғандарды қоры-
тындылай келе, тікелей демократия деп төмен-
дегі демократия белгілеріне сәйкес келетін де-
мократияны айтамыз:

– тікелей демократия, мемлекетті және қо-
ғамды басқаруда халық тікелей ешқандай ор ган -
ның немесе құрылымның араласуынсыз қатысады;

– тікелей демократия басқарушылық қыз-
мет тің әр түрлі нысанында көрініс табады (дау-
ыс беру, талқылау, шешім қабылдау), бұл нысан-
дар барлық қоғамның немесе мемлекеттің және 
қоғамның барлық қатысушыларына міндетті 
болатын императивтік және міндетті болмайтын 
ұсыныстық сипатта болады;

– тікелей демократия заңмен көрсетілген 
мемлекеттің және қоғамның шеңберінде ғана 
таратылады және нақты мәселелердің тізбесін 
қамтиды.

Аталған белгілерге сүйене отырып біздің 
пікірімізше, тікелей демократия институтына 
мы нандай анықтама берген жөн. Тікелей де-
мократия – демократияның бір нысаны ретінде 
халықтың мемлекет және қоғам өмірінің басқа-
ру істеріне ешқандай органдардың немесе 
құрылымның араласуынсыз, заңмен көзделген 
негіздер және нақты мәселелер бойынша тікелей 
өз еріктерін білдіру нысаны. 
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Алибеков С.Т.

25 лет таможенной службе 
суверенного Казахстана

В статье рассматриваются вопросы становления таможенной 
службы. Таможенная сфера (таможенная политика и таможенное дело) 
относится к числу реальных сфер и рычагов, оказывающих влияние 
на развитие государства, также влияющих на интеграционные и 
глобализационные процессы. Данная категория стала использоваться 
в отрасли казахстанского таможенного права, также – в различных 
аспектах была затронута в исследованиях разных областей научных 
знаний как казахстанских, так и зарубежных ученых. Как известно, 
таможенная политика выступает как составная часть внутренней 
и внешней политики, имеет законодательно определенные цели, 
и в основном экономического содержания. Таможенное же дело 
представляет своего рода средство (инструментарий) достижения 
целей этой политики с тенденциями на упрощение процедур и 
таможенного администрирования. В этом качестве мы рассматриваем 
их в структуре таможенной сферы, они же могут выступить при 
определенных условиях в качестве элементов таможенной системы 
в целом. 

Ключевые слова: история таможенной службы, таможенная 
сфера, таможенная политика, таможенное дело, таможенный союз.

Alibekov S.N.

25 years of the customs service 
of the sovereign Kazakhstan

The article deals with the formation of the customs service. Customs 
sphere (customs policy and customs business) is one of the real areas and 
levers that influence the development of the state, it should also affect 
the integration and globalization processes. This category was used in the 
industry of Kazakhstan’s customs law, and – in various aspects has been 
affected in studies of different areas of scientific knowledge both Kazakh 
and foreign scientists. As is known, the customs policy acts as an integral 
part of domestic and foreign policy, legislation has defined objectives and 
mainly economic content. Custom same thing is a kind of means (tools) to 
achieve the objectives of this policy, with the trends on the simplification 
of procedures and customs administration. As such, we consider them in 
custom sphere structure, they can also act under certain conditions as ele-
ments customs system.

Key words: history of customs service, customs area, customs policy, 
customs, customs union.

Алибеков С.Т.

Егеменді Қазақстанның кеден 
қызметіне 25 жыл

Мақалада кеден қызметінің қалыптасуының мәселесі қаралған. 
Кеден саласы (кеден саясаты және кеден ісі) мемлекеттің дамуына әсер 
ететін нақты бағыттар мен тетіктерінің қатарына жатады, сондай-ақ, 
интеграциялық және ғаламдастыру үдерістеріне әсер етуі тиіс. Бұл 
санатты Қазақстанның кедендік құқық саласында пайдаланылатын 
болған, сонымен қатар, әртүрлі аспектілерде қазақстандық 
және шетелдік ғалымдармен түрлі ғылыми білім салаларындағы 
зерттеулерінде қарастырылған. Белгілі болғандай, кеден саясаты 
ішкі және сыртқы саясаттың ажырамас бөлігі ретінде әрекет етеді, 
негізінен экономикалық мазмұндағы заңнамалық айқындалған 
міндеттері бар. Кеден ісі рәсімдер мен кедендік әкімшілендіруді 
жеңілдететін тенденциялар мен осы саясаттағы мақсаттарға жету 
үшін амалдар түрін (құралдар) береді. Бұл қатынаста біз оларды 
кеден саласының құрылымы ретінде қарастырамыз, яғни олар белгілі 
бір жағдайларда тұтастай кеден жүйесінің элементтері ретінде 
әрекет етуі мүмкін.

Түйін сөздер: кеден қызметінің тарихы, кеден саласы, кеден 
саясаты, кеден ісі, кеден одағы.
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Создание таможенной системы и образование таможенной 
сферы Казахстана, как известно, связывается с обретением су-
веренитета и объявлением независимости. В течение 1990 года, 
еще в рамках бывшего СССР, в союзных и автономных респу-
бликах принимались декларации о государственном сувере-
нитете, в которых рушились монополии Центра и «…провоз-
глашались экономическая и политическая самостоятельность 
вплоть до создания своей армии, таможенной системы» [1, 
с.  143].

В частности, Декларация о государственном суверените-
те Казахской Советской Социалистической Республики от 25 
октября 1990 года провозглашала статус суверенного госу-
дарства; охрану, защиту и укрепление национальной государ-
ственности; неделимость и неприкосновенность территории; 
верховенство, самостоятельность и полноту государственной 
власти; право образовывать финансово-кредитную, налоговую 
и союзно-республиканскую таможенную системы; а также – 
самостоятельность решения вопросов внешнеэкономической 
деятельности [2].

Позже, в Конституционном законе Республики Казахстан 
«О государственной независимости Республики Казахстан» от 
16 декабря 1991 года закрепляется право на организацию ре-
спубликанской таможенной системы. Начало же системе самих 
таможенных органов положил Указ Президента Казахстана от 
12 декабря 1991 года «Об образовании Таможенного комитета 
Республики Казахстан» [3]. 

С 1992 года в Казахстане применялись в основном нетариф-
ные меры регулирования, тарифные меры носили достаточно 
условный характер. Законом «О таможенном тарифе и пошли-
не» от 24 декабря 1991 года предусматривался Таможенно-
тарифный совет, призванный разрабатывать предложения об 
основных направлениях таможенно-тарифной политики, уста-
новлении, отмене или изменении таможенных пошлин и но-
менклатуры таможенного тарифа. Указанным Законом впервые 
устанавливалось, что ввозимые на таможенную территорию и 
вывозимые с единой таможенной территории Республики Ка-
захстан товары и иные предметы подлежат обложению тамо-
женной пошлиной. По содержанию этот Закон можно назвать 

25 ЛЕТ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЕ СУВЕРЕННОГО 

КАЗАХСТАНА
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также первым в таможенной сфере документом, 
отвечающим международным правилам и стан-
дартам, однако, к сожалению, он не стал актом 
прямого действия [4]. 

Дело в том, что таможенная служба была 
еще не готова к такому уровню функционирова-
ния, не сформировались и не обозначились пол-
ностью функции таможни, другие нормативные 
правовые акты не соответствовали подходам и 
алгоритму таможенного администрирования. 

В период распада СССР и первые годы о 
модели становления Казахстана как суверенно-
го государства особо речь не могла идти, остро 
стоял вопрос выживания в новых условиях. 

Конституция 1993 года определяла консти-
туционные основы Республики Казахстан как 
демократического, светского и унитарного го-
сударства. В 1994 году Президент Казахстана 
Н.А.  Назарбаев отмечал, что «концептуальная 
модель развития Казахстана предусматривает 
создание общества открытого типа, демократи-
ческого, миролюбивого государства…» [5]. 

Конституция 1995 года также констатирует 
утверждение Казахстана как демократическо-
го, светского, правового и социального госу-
дарства. Тем самым, с правовой точки зрения 
моделирование государства и развития нашей 
страны получило политические, экономиче-
ские и правовые рамки. Казахстану придется 
наполнять содержание этих характеристик го-
сударства ускоренными темпами, поскольку 
речь идет о его месте и роли в условиях глоба-
лизации.

Можно предположить, что в результа-
те внешнего воздействия глобализации будут 
устра няться все помехи на внутреннем уровне 
стран, включая правовое отражение всех сфер 
жизнедеятельности государства, общества и че-
ловека. Правовая система Казахстан предусма-
тривает приоритет международных договоров, 
ратифицированных государством над ее закона-
ми, которые могут действовать непосредствен-
но, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения тре-
буется издание закона. 

Прошедшие 25 лет показывают значитель-
ные изменения законодательства Казахстана под 
влиянием корректировки в условиях последова-
тельно «кризиса – переходного периода – основ 
рыночной экономики». Интеграция на постсо-
ветском пространстве (СНГ, ЕАЭС) явление 
важное и как раз подходящее для определения 
готовности к последствиям более глобального 
масштаба.

Актуальной остается проблема взаимодей-
ствия правовых систем, однако, конечно речь 
не идет о замене таких систем, сколько о заим-
ствовании правовых норм, институтов. В прин-
ципе, возникающая критика несовершенства за-
конодательства на тот или иной период времени 
в регулировании отношений и происходящих 
процессов, на наш взгляд, не совсем верна, по-
скольку сложности возникают уже в плоскости 
правоприменения и конкретного исполнения. 

Складывающаяся таможенная система в Ка-
захстане имеет соответствующее законодатель-
ство и таможенную службу. Все эти годы, по 
сути, в государстве занимались «подтягивани-
ем» таможенного регулирования до выполнения 
положений конструкции заимствованного зако-
нодательства (Закон «О таможенном тарифе и 
пошлине», Закон «О таможенном деле», единый 
Таможенный кодекс), т.е из модельных законов. 
Важнейшим вопросом, как показывает теория и 
практика, в таможенной сфере остается рассмо-
трение по восходящей линии семантики понятий 
«таможенное дело», «таможенная политика», 
«таможня», «таможенная сфера», «таможенная 
система» в их определениях и соотношении. В 
научной литературе в обобщенном виде понятию 
«таможня» дают следующее определение, – это 
социально-экономический институт государства 
для контроля за трансграничными потоками то-
варов, транспортных средств, физических лиц. 
Обращаем внимание на акцент контроля.

Правильным представляется определение 
«таможни» в широком смысле, данное Н.М. Бли-
новым: «…часть глобальной и государственной 
инфраструктуры, глобальный элемент междуна-
родной координации и межрегионального регу-
лирования; равноправный член клуба междуна-
родных экономических институтов» [4. с. 33].

Из содержания указанных определений про-
сматривается предназначение (направления дея-
тельности) таможни: 

– регулирование ввоза-вывоза товаров, пра-
во применения законов в этой области;

– содействие формированию оптимальных 
условий взаимосвязи и взаимодействия нацио-
нальной экономики с мировым хозяйством;

– защита национальных экономических ин-
тересов, основных отраслей производства;

– защита потребителей товаров;
– проведение внешнеторговой политики, на-

целенной на укрепление позиций экспортеров;
Тем самым, таможня несет основную на-

грузку по государственному регулированию 
внешнеэкономической деятельности средствами 
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таможенного регулирования (администрирова-
ния), выступающей существенным элементом 
механизма регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности, важнейшей структурной со-
ставной частью национальной бюджетно-фи-
нансовой системы и инструментом реализации 
внешнеэкономической стратегии и защиты на-
циональных экономических интересов, а также 
– экономической политики, основные направле-
ния которой «... регулируют всю совокупность 
внешнеэкономической деятельности: междуна-
родное перемещение товаров и услуг…» [5].

В рамках своих задач таможня должна 
осуществлять контрольную (в т.ч. экономиче-
скую), правоохранительную, оперативно-тех-
нологическую деятельность, наряду с фискаль-
ной, в соответствии с политикой государства 
в этой сфере, формирующей функциональное 
пространство для таможенных органов, в ко-
тором определена структура правил всех видов 
деятельности и коммуникации, обеспечиваю-
щие их реализацию. 

Таможня в целом, к сожалению, не воспри-
нимается как активная, динамичная система, 
каковой должна фактически являться. Для раз-
решения этой проблемы и необходимо исполь-
зование системного подхода, системного анали-
за таможенной сферы. Важным в связи с этим 
представляется необходимость разработки Кон-
цепции таможенной системы Республики Казах-
стан. Таможенное законодательство последних 
лет развивается все более динамично, однако 
проблемными остаются механизмы реализации 
целей таможенной политики, статута таможен-
ных органов в системе государственной службы. 
Кроме того, таможенные органы остаются един-
ственными правоохранительными органами, не 
имеющими специального Закона о них. 

Таможенное дело, – по последнему Тамо-
женному кодексу СССР от 26 марта 1991 года, 
– представляло собой порядок перемещения че-
рез таможенную границу СССР товаров и иных 
предметов, таможенное обложение, оформле-
ние, контроль и другие средства проведения в 
жизнь таможенной политики [6]. Ключевые бло-
ки «таможенного дела» в дальнейшем сохрани-
лись, получив несколько большее содержание.

Рекомендательный закон «Согласованные 
принципы регулирования таможенного дела в 
государствах-участниках Межпарламентской 
Ассамблеи стран СНГ» (1993 года) гласит, что 
таможенное дело включает в себя националь-
ную политику, порядок перемещения товаров 
и транспортных средств, таможенные платежи, 

таможенное оформление, таможенный контроль 
и другие средства проведения этой политики в 
жизнь [7]. 

По Указу Президента Казахстана, имеющего 
силу Закона, «О таможенном деле в Республи-
ке Казахстан», таможенное дело образуют по-
рядок и условия перемещения через таможен-
ную границу Республики Казахстан товаров и 
транспортных средств, взимания таможенных 
платежей и налогов, таможенного оформления, 
таможенный контроль и другие средства осу-
ществления таможенной политики, а также ор-
ганизационно-правовые основы деятельности 
таможенных органов Республики Казахстан.

Впоследствии, в связи с внесением измене-
ний и дополнений в Указ Президента, последний 
стал Законом о таможенном деле, однако содер-
жание понятия «таможенное дело» не менялось.

В Таможенный кодекс Казахстана от 5 
апреля 2003 года была внесена некоторая кор-
ректировка: таможенное дело в Республике 
Казахстан включает в себя порядок и условия 
перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Республики Казах-
стан, таможенного оформления и таможенного 
контроля, применения таможенных режимов, 
взимания таможенных платежей и налогов, ве-
дения борьбы с правонарушениями в сфере та-
моженного дела и другие средства реализации 
таможенной политики, основанные на власт-
ных отношениях между государством и лица-
ми, осуществляющими внешнеэкономическую 
и иную деятельность. 

В Таможенном кодексе таможенного союза 
(2010) на первый план выступило таможенное 
регулирование, которое в Казахстане признали 
одновременно таможенным делом (Кодекс о та-
моженном деле (2010).

Определенный интерес может вызвать функ-
циональное предназначение понятия «таможен-
ная политика». При разработке таможенного 
законодательства в рамках Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) предлагались содержа-
тельные определения, которые представляют на-
учно-практическое значение, в частности, – это 
осуществляемая государством система экономи-
ческих и административных мер, таможенных 
правил и процедур, регулирующих движения 
товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и 
трудовых ресурсов на внутренний и внешний 
рынок в интересах защиты и развития нацио-
нальной экономики, наполнения государствен-
ного бюджета, укрепления мирохозяйственных 
связей.
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25 лет таможенной службе суверенного Казахстана

Стоит констатировать, что в настоящее вре-
мя в таможенном законодательстве таможенную 
политику не выделяют, однако, по нашему мне-
нию, ее присутствие есть в функциях, задачах и 
каждом применении мер тарифного и нетариф-
ного регулирования таможенной службой.

Еще раз подчеркнем, что исследования, 
проводимые в нашей стране и касающиеся та-
моженных проблем, в основном затрагивают 
отдельные стороны таможенной деятельности, 
что, однако, не умаляет их значения. Необходи-
мо продолжать правовые, экономические, соци-
ологические, политические, исторические и др. 
направления исследований с целями раскрытия 
сущности проблемы и последующей реализа-
ции в практике. Кроме того, таможенная сфера 
претерпевает изменения в своем содержании, 
растет международно-правовое сотрудниче-
ство, корректируется таможенная политика, 
дополняется структура таможенных органов, 
совершенствуется инструментарий таможен-

ного дела, – все это способствует потребности 
объединения знаний таможенной, внешнеэко-
номической и иной смежной деятельности в 
государстве. 

Спектр исследований в государствах пост-
советского пространства, и в большей степени 
в России, более широк, в то же время работы в 
основном отражают лишь общие вопросы тамо-
женной политики либо организацию таможен-
ного дела с конкретным инструментарием, что, 
однако, немаловажно для последующего си-
стемного подхода и дальнейших исследований. 

Таможенная система должна совпадать с та-
моженной сферой, однако, если сфера ограничи-
вает область государственного управления, то 
система демонстрирует ее относительно более 
динамичное состояние. Таможенная система по 
иерархии входит и является составной частью 
социальной системы, характеризуется наличием 
системообразующего фактора, подсистем и эле-
ментов. 
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Некоторые вопросы  
совершенствования  

законодательства  
о государственной  

молодeжной политике  
в Республике Казахстан

Данная статья посвящена проблемам правового статуса молодежи. 
Здесь также раскрываются правовые основы государственной 
молодежной политики Республики Казахстан, выделяются этапы 
становления законодательства в сфере государственной моло-
дежной политики. Авторами проведен научный анализ действую-
щего законодательства Казахстана. Также вырабатываются рекомен-
дации, направленные на совершенствование действующего 
законодательства. 

Ключевые слова: молодежь, закон, государственная молодежная 
политика, законодательство, правовой статус молодежи, волон-
терская деятельность. 
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Some questions of perfection of 
legislation about a public youth 

policy in Republic of Kazakhstan

This article is sanctified to the problems of legal status of young peo-
ple. Here legal frameworks of public youth policy of Republic of Kazakh-
stan open up also. In the article the stages of becoming of legislation are 
distinguished in the field of public youth policy. Authors are conduct the 
scientific analysis of current legislation of Kazakhstan. The recommenda-
tions sent to perfection of current legislation are also produced. 

Key words: young people, law, public youth policy, legislation, legal 
status of young people, a volunteer.
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Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жастар  

саясаты туралы заңдарды 
жетілдірудің кейбір мәселелері

Аталған мақала жастардың құқықтық мәртебесі мәселелеріне 
арналған. Мұнда, сонымен қатар, Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жастар саясатының құқықтық негіздері қарастырылып 
анықталады. Мақалада мемлекеттік жастар саясаты саласындағы 
заңнаманың қалыптасу сатылары ерекшеленіп көрсетіледі. Мақала 
авторларымен қазіргі қолданыстағы заңдарға ғылыми сараптама 
жүргізілген. Сонымен қатар әрекет етіп отырған заңнамаларды 
жетілдіруге бағытталған ұсыныстар жасақталған. 

Түйін сөздер: жастар, заң, мемлекеттік жастар саясаты, 
заңнамалар, жастардың құқықтық мәртебесі, волонтерлық қызмет.
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Гражданское общество есть общество, где все социальные 
группы должны быть самостоятельными, свободными и от-
ветственными. Все эти качества стали более всего проявляться 
во втором тысячелетии. В структуре гражданского общества 
молодежь выступает наиболее активной составляющей. Мо-
лодежь – это особая социально-возрастная группа, которая ус-
ваивает важные функции, такие как образовательные, профес-
сиональные, культурные и др. Молодежь отличается не только 
возрастом, но и своим социальным статусом в обществе. Мо-
лодежью считается группа, находящаяся на этапе жизни между 
детством и периодом взросления. Молодежь является объектом 
молодежной политики и государственных программ. В Казах-
стане действует Закон «О государственной молодежной по-
литике». Согласно данному закону, молодежь – это граждане 
Республики  Казахстан в возрасте от четырнадцати до двадцати 
девяти лет. 

Выделим особенности молодежи. Молодежь быстрее вос-
принимает все новейшие информационные и материальные 
достижения, научные открытия. Молодежь смело занимает ме-
ста взрослого населения, устраняет немодные, консервативные 
взгляды, представления, видоизменяет ценностные установки. 
Молодежь выбирает разные жизненные стратегии. Среди ка-
захстанской молодежи можно выделить определенные проти-
воречия: 

– высокообразованная молодежь и безграмотная молодежь; 
– стремление к самореализации и полное бездействие; 
– молодежные субкультуры и контркультуры;
– культ спорта и алкоголизм и наркомания; 
– обеспеченная молодежь и бедная молодежь. 
Молодежь формирует личностную систему иерархий цен-

ностей, выбирая приоритеты из ряда альтернатив, при этом 
опираясь и на традиционные и современные ценности, необхо-
димые им для достижения жизненного успеха. 

 Испанский культуролог Х. Ортега-и-Гассет подчеркивал 
значение принципа индивидуализма. Он полагал, что новое 
поколение не просто горстка неповторимых личностей, не сте-
чение обстоятельств, где собрались случайные индивиды-ро-
весники, а это качественно новая действенная «живительная» 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ  
КАЗАХСТАН
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сила, без которой общественно-исторический 
процесс не может развиваться. Мыслитель счи-
тал, что необходимо воспитывать поколения 
неординарных, активных личностей, готовых к 
позитивным изменениям, нацеленных на вос-
приятие непохожего, нового. Молодое поко-
ление не должно жить только устоявшимися 
стереотипами, классическими ориентирами в 
деятельности оно должно привносить «нечто» 
новое, индивидуальное, личностное.

Таким образом, именно молодежь лучше 
всего приспособлена к внедрению инновацион-
ных проектов и технологий в различных сферах 
жизнедеятельности. Молодежь нацелена на по-
лучение новых знаний и внедрение в жизнь но-
вых идей. Молодежь мобильна и полна сил для 
строительства своей жизни. Эти качества отли-
чают казахстанскую молодежь. Именно поэтому 
молодежь сегодня воспринимается как главный 
стратегический ресурс нашей страны. Приведем 
слова Президента РК о молодежи. «Я обраща-
юсь к нашей молодежи. Вы – воплощение всех 
наших надежд на будущее. Все что делается 
нами сегодня, – делается для вас. Большинству 
из вас столько же лет, сколько и нашему неза-
висимому Казахстану. А к 2050 году вы уже зре-
лые граждане, принявшие участие в исполнении 
этой программы. Дальнейший путь страны опре-
делять вам. Вы воспитаны в условиях независи-
мости – того, чего не было у нас. Ваше новое 
независимое мышление – это фактор, который 
поведет страну к новым целям, кажущимся нам 
сегодня далекими и недосягаемыми» [1].

Приведем количественные показатели о мо-
лодежи в РК. Так, по данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной экономики, 
всего молодежи в РК 4,3 млн. человек. Из них 
2,2 млн занятой молодежи; 105,5 – безработной 
молодежи; 1,8 млн. – учащейся молодежи [2]. 

На сегодняшний день в структуре моло дежи 
Казахстана наиболее многочисленной является 
старшая группа в возрасте 24-28 лет. По данным 
государственного Комитета по статистике, мо-
лодежь мужского пола по республике составля-
ет 50,3%, женского ‒ 49,7%. 

Изучение результатов национального до-
клада «Молодежь Казахстана – 2015» позволя-
ет заключить, что молодежь Казахстан активно 
участвует в обще ственно-политической жизни, 
имеет высокую электоральную культуру. Отме-
тим, что по результатам опроса можно сделать 
вывод о том, что большая часть молодежи обе-
спокоена ре лигиозной обстановкой в стране, 
проявляет настороженность по отношению к 

радикаль ным религиозным течениям. При этом 
пода вляющее большинство молодежи проявля-
ет терпимое отношение к представителям раз-
личных конфессий. Учитывая современную си-
туацию, необходимо пропагандировать среди 
подрастающего поколения принципы светского 
государства и воспитывать в рам ках традици-
онных ценностей казахстанского общества. Не-
обходимо на опережение вести эффектив ную 
работу по предотвращению терроризма и экс-
тремизма, разработать новые технологии работы 
в интернет-пространстве в соответ ствии с совре-
менными вызовами и тенденци ями. Полагаем, 
что государственным органам следует уделять 
повышенное внимание решению социальных 
про блем всех категорий молодежи: получения 
образования, трудоустройства, безработицы, 
жилищных проблем, досуга и др. [2].

Отметим, что в переломные моменты суще-
ствования социума именно молодежь оказывает-
ся самой незащищённой категорией населения, 
которая находится в своеобразном ценностном и 
духовном вакууме.

Именно поэтому молодежь подвержена вли-
янию различных негативных идей. Приведем 
слова известного ученого К. Манхейна. Так, он 
отмечает следующее: «Проникновение в обще-
ство извне заставляет молодежь симпатизиро-
вать динамичным социальным движениям, ко-
торые вызывают недовольство существующим 
положениям вещей по совершенно иным причи-
нам. У молодежи еще нет закрепленных законом 
интересов, ни экономических, ни ценностных, 
имеющихся у большинства взрослых людей. 
Этим объясняется тот факт, что в юности мно-
гие действуют как ревностные революционеры 
и реформаторы, а позднее, получив постоянную 
работу и обзаведясь семьей, переходят в оборо-
ну и выступают за сохранение statusquo» [3]. 

С целью защиты молодежи, а также в связи 
с нестабильностью молодежи как социальной 
группы необходима четко выверенная государ-
ственная молодежная политика. 

Обратимся к законодательству о молодеж-
ной политике. В Республике Казахстан 28 июня 
1991 года был принят первый закон в сфере мо-
лодежной политики – «О государственной моло-
дежной политике в Казахской ССР» [4]. 

Данный закон не отражал общественные по-
требности. Многие нормы этого закона остава-
лись формальными, реально не выполнимыми. 
Именно поэтому требовалось определить кон-
цептуально идеи новой молодежной политики. 
Поэтому в 1999 году была принята новая Кон-
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цепция государственной молодежной политики. 
В ней были заложены основные подходы дея-
тельности государственных органов, направлен-
ные на повышение социального статуса и эко-
номического положения молодёжи страны. На 
основе данной концепции 7 июля 2004 года был 
принят Закон «О государственной молодежной 
политике в Республике Казахстан» [5]. 

Общественные отношения быстро меняются. 
Соответственно меняются направления государ-
ственной молодежной политики. Именно поэто-
му в феврале 2013 года была принята следую-
щая Концепция государственной молодежной 
политики «Казахстан 2020: путь в будущее» [6]. 
Данная концепция определила основные векто-
ры развития молодежной политики в стране. В 
связи с принятием данной Концепции 9 февраля 
2015 года был принят новый, ныне действую-
щий Закон Республики Казахстан «О государ-
ственной молодежной политике» [7]. Данный 
закон направлен на стимулирование участия мо-
лодежи в развитии страны. Законо дательно за-
креплено вовлечение молодежи в деятельность 
молодежных организаций, кон сультативно-
совещательных органов и орга нов молодежного 
самоуправления в системе образования и в тру-
довых коллективах. Опре делены компетенции и 
ответственность адми нистраторов бюджетных 
программ, затраги вающих интересы и потреб-
ности молодежи. Приоритетные направления 
молодёжной по литики интегрированы в ряд го-
сударственных и отраслевых программ. В стра-
тегических планах семи центральных государ-
ственных органов включены 19 индикаторов и 
показате лей работы с молодежью. 

Реализация государственной молодежной по-
литики позволила Казахстану занять вы сокие по-
зиции в международных рейтингах, в частности 
по Индексу благополучия моло дежи и глобаль-
ному Индексу развития моло дежи. Казахстан 
в 2015 году занял 37 место по уровню развития 
человеческого капитала 2015 года (Human Capital 
Inde� 2015). Респу блика продемонстрировала вы-
сокие резуль таты по показателям образования: 
уровень грамотности молодежи (33 место), доля 
насе ления со школьным образованием (10), доля 
выбывших из школы (6). Отмечено динамич ное 
продвижение Казахстана за 2 года по по казателям 
качества системы образования (+ 9 позиций). 

Необходимо отметить, что Казахстан стре-
мится к интеграции и сотрудничеству в реали-
зации молодежной политики. Именно поэтому 
РК подписала ряд международных договоров в 
сфере молодежной политики в рамках СНГ. 

На сегодняшний день государственная мо-
лодежная политика в Республике Казахстан ре-
гулируется следующими нормативными право-
выми актами: 

1. Закон Республики Казахстан от 9 февраля 
2015 года «О государственной молодежной по-
литике»; 

2. Закон Республики Казахстан от 16 февра-
ля 2012 года «О воинской службе и статусе во-
еннослужащих»;

3. Закон Республики Казахстан от 3 июля 
2014 года «О физической культуре и спорте»;

4. Закон Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О занятости населения» (частично 
утратил силу);

5. Закон Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «Об образовании».

Обратимся к понятию правового статуса мо-
лодежи. В Республике Казахстан правовой ста-
тус и понятие молодежь закреплено в п.3. ст. 1 
Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2015 
года «О государственной молодежной полити-
ке». Здесь под молодежью понимаются граж-
дане Республики Казахстан от четырнадцати до 
двадцати девяти лет [9]. Таким образом, в законе 
нет деления молодежи на группы с учетом эко-
номического, психического, эмоционально и ду-
ховного развития молодежи. 

На наш взгляд необходимо разделить и 
закрепить в п. 3 ст. 1 Закона Республики Ка-
захстан от 9 февраля 2015 года «О государ-
ственной молодежной политике» следующие 
группы: 

1-я группа – 14-17 лет. Это молодежь, об-
учающаяся в дневных общеобразовательных 
школах, специализированных школах, школах-
интернатах и других приравненных к ним уч-
реждениях. Данная группа наиболее подвержена 
влиянию извне, эмоционально и психологически 
неустойчива, не имеет устоявшихся жизненных 
ценностей и ориентиров. 

2-я группа – 18-23 года. Это молодежь, обу-
чающаяся в организациях высшего и средне-спе-
циального образования. Данная группа наиболее 
социально-активная, но в тоже время «неста-
бильна» в политическом и экономическом отно-
шениях. 

3-я группа – 24-29 лет. Это молодежь, осу-
ществляющая трудовую деятельность, либо по-
лучающая профессиональное послевузовское 
образование. 

На наш взгляд, данное ранжирование по-
зволит более эффективно реализовывать госу-
дарственную молодежную политику учитывая 
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экономическое, психологическое, духовное 
и эмоциональное развитие молодежи каждой 
группы. 

Также предлагаем следующие дополнения в 
действующее законодательство о молодежной 
политики. 

1. В Законе Республики Казахстан от 9 фев-
раля 2015 года «О государственной молодежной 
политике» нет четкого стратегического при-
оритета в решение проблем молодежи. На наш 
взгляд, необходимо расширить и внести кон-
кретные цели и задачи в главу 3. «Механизмы 
формирования и реализации государственной 
молодежной политики». 

2. Необходимо пересмотреть сам принцип 
реализации молодежной политики, молодежь 
должна быть не объектом деятельности, она сама 
должна активно участвовать в реализации Зако-
на – быть субъектом. В связи с этим необходимо 
расширить и дополнить статью 20. «Республи-
канский и региональный форумы молодежи». 
Необходимо расширить круг полномочий дан-
ных консультативно-совещательных органов. 

3. В Законе Республики Казахстан от 9 фев-
раля 2015 года «О государственной молодежной 
политике» отсутствуют адекватные механизмы 
включения самой молодежи в решение социаль-
ных проблем в сфере труда и занятости и т.д. В 
связи с этим полагаем необходимым ввести в за-
кон меры стимулирования участия молодежи в 
решении социальных проблем. 

4. Полагаем необходимым совершенство-
вать нормативную основу деятельности Моло-
дежных Ресурсных Центров. На сегодняшний 
день деятельность МРЦ регулируется Типовым 
положением о МРЦ от 27 апреля 2015 года. В 
этом акте не определены механизмы взаимодей-
ствия МРЦ с государственными и местными ис-
полнительными органами, а также между собой. 
Таким образом, получается, что у них нет еди-
ного направления работы и механизма взаимо-
действия, осуществляя свою деятельность под 
руководством территориальных подразделений 
уполномоченного органа.

5. Необходимо расширить круг субъектов 
молодежной политики и законодательно закре-
пить в качестве субъектов молодежной полити-

ки ино странцев и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории Республики 
Казахстан, оралманов и этнических казахов, чле-
нов их семей, прибывающих в Казахстан на за-
конных основаниях в преде лах соответствую-
щих возрастных критериев. 

6. Предлагаем закрепить правовой статус во-
лонтера и дополнить статью 29. «Волонтерская 
деятельность молодежи», следующими пунктами: 

–  «Волонтерская деятельность осуществля-
ется на принципах: гласности, законности, до-
бровольности, безвозмездности.

– Лицом, осуществляющим волонтерскую 
деятельность, может стать гражданин РК, до-
стигший 18 лет, после регистрации в терри-
ториальном подразделении уполномоченного 
органа. Лица, не достигшие данного возраста, 
вправе заниматься волонтерской деятельнос-
тью с письменного согласия родителей, опеку-
на, попечителя;

– Лицо, осуществляющее волонтерскую 
деятельность, обязано: осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с законами и иными 
нормативно-правовыми актами Республики Ка-
захстан; не нарушать права и законные интересы 
граждан; выполнять требования и ограничения 
уполномоченного органа; не разглашать сведе-
ния, полученные в процессе осуществления во-
лонтерской деятельности; не ставить перед со-
бой цель получения выгоды за осуществление 
волонтерской деятельности; отчитываться по 
итогам своей работы в территориальные подраз-
деления уполномоченного органа.

– Лицо, осуществляющее волонтерскую 
деятельность вправе: в любое время прекратить 
занятие волонтерской деятельностью; участво-
вать в мероприятиях в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики; получать 
вознаграждения, премии, государственные на-
грады, благодарственные письма за добросо-
вестное осуществление волонтерской деятель-
ности».

Полагаем, что государственным органам 
следует уделять повышенное внимание реше-
нию социальных про блем всех категорий моло-
дежи: получения образования, трудоустройства, 
безработицы, жилищных проблем, досуга и др.
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Институты гражданского  
общества в системе  

социального контроля 

В статье рассматриваются роль и значение институтов 
гражданского общества в системе общественного контроля. Важное 
значение придается вопросам соотношения общественного контроля 
и государственного контроля. Гражданский контроль представлен 
как независимый от государства законодательно определенный 
демократический механизм в системе социального контроля, 
при котором институты гражданского общества через органы 
представительной власти или непосредственно осуществляют 
воздействие на политику и практику государственных органов власти.

Ключевые слова: право, институт, контроль, гражданское 
общество, общественный контроль, государственный контроль.

Taitorina B.A.

Civil society institutions in the 
system of social control

The article discusses the role and importance of civil society institu-
tions in the system of social control. Great importance is attached on the 
relation of social control and state control. Civilian control is represented 
as an independent state by law certain democratic mechanism in the sys-
tem of social control, in which the institutions of civil society through rep-
resentative bodies or directly carried out on the impact of policies and 
practices of state authorities.

Key words: law, institution, control, civil society, social control, state 
control.

Тайторина Б.А. 

Әлеуметтік бақылау 
жүйесіндегі азаматтық қоғам 

институттары

Мақалада әлеуметтік бақылау жүйесіндегі азаматтық қоғам 
институттарының рөлі мен маңыздылығын талқыланады. Қоғамдық 
бақылау мен мемлекеттік бақылаудағы ара-қатынас мәселелеріне 
аса мән берілген. Азаматтық бақылау мемлекеттен тәуелсіз занды 
белгіленген әлеуметтік бақылау жуйесінде демократиялық механизмі 
ретінде көрсетілген, осы ретте азаматтық қоғам институты өкілетті 
органдар арқылы тікелей және жанама турде саясатқа және 
мемлекетік билік органдарының тәжірибесіне әсері көрсетілген. 

Түйін сөздер: заң, институт, бақылау, азаматтық қоғам, қоғамдық 
бақылау, мемлекеттік бақылау.
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Общественный контроль в современном государстве «яв-
ляется воплощением важнейшей формы конструктивной соци-
альной активности, которая находит свое выражение через спе-
циальный публично-властный механизм, характеризующийся 
самоорганизацией населения (особой формой деятельности 
гражданского общества) и государственной политикой по ре-
ализации контрольной функции управления, на основе сочета-
ния интересов общества и государства» [1, с. 5]. Еще Дэвид Ис-
тон определил гражданское общество как фильтр требований и 
поддержки общества к политической системе [2, с. 5]. П.Д.  Ба-
ренбойм пришел к заключению о том, что развитое граждан-
ское общество является важнейшей предпосылкой построения 
правового государства и его равноправным партнёром [3, с. 5].

Общественные отношения, возникающие в связи с реа-
лизацией конституционного права человека и гражданина на 
объединение, а так же гарантирования государством свободы 
деятельности общественных объединений, стали предметом 
правового регулирования законов Республики Казахстан от 
31.05.1996 № 3-1 «Об общественных объединениях» и «О  по-
литических партиях». Общественными объединениями в Ре-
спублике Казахстан признаются политические партии, профес-
сиональные союзы и другие объединения граждан, созданные 
на добровольной основе для достижения ими общих целей, 
не противоречащих законодательству. Политической партией 
признается добровольное объединение граждан Республики 
Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различ-
ных социальных групп, в целях представления их интересов в 
представительных и исполнительных органах государственной 
власти, местного самоуправления и участия в их формирова-
нии. Роль объединений граждан в реализации общественного 
контроля трудно переоценить. Следует отметить активную по-
зицию народно-демократической партии «Нур Отан», провоз-
гласившей эффективность общественного контроля своей глав-
ной миссией и завоевавшей популярность в широких массах. 
Общественные приемные партии открыты для граждан во всех 
регионах страны. Существует обоснованное реальной практи-
кой мнение, что популярность и действенность контрольной 
деятельности партии «Нур Отан» в настоящее время на поря-
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док выше многих правоохранительных органов 
[4, с. 338].

Своеобразие казахстанской национальной 
правовой системы проявляется в порядке созда-
ния и функционирования в составе Парламента 
определенных структур (например, Обществен-
ной палаты). Одним из основных звеньев взаи-
мосвязи государства и институтов гражданского 
общества является деятельность национально-
культурных объединений и Ассамблеи народа 
Казахстана, созданной в 1995 году и ставшей 
одним из институтов гармонизации межнацио-
нальных отношений. Ассамблея народа Казах-
стана осуществляет выработку на основе оценки 
событий и прогнозов политической ситуации в 
стране практических рекомендаций, обеспечи-
вающих консолидацию общества, содействует 
сохранению межнационального согласия и по-
литической стабильности в государстве. 

Актуализация проблемы активизации уси-
лий общества и государственных органов, при-
званных и обязанных не только развивать дан-
ный вид социального контроля (именуемого в 
литературе демократическим, гражданским, на-
родовластным, общественным), но и повышать 
его роль в управлении государством, обоснован-
на необходимостью формирования надеж ных 
институциональных и других гарантий, обеспе-
чивающих выражение в управленческих реше-
ниях воли народа, эффективный контроль снизу 
над представительными органами. 

Важное значение приобретают вопросы со-
отношения общественного контроля и контро-
ля, осуществляемого органами исполнительной 
власти, поскольку аппарат государственного 
управления представляет собой наиболее развет-
вленную структуру, действующую повсеместно 
и вездесуще, а создание необходимых матери-
альных, организационных и иных условий (в 
той мере, в какой они зависят от государства) 
реализации прав и свобод – сфера деятельности 
исполнительной власти. «Общество в целом, все 
его страты, общественные формирования, этни-
ческие и социальные общности, граждане могут 
и должны глубоко осознать и усвоить консти-
туционные устои и нормы, признать насущную 
необходимость руководствоваться ими, защи-
щать их и обеспечивать постоянный контроль 
за их соблюдением всеми государственными 
структурами» [5, c. 179]. В данном русле в раз-
личных нормативно-правовых актах новейшего 
законодательства получили нормативное закре-
пление институты общественного контроля. Со-
гласно статье 196 Трудового Кодекса Республи-

ки Казахстан государственная инспекция труда 
осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими государственными органами 
надзора и контроля, с представителями работни-
ков, общественными объединениями, другими 
организациями.

Заслуживает внимания первый опыт созда-
ния Общественного комитета по борьбе с кор-
рупцией – как одно из обеспечительных средств 
реализации Указа Президента Республики Ка-
захстан от 16 апреля 2005 года №1550 «О мерах 
по усилению борьбы с коррупцией, усилению 
дисциплины и порядка в деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц». Анали-
тические проекты, осуществляемые структура-
ми гражданского общества, позволяют оценить 
реальное состояние коррупции в отдельных ре-
гионах и сферах страны [6, c. 179]. 

Постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 16 сентября 2005 года №924 
утверждены Правила образования областных 
(городов республиканского значения, столицы) 
наблюдательных комиссий – в рамках реализа-
ций норм Уголовно-исполнительного кодекса 
и Закона Республики Казахстан «Об органах 
юстиции» – для оказания содействия лицам, 
содержащимся в местах лишения свободы в 
осуществлении их прав и законных интересов. 
Рекомендательно-консультативной функцией 
наделен общественный совет по контролю за де-
ятельностью полиции. Актуальными проблема-
ми в сфере строительства обусловлено создание 
постов общественного контроля за строящимися 
объектами. 

Общественный контроль за деятельностью 
государственных ор ганов может быть кон-
структивно реализован путем апел лирования к 
судебной власти, о чем свидетельствует прак-
тика обращения в судебные органы на основа-
нии нарушений, например, выборного законо-
дательства. Важное значение для обеспечения 
эффективности государственного и обществен-
ного контроля имеют средства массовой ин-
формации, использование информационно-
телекоммуникационных технологий, которые 
объективируют интересы народа, придают ди-
намизм работе государственных органов, напо-
миная об актуальных потребностях общества, 
наполняя их деятельность жизненностью в со-
ответствии с современными требованиями. По 
способу реализации общественный контроль в 
мировой практике проявляется в таких видах, 
как референдум, отчеты государственных ор-
ганов о своей деятельности перед гражданами, 
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обращения граждан в органы государственной 
власти (с жалобами, критикой, предложениями, 
обжалованием в суд неправомерных действий 
государственных органов и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан), реализация ком-
плекса политических и личных прав и свобод, в 
том числе создавать общественные объединения 
и организации, способствующие развитию по-
литической активности и организации граждан-
ского контроля, гражданские инициативы, акты 
гражданского неповиновения. 

Как ценнейшее достижение политико-право-
вой мысли Нового времени концепция граж-
данского общества не теряет своей ценности и 
привлекательности и в настоящее время. Одним 
из институтов гражданского общества является 
местное самоуправление – это особый институт 
гражданского общества, связующее звено между 
ним и государством, наиболее близкий к госу-
дарству институт. 

Правозащитные организации являются ин-
ститутом гражданского общества, зародившим-
ся еще в недрах тоталитарного государства в 
виде диссидентского движения [7, c. 17]. 

Идеальной моделью взаимодействия граж-
данского общества и государства является аб-
солютное равенство ее сторон («сильное госу-
дарство – сильное гражданское общество»), при 
котором действует принцип паритета. В истори-
ческом плане равновесие является достаточно 
условным, как правило, создается и поддержи-
вается, искусственно. И как следствие – ни од-
ной стране или цивилизации не удалось постро-

ить идеальной модели в завершенной форме [8, 
c.  25]. 

В философской литературе представляет ин-
терес мнение, что «одним из основных факторов, 
послуживших причиной всё ещё недостаточной 
институционализации структур гражданского 
общества в отечественном социуме, выступает 
такое средство социального подкупа, как обще-
ственная стабильность, … в пользу которой де-
лается сегодня безапелляционный выбор, пусть 
и в ущерб собственно гражданской активности 
и институтам гражданского общества, которые 
остаются пока практически в рудиментарном со-
стоянии, и, самое главное – практически не вос-
требованы на сегодняшний момент ни массовым 
сознанием, ни массовой психологией наших со-
отечественников [9, c. 31].

Смысл взаимодействия институтов государ-
ства и гражданского общества заключается пре-
жде всего в построении системы действенного 
общественного контроля за публичной властью 
и системы защиты конституционных прав и 
свобод граждан; формировании и развитии на 
основе институтов гражданского общества ме-
ханизмов и форм общественного самоуправле-
ния, общественной самоорганизации граждан, 
повышение правовой культуры населения; обе-
спечении юридической ответственности всех 
участников общественно-политических, эконо-
мических и социальных процессов в государ-
стве; разработке и внедрении механизмов учета 
общественного мнения при выработке решений 
органами публичной власти [10, c. 498].
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Защита политических прав 
граждан РК на проведение 

мирных собраний, митингов 
и демонстраций, шествий и 

пикетирований

Недостатков и огрехов в действующем законодательстве Рес-
публики Казахстан предостаточно и эти поспешно и, мягко говоря, 
необдуманно принятые «по заказу, сверху» законы часто приводят к 
противодействиям между властью и народом. 

Общественно-политические волеизъявления граждан для 
политической системы управления страны, кажется, являются «чудо-
вищным злом». Проводятся такие политические акции граждан 
Республики Казахстан по одинаковым правилам, то есть регулируются 
подзаконными актами ограничительно-запретительного характера. 

Полагаем, что политические права казахстанских граждан по 
проведению митингов, шествий, демонстраций и мирных собраний 
не могут быть ограничены и Конституция РК должна соответствовать 
нормам международного права.

Ключевые слова: политические права, мирное собрание граждан, 
митинг, шествие, пикет, демонстрация, международное право, рати-
фикация. 

Tazhmagambet A.S.,  
Kopbayev D.Z.

Rotection of political rights of 
citizens Republik of Kazakhstan 

to hold meetings and rallies, 
demjnstratijns, marches and 

pikets

Disadvantages and flows in the current legislation of the Republic of 
Kazakhstan is enough and these guickly and mildly lightly taken «by the 
order from the top», laws are often leading to interference between govern-
ment and the people. 

The socio-political will of the citizens to the political system, it seems 
«a monstrous evil». The forms of political action of the citizens of the Re-
public of Kazakhstan are carried out by the same rules, that is governed by 
regulations of limited characters. 

Political rights Kazakhstan citizens for holding meeting, marches, 
demonstrations and peaceful assemblies can’t be limited and should be 
consistens with international law.

Key words: political rights, peaceful citizen meeting, meeting, march-
es, pickets, demonstrations, international law, ratification.

Тажмағамбет А.С.,  
Копбаев Д.З.

Қазақстан Республикасы 
азаматтарының бейбіт  

жиналыстар, митингілер,  
шерулер, пикет және  

демонстрациялар 
ұйымдастыру мен өткізу 

тәртібі саяси құқықтарын 
қорғау

Ойланбай, «жоғарының тапсырысы бойынша» аяқасты қабыл-
данған Қазақстан Республикасы заң нормалары билік пен халық 
арасындағы наразылыққа әкеліп соқтыруда.

Демократиялық өрлеу заманында да қазақстандық билік ха-
лықтың өз ойын білдірудегі бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикет және демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу 
тәртібіне кедергі жасап, әдептегі қатаң тәртіп пен құлдырау биліктің 
айла-тәсілдерін қолдану арқылы шектеу қоюмен әлек болып отыр. 
Халықтың бұл саяси-қоғамдық еркіндігі билік үшін «қауіпті құбыжық» 
болып көрініп отыр. 

Біздің тұжырымымыз Қазақстан Республикасы Конституциясы 
нормаларын халықаралық құқық деңгейіне сәйкестендіруге, 
азаматтардың бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикет және 
демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу тәртібіне оңтайлы ықпал 
жасау.

Түйін сөздер: саяси құқық, бейбіт жиналыстар, митинг, шеру-
лер, пикет, демонстрация, халықаралық құқық, мойындау (рати-
фикациялау).
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Статья 32 Конституции Республики Казахстан от 30 авгу-
ста 1995 года гарантирует свободу мирного собрания и гласит: 
«Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия 
собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование. Пользование этим правом может 
ограничиваться законом в интересах государственной безопас-
ности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав 
и свобод других лиц» [1]. 

Содержание данной конституционной статьи соответствует 
положениям международных договоров: ч. 1 ст. 20 Всеобщей 
декларации прав человека ООН [2], ст. 21 Международного 
пакта о гражданских и политических правах [3]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 мар-
та 1995 года №2126 «О порядке организации и проведения мир-
ных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в 
Республике Казахстан» [4], публичное мероприятие – откры-
тая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо 
в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по 
инициативе граждан, политических партий, общественных и 
религиозных объединений Республики Казахстан.

Закон устанавливает, что собрание – это совместное при-
сутствие граждан в специально отведенном или приспособлен-
ном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 
общественно значимых вопросов.

Митингом является массовое присутствие граждан в опре-
деленном месте для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера.

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее опре-
деленному маршруту в целях привлечения внимания к каким-
либо проблемам.

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования зву-
коусиливающих технических средств путем размещения у 
пикетируемого объекта одного или более граждан, исполь-
зующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной 
агитации. 

ЗАЩИТА  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

ГРАЖДАН РК  
НА ПРОВЕДЕНИЕ  

МИРНЫХ СОБРАНИЙ, 
МИТИНГОВ И  

ДЕМОНСТРАЦИЙ,  
ШЕСТВИЙ И 

ПИКЕТИРОВАНИЙ
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Демонстрация – организованное публичное 
выражение общественных настроений группой 
граждан с использованием во время передвиже-
ния плакатов, транспарантов и иных средств на-
глядной агитации.

Цель такого мероприятия – свободное вы-
ражение и формирование мнений, а также вы-
движение требований по различным вопросам 
правовой, политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни общества и вопро-
сам внешней политики страны.

Закон предусматривает уведомительный 
порядок проведения публичных мероприятий, 
поэтому форма проведения мероприятия имеет 
большое значение для обеспечения обществен-
ной безопасности, безопасности его участников 
и иных лиц.

Помимо этого, статья 10 Закона предусма-
тривает, что «местные представительные органы 
могут дополнительно регламентировать порядок 
проведения собраний, митингов, шествий, пике-
тов и демонстраций с учетом местных условий и 
в соответствии с требованиями настоящего За-
кона». 

В дополнение к вышесказанному статья 39 
Конституции РК также устанавливает: «Права 
и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только законами и лишь в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты консти-
туционного строя, охраны общественного по-
рядка, прав и свобод человека, здоровья и нрав-
ственности населения…» [1]. 

Противоречия конституционной нормы 
привели к тому, что мирное собрание в форме 
демонстрации, митинга, пикета теряет всякий 
смысл, поскольку обычно такие акции выраже-
ния общественных интересов, в том числе и про-
теста, направлены на привлечение общественно-
го внимания, на выражение своего отношения к 
каким-либо решениям власти, государственных 
органов или действиям, каким-либо процессам 
именно перед зданиями тех органов или офиса-
ми тех организаций, которые эти решения приня-
ли или действия осуществили, а представитель-
ные органы под регламентацией поняли только 
определение мест для проведения собраний где-
нибудь на окраинах населенных пунктов…. 

Организатором публичного мероприятия 
могут быть один или несколько граждан РК 
(организатором демонстраций, шествий и пи-
кетирований – гражданин Республики Казах-
стан, достигший возраста 18 лет, митингов и со-
браний – 16 лет), политические партии, другие 
общественные объединения и религиозные объ-

единения, их региональные отделения и иные 
структурные подразделения, взявшие на себя 
обязательство по организации и проведению пу-
бличного мероприятия.

Формы проведения политических акций 
гражданами Республики Казахстан осуществля-
ются по одинаковым правилам. Они достаточно 
жёсткие и их правоприменение делает практи-
чески невозможным проведение спонтанных 
акций, связанных с выражением протеста или 
иных общественных проявлений в связи с собы-
тиями, вызывающими экстренную обществен-
ную реакцию, некоторыми подзаконными акта-
ми ограничительно-запретительного характера.

К подзаконным актам ограничительного 
характера, регулирующим свободу мирных со-
браний в Казахстане, относятся: Приказ Гене-
рального прокурора Республики Казахстан от 
20.05.2016 г. «Об административной и уголов-
ной ответственности за участие в несанкцио-
нированных митингах», Приказ Министерства 
внутренних дел РК от 31.12.1993 г. «Об органи-
зации работы органов внутренних дел по связи 
с общественными объединениями»; Приказ Ми-
нистерства внутренних дел РК от 06.12.2000  г. 
«Об утверждении Правил об организации рабо-
ты подразделений органов внутренних дел по 
обеспечению охраны общественного порядка и 
безопасности граждан при проведении меропри-
ятий общественными объединениями на ули-
цах и в других общественных местах»; Приказ 
Министра внутренних дел РК от 05.07.2002 г. 
«Об утверждении Правил патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел Республики Ка-
захстан по обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности»; решение маслихата 
города Астаны от 02.05.2002 г. «О дополнитель-
ном регламентировании порядка и мест прове-
дения мирных собраний, митингов и пикетов» и 
решение �VII сессии маслихата города Алматы 
от 29.07.2005 г. «Некоторые вопросы рациональ-
ного использования объектов городской инфра-
структуры».

Кроме того, Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях (статья 
373) и Уголовный кодекс (статья 334) содержат 
санкции за нарушение законодательства о по-
рядке организации и проведения мирных собра-
ний, митингов, шествий, пикетов и демонстра-
ций от штрафов и административного ареста на 
срок до 15 суток и до лишения свободы на срок 
до одного года. 

Недостатков и огрехов в действующем зако-
нодательстве предостаточно и эти поспешно и, 
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мягко говоря, необдуманно принятые «по заказу 
с верху» законы часто приводят к противодей-
ствиям между властью и народом. 

Надо отметить особо из анализа действую-
щего законодательства, что перечень необходи-
мых мероприятий для изменения ситуации до-
статочно полно изложен в Национальном плане 
действий в области прав человека в Республике 
Казахстан на 2009 – 2012 г.г. Эта строчка в двад-
цатилетней истории развития правовой системы 
радует и обнадёживает и требует дальнейшей 
модернизации [5].

Что касается стратегических рекомендаций 
этой сферы правоотношений, полагаем, что 
государственные органы исполнительной вла-
сти, надзорные и законодательные озаботятся 
наличием в действующем законодательстве и 
правоприменительной практике несоответствий 
Конституции Республики Казахстан, междуна-
родным стандартам и договорам, ратифициро-
ванным Республикой Казахстан. 

Даже в свете демократических преобразо-
ваний казахстанская власть не может отойти от 
шаблонной тоталитарно жесткой системы по 
проведению мирных собраний, демонстраций, 
акции и пикетов граждан. Эти общественно-по-
литические волеизъявления граждан для поли-
тической системы управления страны, кажет-
ся, являются «чудовищным злом». Но мировая 
практика проведения таких политических акций 
показывает иное. По защите своих политиче-
ских, социально-экономических и трудовых 
прав граждане цивилизованных демократиче-
ских стран мирно собираются и проводят акты 
протестов против антиконституционных, анти-
народных решений властных структур, требуя 
отменить незаконный акт. Можно привести 
множество таких акции: акции протеста желез-
нодорожников в Германий, забастовка работни-
ков аэропортов Франции, Португалии, Испании 
и т.д. И ни в какой стране мира против демон-
странтов не применяется огнестрельное оружие, 
кроме спецсредств. 

В 2011 году в городе Жанаозен была акция 
протеста такого крупного масштаба, когда не-
фтяники организовали забастовку в защиту 
своих трудовых прав. Власть не была готова к 
такому развороту событий. По разгону демон-
странтов властью была применена карательная 
мера и полиция открыла огонь по демонстран-
там. По официальным данным, погибли 14 че-
ловек, несколько десятков участников акции 
по обвинительному приговору суда были осуж-
дены. Однако, по настоящее время не были ис-

следованы конкретные требования нефтяников, 
обстоятельства событий и по ним не была дана 
правовая оценка.

В результате принятия Закона РК «О земле» 
от 20 июня 2003 г. [6] было положено начало 
процессу отступления от ряда рыночных и соци-
альных принципов в земельно-правовом регули-
ровании. 

Этот основополагающий нормативно-пра-
вовой акт не устраняет недостатки, отступле-
ния, а по ряду позиций, наоборот, еще более 
ухудшил прежние параметры правового регу-
лирования. К сожалению, становление земель-
ного права не всегда было последовательным, 
поступательным.

В последние дни апреля 2016 года в Казах-
стане также прошла волна протестов против 
изменений в земельный Кодекс. В некоторых 
городах страны (Атырау, Актобе, Кызылорда и 
Семей) люди вышли на улицы, требуя не предо-
ставлять землю в аренду иностранцам.

По оценкам обозревателей, в каждом из го-
родов в митингах приняли участие от 1000 до 
2000 человек, что является очень редким явле-
нием для страны, где преследуют за публичную 
критику государственной политики.

Прокуроры городов Атырау и Семей предос-
терегли граждан от участия в несанкциониро-
ванных митингах.

Активисты же заявляют, что полиция уже 
задерживала участников прошедших протестов. 
21.05.2016 г. только в г. Алматы было задержано 
более 50 активистов и представителей СМИ.

Правозащитник из Актобе Ольга Климонова, 
которая снимала демонстрацию на видео, тоже 
была вызвана в полицейский участок без предъ-
явления ей повестки или иного процессуального 
документа.

«Это просто устрашение людей, – говорит 
она, – чтобы больше никто не приходил и ничего 
не говорил против».

Такие акты также были планированы по все-
му Казахстану на 21 мая 2016 года. Но благодаря 
благоразумию общества и своевременного вме-
шательства Главы государства эти негативное 
противостояние общества и власти разрешено 
конструктивно.

Основной проблемой введения изменений 
в Земельный Кодекс являлась политика пра-
вительства о форсировании по установлению 
частной собственности на землю собственникам 
граждан и ее аренды иностранным гражданам. 
Закон РК об изменениях в Земельный Кодекс 
должен был вступить в силу 1 июля. И тогда же 
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начнутся аукционы, на которых планируется 
продать 1,7 млн. гектаров земли [7].

В итоге была создана Правительственная ко-
миссия по земельной реформе, которая состояла 
из пяти региональных рабочих групп. На повест-
ку дня комиссии была вынесена судьба земли и 
народа, поэтому народ напрямую участвовал в 
дискуссии. Власть умела слушать и разговари-
вать с народом.

18 августа Глава государства Н. Назарбаев  
провел совещание об итогах социально-эко-
номического развития страны и деятельности 
Комиссии по земельной реформе. В ходе меро-

приятия были обсуждены итоги работы комис-
сии по земельной реформе и принято решение о 
продлении моратория на поправки в земельное 
законодательство на 5 лет. 

Полагаю, что инициаторами совершенство-
вания законодательства и правоприменительной 
практики в области обеспечения конституци-
онного права граждан на свободу мирных со-
браний должны быть не только Национальные 
правозащитные институты вкупе с неправитель-
ственными организациями. Надзорному органу 
просто необходимо включаться в полной мере в 
такую работу.
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К вопросу об истории  
становления понятия  

«правовой статус ребенка»

В статье проводится анализ истории становления понятия 
«правовой статус ребенка», анализируется специфика права ребенка 
в обычном праве казахов, исследуются причины тесной взаимосвязи 
прав ребенка именно с правами матери, а не отца. Обращено внимание 
на международную регламентацию правового статуса ребенка.
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Revisiting the history of a 
definition «legal status of a child»

The article analyzes history of a definition «legal status of a child», 
specific features of children rights in Kazakh common law, reasons of con-
tiguity of children rights associated with mother’s rights. The article calls 
attention to international regulation of children legal status as well.
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 «Баланың құқықтық 
мәртебесі» түсінігінің 

қалыптасу тарихы туралы 
мәселе

Берілген мақалада «баланың құқықтық мәртебесі» түсінігінің 
қалыптасу тарихына, қазақтардың қарапайым құқығындағы бала 
құқығының ерекшелігіне, бала құқығының әке құқығымен емес, 
дәл ана құқығымен арақатынасына талдау жасалынады. Баланың 
құқықтық мәртебесін халықаралық регламенттеуге назар аударылған.

Түйін сөздер: бала, құқықтық мәртебе, халықаралық құқықтық 
реттеу, ұлттық құқық, бала құқығын қорғау тетігі.
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В теории государства и права термин «правовой статус» 
является ключевым в вопросах определения отражения кру-
га прав и обязанностей физического и юридического лица в 
действующем и международном праве. Вместе с тем, в самой 
теории права нет единых подходов к содержанию данного 
термина.

Действительно, нет единого понимания составных право-
вого статуса. Некоторый анализ воззрений российских ученых 
был проведен в учебнике А.Н. Головистиковой и Ю.А. Дмитри-
ева: «Многие авторы отождествляют правовой статус с права-
ми, свободами и обязанностями субъекта, другие считают его 
более широким понятием. Так, А.А. Безуглов, Е.А. Лукашева, 
С.А. Солдатов определяют конституционно-правовой статус 
человека и гражданина как систему прав, свобод и обязанно-
стей личности, закрепленных Конституцией РФ. Некоторые 
ученые включают в структуру правового статуса гражданство, 
общую правоспособность, гарантии, законные интересы, юри-
дическую ответственность и др.» [1].

Вместе с тем, в конце ХХ века в правовой науке появился 
новый термин «правовой статус ребенка». История возникно-
вения данного термина тоже неоднозначна, так как изначально 
рассматривалась в совокупности с понятием правового стату-
са женщины. Эта особенность объяснялась точкой зрения, что 
ребенок неотделим от матери в силу психологических, физи-
ческих и иных факторов. Вместе с тем, данная позиция сложи-
лась не сразу и далеко не везде мать могла решить судьбу своих 
детей. В большинстве стран мира дети были подчинены воли 
отца – главы семейства. Как произошла трансформация мыс-
ли человеческой от мужского к женскому началу, это на наш 
взгляд, влияние феминизации, с одной стороны, а с другой – 
показатель изменения нравственности, отношения к семье, по-
казатель изменений в самом институте семьи. 

Однако обратимся к истории. 
Ряд современных ученых, проводя анализ становления дан-

ного понятия, ссылались на древнеримское законодательство. 
Так, Капитонова указывает на то, что «основы правового ста-
туса граждан закладывались уже в таких древнейших государ-
ствах, как античные Греция и Рим», и там «Дети в древнейших 

К ВОПРОСУ  
ОБ ИСТОРИИ  

СТАНОВЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ 

СТАТУС РЕБЕНКА»
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государствах расценивались исключительно 
как принадлежность главы семьи и наделялись 
единственной обязанностью по вниманию его 
повелениям» [2, c. 97]. 

Если обратиться к обычному праву казахов, 
то и здесь есть много схожего. В понимании 
ряда российских ученых, исследовавших быт и 
обычаи казахов, дававших различные описания 
института брака, встречаются различные пози-
ции – от резко отрицательных до объяснитель-
ных и в какой-то мере оправдательных.

Так, например, Н.Н. Малышева в своей рабо-
те «Положение киргизской женщины по обыч-
ному семейному праву киргизов (по адату) 1904 
года» описывала семью: «Все права в семье при-
надлежат мужу, отцу. Киргизские женщины не 
имеют почти никаких прав и состоят в полном 
подчинении и распоряжении мужчин. Женщина 
не имеет возможности помешать исполнению 
воли мужа в делах, касающихся даже судьбы 
ее детей (выдачи замуж дочери, женитьбы сы-
новей); все решает муж. Согласна она или нет, 
все равно – ее протест не изменил дела. Одним 
словом, у женщин при личных отношениях с му-
жем прав нет, есть только масса обязанностей». 
[3, c. 554]

Тогда как Изразцов Н. в работе «Семейные 
союзы» отмечает, что «Власть родителей не-
ограниченна и простирается даже на жизнь де-
тей. Конечно, в здравом уме никто не решиться 
убить свое дитя, разве только нечаянно, но как 
бы то ни было, детоубийца не преследуется ни 
в каком случае и дает ответ одному Богу. Ро-
дители считаются естественными защитниками 
своих детей. Отец ищет за обиду малолетних и 
за убийство детей. Замужних дочерей защищает 
муж, а от мужа – отец» [3, c. 520]. 

Исследуя и зная обычное право казахов, мы 
согласимся с тем, что в нем дети были нераз-
рывно связаны с семьей. А семья как таковая ас-
социировалась с ее главой – отцом, его родом. 
Если женщина покидала семью при разводе или 
овдовев, то дети оставались в семье мужа. Не-
обходимость того, чтобы ребенок идентифи-
цировался с родом отца в казахском обществе, 
очень высока и, в первую очередь, объясняется 
необходимостью генетической чистоты. Кроме 
того, менталитет казахов автоматически ассо-
циировал значимость и статус человека от его 
принадлежности тому или иному роду, при этом 
принадлежность определялась только по отцу. 
В основе возникновения института аменгер-
ства также лежал интерес детей, необходимость 
их оставления в роду по мужской линии. Дети, 

ушедшие с матерью, считались, практически, 
подкидышами и их положение существенно усу-
гублялось при повторном браке матери. 

Род матери, конечно, имел значение, но вто-
ростепенное.

И эта картина прослеживается у всех наро-
дов Средней Азии, где был силен родовой уклад 
жизни. В определенном смысле, эта система 
продолжает свое существование и сегодня.

Однако жизнь внесла свои коррективы. Се-
годня отечественное право полностью вобрало в 
себя международные, а иначе сказать, европей-
ские ценности теории прав человека. Тому пред-
шествовали существенные изменения, и, прежде 
всего, скачок развития от феодального строя к 
строю строительства социализма, кроме того, 
содержание политических и социальных идей, 
циркулировавших в мировом пространстве, не 
могли не отразиться на мировоззрении казах-
станской интеллигенции и общества в целом.

Именно это воззрение на ребенка как на фи-
зическое продолжение матери стало складывать-
ся именно в ХХ веке. В принимаемое в то время 
законодательство вошли многие религиозные 
устои, а именно, закрепилось разделение детей 
на законных и внебрачных, было официально 
распространено усыновление, удочерение, опе-
ка и попечительство, также был внесен статус 
малолетних и несовершеннолетних. То есть в 
той или иной степени ребенок рассматривался в 
неразрывной связи со своей семьей.

Так, первый и базовый на сегодняшний день 
документ – Конвенция о правах ребенка, приня-
тая резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН 20.11.1989 года закрепляет в числе прин-
ципиальных начал необходимость расти ребен-
ку в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания. Это объясняется тем, что в 
силу своей несамостоятельности, недостаточно-
го уровня жизненного опыта, психологических 
особенностей ребенок не может адекватно реа-
гировать на те или иные жизненные ситуации, и 
он отождествляется с семьей.

Вместе с тем, большинство документов на 
национальном уровне все же отождествляют 
круг прав ребенка с правами его матери. Именно 
мать, а не отец признается основным представи-
телем его прав и обязанностей.

Это, на наш взгляд, объясняется целым ря-
дом причин.

Во-первых, серьезная переоценка мораль-
ных ценностей, сексуальные революции, небы-
валые по масштабам войны привели к огромно-
му количеству одиноких людей в мире. Так, по 
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последним данным «в США эта цифра состав-
ляет 40%, в Великобритании – 31%, в Японии 
– около 15%, в России, по неофициальным дан-
ным – около 40%» [4, с. 216]. Соответственно, 
возросло число одиноких женщин, которые рано 
или поздно задумываются о рождении детей, 
с одной стороны, и с другой – нестабильность 
института семьи, вызванная упрощенной про-
цедурой разводов, ослаблением общественных 
позиций о ценности и стабильности семьи, все 
это привело к появлению понятия «одинокая 
мать». При этом статистика показывает, что при 
разводах ребенок, в подавляющем большинстве 
случаев, остается с матерью, а не с отцом. Кроме 
того, в современном мире некоторые женщины 
добровольно остаются одинокими, создавая при 
этом неполные семьи. Эти аспекты современ-
ных отклонений достаточно подробно описаны 
психологами. Следует отметить, что некоторые 
женщины, пользуясь теми льготами, которые го-
сударство устанавливает для одиноких матерей, 
предпочитают придерживаться этого статуса. 

Во-вторых, такие изменения привели к рож-
дению большого числа детей вне брака. Это, в 
свою очередь, привело к необходимости узако-
нить процедуры определения отцовства, в том 
числе, и в судебном порядке. При этом, есте-
ственно, что отец должного исполнения своих 
обязанностей к ребенку исполнять не хочет, а 
иногда и не может. Кодекс РК о Браке и семье 
от 26 декабря 2011 года и Гражданско-процессу-
альный Кодекс РК от 31 октября 2015 года уста-
навливает достаточно длительную, регламенти-
рованную процедуру установления отцовства, 
к которой в последнее время обращается все 
больше женщин. При этом, есть необходимость 
вспомнить и современные технологии по зача-
тию детей – искусственное оплодотворение, до-
норство, суррогатное материнство и пр.

В-третьих, физиологическая зависимость 
ребенка от своей матери. Конечно, данная зави-
симость явление временное, но долгосрочное. 
Физиологическая зависимость перерастает в пси-
хологическую, кроме того, именно женщина, по 
мнению общественности, может обеспечить не-
обходимый уход, уют и пр. Именно это стано-
вится причиной того, что в 95-99% при разводе 
ребенок остается с матерью. Кодекс РК о Браке 
и семье от 26 декабря 2011 года устанавливает, 
что «Супруги пользуются равными правами и не-
сут равные обязанности. Вопросы материнства, 
отцовства, воспитания, образования детей, ме-
ста жительства, пребывания супругов и другие 
вопросы жизни семьи решаются супругами со-

вместно» [5], этим резюмируется равенство прав 
обоих родителей в реализации своих прав на вос-
питание детей. Кроме того, законодательством 
признается, что родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. Они обяза-
ны заботиться о здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии своих 
детей. Но при таком раскладе все обязательства 
ложатся на мать, что в дальнейшем отражается на 
мировосприятии ребенка и его дальнейшем фор-
мировании своих жизненных позиций и, в пер-
вую очередь, на институт семьи.

В-четвертых, отцы при разводах в подавля-
ющем большинстве случаев не стремятся воз-
ложить на себя обязанности по содержанию и 
воспитанию детей. И в этом, главным образом, 
виновато, на наш взгляд, ослабление обществен-
ных позиций на сам институт семьи.

Соответственно, такие негативные миро-
вые тенденции не могли не привлечь внимания 
– ребенок всегда был и продолжает оставаться 
индикатором происходящих изменений в со-
временном миропорядке. Рост детей в неполных 
семьях, детей без семьи, подкидышей и отказ-
ников, дети в зонах конфликтов, дети в госу-
дарствах с высоким уровнем бедности − все это 
привело к необходимости заострения внимания 
к понятию и содержанию его прав, механизма 
защиты ребенка и обеспечения реализации его 
прав и свобод.

24 сентября 1924 года была принята Же-
невская декларация прав ребенка, принятая Ге-
неральной Ассамблеей Лиги Наций – первый 
международный документ, закрепивший семь 
сакраментальных, на наш взгляд, принципов по 
отношению к детям: «Документ провозгласил 
семь основных принципов, согласно которым: 

– ребенок имеет право на защиту и покро-
вительство независимо от его расы, националь-
ности и веры; 

– ребенку нужно оказывать помощь, уважая 
неприкосновенность семьи; 

– ребенку должно быть гарантировано нор-
мальное физическое, моральное и умственное 
развитие; 

– голодного ребенка следует накормить; 
больного ребенка – лечить; ребенку, страдаю-
щему каким-либо недостатком, следует помочь; 
«трудного» ребенка следует перевоспитать; си-
роту и покинутого ребенка следует приютить;

– ребенок первым должен получать помощь 
во время бедствий; 

– ребенку должны быть полностью гаранти-
рованы все меры, предусмотренные социальным 
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обеспечением и страхованием; ребенок должен 
иметь возможность по достижении соответству-
ющего возраста зарабатывать себе на жизнь, и 
закон должен охранять его от эксплуатации; 

– ребенку следует прививать сознание того, 
что лучшие его качества должны быть поставле-
ны на службу его собратьям» [6].

20 ноября 1959 года был принят специали-
зированный акт по правам ребенка – «Деклара-
ция прав ребенка», который расширил перечень 
принципов, доведя их до 10:

– Ребенку должны принадлежать все пред-
усмотренные декларацией права, без какой бы 
то ни было дискриминации;

– Специальная защита и предоставление 
возможностей и благоприятных условий для 
развития ребенка;

– Право на имя и гражданство; 
– Предоставление права пользоваться бла-

гами социального обеспечения, право на рост и 
развитие, право на надлежащее питание, жили-
ще, развлечения и медицинское обслуживание;

– Специальный режим, образование и забо-
та для неполноценных в физическом, психиче-
ском или социальном отношении детей;

– Ребенок должен расти в атмосфере любви 
и понимания, под попечением и ответственно-
стью своих родителей, когда это возможно. Осо-
бая забота о детях, не имеющих семьи и средств 
к существованию;

– Право на бесплатное и обязательное обра-
зование в соответствии с наилучшим обеспече-
нием интересов ребенка; 

– Первоочередность защиты и помощи для 
ребенка; 

– Защита от всех форм небрежного отноше-
ния, жестокости и эксплуатации;

– Ограждение ребенка от практики, которая 
может порождать ту или иную форму дискрими-
нации [7].

Конвенция о правах ребенка 1989 года в на-
стоящее время является последним специализи-
рованным нормативным актом в данной области. 
Данный документ закрепляет базовый перечень 

прав ребенка, реализация которых обеспечива-
ется 2 факультативными протоколами 2000 года. 
Эти документы должны лежать в основе нацио-
нального законодательства стран. 

Анализ текстов данных документов показы-
вает, что их разработчики не особо акцентиро-
вали свое внимание на теоретических вопросах. 
Ребенок в них рассматривается, с одной сторо-
ны, как самостоятельный индивид, который име-
ет определённый круг прав и свобод, а с другой 
– он прочно связан с семьей и, ответственными 
за него, матерью и отцом. Содержательное на-
полнение элементов правового статуса ребенка 
полностью зависимо от возрастного фактора. 

Вместе с тем, сегодня мы можем констатиро-
вать некоторые отклонения от ранних позиций. 
Новые тенденции заключаются в том, что ребе-
нок уже рассматривается не как продолжение 
своих родителей, а как гражданин, на которого 
государство имеет права, в том числе, и право 
на изьятие ребенка из семьи, в случаях, когда, 
по мнению самого же государства, условия со-
держания не соответствуют установленным 
тем же государством требованиям. Возникает 
противостояние интересов детей, родителей и 
государства. Государство возводит себя в ранг 
даже выше, чем родитель, способным опреде-
лять судьбу ребенка. 

Еще одним критерием и составной правово-
го статуса ребенка является наделение лиц, не 
достигших 18-летнего возраста комплексом по-
литических прав. Данный вопрос является спор-
ным в теории национального конституционного 
права.

Вместе с тем, следует констатировать, что 
в теории, законодательстве и практике ее при-
менения достаточно полно сложилось понятие 
правового статуса ребенка. Кроме того, это по-
нятие переросло в отдельный институт права, 
вбирающий в себя различные аспекты правово-
го регулирования и правореализации, например 
конституционный, социальный, процессуаль-
ный и пр. Развитие данного института во многом 
определяется международными документами.
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Жарболова А.Ж.

Заң шығару техникасы 
заң шығару қызметінің 
тиімділігінің негізгі бір 

алғышарты ретінде

Мақалада заңи реттеумен, құқықтық актілерді жасау процесімен 
байланысты негізгі мәселелер, заң шығару техникасымен байланысты 
ғылыми концепциялар, нормативтік құқықтық актілерді жасау 
мен қабылдауда қолданылатын амалдар мен әдістер, ережелер 
қарастырылған. Тиісінше құқықтық актілердің мәтінін құрастыруда 
қолданылатын әдістер, ашып айтқанда заң шығару техникасының 
қисын, заңның стилі мен тілі секілді маңызды элементтері ашылып, 
олардың маңызы, заңның сапасын қалыптастырудағы рөлі анықталды.

Түйін сөздер: заң шығару техникасы, нормативтік-құқықтық акті, 
заң шығармашылығы, заң шығарушы, заң актісінің тілі, заңның стилі, 
заңи терминология, ғылыми концепция.

Zharbolova A.Z.

Legislative technique as the main 
precondition of efficiency of 

legislative activity

The article discusses the main issues related to the process of creating 
legal acts, reveals the scientific concepts associated with legal equipment, 
methods and principles used in the creation and adoption of normative 
legal acts. Accordingly, disclosed the methods used in formulating the text 
of a legal act – are important elements of the legislative technique, as 
logic, style and language of the law, their significance and role in shaping 
the quality of the laws.

Key words: legislative technique, legal-norm act, legislation, legisla-
tor, the language of the law, style of law, legal terminology, scientific con-
ception.

Жарболова А.Ж.

Законодательная техника  
как основное условие  

эффективности  
законотворческой  

деятельности 

В статье рассматриваются основные вопросы, связанные 
с процессом создания правовых актов, раскрываются научные 
концепции, связанные с законодательной техникой, способы и 
принципы, применяемые при создании и принятии нормативных 
правовых актов. Соответственно раскрываются способы, приме-
няемые при формулировании текста правового акта – такие важные 
элементы законодательной техники, как логика, стиль и язык закона, 
их значение, роль в формировании качества законов. 

Ключевые слова: законодательная техника, нормативно-
правовой акт, законотворчество, законодатель, язык закона, стиль 
закона, юридическая терминология, научная концепция.
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Заң шығармашылығының тиімділігі мәселесі бүгінгі 
күнде ең бір маңызды мәселе болып табылады. Тиімділік 
әрқашанда болашақта болуға тиісті жағдаймен емес, 
бүгінгі күнгі шындықпен, шынайы жағдаймен өлшенеді. 
Қолданыстағы нормативтік актілердің ғылыми деңгейі, 
заң шығармашылығының және жалпы құқықтық реттеудің 
тиімділігі біраз шамада заң шығару техникасының деңгейіне 
байланысты. Еліміздің қарқынды дамуы жағдайында заң жо-
баларын дайындау техникасына қатысты талаптар мәнді 
түрде күшейді. Кез келген техника адамдардың қалыпты 
өмір сүруі үшін қажетті қандай да бір нәрсені жасаумен бай-
ланысты қызметті неғұрлым тиімді ету үшін жасалатын 
адамдардың қызметінің амал-әдістерінің жиынтығы ретінде 
анықталады. Ал, заң шығару техникасы адамзат қызметінің заң 
шығармашылығы, құқық нормаларын сырттай байқату және ны-
санды бекіту жолымен құқықтық актілерді жасау процесі секілді 
өзгеше қызмет түрімен байланысты. Қолданыстағы актілердің 
сапасы, заң шығармашылығын қоса жалпы құқықтық реттеудің 
тиімділігі біраз шамада заң шығару техникасының деңгейіне 
байланысты. Заң шығару техникасы заң актілерінің жобаларын 
дайындаудың таза техникалық жақтарын қамтиды. Техникалық 
жақ ретінде дайындалып жатқан жобалардың мазмұнына 
тікелей қатысты болмайтындардың барлығы ұғынылады. Олар 
қолданбалы сипатта болады және олар жобалардың сыртқы 
рәсімделуіне, оларды даярлау әдістемесіне қатысты болады. 
Осы тұста айта кететіні кейбір ғалымдар «заң шығару тех-
никасы» ұғымын кең және тар мағынада анықтайды. Біздің 
анықтауымыз олардың тар мағынадағы анықтауына келеді. 
Тиісті көзқарасты ұстанушы ғалымдардың бірі Д.В. Чухвичев 
былай дейді: «Заң шығару техникасын нормативтік-құқықтық 
актілер жүйесін жасау мен өзгерту амалдары мен әдістерінің, 
тәсілдері мен қағидаттарының жүйесі ретінде анықтауға бола-
ды. «Заң шығару техникасының» мұндай кең анықтамасы оның 
ұғымына заңнама жүйесін құрудың барлық процесін кіргізеді: 
нормативтік-құқықтық ережелерді құру амалдары және оларды 
мәтіндік нысанда баяндау; нормативтік-құқықтық актілердің 
жобаларын әзірлеу процесі; оларды қабылдау жөніндегі 
процедуралар, оларды жетілдіру жолдары; оларды өзара 

ЗАҢ ШЫҒАРУ  
ТЕХНИКАСЫ ЗАҢ 

ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ 

БІР АЛҒЫШАРТЫ 
РЕТІНДЕ
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Заң шығару  техникасы заң шығару қызметінің тиімділігінің негізгі бір алғышарты ретінде

сәйкестікке келтіру және жүйелеу әдістемесі; 
заң шығармашылығына әсер ететін әлеуметтік 
факторлар және т.с.с. Тар мағынада заң шығару 
техикасы – бұл құқық нормаларының ережелерін 
нормативтік-құқықтық актілердің баптарында 
баяндаудың амалдары мен әдістерінің жүйесі» 
[1, с. 21-22]. Байқап отырғанымыздай, аталмыш 
ғалым заң шығару техникасын тар мағынада 
анықтау арқылы оған нақты заң актісін құру 
әдістемесін ғана, оның құрылымын қалыптастыру 
мен жобаның авторының жұмысына әсер 
ететін факторлардан тыс заң жобасының 
мәтінін құрастыруды ғана жатқызады. Расын-
да да тар мағынада (тікелей мағынада) заң 
шығару техникасы заң актілерінің жобала-
рын дайындаудың таза техникалық жақтарын 
қамтиды. Ал, техникалық жақ ретінде дайын-
далып жатқан жобалардың мазмұнына тікелей 
қатысты болмайтындардың барлығы ұғынылады 
және олар жобалардың сыртқы рәсімделуіне, 
оларды даярлау әдістемесіне қатысты бола-
ды. Тиісті мәселені зерттеуде ғылымда заң 
шығармашылығын қоса құқық шығармашылығы 
саласындағы процедуралық-процессуалдық 
нормаларды заң шығармашылығы техникасы 
ережелерінен толығымен әділ, дұрыс бөледі. 
Өйткені, жоба бойынша, оның мазмұны бой-
ынша жұмысты ұйымдастыру – бөлек іс-шара 
... «Құқықтық актілер туралы» Республика 
заңының 2016 жылдың 6 сәуірінде қабылданған 
жаңа нұсқасында алған рет заң техникасы ұғымы 
анықталды. Атап айтсақ, тиісті заңның 1 ба-
бында бекітілгендей заң техникасы – құқықтық 
актілерді ресімдеу тәсілдерінің, талаптары мен 
қағидаларының жиынтығы.

Жалпы «техника» термині грек тілінен 
шыққан, шеберлік деген мағынаны білдіреді. 
Ол қолданылу аясына қарай өзгешелікке ие 
көпмағыналы ұғым болып табылады. Заң 
шығармашылығы саласына қатысты техника 
– бұл құқықтық ережелерді құрастырудың, заң 
жобасын жазудың амалдарының жиынтығы. 
Олай болса, заң шығару техникасы – бұл заң 
актілерінің жобасының мәтіні бойынша жұмыс 
істеудің әдістемелік амалдары, оны құраудың 
және рәсімдеудің тәртібі. Аталмыш амалдардың 
және тәртіптердің объектісі болып жобаны, 
мәтінді дайындау жөніндегі ұйымдастырушылық 
қатынастар емес, жобаның өзі, оның мәтіні та-
былады. 

Заң шығару техникасы келесідей бірқатар 
өзекті мәселелерді қамтиды: 

– заң жобаларының мәтіні бойынша жұмыс 
жүргізудің әдістемелік тәртібі; 

– нормативтік актілерге өзгерту мен то-
лық тыруларды бірыңғай рәсімдеу, оларды 
толығымен немесе ішінара жою; 

– нормативтік актілерді біріктіру әдістері; 
– нормативтік актінің баптарында заң шыға-

рушының ойын неғұрлым жетік, қисынды баян-
дау амалдары, оның неғұрлым мақсатты құры-
лымын таңдау; 

– заң актісінің тілі және заңи терминология; 
– заң актісін аудару, т.б.
Сонымен, заң шығару техникасы – бұл заң 

шығармашылығы практикасына негізделген және 
теоретикалық тұрғыда сараланған заң актілерінің 
жобаларын нысаны және құрылымы бойынша 
неғұрлым жетік және мақсатқа сай даярлаудың 
тәртібі және амалдары. Мұндай тәртіптер мен 
амалдар құқықтық актілердің нысан дарының 
оның мазмұнына неғұрлым толық және нақты 
сәйкес келуін, актілердің қа ра пайымдылығы мен 
жеңіл түсінілуін, ретте летін мәселелердің толық 
ауқымын қамтамасыз етеді. 

Қандай-да бір нақты құқықтық актіні жа-
сау арқылы оны республикамыздың біртұтас 
заңнама жүйесіне қосу қызметі құқық 
нормаларының заңдардың мәтінінде көрініс 
табуы үшін қатаң анықталған амалдарды 
қолдануды шамалайды. Мәселе заң шығару 
процесі қатысушыларымен танылған және 
сараланған объективтік қажет тікті мәтіндік ны-
санда нақты байқату туралы болып отыр. Ал, 
бұл қызмет нақты жетілген қисын жүйесінсіз, 
дамыған заң стилінсіз және жалпы тілден 
ерекшеленетін өзгеше заң тілінсіз мүмкін 
емес. Олай болса, заң шығару техникасының 
аса маңызды элементтері болып құқықтық 
нормаларды құрудың қисындылығы, заңның 
стилі және оны жасау кезінде қолданылатын 
тіл секілді мәселелер табылады. Заң актісін 
құрудың қисындылығы, заңның стилі және тілі 
– заң актілерін қалыптастырудың теоретикалық 
негізі болып табылады. Бұлардың заң шығар-
машылығында маңызды орын алуы бекер емес. 
Заң шығару техникасының нақ осы аталған 
элементтері – қисын, заңның стилі мен тілі – 
құқықтық ережелер арасындағы және олардың 
заңдардың (нормативтік-құқықтық актілердің) 
мәтінінде көрініс табуымен арасындағы мағы-
налық біртұтастықты қамтамасыз етеді. Олай 
болса, заң шығармашылығында заң шығару 
техникасының қисын, заң тілі мен стилі секілді 
элементтері болашақ заңның тиімділігінің 
алғышарты болып табылады. 

Заң шығару техникасының бұл элемент-
терінің маңызын бағаламау мүмкін емес. Тағы 
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қайталап айтамыз, нақ осы элементтер заң 
шығарушы заңнамаға енгізуді ниет еткен құқық 
нормасы мен нормативтік құқықтық акт бабы 
арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. 

Заң шығару техникасының элементтері 
ретін де қисын, заңның стилі мен тілінің функ-
ционалдық тағайымы – заңнамада көрініс тапқан 
нормативтік құқықтық ережелердің дұрыс 
ұғынылуын, құқықтық қатынас субъектілерінің 
заңда бекітілген құқық нормаларының талапта-
рын дұрыс қабылдауын, нормативтік-құқықтық 
актілердің мәтінінде заң шығарушының мақ-
сатының нақты көрініс табуын қамтамасыз ету 
болып табылады [1, 215 с.]. Заңның қисыны 
нормативтік құқықтық актілердің (заңдардың) 
құрамдас бөлшектерінің арасындағы қажетті 
мағыналық байланыс жүйесі болып табылады. 
Ол нормативтік құқықтық актілерді (заңдарды) 
біртұтас мағыналы құрылым ретінде сипат-
тайды. Заңның стилі ретінде заңның мәтінін 
жазу амалдарының, ережелері мен әдістерінің, 
қағидаларының жүйесін, оның мағынасын сөзбен 
құраудың, білдірудің нышанды белгілерінің 
жиынтығын анықтауға болады. Ал заңның тілі 
ретінде, әдетте нормативтік құқықтық актілердің 
мәтіндерін құру кезінде қолданылатын термин-
дердің жүйесі анықталады.

Заң шығару техникасының бұл элементтері-
нің маңызы зор. Себебі, заң шығарушының ойы, 
идеясы мен көзқарасы және оның қызметінің 
нәтижесі – заңның мәтіні арасындағы мағыналық 
алшақтық, сәйкессіздік келесідей теріс салдарға 
алып келуі мүмкін: заң шығармашылығының 
мақсатына қол жетпеушілік, қоғамдық қаты-
настардың түпкілікті, толық реттелмеуі немесе 
қате, құқықтық емес, яғни қоғамдық мүддеге 
қайшы түрде реттелуі.

Ғалым Д.А. Керимов атап кеткендей, «Заң-
ның қисынының бұзылуы, оның түсінігінің, 
құрылуының нақты еместігі, пайдаланған тер-
мин дердің айқын еместігінен көптеген сұрақтар 
туындайды, өзгертулер мен толықтырулар жа-
сауға, түсіндірмелер мен түсініктемелер беруге 
соқтырады, уақыт, күш пен энергияны жөнсіз 
кетіруге алып келеді, бірмезетте бюрократиялық 
бос әурешілікке салушылық үшін негіз бола оты-
рып заңның мәнін бұрмалауға және оны дұрыс 
қолданбауға мүмкіндік береді» [2, с. 55]. Заңның 
қисыны бұзылған жағдайда орын алуы мүмкін 
Д.А. Керимов анықтаған бұл жағдайлармен 
келіспеуге болмайды.

Ал енді заң актісінің мазмұнын техникалық 
жағынан қарастырсақ, оның сәтті, сапалы бо-
луы заң актісінің тілі мәселесіне де байланысты. 

Заң шығармашылығына қатысты күрделі жұмыс 
терең ойлаудың арқасында жүргізіледі, ал ойды 
білдірудің бірден-бір жолы – бұл тіл. Егер тіл 
анық және дұрыс болса, стилистика заңына 
бағынса, ол дұрыс ойлауға үйретеді. Ал енді 
заң тілінің қандай дәрежеде болуы керектігіне 
тоқталсақ, Имре Сабоның мына пікірін айта 
кеткен жөн: «Заңи тіл» деп аталатын бұл тіл 
ар найы сөздермен, техникалық терминдермен 
толықтырылған дағдылы әдеттегі тіл, яғни күн-
делікті өмірде кездесетін сөз-сөйлемшелерді 
неғұрлым нақты қолданатын тіл» [3, с. 443]. 
Олай болса, заңның тілі – бұл әдеби, халық 
қолданатын тіл. 

2016 жылдың 6 сәуірінде қабылданған «Құ-
қықтық актілер туралы» Республика за ңының 24 
бабына сәйкес нормативтiк құқықтық актілердің 
мәтiнiнiң мазмұнына және жазылу стилiне бел-
гілі бір талаптар қойылады. Заңның тиісті ба-
бын саралау негізінде актілердің мазмұнына 
қойылатын талаптарды және актілердің жа-
зылу стиліне қойылатын талаптарды бөліп 
көрсетуге болады. Алдымен тиісті заңға сәйкес 
нормативтiк құқықтық акт мәтiнiнiң жазылу 
стиліне қойылатын талаптарға келсек, тиісті 
актінің мәтiнi әдеби тiл нормалары, заң терми-
нологиясы және заң техникасы сақтала отырып 
жазылуы керек, нормативтік құқықтық актінің 
мәтіні бірыңғай қаріппен басылуға тиіс. Соны-
мен қоса, заң актісінің мәтінін жазуда көнерген 
және көп мағыналы сөздер мен сөз орамдарын, 
эпитеттердi, метафораларды қолдануға, сөздердi 
қысқартуға жол берiлмейдi. Заң актісінің 
мәтінінің жазылу стиліне қойылатын тағы 
да бір талап – нормативтік құқықтық актінің 
құрылымдық бөлігінде жазылған құқық нормасы 
дәл осы актінің басқа құрылымдық бөліктерінде 
қайта лап жазылмауы талабы. 

Ал енді актілердің мазмұнына қойылатын 
талаптарға келсек оның ережелері барынша 
қысқа болуға, нақты және әртүрлі түсіндіруге 
жатпайтын мағынаны қамтуға тиіс. Нормативтік 
құқықтық актінің мәтінінде мағыналық және 
құқықтық жүктемесі жоқ декларативтік сипат-
тағы ережелер қамтылмауға тиіс [4, 24 бап 3 т.].

Заңның тиімділігі өз кезегінде оның тілінің 
келесідей құндылықтары арқылы – заң тілінің 
қисындылығы, қысқалығы, нақтылығы және 
түсініктілігі арқылы байқалады. Расында да бұл 
талаптар заңның халыққа қаншалықты түсінікті 
болуына, олай болса, қабылданатын заң акті-
сінің шынайы өмірде орындалу дәрежесіне 
байланысты. Нормативтік актінің мәтінінде 
қисындылықтың болмауы заң шығармашылығын 
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жоққа шығарады. Заң актісінің қисындылығына 
нормативтік ережелердің қысқа, нақты және 
түсінікті болуы талаптарын сақтау арқылы 
ғана қол жеткізуге болады. Заң ережелерінің 
қысқалығы талабы заң мәтінінің неғұрлым 
анық және қысқаша жазылуын білдіреді. Ол 
фразеологиялық нысапсыздыққа, артықшылыққа 
жол бермейді. Заң тілінің нақтылығы талабына кел-
сек, ол құқық нормаларының мәнін толық, дұрыс 
және бір мағынада көрсететін тілдік көріністі 
білдіреді. Бұл талапқа сөздерді дұрыс қолдану 
мен олардың арасындағы байланыстың дұрыс бо-
луы нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады. Олай 
болмаған жағдайда, заң ережелерінің мазмұнының 
анық, нақты еместігі салдары туады. Заң актісіне 
қойылатын нақтылық талабы бұзылған жағдайда, 
Б. Спасов бұл кемістікті былай жоюға болатынын 
шамалайды: егер де нақты, анық еместік заңды жа-
риялау кезінде қателіктер жіберу нәтижесінде пай-
да болған болса, онда тиісті кемістіктер түзетулерді 
жариялау тәртібімен жойылады. Айқын нақты 
еместік жіберілген болса, заңның мәтінін жөн деу 
құқықтық норманы талқылау арқылы да жүргізілуі 
мүмкін. Егер нақты еместік құқықтық норманың 
мағынасын анықтауға кедергі жасайтындай елеулі 
болса, онда оның жойылуы тек заң шығару жолы-
мен ғана жүзеге асырылуы тиіс [5, с. 156]. 

Заң дұрыс түсінілгенде ғана өмір сүреді. Ол 
үшін әрине оның анықтылығы керек. Сондықтан 
да заңға қойылатын келесі талап – оның анық, 
айқын, түсінікті болуы. Ал, заңның азаматтарға 
түсінікті болуы дегеніміз заң тілін әрбір аза-
мат нақты және дұрыс түсінуіне мүмкіндік 
беретіндей қарапайым болуы.

Міне, бұл аталған шарттар – заң актісінің 
тіліне қойылатын талаптар. Бұл талаптар 
өмірде жүзеге асырылып жатыр ма? Әсіресе, 
қазақ тілінде шығатын заңдар бұл талаптарға 
толық жауап бере ме? Сірә, жоқ болар. Мұны 
қазақ тіліндегі заңды оқып, оны ұғынбайтын, 
белгілі бір Ереже туралы екі түрлі ойда қалатын, 
заңды қазақ тілінде даярлап, қабылдайтын 
күн туар ма екен деп шыбын жаны шырылдап 
жүрген азаматтардың сөздерінен, жазбалары-
нан байқауға болады. Мысалы алып қарайтын 
болсақ, Парламенттің қазақ тілінде қабылдап 
жатқан заңдары қоғамда туындап, өзгеріп не 
жойылып жатқан қоғамдық қатынастарды рет-
теуде, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғауға жағдай жасап отыр деп, бүгінгі күні, 
біз айта аламыз ба? Үкіметтің қазақ тілінде 
даярлаған заң жобасы тіпті аудармалы түрде бол-
сын, оның ішінде Әділет министрлігінің сараптау 
жұмыстарынан өткен, Парламенттің екі бірдей 
Палаталарында талқыланып, қабылданған қазақ 
тіліндегі заңды құрметпен қаралып, қабылданған 
заң деп айта аламыз ба? – деп қинала, ақиқатты 
жазған, азаматтар мақаласын газет-журналдар-
дан жиі кездестіруге болады.

Мұндай азаматтарға көбіне қолына амалсыз-
дан қалам алдыратын бір себеп – орыс тілінде 
дайындалып, қабылданатын заңдардың қазақ 
тіліне қисынсыз, шамалап, тіпті кейде қарама-
қайшылықта аударылуы. Мұндай жөнсіздік 
өмірде өз көрінісін беріп жатыр, яғни заң нор-
маларын мағынасына қарай емес, сөзбе-сөз, 
тікелей аудару көпшілікті қараңғы, түсініксіз 
тұңғиыққа жетелеуде.
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Сов ре мен ное сос тоя ние  
инс ти тутa по ли ти чес кой  

сис те мы Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и 
не ко то рые воп ро сы  

его со вер шенст вовa ния

Стaтья пос вя щенa конс ти ту ци он но-прaво вой проб ле ме ре гу ли-
ровa ния по ли ти чес кой сис те мы Кaзaхстaнa нa сов ре мен ном этaпе. 
Рaск рывaет ся рaзви тие и функ цио ни ровa ние по ли ти чес ких инс ти ту-
тов и инс ти ту тов грaждaнс ко го об ще ствa, их роль и влия ние нa де-
мокрaти чес кие про цес сы в об ще ст ве и го судaрс тве. Aнaли зи рует ся 
сов ре мен ное сос тоя ние зaко нодaтельствa о по ли ти чес ких пaртиях 
и предлaгaют ся собст вен ные пред ло же ния по со вер шенст вовa нию 
зaко нодaтельствa по дaнной проб ле ме.

Клю че вые словa: по ли ти ческaя сис темa, по ли ти ческaя пaртия, 
Конс ти ту ция, го судaрст веннaя влaсть.

Kusainov D.O., Kussainova A.K.

Modern state institute of political 
system of the Republic of 

Kazakhstan and some questions 
of its improvement

This article is devoted to the issue of the constitutional legal regula-
tion of the political system in Kazakhstan at the present stage. Reveals 
the development and functioning of political institutions and civil society 
institutions, and their impact on the role of the democratic processes in the 
society and the state. The present status of legislation on political parties 
and offered their own proposals to improve the legislation on this issue.

Key words: political system, political party, the Constitution, the gov-
ernment.

Кусaинов Д.О., Кусaиновa A.К.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
сaяси жүйе инс ти ту ты ның қaзір гі 
жaғдaйы жә не оны же тіл ді ру дің 

кей бір сұрaқтaры

Мaқaлa қaзір гі ке зең де гі Қaзaқстaнның сaяси жүйе сін рет теу-
дің конс ти ту циялық-құ қық тық мә се ле сі не aрнaлғaн. Сaяси инс ти-
туттaр мен aзaмaттық қоғaм инс ти ту ты ның дaмуы мен қыз мет етуі, 
олaрдың қоғaм мен мем ле кет те гі де мокрaтия лық үде ріс тер ге ықпaл 
ету де гі рө лі aшы лып көр се ті ле ді. Сaяси пaртиялaр жө нін де гі қaзір гі 
тaңдaғы зaңнaмaның жaғдaйы тaлдaнaды жә не осы мә се ле бо йын шa 
зaңнaмaны же тіл ді ру бо йын шa өзін дік ұсы ныстaр жaсaлaды. 

Тү йін  сөз дер: сaяси жүйе, сaяси пaртия, Конс ти ту ция, мем ле кет-
тік би лік.
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Дей ст вующaя Конс ти ту ция Кaзaхстaнa зaло жилa ос но-
вы для создa ния и рaзви тия инс ти ту тов по ли ти чес кой сис-
те мы и грaждaнс ко го об ще ствa: признa ние по ли ти чес ко го и 
идеоло ги чес ко го мно го обрaзия, воз мож нос ть учaстия по ли ти-
чес ких пaртий в вы борaх де путaтов Мaжи лисa Пaрлaментa, a 
тaкже влия ние ру ко во ди те лей фрaкций по ли ти чес ких пaртий 
при нaзнaче нии Пре зи ден том премь ер-ми ни стрa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн.

При родa по ли ти чес кой сис те мы об ще ствa обрaзует ос новa-
ния для от не се ния к ее эле ментaм со циaль ных норм, ко то рые 
опос ре дуют об ще ст вен но-по ли ти чес кие от но ше ния. По мне-
нию Ф.М. Бурлaцко го, «по ли ти ческaя нормa» устaнaвливaет 
прaвилa по ве де ния лю дей в про цес се по ли ти чес кой жиз ни. В 
это по ня тие он вклaдывaет по ли ти чес кие прин ци пы и прaво вые 
нор мы, по ли ти чес кие трaди ции, этaло ны по ли ти чес ко го по ве-
де ния [1, c. 12]. 

Вве де ние в нaуч ный обо рот по ня тие по ли ти чес ких, точ нее, 
со циaльно-по ли ти чес ких норм, ко то рые обрaзуют от но си тель-
но сaмос тоя тель ную сис те му, поз во ляет выя вить кaк рaзли чия в 
хaрaкте ре этих норм, тaк и то об щее, что их объеди няет – не пос-
редст веннaя связь с по ли ти чес кой жиз нью, рaзлич ные сто ро ны 
ко то рой они ре гу ли руют. В сис те ме со циaльно-по ли ти чес ких 
норм мож но вы де лить че ты ре ос нов ные груп пы: прaво вые нор-
мы, нор мы-обычaи, кор порaтив ные нор мы и нор мы морaли [2, 
c. 177].

Вмес те с тем стоит признaть пер вос те пен ное знaче ние 
прaво вых норм в ре гу ли ровa нии по ли ти чес кой сфе ры жиз не-
деятель ности сов ре мен но го кaзaхстaнс ко го об ще ствa, ко то рые 
обус лов ле ны тем, что они выс тупaют глaвным ре гу ля то ром 
оргa низaции и функ цио ни ровa ния го судaрст вен но го мехa-
низмa, взaимо дей ст вия дру гих эле мен тов по ли ти чес кой сис те-
мы об ще ствa.

Сре ди прaво вых норм, ре гу ли рую щих сфе ру по ли ти чес-
кой жиз ни, нaибо лее вaжное знaче ние имеют нор мы Конс-
ти ту ции Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, при чем не толь ко в си лу их 
формaльно-юри ди чес ко го вер хо ве нс твa в прaво вой сис те ме, 
но и зaкреп ле ния в них об щих прин ци пов, свой ст вен ных по-
ли ти чес кой сис те ме. По срaвне нию с нормaми, со держaщи ми 

СОВ РЕ МЕН НОЕ  
СОС ТОЯ НИЕ  
ИНС ТИ ТУТA  

ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ  
СИС ТЕ МЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ 

КAЗAХСТAН И  
НЕ КО ТО РЫЕ ВОП РО СЫ 

ЕГО  
СО ВЕР ШЕНСТ ВОВA НИЯ
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Сов ре мен ное сос тоя ние инс ти тутa по ли ти чес кой сис те мы Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и не ко то рые воп ро сы ...

в дру гих зaконaх и подзaкон ных aктaх, конс-
ти ту ци он ные нор мы облaдaют вырaженным 
по ли ти чес ким со держa нием. Однaко сле дует 
от ме тить, что о по ли ти чес кой сис те ме нель зя 
су дить, ис хо дя толь ко из формaльно дей ст вую-
щих конс ти ту ци он ных норм, не ред ко рaсхо дя-
щих ся с реaль ной дей ст ви тель ностью. Инaче 
го во ря, от юри ди чес кой конс ти ту ции сле дует 
от личaть фaкти чес кую, «жи вую» конс ти ту цию-
реaльно су ще ст вующие в той или иной стрaне 
по ряд ки, отрaжaющие ос но вы по ли ти чес ко го 
ст роя [3, c. 21-24].

Изу че ние нормaтив но-прaво вой ос но вы ре-
гу ли ровa ния по ли ти чес кой сис те мы Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн нерaзрыв но связaно с всес то рон ним 
исс ле довa нием Конс ти ту ции стрaны. Осо бен-
нос ти Конс ти ту ции РК вырaжaют ся в том, что 
Конс ти ту ция – ос нов ной ис точ ник нaционaльно-
го прaвa, ос новa прaво вой сис те мы и те ку ще го 
зaко нодaтельствa. Конс ти ту ция устaнaвливaет 
прaвот вор чес кую ком пе тен цию го судaрст вен-
ных оргaнов, оп ре де ляет глaвные це ли и объек-
ты прaво во го ре гу ли ровa ния. Конс ти ту ция 
предстaвляет фор му воп ло ще ния го судaрст вен-
ной во ли нaродa, пос кольку при нимaет ся им и 
устaнaвливaет ос но во полaгaющие прин ци пы 
функ цио ни ровa ния об ще ствa и го судaрс твa, оп-
ре де ляет сущ ность, фор му го судaрс твa, мехa-
низм осу ще ст вле ния влaсти, реaлизaции прaв и 
сво бод че ло векa и грaждa нинa.

Зaко но мер но, что стaбиль ность Конс ти ту ции 
– вaжней шее ус ло вие функ цио ни ровa ния всей 
прaво вой сис те мы и го судaрст вен ной влaсти нa 
ос но ве зaкон нос ти, a ее пря мое дей ст вие – прин-
ци пиaльно вaжное, имеющее боль шое по ли ти-
чес кое и прaкти чес кое знaче ние, ос нов ное свой-
ст во конс ти ту ции Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Конс ти ту ция – по ли ти ко-прaво вой до ку-
мент, вырaжaющий сте пень комп ро миссa меж ду 
рaзлич ны ми по ли ти чес ки ми силaми об ще ствa. 
Ос нов ные нор мы Конс ти ту ции – ре зуль тaт сте-
пе ни рaзви тия об ще ст вен ных от но ше ний, по-
ли ти чес ко го про цессa, его грa ниц и перс пек тив 
рaзви тия.

 Конс ти ту ция яв ляет ся идеоло ги чес ким до ку-
мен том, отрaжaющим сис те му гос подс твую щих 
в об ще ст ве вз гля дов и идей. В ос но ве Конс ти-
ту ции лежaт идеоло ги чес кие устaнов ки, про ни-
зывaющие ее со держa ние по всем нaпрaвле ниям 
функ цио ни ровa ния го судaрс твa, его взaимоот но-
ше ний с об ще ст вом и грaждaнaми, прaв и сво бод 
че ло векa, оргa низaции го судaрст вен ной влaсти. 
Для рaзрaбот ки, прaкти чес кой реaлизa ции, дaль-
ней ше го рaзви тия Конс ти ту ции хaрaктернa тен-

ден ция ее ши ро кой и глу бо кой юри дизaции [4, 
c.  27, 28].

Конс ти ту ци оннaя хaрaкте рис тикa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн кaк де мокрaти чес ко го го судaрс-
твa, aнaлизa ее по ли ти чес кой сис те мы оп ре-
де ляет ся те ми конс ти ту ци он ны ми нормaми, 
ко то рые про во зглaшaют, что: единст вен ным 
ис точ ни ком го судaрст вен ной влaсти яв ляет ся 
нaрод (п. 1 ст. 3); нaрод осу ще ст вляет влaсть 
не пос редст вен но че рез рес пуб ликaнс кий ре фе-
рен дум и сво бод ные вы бо ры, a тaкже де ле ги-
рует осу ще ст вле ние своей влaсти го судaрст вен-
ным оргaнaм (п. 2 ст. 3); го судaрст веннaя влaсть 
в Рес пуб ли ке единa, осу ще ст вляет ся нa ос но ве 
Конс ти ту ции и зaко нов в соот ве тс твии с прин-
ци пом ее рaзде ле ния нa зaко нодaтель ную, ис-
пол ни тель ную и су деб ную вет ви и взaимо дей ст-
вия их меж ду со бой с ис поль зовa нием сис те мы 
сдер жек и про ти во ве сов (п. 4 ст. 3); признaет ся 
идеоло ги чес кое и по ли ти чес кое мно го обрaзие 
(п. 1 ст. 5); не до пускaет ся слия ние об ще ст вен-
ных и го судaрст вен ных инс ти ту тов, создa ние в 
го судaрст вен ных оргaнaх оргa низaций по ли ти-
чес ких пaртий (п. 2 ст. 5).

Изу че ние по ли ти чес кой сис те мы Кaзaхстaнa 
в кон текс те дaнных конс ти ту ци он ных норм поз-
во ляет констaти ровaть, что Конс ти ту ция зaкреп-
ляет ос но во полaгaющие прин ци пы конс ти ту ци-
он но го уст рой ствa, выс шие прaво вые гaрaнтии 
прaв и сво бод че ло векa и грaждa нинa, функ ции 
го судaрс твa, устaнaвливaющие ос но вы его от но-
ше ний в об ще ст ве.

Все дру гие нормaтив но-прaво вые aкты 
издaют ся нa ос но ве и во ис пол не ние ее прин-
ци пов и по ло же ний, a в случaях рaсхож де ния 
дей ст вуют нор мы Конс ти ту ции рес пуб ли ки. 
Ос нов ной зaкон – бaзa рaзви тия те ку ще го зaко-
нодaтельствa, ко то рое фор ми рует со держa ние 
произ вод ных нормaтив ных прaво вых aктов. 

Прин ци пы и нор мы Конс ти ту ции игрaют в 
прaво вой сис те ме приори тет ную роль. Конс-
ти ту ция выс тупaет прaвообрaзую щим яд ром, 
устaнaвливaя ви ды ос нов ных нормaтив ных 
прaво вых aктов, их соот но ше ние, су бор динaцию 
и спо со бы рaзре ше ния кол ли зий меж ду ни ми, 
слу жит век то ром прaво во го ре гу ли ровa ния по-
ли ти чес кой сис те мы.

Бесс пор ным фaктом остaет ся то, что в 
мно го обрaзии юри ди чес ких ис точ ни ков, оп-
ре де ляющих ст рук ту ру и функ ционaльную 
хaрaкте рис ти ку по ли ти чес кой сис те мы стрaны, 
нaибо лее вaжным по знaчи мос ти пос ле Конс ти-
ту ции стрaны предстaвляют ся Конс ти ту ци он ные 
зaко ны. Дaнные зaко ны не вно сят из ме не ний и 



ISSN 1563-0366                                      KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016                  73

Кусaинов Д.О., Кусaиновa A.К.

до пол не ний в Ос нов ной зaкон, a конк ре ти зи-
руют от дель ные по ло же ния.

Они призвaны ре гу ли ровaть нaибо лее вaж-
ные и по ли ти чес ки знaчи мые об ще ст вен ные 
от но ше ния, яв ляясь инс ти ту ци онaль ной бaзой 
фор ми ровa ния и функ цио ни ровa ния эле мен-
тов по ли ти чес кой сис те мы. По ря док при ня тия 
конс ти ту ци он ных зaко нов, в от ли чие от те ку щих 
зaко нов, под чер кивaет стaбиль ность и не зыб-
ле мос ть по ли ти чес ких инс ти ту тов Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн.

В сис те ме прaво вых aктов Кaзaхстaнa осо-
бое мес то в иерaрхии нормaтив но-прaво вых 
до ку мен тов зa нимaют те ку щие зaко ны, ре гу-
ли руя рaзлич ные сто ро ны по ли ти чес кой жиз ни 
стрaны. Им свой ст ве нен в из ве ст ной сте пе ни 
вы со кий уро вень нормaтив ных обоб ще ний. Они 
призвaны реглaмен ти ровaть вaжней шие инс ти-
ту ты по ли ти чес кой сис те мы об ще ствa.

Тaк, Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «Об об-
ще ст вен ных объеди не ниях» от 31.05. 1996 года 
оп ре де ляет по ря док создa ния и ре ги стрaции об -
ще ст вен ных объеди не ний; ви ды и мес то в по  ли  - 
ти чес кой сис те ме об ще ствa; прин ци пы фи нaнси - 
 ровa ния и финaнсо вой от чет нос ти, рег лa мен-
тaции по рядкa прекрaще ния дея тель ности [5].

Соглaсно ст. 2 Зaконa об ще ст вен ны ми 
объеди не ниями признaют ся по ли ти чес кие 
пaртии, про фес сионaльные союзы и дру гие 
объеди не ния грaждaн, создaнные нa доб ро воль-
ной ос но ве для дос ти же ния ими об щих це лей, не 
про ти во речaщих зaко нодaтельст ву.

Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «О по ли ти чес-
ких пaртиях» от 15.07.2002 г. реглaмен ти рует 
оргa низaцию и функ цио ни ровa ние по ли ти чес ких 
пaртий, их взaимо дей ст вие с го судaрст вен ны ми 
инс ти тутaми. Зaко ном тaкже устaнaвливaет ся ко-
ли че ст вен ный кри те рий создa ния по ли ти чес ких 
пaртий, необ хо ди мый ин формaцион ный ми ни-
мум устaвов пaртий, a тaкже под роб но реглaмен-
ти рует сро ки и ос новa ния приостaнов ле ния их 
дея тель ности.

В соот ве тс твие со ст. 1 Зaконa по ли ти-
чес кaя пaртия предстaвляет со бой доб ро-
воль  ное объеди не ние грaждaн Рес пуб ли ки 
Кaзaх стaн, вырaжaющее по ли ти чес кую во лю 
грaж дaн, рaзлич ных со циaль ных групп, в це лях 
предстaвле ния их ин те ре сов в предстaви тель-
ных и ис пол ни тель ных оргaнaх го судaрст вен ной 
влaсти, мест но го сaмоупрaвле ния и учaстия в их 
фор ми ровa нии [6].

В сис те ме нормaтив ных aктов вaжное знaче-
ние имеют aкты Пре зи дентa – Укaзы, ко то рые в 
иерaрхии нормaтив но-прaво вых aктов от не се ны 

к подзaкон ным aктaм и но сят ис пол ни тельс кий 
хaрaктер, зa иск лю че нием укaзов, имею щих си-
лу зaконa. Укaзы, имеющие си лу зaконa, при-
нимaют ся в случaе, ес ли Пaрлaмент не рaсс мот-
рит в те че ние ме сяцa проек ты зaко нов, ко то рые 
Пре зи дент объяв ляет приори тет ны ми и сроч ны-
ми. Они дей ст вуют до при ня тия Пaрлaмен том 
но во го зaконa в устaнов лен ном конс ти ту ци он-
ном по ряд ке.

Кон цеп туaльные нормaтив но-прaво вые aк-
ты, кaсaющиеся ос нов конс ти ту ци он но го ст роя 
и зaтрaгивaющие бaзо вые инс ти ту ты по ли ти-
чес кой сис те мы, внaчaле бы ли при ня ты в ви де 
укaзов Пре зи дентa и лишь в пос ле дующем пе ре-
име новaны в Конс ти ту ци он ные зaко ны.

Кaк из ве ст но, Постaнов ле ния Прaви тель ствa 
и прикaзы ми нис терс тв не мо гут про ти во ре-
чить зaконaм, но имеют приори тет ного знaче ния 
по от но ше нию к подзaкон ным aктaм мест ных 
оргaнов го судaрст вен но го упрaвле ния. По своей 
юри ди чес кой при ро де они облaдaют достaточ-
ной си лой для воз дейст вия нa от но ше ния, воз-
никaющие меж ду рaзлич ны ми инс ти тутaми по-
ли ти чес кой сис те мы об ще ствa. Вмес те с тем, их 
дей ст вие долж но огрa ни чивaться кру гом от но-
ше ний в пре делaх жиз не деятель ности го судaрст-
вен ных оргaнов.

Вы шенaзвaнные нормaтив но-прaво вые aкты, 
нес мот ря нa рaзлич ную юри ди чес кую при ро-
ду, фор му ли руют ос но во полaгaющие прин ци пы 
функ цио ни ровa ния го судaрс твa и его по ло же ние 
в по ли ти чес кой сис те ме об ще ствa. Вмес те с тем, 
хaрaкте рис тикa по ли ти чес кой сис те мы оп ре де-
ляет ся, преж де все го, нормaтив ным зaкреп ле-
нием ее де мокрaти чес ких прин ци пов. 

В нaстоящее вре мя про должaет ся мо дер-
низaция по ли ти чес кой сис те мы об ще ствa и го-
судaрс твa, со вер шенс твует ся конс ти ту ци он ное 
зaко нодaтельст во в сто ро ну уси ле ния ро ли по-
ли ти чес ких пaртий и об ще ст вен ных объеди не-
ний. По мне нию Су леймaновa A.Ф., Пре зи дент 
подт вер дил свою по ли ти чес кую во лю сле довaть 
дaль ней шим кур сом де мокрaтизa ции, рaсши ре-
ния гaрaнтий соб лю де ния прaв че ло векa. В чaст-
нос ти, он от мечaет сле дующие из ме не ния и до-
пол не ния в Конс ти ту ции, вне сен ные Зaко ном РК 
от 21 мaя 2007 годa, ко то рые стaли ре зуль тaтом 
рaбо ты Го судaрст вен ной ко мис сии по рaзрaбот-
ке и конк ре тизaции прогрaммы де мокрaти чес-
ких ре форм в стрaне:

1. Иск лю че ны нор мы, зaпрещaющие слия-
ние об ще ст вен ных и го судaрст вен ных инс ти-
ту тов, го судaрст вен ное финaнси ровa ние об ще-
ст вен ных объеди не ний. Это пов лек ло зa со бой 
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Сов ре мен ное сос тоя ние инс ти тутa по ли ти чес кой сис те мы Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и не ко то рые воп ро сы ...

тaкже иск лю че ние зaпретa о приостaнов ле нии 
Пре зи ден том членс твa в по ли ти чес кой пaртии 
нa пе ри од своих пол но мо чий, вве де ние по рядкa 
избрa ния Мaжи лисa Пaрлaментa иск лю чи тель но 
по пaртий ным спискaм.

2. Фор ми ровa ние Прaви тель ствa постaвле-
но в пря мую зaви си мос ть от пaртий но го 
боль шинс твa в ниж ней Пaлaте Пaрлaментa, 
пос кольку нaзнaче ние премь ер-ми ни стрa те-
перь осу ще ст вляет ся Пре зи ден том пос ле кон-
сультaций с фрaкциями по ли ти чес ких пaртий, 
предстaвлен ных в Мaжи ли се, и с его соглa сия. 
Пе ред вновь избрaнным Мaжи ли сом Премь ер-
Ми ни стр стaвит воп рос о до ве рии Прaви тель-
ст ву. В случaе вырaже ния Мaжи ли сом до ве-
рия Прaви тель ст во про должaет ис пол нять свои 

обязaннос ти, ес ли иное не бу дет ре ше но Пре зи-
ден том. По воп росaм, пре дус мот рен ным Конс-
ти ту цией, вве денa от ве тст вен ность Прaви тель-
ствa пе ред Пaрлaмен том. 

3. Уве ли че но ко ли че ст во де путaтов обеих 
Пaлaт: Сенaтa – с 39 до 47 (глaвa го судaрс твa 
нaзнaчaет уже не семь, a пятнaдцaть де путaтов 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки с уче том необ хо ди-
мос ти обес пе че ния предстaви тель ствa в Сенaте 
нaционaльно-куль турных и иных знaчи мых ин-
те ре сов об ще ствa), Мaжи лисa – с 77 до 107, 
из ко то рых 98 де путaтов из бирaет ся по сис те-
ме про пор ционaльно го предстaви тель ствa, a 
9 – Aссaмб леей нaро дов Кaзaхстaнa. При чем 
кaндидaты в де путaты долж ны про живaть в 
стрaне пос лед ние де сять лет [7].
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Калиева Г.С.

Истоки разделения власти  
на ветви

В данной статье дан анализ основных положений теоретиков 
разделения власти на ветви. В частности, изложены позиции 
классиков политико-правовой мысли, как Ш.Л. Монтескье, Дж. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо. Теория разделения властей получила свое дальнейшее 
развитие как в теоретических трудах мыслителей последующих лет, 
так и практической деятельности государств, воспринявших этот 
принцип в построении своей государственной власти.

Ключевые слова: государство, власть, ветви, разделение.

Kalieva G.S.

Sources of division of the power 
on branches

In this article the analysis of basic provisions of theorists of division 
of the power into branches is given. In particular positions of classics of a 
political and legal thought are stated: Sh.L. Montesquieu, J. Locke, Zh.Zh. 
Russo. The theory of division of the authorities has gained the further de-
velopment, as in theoretical works of thinkers of the next years, and practi-
cal activities of the states which have apprehended this principle in cre-
ation of the government.

Key words: Branches, division, power, state. 

Калиева Г.С.

Билікті тармақтарға бөлу 
көздері

Бұл мақалада ойшылдардың билікті тармақтарға бөлуге бай-
ланысты тұжырымдары талданылады. Жекелей алғанда, классиктер 
Ш.Л. Монтескьенің, Дж. Локктің, Ж.Ж. Руссоның саяси құқықтық 
ойлары баяндалған. Билікті бөлу теориясы өзінің одан ары 
дамуымен жалғасты, кейінгі жылдары ойшылдардың теоретикалық 
еңбектерінде дамытылып, мемлекетте мемлекеттік билікті құруда 
тәжірибе жүзінде іске асырылды. 

Түйін сөздер: мемлекет, билік, тармақтар, бөлу.
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Основоположником же современной теории разделения 
властей по праву считается выдающийся французский мысли-
тель Ш.Л. Монтескье. В его работе «О духе законов» (1748) де-
лается основной вывод: «В каждом государстве есть три рода 
власти; власть законодательная, власть исполнительная и ве-
дающая вопросами гражданского права». Эта власть карает за 
преступления и разрешает споры при столкновении частных 
лиц, ее можно назвать судебной властью. Выделение ее в само-
стоятельную ветвь государственной власти представляет собой 
существенный вклад Ш.Л. Монтескье в развитие теории раз-
деления властей на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, благодаря которой доктрина обрела стройность и завер-
шенность.

Формула разделения властей Ш.Л. Монтескье выражена в 
следующих словах: « Все погибло бы, если в одном и том же 
лице или учреждении …. были соединены три власти; власть 
создавать законы, власть приводить в исполнение постанов-
ления общегосударственного характера и власть судить пре-
ступников и тяжбы частных лиц» [1, c. 117]. Разработанная 
им теория направлена, прежде всего, против злоупотребления 
властью, деспотизма. Ш.Л. Монтескье подчеркивал, что не-
обходим такой порядок вещей, при котором различные власти 
могли бы взаимно сдерживать друг друга [2, c. 289]. Он вы-
деляет три власти, отмечая, что в силу первой из них государь 
или учреждение создают законы временные или постоянные и 
исправляют или отменяют существующие законы. В силу вто-
рой власти он объявляет войну или заключает мир, посылает 
или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвра-
щает нашествия. В силу третьей власти он карает преступления 
и разрешает столкновения частных лиц [2, c. 290].

Ш.Л. Монтескье считал, что законодательная власть во 
Франции должна принадлежать собранию представителей на-
рода и собранию знати (две палаты парламента); исполнитель-
ная власть должна принадлежать монарху или другим лицам, 
но ни в коем случае не членам законодательного собрания [2, 
c.  295]. Судебную власть Ш.Л. Монтескье предлагал «… пору-
чать не постоянно действующему сенату, а лицам, которые в 
известные времена года, по указанному способу привлекаются 

ИСТОКИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ВЛАСТИ НА ВЕТВИ
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из народа для образования суда; продолжитель-
ность действия которого определяется требова-
ниями необходимости [2, c. 291].

Ш.Л. Монтескье, разделяя три власти, еще не 
приходит к идее о равноправии их, считая, как 
и Д. Локк, законодательскую власть высшей, а 
исполнительную «ограниченной по своей при-
роде» [2, c. 292]. Однако он пошел все же даль-
ше Д. Локка и вывел еще один важный принцип 
– должно быть не только разделение властей, но 
и их взаимное сдерживание. По Ш.Л. Монтес-
кье, судебная власть является регулирующей, 
она необходима для того, чтобы удержать от 
крайностей законодательную и исполнитель-
ную власти. Что касается законодательной и ис-
полнительной властей, то они сдерживают друг 
друга. Исполнительная власть имеет право (пре-
жде всего, в лице монарха) накладывать вето на 
решение законодательного собрания, устанавли-
вает регламент его работы, распускает собрание. 
Законодательная власть контролирует испол-
нение законов исполнительной властью, при-
влекает к ответственности министров за нару-
шение законов. Однако Ш.Л. Монтескье особо 
отмечает, что законодательная власть не должна 
ограничивать исполнительную, останавливая ее 
решения, поскольку она, по своей природе, уже 
ограничена и нет смысла ограничивать ее еще 
раз [2, c. 295]. Таковы в самом общем виде воз-
зрения Ш.Л. Монтескье на рассматриваемую 
нами проблему.

Многие идеи Ш.Л. Монтескье были про-
анализированы в трудах другого французского 
мыслителя, Ж.-Ж. Руссо, выступившего с кри-
тикой ряда позиций своего предшественника. 
Важное место в учении Руссо занимала пробле-
ма государственной власти. Он защищал идею 
неправомерности власти, которая ополчается 
против жизненных интересов народа, обосно-
вывал право народа на революционное низвер-
жение всякой антинародной власти. Идеалом 
Руссо была республика. Он уловил внутрен-
нюю противоречивость развития цивилизации, 
в том числе буржуазной. Руссо безоснователь-
но отрицал роль науки и искусств в улучшении 
нравов людей, но видел тяжкую цену прогресса 
для угнетенных классов. Если Монтескье рас-
сматривал судебную власть как средство сдер-
живания законодательной и исполнительной 
властей от крайностей, то Ж.-Ж. Руссо значи-
тельно полнее представлял спектр их взаимоот-
ношений, а также более глубоко и обстоятельно 
исследовал существенные аспекты «третьей» 
власти, хотя и не употреблял этого выражения 

в своем основном труде «Об общественном до-
говоре» (1762 г) [3, c. 220]. Руссо писал, что, 
когда невозможно установить точное соотно-
шение между составными частями государства 
или устранить причины, беспрестанно наруша-
ющие эти отношения, тогда создают особую 
магистратуру, которая не входит в общий орга-
низм, но возвращает каждый его член в подлин-
ные отношения; либо между государством и на-
родом, либо между государством и сувереном, 
либо между обеими сторонами одновременно, 
если это необходимо.

Руссо одним из первых определил функци-
ональную роль суда как гаранта неприкосно-
венности свободы человека. Он писал о праве 
арестованного на обжалование в суд применен-
ного к нему ареста, о полномочиях суда про-
верить обоснованность ограничения свободы 
гражданина.

В целом можно сказать, что Руссо критичес ки 
развил взгляды Локка и Монтескье. В результате 
была создана основа стройной теории разделе-
ния властей в современном государстве. Труды 
этих трех великих мыслителей в совокупности 
представляют концепцию разделения властей, 
называемую классической. Основатели клас-
сической теории разделения властей в качестве 
одного из приоритетных направлений деятель-
ности судебной власти выделяли осуществление 
судом контроля за органами исполнительной 
власти при осуществлении ими правозащитной 
функции.

Теория разделения властей нашла своих сто-
ронников и среди русских ученых конца �I� – 
начала �� вв. Большинство казахстанских уче-
ных, несмотря на различие взглядов и подходов 
к рассматриваемому вопросу, сходилось в том, 
что судебная власть должна быть самостоятель-
ной, независимой от других ветвей власти. Но 
собранные вместе они должны составлять еди-
ную государственную власть. Реформирование 
политических и социально-экономических отно-
шений в РК по-новому поставило проблему прав 
и свобод личности. Согласно Конституции РК, 
государство признает естественные права че-
ловека в полном объеме, рассматриваемая их в 
качестве объекта государственной и в том числе 
судебной защиты.

Теория разделения властей получила свое 
дальнейшее развитие как в теоретических тру-
дах мыслителей последующих лет, так и практи-
ческой деятельности государств, воспринявших 
этот принцип в построении своей государствен-
ной власти.
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Впервые разделение властей как конститу-
ционный принцип было воплощено в жизнь кон-
ституциями 13-ти североамериканских штатов и 
в Конституции США 1787 года. В США теория 
разделения властей была дополнена существен-
ными новшествами – системой «сдержек и про-
тивовесов». Был высказан тезис о необходимо-
сти взаимодействия ветвей власти; подверглась 
сомнению классическая триада ветвей власти; 
мирно сосуществуют относительно новая идея 
единства государственной власти и теория раз-
деления властей. Необходимость такого немало-
важного дополнения была вызвана тем, что, как 
отмечает А.А. Мишин, «практическое воплоще-
ние локковских идей о верховенстве законода-
тельной власти привело к непредвиденным по-
следствиям… Созданные в штатах легислатуры 
захватили в свои руки огромные полномочия, во 
многих случаях полностью подчинили себе не 
только исполнительную, но и законодательную 
власть. Современники отмечали, что легисла-
туры штатов … конфисковали собственность, 
чеканили монету, взимали налоги, выносили 
приговоры, беспрерывно изменяли и пересма-
тривали свои собственные законы. Короче гово-
ря, законодательные власти штатов в ряде слу-
чаев вели себя подобно коллективным тиранам, 
нарушая и попирая все запреты чистой теории 
разделения властей» [4, c. 12].

По этому поводу один из «отцов-основате-
лей» США Томас Джефферсон в своих «Замет-
ках о штате Вирджиния» писал, что «выборный 
деспотизм – отнюдь не та форма правления, … 
при которой правящая власть должна быть так 
разделена и уравновешена между несколькими 
институтами власти, чтобы ни один из них не 
смог выйти за пределы своих законных полно-
мочий, не встретив эффективного сдерживания 
и противодействия со стороны остальных» [2, 
c. 83]. Поэтому «отцы-основатели» США соз-
дали механизм, состоящий из трех, связанных 
системными отношениями органов, которые 
считались, соответственно, носителями за-
конодательной, исполнительной и судебной 
«ветвей» власти. При этом неоднократно вы-
сказывалась мысль, что само «дерево» власти 
едино. Это единое «дерево» по Конституции 
США имеет горизонтальное разделение – меж-
ду указанными выше «ветвями» и вертикальное 
– между федеральными органами и органами 
власти в штатах.

Американская система «сдержек и противо-
весов» основана на трех основополагающих на-
чалах:

1. Все три ветви власти имеют различные 
источники формирования: а) Законодательная 
власть – Конгресс, состоит из палаты предста-
вителей и Сената, которые избираются легис-
латурами штатов; б) Исполнительная власть – 
Президент – избирается посредством косвенных 
выборов – коллегией выборщиков, которые в 
свою очередь избираются населением; в) Судеб-
ная власть – Верховный Суд – формируется со-
вместно Президентом и Сенатом.

2. Различные сроки полномочий: а) Пала-
та представителей Конгресса избирается на 
2  года; б) Сенат каждые 2 года обновляется на 
одну треть; в) Президент избирается сроком на 
4 года; г) Члены Верховного Суда и иные феде-
ральные судьи назначаются на должности по-
жизненно.

3. Взаимное сдерживание властей: а) Кон-
гресс вправе отклонять законопредложения 
Президента; б) Сенат может отклонять любые 
кандидатуры, предложенные Президентом на 
высшую должность в государственный аппарат, 
и отвергать заключенные Президентом между-
народные договоры; в) Конгресс может при-
влечь Президента к ответственности в порядке 
импичмента и, в случае признания его Сенатом 
виновным, отстранить его от должности; г)  Пре-
зидент имеет право вето в Конгрессе на законо-
проекты, одобренные обеими палатами; д) Вер-
ховный Суд вправе аннулировать как законы 
Конгресса, так и нормативные акты Президента.

Оптимальные формы разделения и взаимо-
действия властей в Казахстане еще не устоя-
лись и требуют дальнейшего совершенствова-
ния. В некоторых отношениях это разделение 
является неполным; функции ветвей власти РК 
частично пересекаются. Так законодательная 
власть принадлежит Мажилису, однако Пре-
зидент страны, в эту ветвь не входящий, под-
писывает и обнародует законы, издает указы и 
другие правовые акты, в том числе и норматив-
ного характера.

Следовало бы Президента, являющегося 
главой государства, отнести к исполнительной 
власти. Но он осуществляет и некоторые функ-
ции, тесно связанные с правосудием: назначение 
судей, помилование осужденных. Законодатель 
объявляет амнистию и избирает судей высших 
судов.

Примеры переплетения компетенций ветвей 
власти можно значительно умножить, если обра-
титься к опыту других стран; они естественны и 
обычно не вызывают нареканий. Такое перепле-
тение полезно и необходимо, так как выполня-
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ет известную задачу «сдержек и противовесов», 
предупреждающих опасное единовластие.

Взаимодействие трех властей – процесс 
сложный и ответственный. Он выражается в со-
гласовании различных вопросов, а также в опре-
деленном влиянии ветвей власти друг на друга. 
Как исполнительная, так и судебная власть дей-
ствуют лишь на основе норм права, принимае-
мых законодателями.

Законодательная власть вырабатывает нор-
мы не в отрыве, а в тесной связи и на базе проек-
тов и предложений, исходящих преимуществен-
но от органов исполнительной власти.

Судебная власть не только представляет 
двум другим ветвям материалы правопримени-
тельной практики, но и «облагораживает» зако-
нодательную и исполнительную деятельность, 
постоянно обращая внимание на правовые, да 
и моральные нормы, и конституционные прин-
ципы, подлежащие неуклонному соблюдению. 
Но это все хорошо в теории. Но практическая 
жизнь отличается от идеальных конструкций. 
Разделение и взаимодействие властей нередко 
оборачиваются либо конфронтацией, либо не-
допустимыми формами зависимости и подчи-
нения.
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What іs Cyber terrorism?

Cyber terrorism conjures up images of vicious terrorists unleashing cat-
astrophic at-tacks against computer networks, wreaking havoc, and para-
lyzing nations. This is a frightening scenario, but how likely is it to occur? 
Could terrorists cripple critical military, financial, and service computer 
systems? Psychological, political, and economic forces have combined to 
promote the fear of cyber terrorism. From a psychological perspective, 
two of the greatest fears of modern time are combined in the term «cyber 
terrorism.» The fear of random, violent victimization segues well with the 
distrust and outright fear of computer technology. Many of these fears, 
the report contends, are exaggerated: not a single case of cyber terrorism 
has yet been recorded, hackers are regularly mistaken for terrorists, and 
cyber defenses are more robust than is commonly supposed. Even so, the 
potential threat is undeniable and seems likely to increase, making it all the 
more important to address the danger without inflating or manipulating it.

Key words: Cyber terrorism, computer, communication, information.

Ищанова Г.Т.

Кибертерроризм дегеніміз не?

Кибертерроризмнің пайда болуы компьютерлік желілерге қарсы 
шабуыл келтіруге пайдаланатын және нәтижесінде мемлекетке апат 
салдарын әкелетін ақпараттық және компьютерлік технологиялардың 
пайда болуымен байланысты. Біздің әрқайсымызды бұл үрейлендіретін 
көрініс ойландырары хақ. Шындығында террористер стратегиялық 
маңызды әскери, қаржылық және компьютерлік желілерге зиян 
келтіре алады ма? Халықаралық қауымдастық кибертерроризмді жою 
мақсатында психологиялық, саяси және экономикалық потенциалды 
біріктіру үшін қолдан келгеннің барлығын жасап күш салуда. 
Психологиялық көзқарас тұрғысынан, «кибертерроризм» терминінде 
қазіргі кезде екі үлкен қорқыныш біріктірілген. Кездейсоқ, күшті 
қылмыстылық қорқынышы компьютерлік технологиялар алдындағы 
тікелей қорқыныш және сенімсіздікке ұласуда. Бұл құбылыспен 
байланысты қорқыныш пен уайым көптеген жағдайларда бірнеше 
есе ұлғайтылып, кибертерроризм жағдайы тіркелмеген. Хакерлер 
террористермен үнемі қабылдануда. Киберқабілеттілік біз ойлаға-
нымыздан да әлдеқайда тұрақты. Бірақ басым қауіптілік бар, 
сондықтан мұндай текті қылмыстардың алдын алу шаралары іске 
асырылуы қажет. 

Түйін сөздер: кибертерроризм, компьютер, байланыс, ақпарат.

Ищанова Г.Т.

Что есть кибертерроризм?

Появление кибертерроризма связано с развитием информа-
ционных и компьютерных технологий, используемых террористами 
для нанесения атак против компьютерных сетей, а в результате – 
катастрофические последствия для той или иной страны. Каждый 
из нас призадумается над этим пугающим сценарием. Могут ли 
в реальности террористы нанести вред стратегически важным 
военным, финансовым и компьютерным служебным системам? 
Мировое сообщество делает все необходимое, чтобы объединить 
психологический, политический и экономический потенциал с 
целью предотвращения самого кибертерроризма и страха перед 
ним. С психологической точки зрения два самых больших страха 
настоящего времени объединены в одном термине «кибертерроризм». 
Страх перед случайной, сильной виктимизацией непосредственно 
переходит в недоверие и прямой страх перед компьютерной 
технологией. Переживания и страхи перед данным явлением в 
большинстве случаев сильно преувеличены, так как ни один случай 
кибертерроризма еще не был зарегистрирован, хакеры регулярно 
принимаются за террористов, и киберобороноспособность более 
устойчива, чем обычно мы предполагаем. Однако потенциальная 
угроза есть, поэтому необходимо предпринимать меры с целью 
профилактики данного рода преступлений.

Ключевые слова: кибертерроризм, компьютер, коммуникация, 
информация.
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There have been several stumbling blocks to creating a clear 
and consistent definition of the term «cyber terrorism.» First, as 
just noted, much of the discussion of cyber terrorism has been 
conducted in the popular media, where journalists typically 
strive for drama and sensation rather than for good operational 
definitions of new terms. Second, it has been especially common 
when dealing with computers to coin new words simply by placing 
the words «cyber,» «computer,» or «information» before another 
word. Thus, an entire arsenal of words-cybercrime, cyber war, info 
war, net war, cyber terrorism, cyber harassment, virtual-warfare, 
digital terrorism, cyber tactics, computer warfare, information 
warfare, cyber-attack, cyber war, and cyber break-ins is used to 
describe what some military and political strategists describe as 
the «new terrorism» of these times [1].

Fortunately, some effort has been made to introduce greater 
semantic precision. Most notably, Dorothy Denning, a professor 
of computer science, has put forward an admirably unambiguous 
definition in numerous articles [2], and in her testimony on the 
subject before the congressional House Armed Services Committee:

Cyber terrorism is the convergence of cyberspace and 
terrorism. It refers to unlawful attacks and threats of attacks against 
computers, networks and the information stored therein when done 
to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of 
political or social objectives. Further, to qualify as cyber terrorism, 
an attack should result in violence against persons or property, or 
at least cause enough harm to generate fear. Attacks that lead to 
death or bodily injury, e�plosions, or severe economic loss would 
be e�amples. Serious attacks against critical infrastructures could 
be acts of cyber terrorism, depending on their impact. Attacks that 
disrupt nonessential services or that are mainly a costly nuisance 
would not.

It is important to distinguish between cyber terrorism and 
«hacktivism,» a term coined by Denning to describe the marriage 
of hacking with political activism. («Hacking» is here understood 
to mean activities conducted online and covertly that seek to 
reveal, manipulate, or otherwise e�ploit vulnerabilities in computer 
operating systems and other software.). Hacktivists have four 

WHAT ІS CYBER 
TERRORISM?
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main weapons at their disposal: virtual sit-ins and 
blockades; automated e-mail bombs; web hacks 
and computer break-ins; and computer viruses and 
worms. A virtual sit-in or blockade is the cyberspace 
rendition of a physical sit-in or blockade: political 
activists coordinate their visits to a website and 
attempt to generate so much traffic toward the site 
that other users cannot reach it, thereby disrupting 
normal operations while winning publicity – via 
media reports – for the protesters’ cause. When 
large numbers of individuals simultaneously attack 
a designated site, the operation is sometimes 
referred to as «swarming.» Swarming can also 
amplify the effects of the hacktivists’ second 
weapon: e-mail bombing campaigns (bombarding 
targets with thousands of messages at once, 
also known as «ping attacks»). In July 1997, 
for e�ample, an e-mail bombing was conducted 
against the Institute for Global Communications 
(IGC), a San Francisco-based Internet Service 
Provider (ISP) that hosted the web pages of Euskal 
Herria (in English, the Basque Country Journal), 
a publication edited by supporters of the Basque 
separatist group Homeland and Liberty (ETA) [3]. 
The at-tackers wanted ETA’s site pulled from the 
Internet. To accomplish this they bombarded IGC 
with thousands of spurious e-mails routed through 
hundreds of different mail re-lays, spammed 
IGC staff and customer accounts, clogged IGC’s 
web page with bogus credit card orders, and 
threatened to employ the same tactics against other 
organizations using IGC services. IGC pulled the 
Euskal Herria site just a few days later.

Many cyber protesters use the third weapon 
in the hacktivists’ arsenal: web hacking and 
computer break-ins, whereby they hack into 
computers to access stored information, 
communication facilities, financial information, 
and so on. For e�ample, the Computer Emergency 
Response Team Coordination Center (CERT/
CC), a federally funded research and development 
center operated by Carnegie Mellon University, 
reported 2,134 computer security incidents such 
as break-ins and hacks in 1997. This number rose 
to 21,756 in 2000, and to almost 35,000 during the 
first three quarters of 2001 alone. In 2003, CERT/
CC received more than half a million e-mail 
messages and more than nine hundred hotline calls 
reporting incidents or requesting information. In 
the same year, no fewer than 137,529 computer 

security incidents were reported. Considering that 
many, perhaps most, incidents are never reported 
to CERT/CC or any other third party, these 
numbers become even more significant. Further, 
each incident that is reported corresponds to an 
attack that can involve thousands of victims. In 
April 2002, for instance, hackers broke into the 
payroll database for the state of California and 
gained access to the Social Security numbers, 
bank account information, and home addresses of 
265,000 state employees. This rise in computer-
based attacks can be attributed to several factors, 
including the growth of the Internet and a 
corresponding increase in the number of potential 
attackers and targets; a seemingly limitless supply 
of vulnerabilities that, once discovered, are 
quickly e�ploited; and increasingly sophisticated 
software hacking tools that allow even those with 
modest skills to launch devastating attacks.

The fourth category of hacktivist weaponry 
comprises viruses and worms, both of which are 
forms of malicious code that can infect computers 
and propagate over computer networks. Their 
impact can be enormous. The Code Red worm, 
for e�ample, infected about a million servers in 
July 2001, and caused $2.6 billion in damage to 
computer hardware, software, and networks, and 
the I LOVE YOU virus unleashed in 2000 affected 
more than twenty million Internet users and caused 
billions of dollars in dam-age. Although neither 
the Code Red worm nor the I LOVE YOU virus 
was spread with any political goals in mind, some 
computer viruses and worms have been used to 
propagate political messages and, in some cases, 
cause serious damage. 

Hacktivism, although politically motivated, 
does not amount to cyber terrorism. Hacktivists do 
want to protest and disrupt; they do not want to 
kill or maim or terrify. However, hacktivism does 
highlight the threat of cyber terrorism, the potential 
that individuals with no moral restraint may use 
methods similar to those developed by hackers to 
wreak havoc. Moreover, the line between cyber 
terrorism and hacktivism may sometimes blur, 
especially if terrorist groups are able to recruit or 
hire computer-savvy hacktivists or if hacktivists 
decide to escalate their actions by attacking the 
systems that operate critical elements of the 
national infrastructure, such as electric power 
networks and emergency services.
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The essence of the Institute of 
delegation of legislative powers 

and questions of his development 

In article the essence of institute of delegation of legislative powers is 
revealed, the condition of legal regulation of this institute in the legislation 
of the country is considered, and also questions of his development are 
investigated. In article authors having carried out the comparative analysis 
of a condition of legal regulation of institute of delegation of legislative 
powers in the Republic of Kazakhstan and in some foreign countries, have 
offered ways of his improvement. At full and effective regulation of this 
institute it is possible to prove need of its application.

Key words: delegation of legislative powers, head of state, legislature, 
legislative activity, law, executive body, legislative process.

Жарболова А.Ж.,  
Мейрбекова Г.Б.

Заң шығару өкілеттігін беру 
институтының мәні және оны 

дамыту мәселелері

Мақалада заң шығару өкілеттігін беру институтының мәні ашылып, 
оның ҚР заңнамасында құқықтық реттелу жағдайы қарастырылды 
және оны дамыту мәселелері зерттелді. Авторлар мақалада заң 
шығару өкілеттігін беру институтының Қазақстан Республикасында 
және бірқатар шет елдерде құқықтық реттелуіне салыстырмалы 
талдау жасап, оны жетілдіру жолдарын ұсынды. Тиісті ұсыныстардың 
негізінде аталмыш институт толық және тиімді реттелген жағдайда 
оны қолданудың қажеттігі негізделді. 

Түйін сөздер: заң шығару өкілеттігін беру, мемлекет басшысы, 
заң шығарушы орган, заң шығару қызметі, заң, атқарушы орган, заң 
шығару процесі.

Жарболова А.Ж.,  
Мейрбекова Г.Б.

Суть института делегирования 
законодательных полномочий 

и вопросы его развития

В статье раскрывается суть института делегирования законо-
дательных полномочий, рассматривается состояние правового 
регулирования данного института в законодательстве страны, 
а также исследуются вопросы его развития. В статье авторы, 
проведя сравнительный анализ состояния правового регулирования 
института делегирования законодательных полномочий в Республике 
Казахстан и в некоторых зарубежных странах, предложили пути его 
совершенствования. При полном и эффективном регулировании 
данного института можно обосновать необходимость его применения.

Ключевые слова: делегирования законодательных полномочий, 
глава государства, законодательный орган, законодательная деятель-
ность, закон, исполнительный орган, законодательный процесс.
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Phrases «delegation of legislative powers» means transfer of 
the right of adoption of laws to the public authorities or certain 
persons who don’t have legislative powers. His feature consists 
that this power doesn’t follow from direct obligations of a certain 
body, it acquires the right of lawmaking from Parliament. 

According to the paragraph 3 of article 53 of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan the Parliament at a joint meeting of 
Chambers two thirds of voices of total number of deputies of each 
of Chambers at the initiative of the President has the right to del-
egate to him legislative powers for the term which isn’t e�ceeding 
one year. In Kazakhstan the institute of delegation of legislative 
powers for the first time has been approved in the Constitution of 
the Republic of 1995. Nevertheless, delegation of legislative pow-
ers in other countries are used for a long time.

Traditionally it is considered that general norms have to be 
defined by the law, today theoretically it also so. However, at the 
present stage when the public relations have become complicated, 
and rate of his development has grown, and together with it the 
regulatory role of the state has increased, legislative body has new 
problems connected with legislative functions. Even considering 
the fact that there are also other ways of adoption of laws (referen-
dum), quick response to changes of the public relations is required 
from Parliament, but not from other any body. As at the solution 
of the problems connected with legislative activity holding a ref-
erendum it isn’t favorable, and it is impossible to hold every time 
a referendum for adoption of any law. Holding a referendum in 
solution of the problems connected with legislative activity isn’t 
favorable, and it is impossible to hold every time a referendum for 
adoption of any law.

As legislative process includes procedures of preparation, 
adoption of the law which takes long time, Parliament can’t pro-
vide quick and timely adoption of laws which regulates new pub-
lic relations, and its problems. Also, considering the fact that to 
change one law it is necessary to acceptance new one, i.e. all pro-
cess of change of any law delivers a lot of work for the Parliament. 
In this regard, the Parliament doesn’t have time and resources for 
versatile, deep analysis and discussion of important legislative 
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projects. The most part of time of Parliament will 
go on acceptance of changes and additions to laws. 
For e�ample, in legislative practice of Parliament 
of RK, in 2014 the Parliament of RK has adopted 
105 laws, 42 of which are changes and additions to 
current laws, and 50 of them are accepted for ratifi-
cation of interstate and international acts, the other 
12 are accepted for full regulation of certain pub-
lic relations (one them the law on the adoption of 
the republican budget) [1]. Besides, the Parliament 
apart from legislative activity has also other func-
tions. All this leads to emergence of poor progress 
in legislative activity of Parliament.

Generally, in many countries multitasking of 
work of Parliament has led to emergence of insti-
tute of «delegation of legislative powers». In this 
regard, we think it is correct to stop on D. Garner’s 
discussions concerning the reasons of delegation of 
legislative powers in Great Britain:

1) in the modern countries volume of regularity 
so wide that the Parliament in a flash doesn’t have 
time and energy for full judgment of all his details;

2) sometimes problems has a narrow concept, 
i.e. professional character, in this regard the ques-
tion on sessions of parliament has special charac-
ter;

3) sometimes it is necessary to apply measures 
to unplanned events which weren’t the basis for 
holding sessions of parliament;

4) the right of receiving «dependent on the 
law» leads to carrying out an e�periment because 
in case of need it is possible to eliminate them [2, 
98-100].

As it is possible to notice, the first situation 
based by D. Garner is a major factor of emergence 
of institute of delegation of legislative powers in 
view of development of society, and in this regard 
e�pansion of the sphere of legislative functions. 
The institute of delegation of legislative powers 
allows to notice new impulses of the changeable 
public relations and to react to them in time.

Institute of «delegation of legislative powers» 
are reflected in constitutions of various countries 
(Spain, France, Finland, Portugal, etc.). In article 
82 of the Constitution of Spain it is told that «the 
main Cortes can give to the Government the right 
of adoption of the acts which will have validity». 
In the article 76 of the Constitution of Italy of 1947 
it is told that legislative functions aren’t transferred 
to the government until the basic principles and 
criteria are defined and that it can be transferred 
only to a certain period of time, and only on certain 
problems. One more country which recognizes the 

right of delegation of legislative powers is France, 
in which the Government for implementation of 
the programs can ask from Parliament the right of 
adoption of laws for a certain time [3, 38 article]. 
And in the neighboring Russian Federation a situ-
ation is different. «In the Constitution of Russia 
there is no norm concerning delegation of legis-
lative powers. Nevertheless, in practice there are 
cases of delegation by Parliament of the right of 
adoption of laws to the Government of the Russian 
Federation (in rare instances – to the Russian Fed-
eration President). The Parliament of the Russian 
Federation at adoption of laws can sometimes set 
tasks of additional regulation of certain problems 
for the Government of the Russian Federation and 
the Russian President» [4, 142].

The institute of delegation of legislative powers 
is widely applied in various countries. As a result 
the number of the adopted laws by means of del-
egation of legislative powers several times e�ceeds 
the number of the laws adopted by legislature. For 
e�ample, according to the testimony of the Russian 
scientist V. E. Chirkin in Great Britain the number 
of such laws adopted for 1 year makes nearly 2000, 
and the laws adopted by legislature no more than 
100 [4, 142].

Concerning that to whom legislative powers 
are delegated, practice in various countries shows 
that generally they are given to e�ecutive power, 
namely to the Government. Also, there is a prac-
tice of delegation of legislative powers to the Presi-
dent as in our country, and to some bodies to the 
subordinated Governments (to the ministries, the 
government of territorial subjects of the federation, 
other). In Italy there is a distinctive practice of del-
egation of legislative powers. Namely, the right of 
adoption of laws is given to the Government, how-
ever the III section of the basic law of the Republic 
of Italy says that the part of the Government are the 
following: a) council of ministers; b) public admin-
istration (as set of public servants); c) subsidiary 
bodies (State Council and chamber of the account, 
national economy and office of work). And other 
norm of the Constitution of Italy determines the 
government as a council of direct ministers [5, ar-
ticle 92].

As it has been specified earlier, in the world 
legislative function is generally delegated to e�-
ecutive power and in practice it is connected with 
the huge volume of work of Parliament. The Rus-
sian scientist V. E. Chirkin specifies that «When 
the Parliament doesn’t manage to see and solve all 
problems of society, he can refer some matters of 
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the agenda of a session of parliament to the e�ecu-
tive power» [4, 140], from this it is visible that del-
egation of powers is carried out by the Parliament. 
Powers of the Government are legislatively estab-
lished in 38 article of the Constitution of France. 
In some countries (Spain, Italy, Germany) if the 
Parliament itself brings up a question of delega-
tion of legislative powers, or on permission of the 
Government, in this case there is one version of the 
approval of the application of the Government on 
legislative power. In our country the Constitution 
establishes that the right of transfer of legislature 
is transferred at the initiative of the President. Ac-
cording to the paragraph 52 point of Regulations 
of Parliament from 5/20/1996 year the President’s 
initiative of a specific question is brought to the 
chairman of Mazhilis in a joint meeting of cham-
bers and the President has a right to determine 
terms of consideration of an initiative.

In foreign countries where delegation of legis-
lative powers is authorized there is an opportunity 
in the shortest possible time to govern the public 
relations. When in our country there is a need of 
regulation of new relations, the parliamentary pro-
cedure takes a lot of time. The procedure of adop-
tion of the act in many countries takes a lot of time. 
Therefore to watch the changes happening in soci-
ety and quickly to react to them very difficult.

Generally in foreign countries delegation of 
legislative powers is carried out for the solution of 
a certain problem or for regulation of the relations 
of one group for the adoption of several acts, and it 
is given for a certain term. In Kazakhstan the law 
which regulates institute of delegation of legisla-
tive powers doesn’t establish definition of specific 
problems in the President’s initiative. In that case 
this defect gives the chance to accept to the Presi-
dent of laws on any problems collected in the 11th 
paragraph in a certain time which is a subject of 
legislative activity.

In the foreign states the decision on delegation 
of legislative powers is accepted by both chambers 
of Parliament. In our case the decision on transfer 
of legislative powers to the President is accepted 
in a joint session of parliament. From history it is 
known that adoption of this decision by only one 
chamber has led to recognition by the Supreme 
court of the USA invalid a number of laws.

Generally delegation of legislative powers is 
carried out with some restrictions. Usually, in con-
stitutions of foreign countries it is defined that del-
egation of powers of rather basic rights and free-
doms is forbidden to be delegated. For e�ample, 

according to the Constitution of the Republic of 
Turkey on November 7, 1982 the Grand Nation-
al Assembly of Turkey at delegation to Council 
of ministers the right of adoption of laws obliges 
them to define the purpose, the contents, the con-
cept, temporary chronology and possibility of ac-
ceptance of more than one act. And concerning a 
subject of the resolution of having validity the fol-
lowing is told: «e�cept for emergency and adverse 
situations, such acts don’t regulate the basic rights, 
the rights and duties of citizens defined in the first 
and in the second chapters of the second section, 
and also, the political rights defined in chapter 4 of 
the Constitution» [6, article 91]. In the following 
country in which delegation of legislative powers 
is authorized – in Spain, it is specified that the Main 
Cortes can delegate to the government of power of 
adoption of laws concerning the questions which 
aren’t included in article 81of the Constitution. In 
particular, to questions which aren’t delegated be-
long are: laws on development of rights and free-
doms, laws the claiming statutes concerning au-
tonomous associations, laws concerning the right 
of vote, etc.

As a rule, at the subjects who have received 
legislative powers have no right to be beyond pow-
ers of e�ecutive bodies or have no right to break 
the term of use of such powers. He has to meet 
strictly conditions of delegation of legislative pow-
ers, in the return a case, such act will be invalid.

In Kazakhstan questions of institute of delega-
tion of legislative powers are regulated by the Con-
stitution of RK and regulations of Parliament of 
RK. The constitutional laws establishing status of 
Parliament and the President don’t even consider 
this institute. The constitution of RK and regula-
tions of Parliament of RK concerning delegation of 
legislative powers defines only the following:

– Delegation of powers is carried out from the 
President’s initiative;

– They are given for the term of no more than 
one year;

– it is deligated by two thirds of voices of total 
number of deputies of each of Chambers at a joint 
meeting of Chambers;

– delegation of powers is carried out by adop-
tion of laws;

– the initiative is given to the chairman of 
Mazhilis.

The President can determine the term of 
consideration of the initiative in Parliament. 

As it is possible to notice, institute of delegation 
of legislative powers in the Republic of Kazakhstan 
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are regulated insufficiently. Also, limits of the 
legislative powers which are delegated to the 
President aren’t defined cases of their delegation. 
One more question which isn’t regulated in our 
legislation – the sphere of the relations which 
are regulated by laws published by the President, 
their volume, a form of the law conferring power, 
participation of deputies of Parliament at the 
edition of this laws, consideration of Parliament 
of the laws issued by the President on legislative 
power, etc.

In the countries where the institute of delegation 
of legislative powers is regulated, the Parliament 
regulates using of e�ecutive power of this power. 
The acts adopted on the basis of delegation of 
legislative powers can be included on the statement 
of Parliament, and can be included in library of 
Parliament for acquaintance. The approval by 
Parliament of the acts adopted by the Government 
on delegation of legislative powers is one of the 
main problems of a research of the international 
practice. Often the acts adopted by delegation of 
legislative powers are submitted for the approval 
and loss of force to Parliament or its lower house. 
For e�ample, in the USA the Congress has the 
right of the legislative veto. The legislative veto is 
the ban of the Congress, his chambers or standing 
committee on adoption of the laws adopted by the 
President by delegation of legislative powers.

In foreign countries besides the adoption of 
the laws adopted by delegation of legislative 
powers there is also a form of establishment 
of control of him. For e�ample, one easy way 
of control – submission of the acts adopted by 
the Government to Parliament. The parliament 
has to consider, estimate and make the decision 
concerning compliance of the adopted act to 
conditions of delegation of powers and laws. At 
discrepancy of the adopted laws Parliament has 
the right to eliminate this law. And in France if the 
Government doesn’t submit at the scheduled time 
the act for consideration of the Government, then 
it delegation of powers will lose force. In some 
Parliaments there are the committees working by 
the subsidiary legislation. They e�ercise control of 
use of the delegated powers by e�ecutive power.

The ne�t way of control – hearing of reports 
of ministers. On this way ministers have to show 
the list of the adopted laws by delegation of 
legislative powers in the reports, give the grounds 

of adoption of these laws and show the mechanism 
of their action, etc. If parliamentarians notice 
any discrepancies and defects, then they can not 
accept or demand to eliminate them. Special poll, 
i.e. questions of rather adopted laws sent to the 
Government are also one of way of control [7, 91-
492].

And in our country besides providing reports 
concerning the laws adopted by delegation 
of powers process of consideration by the 
Constitutional council of these laws isn’t even 
regulated. Also as well as check of constitutionality 
of the laws adopted by the Parliament, accepted by 
the President of the law also have to be checked 
for constitutionality. As L. T. Zhanuzakova said, 
parliamentary control should suggest to bring 
process of consideration of reports on the adopted 
laws by delegation of legislative powers, to listen 
to reports of the President and his plenipotentiaries, 
Parliament and its chambers [8, 107].

By delegation of legislative powers the 
President of Kazakhstan two times had rights of 
adoption of laws: on December 12, 1993, when 
on the 12th convocation the Supreme council has 
dismissed itself and in March, 1995 on the basis of 
the decision of the Constitutional Council of RK 
to recognize unconstitutional powers of deputies of 
the Supreme Council. In that case, the premature 
termination of powers of two convocations of 
Parliament has led to the fact that some powers 
of the Supreme Council have been delegated to 
the President. At the beginning the President in 
connection with self-dissolution of the Supreme 
Council according to the law «About Temporary 
Delegation of Additional Powers to the President 
and Local Akims» has accepted 54 orders which are 
valid the law. It was an e�ample of the fact that in 
cases of need delegation of legislative powers has 
led to continuous functioning of legislative powers, 
timely replenishment of the regulatory base. As 
the President of the Republic N. A. Nazarbayev 
has specified., «When there was no Parliament, it 
was necessary to meet lacks in the sphere of legal 
regulation by the orders which are valid the law 
to accept a package of necessary economic laws. 
As a result continuous economic activity has been 
provided with necessary legislative bases. Besides, 
for quick use of the constitutional norms, orders 
of the President have adopted a number of the 
constitutional laws» [9].
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Некоторые вопросы  
применения обычных  
таможенных пошлин:  

извлечения из Доклада  
Рабочей группы  

о присоединении РК  
к Соглашению ВТО  

(первая часть)

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы применения 
обычных таможенных пошлин, которые были включены в Доклад 
Рабочей группы о присоединении Республики Казахстан к Соглашению 
ВТО от 23 июня 2015 года. Доклад содержит специфические, то 
есть индивидуальные обязательства, принимаемые Казахстаном 
при присоединении к ВТО. Из данных материалов можно сфор-
мировать определенное понимание правовых механизмов регу-
лирования торговли на универсальном уровне, и в частности, об 
отдельных аспектах таможенно-тарифного регулирования, а также 
спрогнозировать перспективы правоприменительной практики в 
этом вопросе.

Ключевые слова: таможенные пошлины, таможенное регули-
рование в рамках ВТО, Доклад Рабочей группы о присоединении 
Республики Казахстан к Соглашению ВТО.

Dulatov G.S., Kurmangali M.Sh.

Some questions of application of 
ordinary customs duties: extract 
from the Report of the Working 

Party on the Accession of the RK 
to the WTO Agreement  

(First part)

This article discusses some of the issues of application of ordinary cus-
toms duties, which were included in the Report of the Working Group on 
the accession of the Republic of Kazakhstan to the WTO Agreement of 23 
June 2015. The report contains specific, individual commitments made by 
Kazakhstan’s accession to the WTO. Of these materials, the reader may 
form some understanding of legal regulation of trade arrangements at the 
multilateral level, in particular, about certain aspects of the customs and 
tariff regulation, as well as to predict the prospects of law enforcement in 
this matter.

Key words: customs duties, customs regulations of the WTO, Report 
of the Working Group on the accession of the Republic of Kazakhstan to 
the WTO Agreement.

Дулатов Ғ.С., Курмангали М.Ш.

Кедендік баждарды 
қолданудың кейбір мәселелері: 

ҚР ДСҰ қосылу бойынша 
жұмыс тобының  

баяндамасынан үзінді  
(бірінші бөлім)

Мақалада 2015 ж. 23 маусымдағы ДСҰ-ның келісіміне Қазақ-
стан Республикасының қосылуы жөніндегі жұмыс тобының баян-
дамасында көрсетілген кеден баждарын қолданудың кейбір мәсе-
лелерi қарастырылады. Баяндамада Қазақстанның ДСҰ-ға қосылумен 
байланысты қабылдаған арнайы, яғни жеке міндеттемелері бекі-
тілгені белгілі. Осы материалдардан халықаралық сауданы әмбебап 
деңгейде реттеудің құқықтық тетіктерін, атап айтсақ, кедендік-
тарифтік реттеудің кейбір қырларын байқауға және де осы мәселе 
бойынша құқық қолдану болашағын болжауға болады.

Түйін сөздер: кедендік баждар, ДСҰ шеңберінде кедендік реттеу, 
ДСҰ-ның келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы жөніндегі 
жұмыс тобының баяндамасы.
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12 октября 2015 года был ратифицирован Протокол о при-
соединении Республики Казахстан к Марракешскому соглаше-
нию об учреждении Всемирной торговой организации от 15 
апреля 1994 года [1]. Наряду с общими обязательствами, присо-
единяющееся государство принимает на себя также и индиви-
дуальные обязательства в сфере торговли. Такие обязательства 
Казахстана закреплены в документе – Доклад Рабочей группы 
о присоединении Республики Казахстан к Соглашению ВТО 
от 23 июня 2015 года [2]. Рассмотрим далее указанные обяза-
тельства применительно к вопросам применения обычных та-
моженных пошлин.

Так, в Докладе Рабочей группы представитель Казахстана 
пояснил, что с 1 января 2015 года правовой основой для та-
моженного тарифа Казахстана являются статья 42 «Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического союза» и 
Приложение 6 «Протокол о едином таможенно-тарифном ре-
гулировании» Договора о ЕАЭС. Единый таможенный тариф 
(ЕТТ) утвержден решением Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС  от 27 ноября 2009 года № 18 «О едином таможен-
но-тарифном регулировании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» [2]. 

В соответствии со статьей 42 Договора о ЕАЭС основными 
целями и задачами ЕТТ являются: рационализация товарной 
структуры ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС; 
поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза то-
варов на таможенной территории ЕАЭС; создание условий 
для прогрессивных изменений в структуре производства и по-
требления товаров в ЕАЭС; обеспечение условий для эффек-
тивной интеграции ЕАЭС в мировую экономику и поддержка 
отраслей экономики Союза. Решением Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС № 18 Евразийской экономической комисси-
ей были утверждены ставки таможенных пошлин. Кроме того, 
Протоколом «О единой системе тарифных преференций Тамо-
женного союза» от 12 декабря 2008 года установлены правила 
для предоставления тарифных преференций для развивающих-
ся и наименее развитых стран [2].

В соответствии с Договором о ЕАЭС, Комиссия принимает 
решения, определяющие ставки ЕТТ, на основе результатов пе-

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ  

ОБЫЧНЫХ  
ТАМОЖЕННЫХ  

ПОШЛИН: ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
ИЗ ДОКЛАДА РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ  
О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
РК К СОГЛАШЕНИЮ 

ВТО (первая часть) 



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №4 (80). 201694

Некоторые вопросы применения обычных таможенных пошлин: извлечения из Доклада Рабочей группы ...

реговоров между государствами-членами ЕАЭС. 
С 1 января 2015 года государства-члены ЕАЭС 
не вправе изменять ставки ввозных таможенных 
пошлин в одностороннем порядке. Представи-
тель Казахстана также пояснила, что все изъятия 
из ЕТТ, применяемые государствами-членами 
ЕАЭС, описаны в разделах «Тарифные изъятия» 
и «Инвестиционные меры, связанные с торгов-
лей» в Докладе [2]. 

Решения в отношении ставок ЕТТ, как пра-
вило, принимаются Комиссией двумя третями 
квалифицированного большинства голосов, за 
исключением чувствительных товаров (5 012 
тарифных линий, перечисленных в Приложе-
нии 7), решение об изменении ставок на кото-
рые должно быть принято единогласно. Едино-
гласное решение может также требоваться и в 
иных случаях, предусмотренных соглашения-
ми, составляющими правовую базу ЕАЭС. Наш 
представитель добавил, что позиция Казахстана 
по вопросам торговой политики, которые были 
переданы в компетенцию ЕЭК, включая изме-
нения в ЕТТ и нетарифные меры, предлагаемые 
Казахстаном или другими государствами-члена-
ми ЕАЭС, рассматривается и одобряется Меж-
ведомственной комиссией по вопросам торговой 
политики и участия в международных экономи-
ческих организациях [2]. 

В ответ на запрос члена рабочей группы об 
исключении из статьи 1 Соглашения об едином 
таможенно-тарифном регулировании от 25 янва-
ря 2008 года положения, устанавливающего цель 
ЕТТ как «защита экономики Таможенного союза 
от неблагоприятного воздействия иностранной 
конкуренции», представитель Казахстана отве-
тил, что данное положение не инкорпорировано 
в Договор о ЕАЭС и, соответственно, с 1 января 
2015 года больше не существует [2].

С 1 января 2004 года Казахстан заменил 
9-значную номенклатуру на 10-значную номен-
клатуру, основанную на пересмотренной версии 
Гармонизированной системы описания и коди-
рования товаров 2002 года (ГС 2002). Позже по-
становлением Правительства от 28 декабря 2007 
года № 1317 «О таможенном тарифе и товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельно-
сти Республики Казахстан» установлены новые 
ставки ввозных таможенных пошлин, которые 
применялись до 1 января 2010 года. В ответ на 
запрос представить Перечень таможенных по-
шлин в версии ГС 2007 года, включая таблицу 
соответствия ГС 2002 – 2007, представитель 
Казахстана ответила, что ставки ЕТТ опублико-
ваны на официальном сайте Комиссии. Табли-

ца соответствия ГС 2002 – 2007 направлена от-
дельно в Секретариат ВТО. С 1 января 2010 года 
применяемые ставки ЕТТ установлены в Единой 
товарной номенклатуре – в номенклатуре ГС 
2007, как указано в Соглашении о единой номен-
клатуре внешнеторговой деятельности ЕврАзЭС 
от 11 июня 2003 года. С января 2012 года, в со-
ответствии с Решением Комиссии от 18 ноября 
2011 года ТС № 850 «О новой редакции единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза», Ка-
захстан применяет ставки ЕТТ, основанные на 
номенклатуре ГС 2012. Переговоры ВТО по та-
рифам проведены на основании номенклатуры 
ГС 2002, отражая номенклатуру, которую Ка-
захстан использовал на момент начала проведе-
ния переговоров. Основываясь на результатах 
двусторонних переговоров по доступу на рынок 
товаров, Секретариат ВТО завершил работу над 
проектом консолидированного Перечня тариф-
ных уступок и обязательств и конвертировал его 
в номенклатуру ГС 2007 [2]. 

В настоящее время ЕТТ включает 11 170 та-
рифных линий. Большинство тарифных линий 
(9208) облагаются адвалорной пошлиной, 216 
тарифных линий подлежат обложению специфи-
ческой пошлиной. Адвалорные ставки варьиру-
ются от 0 до 30 %, за исключением ряда товаров, 
включая мясо: говядину, свинину и мясо птицы, 
в отношении которой государства-члены ЕАЭС 
применяют тарифные квоты, где внутриквотные 
ставки установлены на уровне от 0 до 25%, внек-
вотные – от 50 до 80% [2]. 

Тарифные линии, по отношению к которым 
применяются специфические ставки, включают 
в себя яблоки, шоколад, пиво и крепкие алко-
гольные напитки. Представитель Казахстана по-
яснил, что остающиеся 1 746 тарифных линий в 
ЕТТ облагаются комбинированной (смешанной) 
пошлиной. Она пояснила, что комбинированные 
ставки выражены в виде альтернативных ста-
вок, одна из которых адвалорная ставка, а дру-
гая специфическая, являющаяся минимальной 
ставкой пошлины, например, 5%, но не менее €1 
за килограмм. Либо адвалорная ставка пошлины 
или специфическая ставка пошлины применяют-
ся исключительно в зависимости от таможенной 
стоимости товаров. В ответ на вопрос она от-
метила, что комбинированные ставки применя-
ются к живым свиньям, мясу, некоторым видам 
рыбы, ферментированному или сквашенному 
молоку, сливкам, сыворотке, сливочному маслу, 
сырам, яйцам птицы, цветам, помидорам, огур-
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цам, бананам, цитрусовым, кофе и чаю, рису, 
солоду и крахмалу, консервированным овощам, 
растительным маслам, колбасам и другим про-
дуктам из мяса, сокам, экстрактам чая и кофе, 
дрожжам, готовым продуктам, не поименован-
ным в другом месте (ранее ГС 2106), воде и эти-
ловому спирту, кормам для животных, сигарам 
и сигаретам, сульфиду натрия, резорцину и его 
солям, малеиновому ангидриду, отбеливателям 
и из них, резиновым шинам, изделиям из кожи 
и меха, изделиям из бумаги и картона, нетканым 
материалам, коврам и текстильным напольным 
покрытиям, тканям с покрытием, тканям, об-
уви, головным уборам, искусственным цветам, 
керамическим изделиям, бижутерии, алюминию 
и изделиям из него, олову и изделиям из него, 
одежде, бытовой электронике, машинам, часам 
и мебели [2].

Для товаров, подлежащих обложению по-
шлинами по комбинированным ставкам, Казах-
станом либо компетентными органами ЕАЭС 
будет обеспечено соблюдение того, что адвалор-
ный эквивалент специфической части пошлины 
для каждой тарифной линии, рассчитанный на 
базе средней таможенной стоимости, не будет 
превышать адвалорную часть пошлины. Таковая 
установлена для соответствующей тарифной ли-
нии в Перечне Республики Казахстан в соответ-
ствии со следующими положениями:

– Казахстан или компетентные органы 
ЕАЭС ежегодно определяют необходимость 
снижения применяемой специфической ставки 
пошлины для обеспечения того, что она не пре-
вышает уровень адвалорной части применяемой 
пошлины;

– расчеты осуществляются за 2 месяца до 
истечения каждого календарного года, начиная с 
первого календарного года после даты вступле-
ния Казахстана в ВТО;

– данными для расчетов из 3-летнего пе-
риода, определяемого путем выбора данных за 
последний 5-летний репрезентативный период 
и исключением из него данных за годы с наибо-
лее высокими и наиболее низкими показателями 
торговли;

– данные по торговле со странами или тер-
риториями, с которыми Казахстан состоит в та-
моженном союзе или соглашении о свободной 
торговле, исключаются из расчетов;

– данные выбираются из официальной та-
моженной статистики Республики Казахстан, 
передаваемой в Интегрированную Базу Данных 
(ИБД) ВТО, за исключением случаев, когда та-
кие данные недоступны [2]. 

В таких случаях используются данные ИБД 
или COMTRADE. Казахстан будет информиро-
вать членов о результатах таких расчетов на ос-
нове тарифных линий, и если результат покажет 
необходимость снижения специфической части 
пошлины, то такое снижение будет произведе-
но и введено в силу автоматически начиная с 1 
января года, следующего за годом, в котором 
произведены расчеты. Ни в каком случае при-
меняемая пошлина (выраженная в адвалорной 
или специфической форме и установленная Ка-
захстаном либо уполномоченными органами 
ЕАЭС) не будет превышать связанной ставки 
комбинированной пошлины. Если после сни-
жения, основанного на ежегодном пересчете и 
изменившихся обстоятельствах, специфическая 
часть пошлины станет существенно ниже адва-
лорной части пошлины, Казахстан оставляет за 
собой право навсегда изменить формат пошли-
ны на чисто адвалорный на уровне, соответству-
ющем связанному уровню для данной тарифной 
линии. Рабочая группа приняла к сведению дан-
ные обязательства [2]. 

Представитель Казахстана проинформиро-
вал членов о том, что положение, разрешающее 
применение таможенных пошлин по двойной 
ставке РНБ к импорту товаров неизвестного 
происхождения, было отменено Законом от 8 ян-
варя 2007 года № 211-III «О внесении изменений 
в Таможенный кодекс Республики Казахстан». 
Следовательно, к такому импорту применяется 
обычная ставка РНБ. Он далее отметил, что в со-
ответствии со статьей 36 «Тарифные преферен-
ции в отношении товаров, происходящих из раз-
вивающихся стран и (или) наименее развитых 
стран» Договора о ЕАЭС и Протоколом о тариф-
ных преференциях, в Казахстане применяется 
единая система тарифных преференций ЕАЭС 
для развивающихся и наименее развитых стран 
(система ЕСП ЕАЭС). Перечни развивающих-
ся стран-бенефициаров по системе ЕСП ЕАЭС 
и наименее развитых стран-бенефициаров по 
системе ЕСП ЕАЭС, а также перечень товаров, 
происходящих и импортируемых из развиваю-
щихся и наименее развитых стран по системе 
ЕСП ЕАЭС, определены Решением Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС № 18. А также 
приняты Решением Комиссии ТС от 27 ноября 
2009 года № 130 «О едином таможенно-тариф-
ном регулировании Таможенного союза Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации». Согласно системе ЕСП 
ЕАЭС, ввозные таможенные пошлины, приме-
няемые к товарам, указанным в Приложении 10 
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настоящего Доклада и происходящим из раз-
вивающихся стран, устанавливаются на уровне 
75% от РНБ ставки таможенной пошлины, а для 
товаров, происходящих из наименее развитых 
стран, – на уровне 0% [2].

В ответ на вопрос одного из членов пред-
ставитель Казахстана пояснил, что тарифные 
преференции для товаров, происходящих из раз-
вивающихся или наименее развитых стран, на 
которые распространяется система ЕСП ЕАЭС, 
будут предоставлены, если товары закупаются 
в данной стране у резидентов страны. Такие то-
вары должны быть поставлены напрямую либо 
транзитом через третьи страны на территорию 
ЕАЭС, без выпуска в свободное обращение в 
данных третьих странах в случае транзита. Как 
предусмотрено в Приложении к Соглашению 
«О правилах определения происхождения то-
варов из развивающихся и наименее развитых 
стран от 12 декабря 2008 года», товары также 
считаются закупленными. В ответ на запросы 
членов представитель Казахстана подтвердил, 
что после вступления в ВТО Система ЕСП для 
развивающихся и наименее развитых стран бу-
дет применяться Казахстаном или уполномо-
ченными органами ЕАЭС в соответствии с соот-
ветствующими положениями Соглашения ВТО. 
Рабочая группа приняла к сведению данное обя-
зательство [2].

Отдельные члены рабочей группы выразили 
обеспокоенность тем, что пункты 2 и 7 Решения 
Комиссии ТС № 130 могут допустить примене-
ние импортных пошлин дискриминационным 
образом как в отношении третьих стран, так и 

в отношении определенного импорта, освобож-
даемого от пошлин в связи с инвестиционными 
проектами. Представитель Казахстана подтвер-
дил, что все ставки ввозных таможенных по-
шлин применяются Казахстаном в отношении 
третьих стран недискриминационным образом 
на основе соглашений о торговле и сотрудниче-
стве, за исключением случаев, если региональ-
ным торговым соглашением или схемой ЕСП 
ЕАЭС предусмотрено иное. Описание изъятий 
из ЕТТ в рамках инвестиционных проектов со-
держится в разделах «Инвестиционный режим», 
«Тарифные изъятия» и «Инвестиционные меры, 
связанные с торговлей» настоящего Доклада, со-
ответственно. В ответ на запросы членов пред-
ставитель Казахстана подтвердил, что Казахстан 
представит в соответствии с процедурами ИТА 
перечень для Соглашения по информационным 
технологиям (ИТА) в Комитет по ИТА для про-
верки с тем, чтобы позволить Казахстану присо-
единиться к ИТА, когда он станет членом ВТО. 
Рабочая группа приняла к сведению данное обя-
зательство [2]. 

Таким образом, доклад рабочей группы со-
держит специфические, то есть индивидуаль-
ные обязательства, принимаемые Казахстаном 
при присоединении к ВТО. Из данных матери-
алов можно сформировать определенное по-
нимание правовых механизмов регулирования 
торговли на многостороннем уровне, и в част-
ности, об отдельных аспектах таможенно-та-
рифного регулирования, а также спрогнози-
ровать перспективы правоприменительной 
практики в этом вопросе.
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Кожамбеков Д.Р.

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының 

конституциялық-құқықтық 
мәртебесі

Осы мақалада «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының» 
конституциялық-құқықтық мәртебесі қаралды. Қазақстан мұсыл-
мандары діни басқармасының діни бірлестік ретіндегі зайырлы 
мемлекеттегі құқықтық жағдайы мен қоғамдық маңызы зерттелді. 
Мемлекет тарапынан діни бірлестіктерді құқықтық реттеу 
барысындағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының орны 
қарастырылды. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандары діни 
бас қармасының қалыптасу кезеңдері көрініс тапты. Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының халықтың діни ағартушылық 
саласындағы маңызына тоқталды. Сонымен қатар діни алауыздықтың 
алдын алу мен ҚР-дың Ұлттық қауіпсіздікті сақтаудағы маңызы 
қарастырылды.

Түйін сөздер: Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ), 
ислам діні, құқықтық мәртебе, мемлекет пен дін арақатынасы, діни 
бірлестік, Әбу Ханифа мазһабы. 

Kozhambekov D.R.

The constitutional-legal status 
of the Spiritual Association of 

Muslims of Kazakhstan

This article describes the constitutional-legal status of «The Spiritual 
Association of Muslims of Kazakhstan» (SAMK), is headed by the chief 
Mufti. The author in a research especially paid attention to the interaction 
of State and the SAMK in the history of the Kazakhstan and also consid-
ers one of possibilities of its development. Author finds it necessary to 
increase legal personality of «The Spiritual Association of Muslims of Ka-
zakhstan» for strengthening religious and national security of Kazakhstan. 

Key words: Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan, islam, 
the legal status, state and religious relations, religious association, Hanafi 
school.

Кожамбеков Д.Р.

Конституционно-правовой 
статус духовного управления 

мусульман Казахстана

В этой статье рассматривается конституционно-правовой 
статус Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), а 
также проводится правовой анализ взаимодействия государства 
и «Духовного управления мусульман Казахстана» в Казахстане. В 
статье показывается повышение статуса Духовного управления 
мусульман Казахстана в жизни современного государства, а также 
вопросы, связанные с непосредственным участием ДУМК в деле 
нравственного воспитания. Так же автором выдвигается идея 
необходимости «Духовного управления мусульман Казахстана» 
как элемента укрепления религиозной, а в конечном счете, и 
национальной безопасности Казахстана. 

Ключевые слова: Духовное управление мусульман Казахстана 
(ДУМК), ислам, правовой статус, государственно-религиозные 
отношения, религиозное объединение, Ханафи́тский мазха́б.



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      99

ӘОЖ 348.328.6 Кожамбеков Д.Р.
А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,  

Қазақстан Республикасы, Түркістан қ.  
E-mail: kozhambekov@mail.ru

Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдерінде, оның ішінде 
Қазақстан Республикасында мемлекет пен дін арақатынасы 
мәселелері өзекті тақырыпқа айналды. Мемлекет пен дін 
арақатынасы мәселелерін құқықтық реттеу қоғамдық келісім 
мен саяси тұрақтылықты, дінаралық қақтығыстарға жол бер-
меу мақсатын көздейді. Ғ. Сапарғалиев: Қоғамдық келісімді 
қолдау – мемлекеттің, оның органдарының ғана емес, сондай-ақ 
қоғамдық-саяси институттардың, тұтастай қоғамның да міндеті. 
Саяси жанжалды тудыратын себептердің бірі – түпкі рухани 
құндылықтардағы, мәдени дамудың тарихи және көкейкесті 
мәселелерін бағалаудағы алшақтықтар – деп, дәл көрсеткен еді 
[1, 21 б]. Қазіргі кезде қазақстандық қоғамда діни мәселелерге 
қатысты пікір қайшылықтары көбейіп, құндылықтарды бағалау 
әр алуан болып кетті. Әрине, Қазақстан Республикасы – зайыр-
лы мемлекет ретінде «Мемлекет – дін мен діни бірлестіктерден 
бөлінген, мемлекет дін ісіне заңсыз араласпауы тиіс» – де-
ген қағидаларды берік ұстанып келеді. Мемлекет діни сипат 
алған қоғамға қауіпті іс-әрекеттерден адам өмірі мен ұлттық 
қауіпсіздігімізге нұқсан келтіруі мүмкін заңсыз діни ұйымдар 
мен олардың заңсыз діни материалдарынан, қауіпті діни-
саяси үгіт-насихаттарынан Қазақстан Республикасы азамат-
тарын алдын алу және қорғауы тиіс. Себебі діни радикализм 
мен экстремизмнің кең тарауы нәтижесінде әлемнің көптеген 
нүктелері мен елімізде бірнеше террорлық актілер орын 
алды. Осы ретте ислам діні атын жамылып, дін атынан ауыр 
қылмыстар, террорлық актілер ұйымдастыратын діни экстре-
мистер мен террористерді айыптап, адам, қоғам, мемлекет та-
рапынан бұл қауіптің алдын алу мен болдырмау үшін шұғыл 
шаралар аса қажет – деп санаймыз. Ол үшін әрбір азамат діни 
сауаты болғаны маңызды. 

Қазақстан Республикасы азаматтарына ислам діні ілімдерін 
насихаттау мен тарату мақсатында құрылған ҚМДБ-сы 
халықтың діни сауатын ашуда маңызы зор. Діни бірлестік ретінде 
«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» республикалық 
ислами діни бірлестігі (бұдан әрі – ҚМДБ) Ислам дінінің 
сүнни бағыты Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын Қазақстан 
азаматтарының ерікті бірлестігі халық арасында қоғамға 
қауіпті діни ағымдардың алдын алу үшін үгіт-насихат жүргізіп, 

ҚАЗАҚСТАН 
МҰСЫЛМАНДАРЫ 

ДІНИ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ
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Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының конституциялық-құқықтық мәртебесі

жүйелі, қажетті шаралар атқаруда (бұдан әрі – 
ҚМДБ). Ал мемлекеттік деңгейде 2011 жылы 11 
қазанда қабылданған «Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы» ҚР Заңы мен 2016 жылы 
13 қыркүйекте Елбасы жарлығымен құрылған 
«Дін істері және азаматтық қоғам министрлігін» 
мемлекет тарапынан жасалған нақты оң қадам-
деп санауға болады. «Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы» республикалық ислами 
діни бірлестік ретінде арнайы құрылған «Дін 
істері және азаматтық қоғам министрлігімен» 
ынтымақтаса Қазақстан Республикасының 
тұрақ тылығы мен халқының игілігі үшін 
нәтижелі қызмет етеді – деп сенеміз. 

Мақала авторы ислам дінінің сүнни бағыт-
тағы Әбу Ханифа мазһабын мемлекетіміз және 
қазақстандық қоғам үшін, оның ішінде қазақ 
халқының мәдениеті және рухани өміріндегі 
тарихи рөлін жоғары бағалайды және ислам 
дінінің сүнни бағыты Әбу Ханифа мазһабын 
ұстанатын Қазақстан азаматтарының ерікті 
бірлестігі ҚМДБ-ның қазіргі кезде қоғамымыз 
үшін аса қажет діни бірлестік санайды. 

Осы ретте Қазақстан Республикасының 
құқықтық мемлекет екенін негізге алып 
Қазақстан азаматтарының ерікті бірлестігі 
«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы-
ның» – құқықтық мәртебесін айқындау қажеттігі 
туындайды. Құқықтық мәртебе – Конституция, 
заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық 
актілерде, сонымен қатар құрылтай жарғысында 
бекітіліп мемлекет тарапынан танылған, жеке не 
заңды тұлғалардың заңды мүдделері мен бостан-
дықтары, құқықтары мен міндеттерінің жиын-
тығы. Құқықтық мәртебе ұғымы латын тілінен 
енген термин Legal status – құқықтық жағдайы 
– деген мағынаны білдіреді. 

Қазақстан Республикасы құқықтық мем-
лекет ретінде Қазақстан азаматтарының ерікті 
бірлестігі «Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының» – құқықтық мәртебесі, құқық-
тары мен міндеттері Конституциямыз, кодекстер 
мен салалық заңдар арқылы белгіленген. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқарма-
сының діни бірлестік ретіндегі құқықтық 
мәртебесі негізінен Қазақстан Республикасы 
Конституциясы, ҚР Азаматтық кодексі, ҚР 
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы», 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» заң 
актілерінде айқындалған. Енді осы нормативтік 
актілерге жеке тоқталсақ. Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 1-ші бабына сәйкес 
еліміз зайырлы мемлекет. ҚР-дың Дін мен діни 
бірлестіктерге қатысты ұстанымы зайырлы си-

патта болады және ешбiр дiн мемлекеттік немесе 
міндетті дін ретінде белгіленбейді.

ҚР Конституциясына сәйкес Республи-
ка азаматтарының бiрлесу бостандығына 
құқығы бар. Осы конституциялық норманы 
басшылыққа алып Ислам дінінің сүнни бағыты 
Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын Қазақстан 
азаматтары республикалық ислами діни ерікті 
бірлестік ретінде «Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасын» – құрды [2]. «Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы» Қазақстан 
Республикасының кемінде бес мың азаматының 
бастамасы бойынша құрылған, барлық об-
лыстар және Республикалық маңызы бар ірі 
қалалардан (Астана мен Алматы) кемінде 
үш жүз азаматы өкілдік ететін, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының барлық аумағында 
өз құрылымдық бөлімшелері (филиалдары 
мен заңды тұлғалары) бар республикалық діни 
бірлестік болып танылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
5-бабына сәйкес қоғамдық бiрлестiктер заң 
алдында бiрдей. Қоғамдық бiрлестiктер iсiне 
мемлекеттiң және мемлекет iсiне қоғамдық 
бiрлестiктердiң заңсыз араласуына, қоғамдық 
бiрлестiктерге мемлекеттiк органдардың қызме-
тiн жүктеуге жол берiлмейдi – деп, көрсетілген 
[3]. Бұл қағида сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының зайырлы мемлекет ретіндегі 
барлық діни бірлестіктер мен ҚМДБ-ның заң 
алдында теңдігінің кепілі. Мемлекет ісіне 
ҚМДБ-ның араласуына және мемлекеттiк ор-
ган дардың қызметiн ҚМДБ-ға жүктеуге жол 
берiлмейтіндігін көрсетеді. Алайда мемлекет 
пен қоғамдық ұйымдар өзара әріптестік негізде 
қоғамда қордаланған әлеуметтік мәселелерді ше-
шуге мүдделі. Осы ретте 2016 жылы қыркүйектің 
19-шы жұлдызында «Дін істері және азаматтық 
қоғам министрі» Нұрлан Ермекбаев пен ҚМДБ-
ның төрағасы, Бас мүфти Ержан Маямеровпен 
кездесу барысында – Бас мүфти өз тарапы-
нан мемлекет пен Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы арасындағы қалыптасқан 
конструктивті қарым-қатынасқа тоқталды. Діни 
басқарманың төрағасы мұсылмандардың рухани 
қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру және 
әлеуметтік жобаларды іске асыру, сондай-ақ 
деструктивті діни ағымдардың таралуына жол 
бермеу мақсатында барлық қоғаммен бірлесіп 
атсалысу діни бірлестік үшін аса маңызды бо-
лып табылатынын атап өткен еді. Бұл мәлімдеме 
ҚМДБ-ның мемлекет ісіне араласу немесе діни 
бiрлестiкке мемлекеттiк органдардың қызметiн 
жүктеу болып саналмайды. Өз кезегінде «Дін 
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істері және азаматтық қоғам министрі» діни 
экстремизмнің алдын алу (профилактикасы) 
бойынша министрлік пен ҚМДБ арасындағы 
өзара әрекеттесу мәселелерінің маңыздылығын 
атап өтті [4]. Отандық дін саласының білікті 
маманы Досай Кенжетайдың пікірінше: Зайыр-
лы елде мемлекет дінге араласпайды деген сөз, 
алайда Қазақстан сияқты халқының 70 пайызы 
мұсылман елде халқының діни қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға көмектеспейді деген сөз емес – 
деп, айтқан пікіріне қосылып, – мемлекеттің осы 
салада ынтымақтаса әрекет етуін қажет санай-
мыз [5,23 б]. Бұл зайырлылықтың классикалық 
үлгісінен бас тартып конкордатты зайырлы мем-
лекет үлгісіне ұқсайды. Халықтың басым бөлігін 
құрайтын діни бірлестікпен мемлекет дін сала-
сында қоғам игілігі үшін ынтымақтаса әрекет 
жасау өркениетті елдерге тән жағдай. 1801 жыл 
Франция Наполеон халықтың басым бөлігін 
құрайтын христиандық католик діні өкілдерімен 
келісімге келіп саяси тұрақтылықты сақтап қала 
алды. Бұл келісім тарихта Наполеон конкордаты 
атымен мәлім.

Сонымен қатар осы 5-бапта көрсетілгендей 
мақсаты немесе iс-әрекетi дiни араздықты қоз-
дыруға бағытталған қоғамдық бiрлестiктер құру-
ға және олардың қызметiне тыйым салынады. 

ҚМДБ мемлекет атынан дінтану сарапта-
масын жүргізе алмайды. Дінтану сараптамасын 
жүргізу уәкілетті мемлекттік орган құзіретінде. 
Дінтану сараптамасы объектілеріне құрылтай 
құжаттары, сондай-ақ діни мазмұндағы басқа 
да құжаттар, діни білім беру бағдарламалары, 
діни мазмұндағы ақпараттық материалдар 
мен діни мақсаттағы заттар жатады. ҚМДБ 
коммерциялық емес ұйым ретінде пайда табу 
мақсатын көздемейді. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
– діни бірлестік. ҚР Азаматтық Кодексiнің 109-
бабы мен Коммерциялық емес ұйымдар туралы 
ҚР заңының 15-баптарында – рухани қажеттерiн 
қанағаттандыру үшiн өз мүдделерiнiң ортақтығы 
негiзiнде, заң құжаттарында белгiленген тәртiп 
бойынша бiрiккен азаматтардың ерiктi түрдегi 
бiрлестiгi дiни бiрлестiк – деп, көрсетілген 
[6,7]. Қазақстан Республикасының Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы Заңына сәйкес 
«Діни бірлестік» – Қазақстан Республикасы 
азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдардың өз мүдделерінің ортақтығы 
негізінде діни қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде белгіленген тәртіппен біріккен ерікті 
бірлестігі және оны мемлекеттік тіркеген сәттен 

бастап заңды тұлғаның құқық қабiлеттілігiне ие 
болады [8].

ҚМДБ Қазақстан Республикасы азаматта-
рына ислам діні ілімдерін насихаттау мен тара-
ту мақсатында құрылған діни бірлестік. ҚМДБ 
негізгі қызметіне – Қазақстан Республикасы 
аумағында Ислам дінінің тарихи ерекшелігін 
ескере отырып, сүнни бағыттағы Әбу Ханифа 
мазһабы және имам Матуриди ақидасы бойын-
ша Ислам дінінің дұрыс және жүйелі насихатта-
луын қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы 
аумағында мұсылмандардың ынтымақ-бірлігінің 
сақталуына ықпал ету; мемлекеттік және мем-
лекеттік емес мекемелер мен ұйымдарда Қазақ-
стан мұсылмандарының мүдделерін қорғау жа-
тады. Сонымен қатар ҚМДБ жекелеген қызмет 
түрлерін заңнамалық актілерге сәйкес тек ли-
цензия негізінде іске асырады. ҚМДБ құлшылық 
ету орындарын ұстауға құқылы. ҚМДБ басқару 
органдарына: Қазақстан мұсылмандарының 
Құрылтайы; Төралқа мәжілісі; ҚМДБ төрағасы, 
Бас мүфти; ҚМДБ төрағасының орынбасарла-
ры (найб мүфтилер); Тексеру комиссиясы жата-
ды. Ал ҚМДБ құрылымын: ҚМДБ төрағасы, Бас 
мүфти; ҚМДБ найб мүфтилері; ҚМДБ орталық 
аппараты; ҚМДБ Ғұламалар кеңесі; ҚМДБ са-
раптау комиссиясы құрайды. 

Қазақстан мұсылмандарының құрылтайы 
ҚМДБ-ның ең жоғарғы басқару органы. Құ рыл-
тай әрбір 5 (бес) жылда бір рет, ал қажет болған 
жағдайда мерзімінен бұрын ҚМДБ Төрал-
қасының бастамасымен шақырылады. Құрылтай 
әр облыстан құрылған 300 (үш жүз) бастамашыл 
топтан іріктеліп, 7 (жеті) және мешіті көп ірі 
аймақ-өңірлерден 15 (он беске) дейін құ рыл-
тайшы сайланады, оларды облыстардың Бас 
имам дарының ұсынысы негізінде ҚМДБ төрал-
қасы бекітеді. Құрылтайдың ерекше құзыретіне 
мыналар жатады, олар: ҚМДБ-ны қайта тіркеу, 
оның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу және оны тарату мәселелерін шешу; ҚМДБ 
қызметінің негізгі бағыттарын айқындау; Діни 
оқу орындарын құру туралы мәселелерді ше-
шу; ҚМДБ төрағасы – Бас мүфтиді (әрі қарай 
Бас мүфти) 5 (бес) жыл мерзімге сайлау және 
орнынан босату; ҚМДБ Төралқасын 5 (бес) жыл 
мерзімге құру және оның мүшелерін (кемінде 
11 адам) сайлау; бес жыл мерзімге Тексе-
ру ко миссиясын құру; Бас мүфтидің, Тексеру 
комиссиясының есебін тыңдау, бекіту; ҚМДБ 
басқару орган дарының құзырын, ұйымдық 
құры лымын, құзыретін қалыптастыру мен 
тоқтату тәртібін анықтайды; қаржылық есепті 
беру тәртібі мен мерзімін, сонымен қатар 
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бақылау органының тексеру жүргізу тәртібін 
және олардың нәтижелерін бекітуді анықтайды; 
заңнамалық актілермен бекітілген шеңберде өзге 
де заңды тұ лғаларды, сонымен қатар өз филиал-
дарын құ ру ға және олардың қызметіне қатысу 
шешімін қабылдайды. 

ҚМДБ-ның жоғарғы лауазымды басшы-
сы ҚМДБ төрағасы, Бас мүфти болып табыла-
ды. Бас мүфти Құрылтай шешімімен бес жыл 
мерзімге сайланады, қайта сайланады немесе ор-
нынан босатылады. Бас мүфти ретінде 40 жасқа 
толған, Қазақстан Республикасының азаматы, 
Қазақстанда тұрақты 15 жыл тұрған, ұлты қазақ, 
мемлекеттік тіл мен араб тілін жетік меңгерген, 
жоғары діни немесе гуманитарлық білім алған, 
ислам мәдениеті мен теологиясының теориясы 
және практикасы бойынша терең білімді, мол 
тәжірибесі бар, денсаулығы шариғат үкіміне 
сәйкес келетін, Қазақстан мұсылмандары ал-
дында беделді, олардың сеніміне ие болған тек 
ер адам бола алады. Бас мүфти өз қызметінде 
Құрылтай, Төралқа шешімдерін, ҚМДБ Жар-
ғысын және Қазақстан Республикасының қол-
даныстағы заңнамасын басшылыққа алады [2].

Қазақстан мұсылмандары діни басқарма-
сының қалыптасуы Қазақстан мұсылмандары-
ның 1990 жылы Кеңес Одағы елдері тәуелсіздік 
ала бастаған тұста өздерінің алғашқы ұйым-
дастырған құрылтайынан бастау алды. Осы 
құрылтайда Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы құру туралы шешім қабылданады 
(бұдан әрі – ҚМДБ). ҚМДБ алғашында «Орта 
Азия және Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының» құрамында болатын. Орта 
Азия және Қазақстан мұсылмандары ба-
сын қосқан тұңғыш құрылтайды Ишан Баба-
хан Әбділмәжіхан 1943 жылы Ташкенттегі 
өз үйінде ұйымдастырған болатын. Құрыл-
тайға Қазақстаннан өкіл ретінде әл-Ғафар Шам-
суддинов барды. Құрылтайда Орта Азия және 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын 
құру туралы шешім қабылданып, төраға әрі Бас 
мүфти ретінде Ишан Бабахан Әбділмәжіхан сай-
ланды. Ишан Бабахан Орта Азия және Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасын 1943 жылдан 
1957 жылға дейін басқарды. 1957 жылдан 1982 
жылға дейін Зияуддинхан ибн Ишан Бабахан, 
ал 1982 жылдан 1989 жылға дейін Шамсуддин-
хан Бабаханов басқарып, 46 жыл Бабахан әулеті 
Орта Азия және Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы басқарды. 

Сол кезеңде Қазақстанда қазият құрылады, 
оған әл-Ғаффар Шамсутдинов алғашқы қази 
ретінде тағайындалады. Қази шариғат заңдары-

ның сақталуын, орындалуын қадағалайтын 
діндар, дін басы еді. Ол 1946 жылдан Орта 
Азия және Қазақстан мұсылмандары діни 
басқар масының Қазақстандағы ресми өкілі бо-
лады. 1952-72 жылдары Сәдуақас Ғылмани, 
1972-79 жылдары Жахия қажы Бейсенбайұлы 
қази болды. Ал ең соңғы қази қызметін Рәтбек 
қажы Нысанбаев атқарды. Орта Азия және 
Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы 
Кеңес Одағының діни идеологиялық ұстанымы 
негізінде Қазақстан мұсылмандарының діни-
рухани өміріне ықпал ете алмады. 1990 жылы 
қаңтардың 12 күні Қазақстан мұсылмандары 
алғаш ұйымдастырған құрылтайда Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасын құрып, діни 
басқарма төрағасы, Бас мүфти қызметіне Рәтбек 
қажы Нысанбаев сайланды. 

ҚМДБ-ның жұмысын жүргізетін әрі басшы-
сы – Бас мүфти, ал бас атқарушы орган Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының аппараты – 
мүфтият болды. Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының 2000 жылығы ІІІ құрылтайында 
Бас мүфтиі болып Әбсаттар қажы Дербісәлі 
сайланды. 2013 жылы 19 ақпанда Қазақстан 
мұсылмандарының VII құрылтайында Маяме-
ров Ержан Малғажыұлы Бас имам (мүфти) бо-
лып сайланғанды. Мүфти Бас имам, дін басы, 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын 
төрағасы қызметімен қатар діни-құқықтық 
сипаттағы сұрақтарға жауап беруші тұлға. Ер-
жан Малғажыұлының діни басқармаға келуімен 
көптеген игі істер қолға алынды. Оның бірі 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жа-
нында Ғұламалар кеңесін құруы. Ғұламалар 
кеңесі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
жанындағы діни-ғылыми мәселелерді шешу-
мен айналысатын консультативтік-кеңесші ор-
ган болып табылады. Ғұламалар кеңесі өзінің 
қызметінде Құран Кәрімді, Пайғамбар хадисін, 
сүнниттік бағыттағы Әбу Ханифа мазһабы 
және имам Матуриди ақидасы ілімін, Қазақтан 
Республикасының Конституциясын, Заңдарын, 
ҚМДБ Жарғысын басшылыққа алады. 

Ғұламалар кеңесінің мақсаттарына: ҚМДБ-
ның жалпы қызметі жүйесі және оның имам-
дары қызметінің негізгі бағыттарын зерттейді; 
ҚМДБ имамдарына мұсылмандықтың дәстүрлі 
жолы бойынша мақсатты түсініктемелер береді; 
Уағыз тақырыптары мен жұма уағыздары 
мәтіндерін бекітеді; Ислам діні негіздеріне 
сүйене отырып, қоғам өмірінде мұсылмандық 
ұстанымға қатысты туындап отырған өзекті 
мәселелерде пәтуалар шығарып береді. Осы 
ретте пәтуа шығару мәселесіне қатысты алуан 
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пікірлер бар. Негізі теократиялық мемлекетте 
мұсылмандар үшін пәтуа – бұлжытпай сөзсіз 
орындалуға тиісті заң, міндет, парыз болуы 
тиіс. Бірақ зайырлы мемлекет ұстанымына сай 
Ғұламалар кеңесі туралы ережесінде Ғұламалар 
кеңесі шешімдері ұсыныстық сипатқа ие – деп, 
көрсеткен [9]. ҚМДБ-сы Ғұламалар кеңесінің 
шешімдері мен пәтуаларын құқықтың қайнар 
көзі ретінде қабылдай алмаймыз. 

Ғұламалар кеңесінің міндеттеріне: Ислам діні 
негіздерін, шариғаттың ережелерін бұрмалауға, 
дінаралық араздыққа, мемлекеттік органдар 
мен діни бірлестіктер арасындағы қақтығысқа, 
ұлтаралық кикілжіңдерге алып келетін пікірлер 
және шақырулардың орын алмауы мақсатында 
елдегі мұсылмандық ұстаным жағдайына алдын 
ала талдау жасап, ұсыныстар енгізу жатады.

Қорытындыда республикалық діни бірлестік 
«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының» 
құқықтық мәртебесін құқықтық айқындау 
заңгерлер, құқық қорғау саласы мамандары, діни 
қызметшілерге, Ислам дінінің сүнни бағыты 
Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын Қазақстан аза-
маттары үшін аса қажет. Зайырлы әрі құқықтық 
мемлекетте өз мүдделерінің ортақтығы негі-
зінде діни қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін біріккен ерікті бірлестіктің нормативтік 
актілерде белгіленген тәртіппен құрылуы, заң 
шеңберінде әрекет етуі маңызды. ҚМДБ-сы 
халқымыздың 70 пайызын құрайтын мұсылман 
жамағатының басын қосып, заңның үстемдігі, 
бейбітшілік пен адамгершілікке негізделген ис-
лам діні құндылықтарының насихаттаушысы 
боларына сенеміз.

Әдебиеттер

1 Сапаргалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. – Алматы, 1998.
2 «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» республикалық ислами діни бірлестігінің Жарғысы. – Алматы, 

12.04.2012 ж. www. e-islam.kz 
3 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы, 30.08.1995 ж.
4 Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты. www. muftyat.kz
5 Досай Кенжетай. Қазақстан – жаңа сипаттағы зайырлы ел // ҚазҰУ Хабаршысы. Дінтану сериясы. – №2 (2). – 2015. 
6 Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексi. 27.12.1994 ж.
7 Қазақстан Республикасының Коммерциялық емес ұйымдар туралы Заңы. 16.01.2001 ж.
8 Қазақстан Республикасының Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Заңы. 11.11. 2011 ж.
9 ҚМДБ жанындағы Ғұламалар кеңесі туралы ережесі. 25 желтоқсан 2013 жыл.www.fatua.kz

References

1 Sapargaliev Ғ. Kazakstan Respublikasynyn Konstitucijalyk kukugi. Almaty. 1998j.
2 «Kazakstan musylmandary dіni baskarmasy» respublikalyk islami dіni bіrlestіgіnіn Jargysy – Almaty. 12.04.2012j. www. 

e-islam.kz 
3 Kazakstan Respublikasynyn Konstitucijasy. Almaty., 30.08.1995j.
4 Kazakstan musylmandary dіni baskarmasynyn resmi sajty. www. muftyat.kz
5 Dosaj Kenzhetaj. Kazakstan –zhana sipattagy zajyrly el.// KazYU Habarshysy. Dіntanu serijasy. No2 (2). 2015. 
6 Kazakstan Respublikasynyn Azamattyk Kodeksi. 27.12.1994j.
7 Kazakstan Respublikasynyn Kommercijalyk emes uyimdar turaly Zany. 16.01.2001j.
8 Kazakstan Respublikasynyn Dіni kyzmet zhәne dіni bіrlestіkter turaly Zany. 11.11. 2011 j.
9 KMDB zhanyndaғy Ғұlamalar keңesі turaly erezhesі. 25 zheltoқsan 2013 zhyl.www.fatua.kz



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Ибрaев A.С., Му се ке новa A.A.

Конс ти ту ци он но-прaво вой 
стaтус про ку рорa в Рес пуб ли ке 

Кaзaхстaн

В стaтье рaссмaтривaет ся дея тель ность оргaнов про курaту ры 
для обес пе че ния конс ти ту ци он ных прaв и сво бод грaждaн, a тaкже 
прaво по рядкa в стрaне. Сот руд никaм оргaнов про курaту ры тре бует-
ся мaксимaльно ис поль зовaть свой по тен циaл и пре достaвлен ные 
зaко ном пол но мо чия для ут ве рж де ния и дaль ней ше го рaзви тия идей 
прaво во го го судaрс твa, не зыб ле мос ти Конс ти ту ции. Нa про курaту ру 
возлaгaет ся не толь ко выс ший нaдзор, но и осу ще ст вле ние нaдзорa 
зa зaкон ностью зaко нов. В этом, нa нaш взг ляд, зaключaет ся глaвное 
преднaзнaче ние про курaту ры.

Клю че вые словa: про ку ро рс кий нaдзор, го судaрст веннaя влaсть, 
конс ти ту ци он но-прaво вой стaтус.

Ibrayev A.S., Musekenova A.A.

Constitutional legal status of the 
prosecutor in the Republic of 

Kazakhstan

The article discusses the activities of the prosecutor’s office to ensure 
that the constitutional rights and freedoms of citizens, as well as the rule of 
law in the country. Prosecutors need to use their potential powers granted 
by law as much as possible for approval and further development of a 
lawful state ideas, inviolability of the Constitution. On the prosecutor’s of-
fice entrusted not only the highest supervision, but also oversight over the 
legality of laws. In our opinion it is the main purpose of the prosecutor’s 
office. 

Key words: public prosecutor’s supervision, state power, constitution-
al legal status.

Ибрaев A.С., Му се ке новa A.A.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
про ку рор дың конс ти ту циялық 

жә не құ қық тық мәр те бе сі

Мaқaлaдa aзaмaттaрдың конс ти ту циялық құ қықтaры мен 
бостaндықтaрын қaмтaмaсыз ету, сондaй-aқ ел де гі зaңның үс тем ді гін 
нығaйту үшін про курaтурa қыз ме ті тaлқылaнaды. Про курaтурa қыз-
мет кер ле рі не мүм кін ді гін ше өз по тен циaлдaры мен зaңмен бе ріл ген 
өкі лет тік те рді пaйдaлaну жә не құ қық тық мем ле кет идея сы мен Конс-
ти ту цияның мыз ғымaсты ғын бе кі ту жә не одaн әрі дaмы ту. Жоғaрғы 
қaдaғaлaу жә не зaңдaрдың зaнды лы ғын қaдaғaлaу про курaтурa 
оргaндaрынa жүк тел ген. Бұл біз дің ойы мызшa про курaтурaның не-
гіз гі мaқсaты бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: про ку рор лық қaдaғaлaу, мем ле кет тік би лік, конс-
ти ту циялық-құ қық тық мәр те бе.
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Прaво по ря док, об ще ст веннaя бе зопaснос ть и стaбиль ность 
в об ще ст ве – это гaрaнт проц ветa ния и рaзви тия го судaрс твa, 
для обес пе че ния все го это го у нaс су ще ст вуют прaвоохрa ни-
тель ные оргaны.

В пос лед нее вре мя ин те рес кaзaхстaнцев к рaбо те прaвоохрa-
ни тель ных оргaнов, и в чaст нос ти про курaту ры, знaчи тель но 
воз рос, тaк кaк от их эф фек тив ной дея тель ности во мно гом 
зaви сит обес пе че ние конс ти ту ци он ных прaв и сво бод грaждaн, 
a тaкже сос тоя ние прaво по рядкa в стрaне. 

Восстaнов ле ние нaру шен ных конс ти ту ци он ных прaв 
грaждaн осу ще ст вляет ся в про цес се рaсс мот ре ния обрaще ний 
фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц, пос ту пив ших в оргaны про-
курaту ры. В це лях устрaне ния нaру ше ний зaкон нос ти, выяв-
лен ных в хо де рaзре ше ния обрaще ний грaждaн, оргaнaми 
про курaту ры зa 1 квaртaл 2016 годa вне се но 91 418 aктов реaги-
ровa ния, вне се но 367 aктов про ку ро рс ко го нaдзорa, прив ле че-
но к дис цип линaрной от ве тст вен нос ти 202, aдми ни стрaтив-
ной – 39 долж ност ных лиц, восстaнов ле ны прaвa бо лее 6 тыс. 
грaждaн и оргa низaций [1]. 

Дея тель ность оргaнов про курaту ры кaк прaвоохрa ни тель-
но го оргaнa должнa быть нaпрaвленa не нa ко ли че ст вен ные 
покaзaте ли, a нa кaчест во рaбо ты, ин дикaто ром ко то ро го бу дет 
рост до ве рия грaждaн, юри ди чес ких и инострaнных лиц, что 
поз во лит нaшим оргaнaм про курaту ры соот ве тст вовaть вы со-
ким меж дунaрод ным стaндaртaм. Проис хо дя щие в Кaзaхстaне 
де мокрaти чес кие преобрaзовa ния, курс нa ст рои тель ст во 
прaво во го го судaрс твa, про во зглaше ние приори тетa лич нос ти 
создaют пред по сыл ки для по вы ше ния ро ли про курaту ры кaк 
центрaли зовaнно го нaдзор но го оргaнa в ук реп ле нии зaкон-
нос ти и прaво по рядкa в стрaне. Про ку ро рс кий нaдзор яв ляет-
ся од ним из вaжней ших инс тру мен тов зaщи ты прaв и сво бод 
грaждaн, зaкон ных ин те ре сов юри ди чес ких лиц незaви си мо от 
форм собст вен нос ти и под ве до мст вен нос ти, a тaкже го судaрс-
твa в це лом.

Сле дует осо бо под черк нуть, что Конс ти ту ция Рес пуб ли-
ки Кaзaхстaн и Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «О про курaту ре» 
возлaгaют нa про курaту ру кaк го судaрст вен ный оргaн осу ще ст-
вле ние выс ше го нaдзорa зa еди но обрaзным при ме не нием зaко-

КОНС ТИ ТУ ЦИ ОН НО-
ПРAВО ВОЙ СТAТУС 

ПРО КУ РОРA  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 

КAЗAХСТAН
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нов, укaзов Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн и 
иных нормaтив ных прaво вых aктов нa тер ри то-
рии рес пуб ли ки [2, 41].

Про курaтурa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – по-
дот чет ный Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
го судaрст вен ный оргaн, осу ще ст вляю щий выс-
ший нaдзор зa точ ным и еди но обрaзным при ме-
не нием зaко нов, укaзов Пре зи дентa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн и иных нормaтив ных прaво вых aктов 
нa тер ри то рии Рес пуб ли ки, зa зaкон ностью 
оперaтивно-ро зы ск ной дея тель ности, дознa ния 
и следст вия, aдми ни стрaтив но го и ис пол ни тель-
но го произ во дс твa.

Преж де чем вс ту пить в долж нос ть про ку-
рорa, кaндидaт дол жен пройти оп ре де лен ные 
этaпы, прaкти ку, стaжи ров ку, и од ной из пер вых 
долж нос тей яв ляет ся должность по мощ ника 
про ку рорa. Пе ред нaзнaче нием нa долж нос ть 
по мощ никa про ку рорa мо ло дой спе циaлист, по-
лу чив ший выс шее юри ди чес кое обрaзовa ние, 
про хо дит стaжи ров ку в те че ние годa под ру ко-
во дст вом про ку рорa рaйонa. По мощ ник про-
ку рорa, проя вив ший се бя зре лым, квaли фи ци-
ровaнным, ини циaтив ным рaбот ни ком, мо жет 
быть нaзнaчен про ку ро ром рaйонa. 

В п. 7 ст. 48 Зaконa РК «О про курaту ре» го-
во рить ся, что про ку рорaми мо гут быть нaзнaче-
ны грaждaне, имеющие выс шее юри ди чес кое 
обрaзовa ние, облaдaющие необ хо ди мы ми де-
ло вы ми и морaльны ми кaчествaми, по сос тоя-
нию здо ровья год ные к про хож де нию служ бы в 
оргaнaх про курaту ры. Воен ные про ку ро ры, кро-
ме то го, долж ны быть воен нос лужaщи ми, нa ко-
то рых в пол ном объеме рaсп рострaняет ся зaко-
нодaтельст во Рес пуб ли ки Кaзaхстaн о воен ной 
служ бе и стaту се воен нос лужaщих Воору жен-
ных Сил Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Нa долж нос ти про ку ро ров облaстей и 
прирaвнен ных про ку ро ров, рaйон ных, го ро дс ких 
и прирaвнен ных к ним про ку ро ров нaзнaчaют ся 
лицa не мо ло же 25 лет, имеющие стaж рaбо ты в 
оргaнaх про курaту ры не ме нее трех лет [3].

Нa всех этaпaх рaзви тия го судaрс твa 
неуклон но возрaстaлa роль про курaту ры и пе ред 
ней стоялa зaдaчa обес пе чить тaкое пов сед нев-
ное нaпрaвле ние рaбо ты, что бы кaждый грaждa-
нин знaл и по нимaл, что имен но в ли це про ку-
рорa он всегдa имеет пер во го и сaмо го близ ко го 
зaщит никa своих ин те ре сов.

Свои пол но мо чия про курaтурa рес пуб ли ки 
осу ще ст вляет в ст ро гом соот ве тс твии с Конс ти-
ту цией и зaконaми Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Про курaтурa Рес пуб ли ки состaвляет еди-
ную центрaли зовaнную сис те му с под чи не-

нием ни жес тоя щих про ку ро ров вы шес тоя щим 
и Ге нерaльно му Про ку ро ру Рес пуб ли ки. Онa 
осу ще ст вляет свои пол но мо чия незaви си мо от 
дру гих го судaрст вен ных оргaнов, долж ност ных 
лиц и по дот четнa лишь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн [4].

Пос коль ку про курaтурa не яв ляет ся чaстью 
кaкой-ли бо из вет вей го судaрст вен ной влaсти 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, онa, ес те ст вен но, не име-
ет ни зaко нодaте льных, ни aдми ни стрaтив но-ис-
пол ни тель ных, ни су деб ных функ ций. Не вхо дя 
ни в од ну из вет вей го судaрст вен ной влaсти, 
про курaтурa все-тaки облaдaет оп ре де лен ны ми 
влaст ны ми пол но мо чиями. Это вряд ли мож но 
оспaривaть. Дaнное обс тоя тель ст во вы зывaет 
соблaзн от нес ти про курaту ру к осо бой вет ви го-
судaрст вен ной влaсти – конт роль ной влaсти [5, 
с. 456]. По моему мне нию, это бы ло бы впол не 
умест но, тaк кaк нa про тя же нии 20 лет Незaви-
си мос ти Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – про курaтурa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн осу ще ст вляет конт роль 
зa соб лю де нием и ис пол не нием зaко нов. Оргaны 
про курaту ры нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия об-
ще ствa и го судaрс твa имеет свои функ ции, пол-
но мо чия, стaтус и сис те му.

В сис те му оргaнов про курaту ры, по ми мо Ге-
нерaль ной про курaту ры РК, вхо дят про курaту ры 
облaстей, про курaту ры го ро дов, рес пуб ликaнс-
ко го знaче ния и сто ли цы рес пуб ли ки, межрaйон-
ные, рaйон ные, го ро дс кие и прирaвнен ные к 
ним воен ные и дру гие спе циaли зи ровaнные про-
курaту ры. Прaво обрaзовa ния но вых про курaтур 
в свя зи с воз ник шей необ хо ди мос тью (из ме не-
ние aдми ни стрaтив но-тер ри то риaльно го де ле ния, 
обрaзовa ния но вых рaйо нов и т.д.) принaдле жит 
Ге нерaльно му про ку ро ру РК [6, с.  26].

Про курaту ре, со четaющей ши ро кий спектр 
нaдзор ных функ ций с уго лов ным прес ле довa-
нием, тре бует ся мaксимaльно ис поль зовaть свой 
по тен циaл и пре достaвлен ные зaко ном пол но-
мо чия для ут ве рж де ния и дaль ней ше го рaзви-
тия идей прaво во го го судaрс твa, не зыб ле мос ти 
Конс ти ту ции. Про ку ро рс кий нaдзор, осо бен но 
в воп росaх зaщи ты прaв и сво бод че ло векa и 
грaждa нинa, дол жен но сить сис тем ный хaрaктер. 
При осу ще ст вле нии нaдзорa зa предвaри тель-
ным следс твием и дознa нием про ку рор дол жен 
aктив но пре секaть лю бые нaру ше ния зaконa 
со сто ро ны оргaнов уго лов но го прес ле довa ния 
и их долж ност ных лиц, мерaми про ку ро рс ко-
го нaдзорa все мер но спо со бст вовaть уси ле нию 
борь бы с прес туп нос тью и кор руп цией [7].

Фор мой реaлизaции пол но мо чий про ку рорa 
по устрaне нию нaру ше ний зaконa, пре се че нию 
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прaвонaру ше ний, восстaнов ле нию зaкон нос ти, 
лик видaции вызвaнных нaру ше ниями Зaконa 
негaтивных пос ледст вий яв ляют ся aкты про ку-
ро рс ко го реaги ровa ния. К ним от но сят ся: про-
тест, постaнов ле ние, пред писa ние, зaяв ле ние, 
сaнк ция, укaзa ние, предстaвле ние, рaзъяс не ние 
зaконa. При ме не ние то го или ино го aктa про-
ку ро рс ко го нaдзорa зaви сит от хaрaктерa нaру-
ше ний, вред ных пос ледст вий, сте пе ни ви ны 
прaвонaру ши те лей [8, с. 87].

Из вы шескaзaнно го сле дует, что нa про-
курaту ру возлaгaет ся не толь ко выс ший нaдзор, 
но и осу ще ст вле ние нaдзорa зa зaкон ностью 
зaко нов. В этом, нa нaш взг ляд, зaключaет ся 
глaвное преднaзнaче ние про курaту ры.

Нa взг ляд док торa юри ди чес ких нaук, про-
фес сорa Копaбaевa Омирaли Кaжибaевичa, од-
ним из вaжней ших кри те риев де мокрaти чес ких 
преобрaзовa ний, проис хо дя щих в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн, яв ляет ся эф фек тивнaя рaботa оргaнов 
про курaту ры. Стaнов ле ние де мокрaти чес кой 
прaво вой го судaрст вен нос ти, зaщитa прaв и сво-
бод грaждaн, обес пе че ние зaкон нос ти и прaво-
по рядкa в стрaне во мно гом зaви сит от сос тоя-
ния оргa низaции и дея тель ности про курaту ры 
[9].

Осу ще ст вле ние дея тель ности в нaдзор ном 
оргaне, ко то ро му от ве денa особaя роль в сис те-
ме го судaрст вен ной влaсти и ко то рый яв ляет ся, 
по из ре че нию Петрa 1, «оком го судaре вым», яв-
ляет ся выс шей сте пенью до ве рия со сто ро ны об-
ще ствa и го судaрс твa в це лом [2, с. 43].

В сов ре мен ных ус ло виях про курaтурa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн предстaвляет со бой вaжней-
ший го судaрст вен ный инс ти тут, по рож ден ный 
объек тив ны ми пот реб нос тя ми пе ре ход но го и 
пост пе ре ход но го пе риодов рaзви тия Кaзaхстaнa, 
связaнных со стaнов ле нием но вых формaцион-
ных от но ше ний. В нaстоящее вре мя в Кaзaхстaне 
сделaно мно гое для то го, что бы приб ли зить 
конс ти ту ци он но-прaво вой стaтус про курaту ры к 
меж дунaрод но-прaво вым стaндaртaм.

Дaль ней шее рaзви тие конс ти ту ци он но-
прaво во го стaтусa про курaту ры, кaк и дру гих 
прaвоохрa ни тель ных оргaнов стрaны, долж но 
ид ти в рус ле ее соот ве тс твия об щеп ри ня тым 
меж дунaрод но-прaво вым стaндaртaм и с уче том 
эф фек тив но го опытa зaру беж ных го судaрс тв. Из 
прaво во го опытa дру гих го судaрс тв необ хо ди-
мо брaть толь ко то, что реaльно бу дет спо со бст-
вовaть улуч ше нию и ук реп ле нию нaшей сис те-

мы зaщи ты прaв и сво бод че ло векa, тaк кaк мы 
создaем свою уникaльную еврaзий скую прaво-
вую мо дель, ко торaя бу дет нaибо лее прием ле-
мой для нaшей стрaны, учи тывaть осо бен нос-
ти го судaрст вен но го уст рой ствa, ментaли тет 
кaзaхстaнс ко го нaродa [10].

Ис хо дя из вы шескaзaнно го, мож но с уве-
рен ностью скaзaть, что сот руд ни ки оргaнов 
про курaту ры всегдa бу дут нaхо дить ся нa пе ред-
нем крaе борь бы с прес туп нос тью в це лях соб-
лю де ния зaкон нос ти и прaво по рядкa в стрaне. 
В этом, нa нaш взг ляд, зaключaет ся глaвное 
преднaзнaче ние про курaту ры.

Кaк и в лю бой сфе ре, и в оргaнaх про курaту-
ры су ще ст вуют оп ре де лен ные проб ле мы. Дaлее 
хо чу покaзaть проб ле мы, ко то рые мы выяви ли: 

1) проб ле мы кaчест вен но го улуч ше ния 
состaвa ру ко во дя щих кaдров, ре ши тель но го 
избaвле ния от кор руп ции внут ри сис те мы;

2) низ кий уро вень обу че ния мо ло дых спе-
циaлис тов «Юрис тов», не имеющих нaвы ков 
прaкти чес кой дея тель ности. 

Для ре ше ния вы шескaзaнных проб лем и для 
дaль ней ше го усо вер шенст вовa ния, соот ве тс твия 
оргaнов про курaту ры тре бовa ниям сов ре мен но-
го этaпa рaзви тия го судaрс твa предлaгaю сле-
дующие пред ло же ния: 

1) возврaтить про фес сионaлов своего делa, 
ко то рые по рaзлич ным мо тивaм (зa иск лю че-
нием кор руп ции и дру гих негaтивных мо ти-
вов) пе реш ли в дру гие ст рук ту ры, для пе редaчи 
опытa мо ло дым сот руд никaм;

2) в конс ти ту ции РК пос вя тить про курaту-
ре сaмос тоя тель ный рaздел с сохрaне нием по ло-
же ний стaтьи 83 Конс ти ту ции и зaкреп ле нием 
пол но мо чий, оргa низaцй и по ря дка дея тель-
ности про курaту ры рес пуб ли ки;

3) про во дить стaжи ров ку пре подaвaте лей 
ву зов, ко то рые го то вят юрис тов, по то му что 
они го то вят бу ду щих сот руд ни ков прaвоохрa ни-
тель ной сис те мы, но в то же вре мя сaми имеют 
слaбое предстaвле ние о прaкти чес кой сто ро не 
этой рaбо ты.

Тaким обрaзом, сле дует сделaть вы вод, что 
кaзaхстaнскaя про курaтурa имеет пред по сыл ки 
для дaль ней ше го рaзви тия с уче том ментaли-
тетa кaзaхстaнс ко го нaродa. Ес ли дaль ней шее 
ее рaзви тие бу дет тaко вым, имен но онa бу дет 
идеaль ным оргaном, ко то рый обес пе чит пол но-
цен ную зaщи ту ин те ре сов, прaв и сво бод че ло-
векa, грaждa нинa, го судaрс твa.



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №4 (80). 2016108

Конс ти ту ци он но-прaво вой стaтус про ку рорa в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Ли терaтурa

1 Об итогaх рaбо ты с обрaще ниями фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц в оргaнaх про курaту ры зa 1 квaртaл 2016 годa // 
http://prokuror.gov.kz/rus/rabota-s-naseleniem/obshchestvennaya-priemnaya/obrashcheniya-fizicheskih-i-yuridicheskih-lic/ob-2 

2 Имaнaлиев К.С Роль и знaче ние про курaту ры Рес пуб ли ки Кaзaхстaн // Вест ник прaвa «Зaнгер». – №4(117). – 87 с.
3 Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 21.12.1995 N 2709 «О Про курaту ре».
4 Конс ти ту ция РК 30 aвгустa 1995 годa. – Aстaнa: Юрист, 2010. – 44 с.
5 Сaпaргaлиев Г.С. Конс ти ту ци он ное прaво Рес пуб ли ки Кaзaхстaн: Aкaде ми чес кий курс. – Aлмaты: Же ті жaрғы, 

2007. – 544 с. 
6 Aкпaровa Р.Н. Оргaны про курaту ры Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. – Aлмaты: Дaне кер, 1999. – 33 с.
7 «Кон цеп ция прaво вой по ли ти ки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн» от 20.09.2002 г. N 949.
8 Жур симбaев С.К. Прaвоохрa ни тель ные оргaны Рес пуб ли ки Кaзaхстaн: учеб ное по со бие. – Aлмaты: HAS, 2007 – 

224 с.
9 Копaбaев О.К. Про курaтурa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в сов ре мен ных ус ло виях // Вест ник прaвa «Зaнгер». – №4(117). 

– С. 87-90. 
10 Шокaтaев С. Стaтус про курaту ры и ее мес то в сис те ме го судaрст вен ных оргaнов // http://www.zakon.kz/

 References

1 Ob itogah raboty s obrashhenijami fizicheskih i juridicheskih lic v organah pro-kuratury za 1 kvartal 2016 goda // http://
prokuror.gov.kz/rus/rabota-s-naseleniem/obshchestvennaya-priemnaya/obrashcheniya-fizicheskih-i-yuridicheskih-lic/ob-2 

2 Imanaliev K.S Rol’ i znachenie prokuratury Respubliki Kazahstan // Vestnik prava «Zanger». – №4(117). – 87 s.
3 Zakon Respubliki Kazahstan ot 21.12.1995 N 2709 «O Prokurature».
4 Konstitucija RK 30 avgusta 1995 goda. – Astana: Jurist, 2010. – 44 s.
5 Sapargaliev G.S. Konstitucionnoe pravo Respubliki Kazahstan: Akademicheskij kurs. – Almaty: Zhetі zharғy, 2007. – 

544  s. 
6 Akparova R.N. Organy prokuratury Respubliki Kazahstan. – Almaty: Daneker, 1999. – 33 s.
7 «Koncepcija pravovoj politiki Respubliki Kazahstan» ot 20.09.2002 g. N 949.
8 Zhursimbaev S.K. Pravoohranitel’nye organy Respubliki Kazahstan: uchebnoe poso-bie. – Almaty: HAS, 2007 – 224 s.
9 Kopabaev O.K. Prokuratura Respubliki Kazahstan v sovremennyh uslovijah // Vest-nik prava «Zanger». – №4(117). – 

S.  87-90. 
10 Shokataev S. Status prokuratury i ee mesto v sisteme gosudarstvennyh organov // http://www.zakon.kz/



3-бөлім
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ  

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ

Раздел 3
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  

И ТРУДОВОЕ ПРАВО

Sect ion 3
CIVIL LAW 

AND LABOUR LAW



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Забих Ш.А.

Вопросы совершенствования 
гражданского  

законодательства Казахстана 
на основе имплементации от-

дельных положений  
прецедентного права

В статье исследуются особенности реализации Концепции 
правовой политики в Республике Казахстан в свете необходимости 
совершенствования правовой системы страны. Автором рассмат-
ривается влияние норм английского права на развитие национальных 
правовых систем и анализируются основные направления развития 
казахстанского гражданского законодательства на основе имплемен-
тации отдельных положений прецедентного права. Одним из важных 
вопросов совершенствования гражданского законодательства 
являет ся вопрос усиления роли судебной практики.
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The questions regarding the 
improvement of civil legislation 

in Kazakhstan based on the 
implementation of certain 
provisions of the case law

The article investigates the implementation of the legal policy in Re-
public of Kazakhstan, in particular, the ways of improving the legal system 
in the country. The author considers the impact of the accepted standards 
of the English law on the development of the national legal systems, and 
analyzes the main directions of the development of the civil legislation in 
Kazakhstan based on the implementation of certain provisions of the case 
law. One of the most significant matters  regarding the improvement of 
the civil legislation is the question of strengthening the role of the judicial 
practice.
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Қазақстанның азаматтық 
заңнамасын преценденттік 

құқықтың жекелеген 
ережелерін енгізу негізінде 

жетілдіру мәселелері 

Мақала еліміздің құқықтық жүйесін жетілдіру қажеттілігі аясында 
Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын 
іске асыру ерекшеліктерін зерттейді. Автор ағылшын құқығы 
нормаларының ұлттық құқықтық жүйелердің дамуына қатысты 
ықпалын қарастырып, преценденттік құқықтың жекелеген ережелері 
негізіндегі қазақстандық азаматтық заңнаманы дамуытудың негізгі 
бағыттарын талдайды. Азаматтық заңнаманы жетілдірудегі маңызды 
мәселелердің бірі сот практикасы ролін күшейту болып табылады.

Түйін сөздер: азаматтық-құқықтық қатынастар, корпоративтік 
қарым-қатынастар, имплементация, өнегелік құқық, ағылшындық 
құқық, интеграциялық құқықтық база, халықаралық стандарттар, 
заңнаманы үйлестіру.
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За годы становления и развития независимого Казахста-
на в предпринимательской среде произошли кардинальные 
изменения, связанные с расширением внешнеэкономических 
связей и притоком в страну иностранных инвестиций. Граж-
данское законодательство, по мнению академика НАН РК 
доктора юридических наук, профессора М. Сулейменова, про-
шло несколько этапов своего развития. Первый этап станов-
ления гражданского законодательства Республики Казахстан 
(1989-1993 гг.) начался с разработки Концепции самоуправ-
ления и самофинансирования Казахской ССР и законов, ко-
торые Казахстан разработал самостоятельно (о собственно-
сти, о предприятиях, об иностранных инвестициях, о залоге 
и др.). Также была принята первая Конституция Республики 
Казахстан 1993 г. и заложены основы рыночной экономики. 
На втором этапе (1994-2000 гг.) принят Гражданский кодекс 
(Общая часть) 1994 г. и Конституция РК 1995 г. Гражданский 
кодекс заложил основные принципы регулирования товарно-
денежных отношений: равенство форм собственности и ее 
неприкосновенность, свобода договора, равенство субъектов 
гражданского оборота. На основе принятого Гражданского 
кодекса был сформирован основной пакет законов, создавших 
условия для развития рыночной экономики: о земле, нефти, 
недрах и недропользовании, о государственном предприятии, 
акционерных обществах, банкротстве, ипотеке, страховании 
и т.п. На третьем этапе экономической и правовой стабилиза-
ции, с 2001 года, назрела необходимость в осмыслении того, 
что сделано, систематизации и кодификации действующего 
законодательства. Ученый отмечает, что третий этап в насто-
ящее время плавно перетекает в четвертый [1]. 

Действительно, процессы глобализации и фундаментальные 
изменения, происходящие в мировой экономике и политике, а 
также внутренняя динамика развития нашей страны требуют со-
ответствия национального права новым вызовам времени, повы-
шения его конкурентоспособности. Происходящие интеграцион-
ные процессы служат серьезной предпосылкой проникновения в 
казахстанскую правовую действительность зарубежного опыта 
регулирования экономических отношений, а правоприменитель-
ная практика, в свою очередь, испытывает устойчивое влияние 
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иностранных договорных институтов. Следует 
отметить, что не только Казахстан, но и многие 
страны в условиях глобализации столкнулись 
с необходимостью модернизации правовых си-
стем и максимального приближения их к нуждам 
и потребностям людей и интересам инвесторов. 
Известно, что конкурентоспособная правовая си-
стема привлекает под свою юрисдикцию больше 
бизнеса и инвестиций, способствует реализации 
смелых и передовых идей, а также развитию эко-
номики страны.

В Концепции правовой политики Республи-
ки Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 
принятой Указом Президента Республики Ка-
захстан от 24 августа 2009 года № 858, отме-
чено, что Гражданский кодекс, ныне служа-
щий стержнем для всего частного, в том числе 
предпринимательского законодательства, не в 
состоянии отразить все многообразие базовых 
правоотношений в современной экономике [2]. 
Очевидно, что экономическое развитие страны 
в условиях глобализации и интеграции требует 
совершенствования норм действующего граж-
данского законодательства Казахстана путем 
внесения изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан. 
Также рассматриваются важные вопросы, как: 
совершенствование института недействитель-
ности сделок, уточнение понятия сделок, их 
состава, последствий неисполнения сделок и 
признания их недействительными; меры по со-
вершенствованию общих и специальных норм 
ГК об обязательствах; приведение нормативных 
актов, определяющих право интеллектуальной 
собственности, в соответствие с международны-
ми стандартами в этой области и другие.

Право любого государства развивается го-
раздо успешней благодаря взаимообогащению, 
сближению и обмену опытом с другими стра-
нами. Казахстан в этом мировом процессе вза-
имопроникновения и восприятия тех или иных 
иностранных правовых культур не является ис-
ключением. В нынешнем казахстанском частном 
праве можно найти немало примеров заимство-
вания юридических институтов, действующих в 
рамках различных зарубежных правовых систем, 
но успешно адаптированных в казахстанское за-
конодательство и правоприменительную прак-
тику. Так, еще в 1999 году в Особенную часть 
Гражданского кодекса РК были внедрены такие 
ранее неизвестные отечественному праву дого-
ворные конструкции, как доверительное управ-
ление имуществом, лизинг, франчайзинг, факто-
ринг, реторсии и другие. Также можно указать 

на казахстанские законы «О проектном финан-
сировании и секьюритизации», «О концессиях», 
«О государственно-частном партнерстве» и т.д. 
К примеру, в последнем законе воплощена идея 
государственно-частного партнерства, основан-
ная на британской модели взаимодействия госу-
дарства с частными структурами. Данная модель 
в конце 90-х годов �� века представляла собой 
модернизированную английскую концепцию 
управления государственной собственностью. 
Одним из самых эффективных и действенных 
механизмов управления государственными 
активами в международной практике рассма-
триваются государственные холдинги. Приме-
ром заимствования зарубежного опыта в сфере 
управления государственными активами в Ка-
захстане является модель деятельности АО ФНБ 
«Самрук-Казына». Также примером рецепции 
элементов английского права в отечественную 
правовую систему является создание в Казахста-
не Международного финансового центра «Аста-
на» (МФЦА). 

В настоящее время в Казахстане изучается 
опыт законотворческой деятельности некоторых 
государств, в том числе Российской Федерации, 
в сфере имплементации и рецепции отдель-
ных концепций зарубежного права и ставится 
вопрос о совершенствовании отечественного 
гражданского законодательства. Известно, что 
в процессе совершенствования гражданского 
законодательства РФ состоялась масштабная 
рецепция положений английского права в Граж-
данский кодекс России. Вопрос имплементации 
отдельных положений прецедентного права в 
национальное законодательство обсуждается ве-
дущими учеными научных учреждений страны, 
представителями государственных органов и не-
государственных организаций в рамках различ-
ных встреч и конференций. В выработке предло-
жений по вопросам имплементации отдельных 
положений прецедентного права в национальное 
законодательство привлекаются и видные зару-
бежные ученые, которые оказывают помощь и 
делятся своим опытом. В частности, 30 ноября 
прошлого года в Астане состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция, по-
священная данному вопросу, по итогам которой 
участники определили область имплементации 
– обязательственное право, корпоративные от-
ношения. Также одобрены следующие подходы 
по имплементации:

– повышение конкурентоспособности наци-
ональной правовой системы в области частного 
права необходимо осуществлять путем воспри-
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ятия прогрессивных положений зарубежного 
права, в том числе посредством имплементации 
английского права;

– использование зарубежного опыта для со-
вершенствования национального законодатель-
ства следует осуществлять без привязки к какой-
либо конкретной правовой системе;

– при проведении работы по имплемента-
ции отдельных положений зарубежного права 
комплексно учитывать положительный между-
народный опыт заимствования отдельных ин-
ститутов и способов их имплементации;

– имплементация отдельных институтов 
должна производиться с учетом казахстанской 
правовой системы, правоприменительной прак-
тики и гармонично вписываться в систему казах-
станского права.

Было рекомендовано рассмотреть возмож-
ность имплементации следующих предложений:

1. Закрепить корпоративные отношения как 
особую, самостоятельную группу однородных 
отношений, регулируемых гражданским законо-
дательством.

2. Предусмотреть деление юридических лиц 
на корпорации, основанные на членстве, и уч-
реждения (или унитарные организации), не ос-
нованные на членстве.

3. Проработать вопрос исключения из граж-
данско-правового регулирования такой органи-
зационно-правовой формы, как государствен-
ные предприятия.

4. Урегулировать личную ответственность 
учредителей и руководителей юридического 
лица по его долгам, а также установить последу-
ющий контроль за имущественным состоянием 
корпорации.

5. Изучить вопрос отмены обязательного 
членства в саморегулируемых организациях.

6. Проработать предложение по введению 
преддоговорной ответственности за убытки, 
причиненные на стадии ведения переговоров и 
заключения договора.

7. Ввести положения по агентскому догово-
ру по примеру стран СНГ. 

8. Закрепить правовой принцип, согласно 
которому лицо утрачивает право ссылаться на 
какие-либо факты в обоснование своих притяза-
ний (эстопель).

9. Предусмотреть защиту прав кредитора по 
обязательству посредством введения института 
астрэнт.

10. Ввести возмещение потерь, возникших 
в случае наступления определенных обстоя-
тельств (индемнити).

11. Урегулировать положения по заверени-
ям, под которыми понимаются утверждения об 
определенных обстоятельствах, имеющие значе-
ния для заключения сделки.

12. Рассмотреть вопрос урегулирования ин-
ститута фрустрации (расторжение и изменение 
договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств).

13. Изучить вопрос урегулирования аб-
страктных, а также недоказанных убытков [3].

Аналогичные конференции и встречи по 
данному вопросу проходят и в текущем году. 
Наиболее эффективной формой взаимодействия 
правовых систем считается унификация, то есть 
создание единого наднационального права для 
нескольких государств. Примером образованных 
крепких форм межгосударственной интеграции 
стали Таможенный Союз Казахстана с Россией 
и Беларусью или Евразийский Экономический 
Союз. Проработка вопроса имплементации от-
дельных элементов английского права в наци-
ональное законодательство актуализируется в 
связи с разработкой проекта Закона Республики 
Казахстан «О международном финансовом цен-
тре «Астана». Глава государства Н.А. Назарбаев 
в своем выступлении на VII съезде судей Ка-
захстана подчеркнул: «Мы создаем Междуна-
родный финансовый центр «Астана», где будет 
применяться английское право, а также стандар-
ты ведущих мировых финансовых центров» [4]. 
Однако при внесении изменений и дополнений 
в национальное гражданское законодательство 
ставится вопрос не слепого копирования зару-
бежных идей, а переработка и использование их 
с учетом собственных национальных условий, 
ориентируясь на нужды правоприменительной 
практики. Поэтому определяется ряд граждан-
ско-правовых идей и конструкций, которые 
могут быть дозированно имплементированы в 
казахстанское законодательство из английско-
го права с обоснованием соответствующей воз-
можности через призму нужд правопримени-
тельной практики и достижений отечественной 
цивилистической доктрины. 

Одним из главных вопросов совершенство-
вания гражданского законодательства являет-
ся вопрос усиления роли судебной практики в 
регулировании имущественных отношений и 
расширении пределов судебного усмотрения. 
Известно, прецедентное право (case law) состав-case law) состав- law) состав-law) состав-) состав-
ляет подавляющую часть английского права, 
создаваемое судами, которые при рассмотрении 
дел руководствовались местными обычаями. Со 
временем решения судов (прецеденты) станови-
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лись обязательными при рассмотрении всех ана-
логичных дел нижестоящими судами, что нельзя 
сказать о казахстанском праве, относящемся к 
романо-германской правовой семье (континен-
тальное право). Однако в судебной практике 
судьи фактически вносят многочисленные из-
менения в действующее право. Особенно в тех 
случаях, когда содержащиеся в законодатель-
стве формулировки страдают неопределенно-
стью или имеются правовые пробелы и колли-
зии. Значению судебной практики посвящено 
немало серьезных работ и их авторы рассматри-
вают вопросы судебной практики как источник 
права, ее воздействие на правотворчество, место 
нормативных постановлений Верховного Суда в 
системе источников права и т.д. К примеру, счи-
тая оптимальным направлением правового про-
гресса для России максимального использова-
ния потенциала культуры закона, тем не менее, 
ученый С.С. Алексеев не исключает известных 
шагов и в направлении повышения значимости 
судебной практики, подготовки к тому, чтобы 
в перспективе поставить на службу формирова-
ния юридической системы также и достижения 
прецедентного права [5]. По мнению некоторых 
ученых, одним из прогрессивных изменений ка-
захстанского гражданского законодательства, 
направленным на усиление значения судебной 
практики, ее унификацию и устранение негатив-
ных тенденций принятия противоположных ре-
шений по аналогичным спорам может стать вне-
дрение в законодательство такого понятия, как 
«Yлгі». Профессор А.Г. Диденко пишет: «Пола-Yлгі». Профессор А.Г. Диденко пишет: «Пола-лгі». Профессор А.Г. Диденко пишет: «Пола-
гаю, что нельзя рассчитывать на то, что казах-
станская правовая система сможет заимствовать 
не просто слово «прецедент» и какие-то техни-
ческие детали применения прецедентных пра-
вил, но и сущностные признаки этого явления. 
Поэтому я не сторонник предложения использо-
вать даже сам термин «прецедент» (разумеется, 
в понятийном, а не в обыденном словоупотре-
блении) в нашем судоговорении. Думается, что 
в Казахстане существует возможность наметить 
иной, нежели прецедентный, путь. Путь одно-
временно и самобытный и не противоречащий 
основным идеям правовой цивилизации. Он со-
стоит в укоренении в судебную деятельность 
понятия «ульге». В переводе үлгi означает «об-
разец». В русском написании термин «ульге» 
будет использоваться как в единственном, так и 
множественном числе. На казахском языке это 
будет үлгi для единственного числа и үлгiлер – 
для множественного. На авторство в примене-
нии данного термина я не претендую, он выбран 

после советов практиков и ученых – знатоков ка-
захского юридического языка. В понятие ульге 
должен будет вкладываться не бытовой, а право-
вой смысл» [6].

«Үлгі» будет представлять собой акт судеб-
ного органа, утвержденный Верховным Судом 
Республики Казахстан, для возможного исполь-
зования участниками гражданского процесса в 
качестве доводов в обоснование своей позиции, 
которым суд при рассмотрении дела должен дать 
свою оценку. «Yлгі» может быть актом любого 
судебного органа, выбранный в качестве таково-
го Верховным Судом. Помимо этого, Верховный 
Суд сможет ежегодно утверждать, обновлять и 
издавать сборник «Yлгі». В перспективе публи-Yлгі». В перспективе публи-лгі». В перспективе публи-
куемые «Yлгі» могут быть систематизированы 
по институтам гражданского права. Судебные 
решения в сборники «Yлгі» будут помещаться 
не в полном изложении, а в обработанном виде. 
Опыт зарубежных стран показывает, что судеб-
ные решения публикуются в серьезных юриди-
ческих изданиях. «Yлгi» в предлагаемой концеп-Yлгi» в предлагаемой концеп-лгi» в предлагаемой концеп-i» в предлагаемой концеп-» в предлагаемой концеп-
ции отличается от прецедентов как источников 
права, но позволяет без причинения вреда си-
стеме права и изменения состава источников 
действующего права, предусмотренных в ст. 4 
Конституции РК, усилить авторитет судебной 
практики, сделав ее доступной для ознакомления 
и изучения заинтересованными лицами. Также 
введение «Үлгі» сможет уменьшить коррупци-
онные проявления в судебной системе, будет со-
действовать большей объективности, гласности, 
общественному контролю, снижению уровня 
субъективистких судебных усмотрений. Кроме 
того, данное нововведение улучшит подготовку 
юристов цивилистического профиля, поскольку 
педагогический процесс будет направлен на зна-
ние и умение анализировать «Үлгі», реальную 
судебную практику, а не только текст норматив-
ного материала.

В последние годы активно обсуждается ряд 
вопросов по совершенствованию отечественно-
го гражданского законодательства, о которых 
невозможно изложить в рамках одной статьи. 
Можно лишь вкратце очертить круг этих во-
просов, как: введение понятия корпорации и 
законодательного регулирования корпоратив-
ных отношений, корпоративных актов и кор-
поративных соглашений, упорядочивание от-
ветственности должностных лиц корпораций; 
принцип добросовестности; эстоппель; оговор-
ка о неизменности обстоятельств (сlausula re-lausula re- re-re-
bus sic stantibus); абстрактные и недоказанные 
убытки; заверения об обстоятельствах (repre-repre-



ISSN 1563-0366                                      KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016                  115

Забих Ш.А.

sentations and warranties). Предлагается рассмо- and warranties). Предлагается рассмо-and warranties). Предлагается рассмо- warranties). Предлагается рассмо-warranties). Предлагается рассмо-). Предлагается рассмо-
треть варианты закрепления принципа «contra 
proferentem» (толкование против предложив-
шего). Обсуждают вопрос и о необходимости 
введения отдельной статьи о безусловной не-
зависимой гарантии аналогичного гарантии по 
английскому праву. В отечественном граждан-
ском законодательстве независимая гарантия 
не предусмотрена, действует лишь бланкетная 
норма п. 4 ст. 331 ГК РК о праве банков второго 
уровня осуществлять выдачу банковских гаран-

тий и поручительств. Однако независимая га-
рантия широко распространена в международ-
ной практике, к примеру, в статье 3 Конвенции 
ООН о независимых гарантиях и резервных ак-
кредитивах от 11 декабря 1995 года, в статье 2 
Унифицированных правил для гарантий по пер-
вому требованию 1992 года. Как видно из из-
ложенного, на сегодняшний день обсуждаются 
и иные элементы английского права на предмет 
возможности их имплементации в националь-
ное законодательство.
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To the question of satisfactory 
of injures, caused to health of 

employee

This article discusses the concept and procedure of compensation for 
harm caused to life and health of employees in the performance of labor 
(service) duties.

Key words: labor law, labor law, harm the life, health, employee, em-
ployer.
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Қызметкерлердің өмірі мен 
денсаулығына келтiрiлген зиян 

үшін өтемақы төлеу мәселелері

Бұл мақалада қызметкерлердің еңбек (қызметтік) міндеттерін 
орындау кезінде өмірі мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшін 
өтемақы тұжырымдамасы мен тәртібі талқыланады.

Түйін сөздер: еңбек құқығы, еңбек заңнамасы, зиян келтіруі, 
денсаулық сақтау, қызметкер, жұмыс берушi.

Аскарова А.О.

К вопросу о возмещении 
вреда, причиненного здоровью 

работника

В данной статье рассматриваются понятие и порядок возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обязанностей.

Ключевые слова: трудовое право, трудовое законодательство, 
вред, жизнь, здоровье, работник, работодатель.
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When causing to compensation the earnings (income) lost by 
the victim which it had are subject to the citizen of a mutilation 
or other damage of health or definitely could have, and also the 
e�penses caused by damage of health (on treatment, additional food, 
acquisition of drugs, the prosthetics, foreign leaving, sanatorium 
treatment, acquisition of special vehicles, preparation for other 
profession, etc.) if it is recognized that the victim needs these types 
of the help and leaving and does not receive them free of charge. 

 When determining the lost earnings (income) the disability 
pension appointed to the victim in connection with a mutilation 
or other damage of health, other types of grants appointed both to, 
and after infliction of harm to health, and also pension payments on 
account of compensation are not set off. On account of compensation 
of harm the earnings received by the victim after damage of health 
are not set off also. 

By acts or the contract the volume and the amount of 
compensation which is due to the victim according to Civil Code of 
Republic of Kazakhstan can be increased.

The amount of the lost earnings (income) subject to compensation 
is defined as a percentage to average monthly earnings (income) 
to a mutilation or other damage of health or before the disability, 
corresponding to e�tent of loss by the victim of professional working 
capacity, and in the absence of it – the general working capacity. 

The structure of the lost earnings (income) joins all types of 
compensation under employment and civil contracts as in a place 
of the main work, and in combination, assessed by the individual 
incomes ta�. Payments of single character (compensation for 
unused holiday, the severance pay are not considered at dismissal, 
etc.). During temporary disability and a maternity leave the paid 
grant is considered. Income from an entrepreneurial activity, and 
also royalties joins in structure of the lost earnings, thus the income 
from an entrepreneurial activity joins on the basis of data of ta�ing 
authority. 

Average monthly earnings (income) are counted by division of 
total amount of earnings (income) in twelve months of the work, 
preceding damage of health or disability approach, on twelve. In a 
case, when victim for a momentinfliction of harm worked less than 
twelve months, average monthly earnings (income) are counted by 

TO THE QUESTION 
OF SATISFACTORY OF 
INJURES, CAUSED TO 

HEALTH OF EMPLOYEE
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division of total amount of earnings (income) for 
actually worked number of the months preceding 
damage of health, on number of these months. 

Short the months worked by the victim at 
his desire are replaced the previous completely 
worked months or e�cluded from calculations at 
impossibility of their replacement. 

In a case when the victim at the time of infliction 
of harm did not work, earnings before dismissal or 
usual amount of remuneration of the worker of his 
qualification in this district, but not less tenfold 
monthly settlement indicator established by acts are 
considered at his desire. 

If in earnings (income) of the victim before 
causing to it a mutilation or other damage of 
health there were the steady changes improving its 
property status (the salary on a post is raised, it is 
transferred to more highly paid work, went to work 
after the termination of educational institution and 
in other cases when stability of change or possibility 
of change of compensation of the victim will be 
proved), when determining its average monthly 
earnings (income) earnings (income) which he 
received are considered only or had to receive after 
corresponding change.

Compensation of harm at damage of health of 
the person which has not reached majority.

In case of a mutilation or other damage of health 
of the minor who is not reaching fourteen years and 
not having earnings, the persons responsible for 
harm, are obliged to refund the e�penses connected 
with damage of health. 

On reaching the injured fourteen years, and also 
in case of infliction of harm to the minor aged from 
fourteen till eighteen years, not having earnings 
(income), the persons responsible for harm, are 
obliged to compensate to the victim, besides the 
e�penses caused by damage of health, also the harm 
connected with loss or reduction of its working 
capacity, proceeding from the tenfold monthly 
settlement indicator established by acts. 

If by the time of health damage the minor had 
earnings, harm is compensated, proceeding from the 
amount of these earnings, but not below the tenfold 
monthly settlement indicator established by acts. 

After work beginning the victim has the right 
to demand increase in compensation of harm, 
proceeding from earnings received by it, but not 
below the amount of remuneration established on a 
position held by it or earnings of the worker of the 
same qualification in a place of its work.

Compensation of harm to the persons which 
have suffered damage as a result of death of the 
citizen.

 In case of death of the citizen the disabled faces 
which were consisting dependent on the dead or 
having by day of his death the right to the contents 
from it have the right for compensation of harm; the 
child of the dead who was born after his death, and 
also one of parents, spouses or other family member, 
irrespective of working capacity which does not 
work and is occupied with care of his children who 
were dependent on the dead, grandsons, brothers 
and the sisters who not reached fourteen years or 
though have reached specified age, but, according to 
the conclusion of the medical bodies, needing on a 
state of health in foreign leaving. 

The faces which consisting dependent on the 
died citizen and have become disabled within 5 
years after his death have the right for compensation 
of harm also. 

One of parents, spouses or other family member, 
the unemployed and taken with care of children, 
grandsons, brothers and sisters of the dead, and 
become disabled during leaving implementation, 
keeps the right for compensation of harm after the 
end of care of these persons. 

Harm is compensated: the minor – before 
achievement of eighteen years; the pupil at the age 
of eighteen years also is more senior – before the 
end of study in educational institutions on full-time 
tuition, but no more than till twenty three years; to 
women is more senior than fifty eight years and to 
men is more senior than si�ty three years for life; to 
disabled people – for the term of disability; to one of 
parents, the spouse or other family member occupied 
with care of his children which was dependent on 
the dead, grandsons, brothers and sisters, – before 
achievement of fourteen years by them or changes 
of a state of health.

The amount of compensation of the harm 
suffered in case of death of the citizen. To the 
persons having the right for compensation of 
harm in connection with death of the citizen, harm 
is compensated at a rate of that share of earnings 
(income) of the dead estimated by rules of the 
Civil Code which they acquired or had the right to 
receive on the contents at his life. When determining 
compensation of harm to these persons the structure 
of the income of the dead, along with earnings, joins 
turning out to them during lifetime pension, the 
perpetual maintenance and other similar payments. 
At determination of the amount of compensation 
of harm the allowances granted to persons on the 
occasion of loss of the supporter, other types of 
grants appointed both to, and after death of the 
supporter, and also earnings, a grant, pension 
payments are not considered. Established to each 
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of having the right for compensation of harm on 
the occasion of loss of the supporter the amount of 
compensation is not subject to further recalculation, 
e�cept cases of the birth of the child after death of 
the supporter; purposes (termination) of payment of 
compensation to the persons occupied with care of 
children, grandsons, brothers and sisters of the died 
supporter.

By the act or the contract the volume and the 
amount of compensation can be increased.

Change of the amount of compensation of 
harm. The victim who has partially lost working 
capacity, having the right at any time to demand 
from the face to which the duty of compensation of 
the harm, the corresponding increase in the amount 
of compensation if its working capacity decreased 
in connection with the caused damage of health in 
comparison with that which remained with it by 
the time of award of compensation to it is assigned. 
Persons to whom the duty of compensation of the 
harm connected with damage of health of the victim, 
having the right to demand the corresponding 
decrease in the amount of compensation if working 
ability of the victim increased in comparison with 
that which remained with it by the time of award 
of compensation for harm is assigned. The victim 
has the right to demand increase in the amount 
of compensation of harm if the property status of 
the citizen to whom the duty of compensation of 

harm is assigned, improved, and the amount of 
compensation was reduced according to point 5 of 
article 935 of the Civil Code. 

Increase in compensation of harm in connection 
with increase of cost of life and increase in a monthly 
settlement indicator. The sums of compensation 
of the harm, paid to citizens in connection with 
damage of health or death of the victim, are subject 
to inde�ation in the order established by acts at 
increase of cost of life. 

Compensation of the harm connected with 
decrease in working capacity or death of the victim, 
is made by monthly payments. 

In the presence of good reasons the court taking 
into account opportunities of the causer of harm 
can, on request of the citizen having the right for 
compensation, to award to it due payments at a time, 
but no more than in three years. 

Collecting additional e�penses can be made on 
a future tense within the terms established on the 
basis of the conclusion of medical e�amination, and 
also in need of advance payment of cost of services 
and property (permit acquisition, journey payment, 
payment of special vehicles, etc.). 

In cases when the victim according to acts 
has the right to demand the termination or early 
e�ecution of the obligation, such requirement is 
met by capitalization of the corresponding time 
payments.
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Тұрғанбек А.Қ.

Темір жол көлігімен 
тасымалдаудың кейбір 

сұрақтары

 Ғылыми жұмыстың мақсатына сәйкес темір жол көлігімен 
тасымалдау шарттарына құқықтық жағдайына талдау жүргізілді. 
Зерттеу барысында темір жол көлігімен тасымалдау шарттарының 
жасалуының ерекшеліктеріне қарай тараптардың құқықтық жағдайы 
салыстырмалы талданады. 

Түйін сөздер: темір жол көлігі, шарт, жүк жөнелтуші, өтінім.
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Some questions  
on transportation by rail

The article considers legal regulation rail transportation contract. Dur-
ing the study examines the legal status of the parties and the procedure for 
the conclusion of the contract. 

Key words: railway transport, consignor, application.
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Турганбек А.К.

Некоторые вопросы перевозки 
железнодорожным  

транспортом

В стaтье рaссматриваются вопросы правового регулирования 
договора перевозки железнодорожным транспортом. В ходе 
исследования рассматриваются правовое положение сторон и 
порядок заключение договора. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузоотправи-
тель, заявка.
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Азаматтық құқықтың өзекті мәселелерінің бірі – тасымалдау 
шарттарын жасау. Қазіргі кезде тасымалдау азаматтық айна-
лымда көп қолданылғанымен одан туындайтын түрлі құқықтық 
мәселелер аталған тақырыпты зерттеуді қажет етеді. Біздің 
алдымыздағы негізгі мақсат егеменді елімізде қалыптасып 
жатқан нарықтық қатынастардың талабына жауап беретін көлік 
заңдарымызды үнемі жетілдіріп отыруымыз қажет. 

Тасымалдау шарты күнделікті өмірімізде, тұрмысымызда 
жиі қолданылатын шарт. Бұл шарттың тиімділігі көлік құралы 
арқылы мүлікті немесе жолаушыларды бір жерден екінші жер-
ге жетуге деген қажеттілігін қанағаттандыруы. Жалпы көлік 
міндеттемелері жүктерді, жолаушыларды және теңбе жүктерді 
тасымалдау үрдісінде пайда болатын міндеттемелер. Мұндай 
міндеттемелердің ерекшелігі материалдық емес сипаттағы 
қызметтің көрсетілуі. Біз заңнамаларымызда әлі күнге дейін 
жүк және теңбе жүк терминдерінің қолданылатындығы, бірақ 
оларды бір-бірінен ажырату критерийлерінің жоқтығын және 
көлік туралы заңда осы терминдердің нақтылануы қажет деп 
санаймыз.

Біз әртүрлі көлік түрлерінің ішінде темір жол көлігімен 
тасымалдау шарттарының ерекшеліктерін қарастырудың 
маңыздылығы, бұл көлік түрімен жүктерді тасымалдаудың 
басым бөлігінің темір жолмен тасымалдануы, оның қызмет 
көрсету аясындағы көпқырлылығы және олардың тау-
ар нарығындағы бәсекеқабілеттілігі арқылы түсіндіріледі. 
Темір жол көлігімен тасымалдауды дамыту бүгінгі күні 
халықаралық сауданы дамытудың бірден-бір негізі. Көлік 
қатынастарын дамыту арқылы ұлттық көлік жүйесімен көлік 
үрдісіне қатысушылардың өзара қатынастарын реттеу жүзеге 
асырылады. Бүгінгі біз қарастырып отырған мәселе де темір 
жол жүйесімен тасымалдау қатынастарын құқықтық реттеуге 
саралау.  

Темір жол көлігімен тасымалдау шарттары бүгінгі күні 
тасымалдаудың негізін қалыптастыра отырып, көптеген 
күрделі мәселелерді шешуді қажет етеді. Ең алдымен негізгі 
мәселе болып табылатын тасымалдау шартының сипатын 
анықтау. О.С.  Иоффе тасымалдау шартындағы бір тарап жүк 
жөнелтуші мен жүк алушы, ал екінші тарап тасымалдаушы 

ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІМЕН 
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ 
КЕЙБІР СҰРАҚТАРЫ
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Темір жол көлігімен тасымалдаудың кейбір сұрақтары

деген тұжырымды қолдаса, М.Е. Ходунов та-
сымалдау шартын үшінші жақ мүддесі үшін 
жасалынатын шарт ретінде санайды және жүк 
жөнелтуші мен жүк алушыны бір тарап ретінде 
қарастырмайды. 

Сонымен қатар цивилистика ғылымында 
пікірталас тудырып отырған мәселе жүкті тасы-
малдау шарттарының екі немесе үшжақтылық 
мәселесі. Біз қарастырып отырғандай бір 
жағынан үш жақты шарт ретінде қарастыруға 
болады, себебі шартта жүк жөнелтуші, тасы-
малдаушы, жүк алушы көрсетіледі. Ал, кейбір 
пікірлер бойынша екі жақты шарт, себебі қандай 
тасымалдаушы болмасын жүкті тасымалдаған 
кезде қызметі үшін есеп айырысуды кім жүкті 
тасымалдауға тапсырыс берсе, сол тұлғамен 
жүргізеді. 

Жүк тасымалдау шартына сәйкес тасымал-
даушы жүк жөнелтушi өзiне сенiп тапсырған 
жүктi оның тасымалдау талаптарын сақтай 
отырып, баратын темiр жол станциясына дер 
кезiнде әрi сол күйiнде жеткiзiп беруге және 
жүк алушыға тапсыруға мiндеттенедi, ал жүк 
жөнелтушi (жүк алушы) жүк тасымалына ақы 
төлеуге және оны қабылдап алуға мiндеттенедi. 
Сондықтан негізінен шартты көлік ұйымы 
мен жүк жөнелтуші жасайды. Егерде жүкті 
жеткізгеннен кейін жүк сол жүк жөнелтушіге 
берілетін болса, міндеттеме қатысушыларының 
шеңбері осымен шектеледі. Бірақ көбіне жүк алу-
шы ретінде үшінші тұлғалар көрсетіледі, олар 
жүк жөнелтушінің контрагенттері және оған жүк 
жеткізу орнында беріледі. Жүк алушы құқықтық 
қатынастың қатысушысы болып табылады. 

Жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы 
шарт бойынша тасымалдаушы жүктi белгiленген 
мерзiмдерде қабылдауға, ал жүк жөнелтушi 
жүктi тасымалдауға келiсiлген көлемде 
тапсыруға мiндеттенедi. 

Жүк тасымалдауды ұйымдастыру туралы 
шартта тасымал көлемдерi, мерзiмдерi, сапа-
сы, көлiк құралдарын берудiң және жүктердi 
тасымалдауға ұсынудың талаптары белгiленедi. 

Жүк жөнелтушi жүктi тасымалдауға ұсынған 
кезде тасымалдаушыға әрбiр жөнелтiлiм үшiн 
темiр жол көлiгi жүк құжатын, ал Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген қажеттi 
жағдайларда өзге де құжаттарды тапсыруға 
мiндеттi. Тасымалдаушы мен жүк жөнелтушi 
жүйелi түрде тасымалдауды жүзеге асыру қажет 
болған кезде тасымалдауды ұйымдастыру тура-
лы ұзақ мерзiмдi шарт жасауы мүмкiн.

Біз аталған міндеттемелердің пайда болу 
негізі ретінде шартты АК-ке сәйкес қарасты-

рамыз. Біздің ойымызша, темір жолмен тасы-
малдау қатынастарының пайда болу негіздері 
жүк жөнелтушінің өтінімі. Жүк иесі мен тасы-
малдаушы арасындағы тасымалдауды ұйым-
дастыру туралы шарттарының пайда болу негізі 
түрлі заңи құрам болады, яғни жүк тасымал-
дауды ұйымдастыру туралы шарт және жүк 
жөнелтушінің өтінімі. 

Барлық басқа азаматтық-құқықтық шарт-
тар сияқты тасымалдау шарттары бар жағдайда 
шартқа қол қою арқылы жасалмайды. Керісінше 
екі түрлі жасалуы мүмкін. Қол қою біріншіден, 
жүк жөнелтушінің өтінімі, екіншіден, көлік на-
кладнойы. Егерде өтінім негізінде шарт жаса-
латын болса, көбіне алдын ала шарт ережелері 
қолданылады.

Е.А. Суханов темір жол көлігімен тасымал-
дау шарттарын шарттық негізде пайда бола-
тын міндеттемелер ретінде қарастыра отырып, 
эксплуатанттардың, яғни меншік құқығындағы 
көлік құралдары бар тұлғалардың мүлікті 
жалдау немесе өзге де заңды негізде көлік 
қызметтерін көрсету қазіргі кезде кең көлемде 
дамып келе жатқандығын атап өтеді. Бірақ 
бұл көлік жұмысына мемлекеттің әсер етуінің 
толық күшін жою дегенді білдірмейді, егерде 
ол монополиялық жүйелер санатына жататын 
болса. 

Бұл «Темір жол көлігі туралы» 2001 ж. 8 

жел   тоқсандағы № 266-ІІ Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында магистралдық темiр жол 
желiсiнiң бiрыңғай мүлiктiк кешенiн сақтау ны-
санында бекітілген. Кез келген мәміле бойынша 
қарастырылатын міндеттеме белгілі бір мақсатқа 
жетуге бағытталады және өзіне тән элемент-
тер жиынтығын, яғни субъектісін, объектісін 
және мазмұнын қамтиды. Міндеттеменің 
мақсаты жалпы және арнайы болуы мүмкін. 
Міндеттеменің арнайы мақсаты экономикалық 
және құқықтық болады. Экономикалық мақсат 
міндеттемені орындау арқылы экономикалық 
материалдық нәтижеге қол жеткізу. Біз қарас-
тырып отырған міндеттемеде жүктің аумақтық 
жағдайын өзгерту жүкті тасымалдау үрдісінің 
экономикалық мақсаты болып табылады. 
Құқықтық мақсат міндеттемеге түсе отырып, 
тараптар құқықтық нәтижеге ұмтылады. Ал, та-
сымалдау міндеттемесіндегі құқықтық мақсат 
жүкті шартта көрсетілген тұлғаға беру және 
шартта көрсетілген мекенге жеткізу. 

А.П. Сергеевтің пікірінше, жүктерді та-
сымалдау тасымалдаудың негізгі ережелеріне 
келісу деп қарастырады және бұл ережелерге 
тасымалдауға қажетті көлік құралдарының саны 
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мен мерзімі, тасымалданатын жүктің көлемі 
мен сипаты жатады. Мұндай келісімнің негізгі 
мақсаты нарық талаптарына жауап беретін тасы-
малдау құралдарын тиімді және экономикалық 
тұрғыда пайдалану деп қарастырған. Тасымал-
дау шартының құқықтық сипаттамасы көптеген 
жылдар бойы даулы мәселелердің бірі ретінде 
қарастырылып келеді. Кейбір авторлар тасымал-
дау шартын қосылу шарты ретінде қарастырады 
және көлік ұйымы тасымалдау саласында моно-
полист болып табылады. Көлік қызметін қажет 
ететін тұлғалар өзінің жағдайын басымдырақ 
етуге тырысады, ал клиенттер көлік ұйымы 
ұсынған жағдайларға қосылады. 

Сонымен қатар жүктерді тасымалдау шарт-
тары нақты шарттар ретінде теорияда қатаң пікір 
қалыптасқан. Aзaмaттық кoдeкcтiң 393-бaбының 
2-тaрмaғындa нaқты шaрттың жacaлy кeзi тypaлы 
айтылғaн. Шaрттaрдың көпшiлiгi кoнceнcyaл-
дық бoлып тaбылaды, (лaт, coпseпsus – кeлiciм), 
яғни oлaрды жacay үшiн oл жайындa кeлiciм 
бoлca жeткiлiктi.

Бipaқ, кейбip шaрттaр (мыcaлы, cыйғa тaртy, 
caқтay, зaeм, жүк тacымaлдay) шaрт ныcaны 

бepiлгeн кeздeн бacтaп қaнa жacaлынaды дeп 
caнaлaды. Мұндай шaрт нaқты (лaт, res – зaт) 
дeп aтaлaды, oл зaң aктiлepiндe бeкiмiн тaбyғa 
тиic. Шaрттың кoнceнcyaлдық нeмece нaқты 
cипaты, әдeттe, шaрттың aнықтaмacының өзiндe 
көpceтiлeдi. 

Дегенмен, шарттың консенсуалды қаты-
настар моделін пайдалану мүмкіндігін қарас-
тыруға болады. Оның мазмұны жүкті тиісті 
жерге жеткізу талаптары ғана емес, сонымен 
қатар көлік құралдарын беру туралы талаптары 
да болады. Бұдан шығатын қорытынды темір 
жол заңнамаларында жүктерді тасымалдау 
шарттарының консенсуалды шарт түрінде де 
жасау мүмкіндігін қарастыру. Яғни консенсу-
алды шарт болған жағдайда тараптардың көлік 
құралдарын ұсынбағаны немесе ұсынған көлік 
құралын пайдаланбағаны үшін жауапкершілігі 
болады. Қорыта келе тасымалдау шарттарын 
жасау кезінде тараптардың мүдделерін қорғау 
мақсатында жүктер мен теңбе жүктердің 
анықтамасын заңды түрде бекіту қажет деп са-
наймыз. Сонымен қатар жүктерді тасымалдау 
шарты екі жақты шарт деп санаймыз. 
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The legal regime of the joint-
stock companies property

This article is devoted to the peculiarities of the legal regime of the 
joint-stock companies property.Today,the joint-stock company is one of 
the most common legal forms of legal entity.At the present stage of the de-
velopment of Kazakhstan’s economy businessis the main form of non-state 
legal entities, one of the most common legal forms which are joint-stock 
companies.This article gives a definition of the structure and composition 
of joint stock companies in the current legislation of Kazakhstan. 
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Акционерлік қоғамдардың 
мүлкінің құқықтық режимі

Бұл мақала акционерлік қоғамдардың мүлкінің құқықтық 
режимінің ерекшеліктеріне арналған. Бүгінгі таңда АҚ заңды тұлғаның 
ең кең тараған ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарының 
бірі болып саналады. Осы кезеңдегі Қазақстан Республикасының 
экономикасының дамуында кәсіпкерліктің негізгі нысаны болып 
ең кең тараған ұйымдастырушылық-құқықтық нысандардың бірі 
ретіндегі АҚ болып саналатын мемлекеттік емес заңды тұлғалар 
табылады. Бұл мақалада Қазақстанның қазіргі кезеңдегі заңнамасы 
бойынша АҚ мүлкінің құрылымы мен құрамын анықтауға арналған 
сұрақтар қарастырылады. 

Түйін сөздер: акционерлік қоғам, заңды тұлға, жарғылық капитал, 
мүлік.
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Правовой режим имущества 
акционерных обществ

Настоящая статья посвящена особенностям правового режима 
имущества акционерных обществ. На сегодняшний день АО является 
одной из самых распространенных организационно-правовых форм 
юридического лица. На современном этапе развития экономики 
Республики Казахстан основной формой предпринимательства 
являются негосударственные юридические лица, одной из наи-
более распространенных организационно-правовых форм которых 
являются АО. В этой статье будут рассмотрены вопросы, посвященные 
определению структуры и состава имущества АО по современному 
законодательству Казахстана.

Ключевые слова: акционерное общество, юридическое лицо, 
уставный капитал, имущество.
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At the present stage of development of economy of the Republic 
of Kazakhstan the main form of entrepreneurship is private legal 
entities, one of the most common legal forms which are joint-stock 
companies.

Under the clause 1 of the article 6 of the Constitution of the 
Republic of Kazakhstan state and private properties are conformed 
on equal terms [1]. According to the article 191 of the Civil Code 
of the Republic of Kazakhstan the legal body to whom property 
is allowed under the right of ownership is non-governmental. The 
property, created by the sale of shares and other securities, as well 
as produced and acquired by the Company in the course of its 
activities, belongs to it by right of ownership. Therefore, JSC is a 
private entity, and its property is private.

All the property of the legal body is divided to several constitu-
ents (funds) under which it will be understood as similar groups by 
economic characteristics of the objects that have a common purpose 
and obey the established legal regime for each of these groups [2, 
с. 44].

This rule is valid to the property as well. The property of the 
joint-stock companies is a comple� issue, so classification of its con-
stituents can be made in a various way. The joint-stock companies 
property framework consists of the authorized joint stock, which is 
the main fund. The authorized capital is formed by contribution of 
the participants/shareholders (paying up for stocks).

According to S. Shitkina, the authorized capital of JSC performs 
several functions: interim, guarantee and affirmative. The authorized 
capital is the starting material basis for the legal entity, i.e. makes it 
possible to start economic activity.

The second function – guarantee thatis the share capital is to 
defend the interests of JSC creditors. The third function – affirmative, 
that is the establishment of obligations relations between joint-stock 
company and its shareholders [3].

According to Т. Kashanina and Е. Sudarkovamarking down the 
following functions of the authorized capital: а) start-up function; 
b) guarantee function; c) the function of determining the share of 
participation of each shareholder in the society [4]. It is necessary 
to disclose in details the las function.Asitisknown,theauthorizedcap
italsummarizes from the selling of shares. The ratio of amounts of 
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The legal regime of the joint-stock companies property

prices of shares held by one person, to the amount 
of capital determines the amount and the position of 
the shareholder in the society [4, с. 60].

Goingalong with beforementionedscientists, 
we can mark that this function is one of the main 
because the legal status in the society of the share-
holder depends on the amount of shares owned. 

Any authorized capital is formed through the 
sale of shares, respectively, it is not just their total 
nominal value, and divided into shares of equal 
value of the share. In this regard, we share the view 
of S. Mogilev, who believes that «the presence of 
the authorized capital divided into a certain number 
of shares – a constitutive feature of JSC» [5].

The essence of the JSC is seen in the fact that «to 
issue shares in order to attract capital,» [6], but now, 
in contrast to the old law of the authorized capital 
is not determined by the number of «authorized 
shares», but corresponds to the fact what company 
got in fact by contributions of shareholders.

There is a turning point in the direction of the 
prevailing principle in Europe solid authorized 
capital as property measures, at least, company 
creditors can rely on [7]. In this conte�t, then it is 
necessary to mention that the minimum size of the 
authorized capital was significantly raised, namely 
50 000 – fold amount of the official monthly 
calculation inde�, Article 10 of the JSC Law. 
According N. Ma�imova «increase in share capital 
is the main goal – to capitalize JSC and force them 
to raise capital through the issuance of shares in the 
free market» [8].

The real principle of making contribution of 
capital, this principle means that the «amount should 
really be at the disposal of company as specified 
authorized capital» [7, с. 47].

On this point we agree with A. Dzholdasbekov 
who writes: «the initial commitments of the 
shareholdres are encumbered in the authorized 
capital. The law comes from the fact that before the 
founders of the company will have the right to involve 
other people’s money as capital, they must first prove 
that they have their own money to generate the initial 
capital of the company. In the future, the concept of 
authorized capital does not make sense.

There are definitions «authorized shares», 
«issued shares», «share in the total number of 
issued shares» and«paid authorized capital, which 
is the arithmetic determination of the number of 
outstanding shares at the offering price. The main 
thing for the company is the number of authorized 
shares, i.e. the number of shares that the Company 
can make manipulations in order to attract further 
capital» [9].

The principle of capital preservation is closely 
linked to the principle of the authorized capital. 
In accordance with the purpose of protecting the 
interests of creditors of the company, payments to 
shareholders in e�cess of the amount received as a 
result of economic profit activities may be carried 
out only under certain preconditions.

Distributions to shareholders are prohibited 
at a negative amount of equity capital or if the 
amount of equity capital of the company will 
become negative because of the accrual of 
dividends on its shares. A similar problem arises 
in the capital preservation event of purchase of 
own shares by the company. The authors of the 
Law found that in a such situation, the rights 
of creditors may also be at risk, and therefore 
established in Articles 26, 28 of the JSC Law, 
the restriction tied to equity of the company. 
The same problem will be faced with a pledge 
of shares by the company [6]. However, in this 
paragraph the preservation of capital resolved 
even weaker. In addition, the question remains 
open, as the acquisition of own shares will be 
reflected on the balance sheet. 

It should be noted that JSC Law, there is no 
provision for the establishment of reserves, whether 
it was referring to the lack of usability, or to give 
less importance to the protection of creditors, it is 
unknown.According to the opinion presented here, 
the duty of creating the reserve provisions for part 
of the profit up to the «filling» under the considered 
volume is a rational measure to strengthen the 
protection of creditors [10].

According to Art. 21 of the JSC Law in return 
for shares of the Company may be made by cash, 
property rights (including the right to intellectual 
property) and other assets. Payment for the shares by 
securities is allowed only if the value is determined 
on the organized securities market.

That is, as a contribution to the share capital 
(payment for shares) may be any transferable 
property, i.e. not only withdrawn from the civil 
circulation, but also alienated, including property 
rights, as «the main criterion for the admissibility 
of certain contributions in the authorized capital is 
their ability to increase the amount of the legal entity 
assets» [11].

Mostly payment of shares is carried out in cash. 
Under current law monetary unit and legal tender 
in the Republic of Kazakhstan is Tenge. However, 
the calculations are not prohibited in the foreign 
currency, terms and conditions are determined 
by the Law on currency regulation.This raises 
the question of whether the shares may be paid in 
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foreign currency, and what are the requirements 
in this case?It is also not clear how it will fi� the 
minimum amount of authorized share capital, if it 
is all or partly generated in money.In the caseof that 
payment is not made in cash shares, but in other 
property,so the assessment of such properties held 
by the appraiser at its current market price.

It is not clear by what criteria the final price 
is displayed. After all, in practice there may 
be situations when paying stocks can be made 
property with a high degree of physical or mental 
deterioration.

That is, at the time of evaluation, it has a cost, 
and at the time of the actual application is much 

cheaper or devalued.Therefore, we believe that it is 
necessary in law to establish the period of validity 
of the property assessment, if the assessment and the 
actual application do not match.

As a result, it should be noted that the associate 
property has a comple� composition and structure 
which, at first, have a different order of vesting, and 
secondly, a different order of the transactions, and, 
thirdly, the different functions in the protection of 
creditor rights.

In this regard, the improvement of the current 
legislation governing the activities of the JSC, it 
is necessary for the further successful economic 
development of our country’s economy.
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Separate aspects of legal support 
of financial deposits protection 

of the population

In this article questions of bank deposits, and also of obligatory guar-
anteeing deposits are considered that is ensuring stability of the RK finan-
cial system. Including, some aspects of maintenance of trust to a banking 
system, by payment of guarantee compensation to depositors in case of 
compulsory liquidation of participating bank are studied. Article contains 
the analysis of norms of the bank law in the field of legal regulation of 
some bank operations, including maintaining Islamic deposits.

Key words: The bank deposit, the guaranteed deposit, the Kazakhstan 
fund of guaranteeing deposits, Islamic bank.

Накишева М.К.

Банк депозиттерін құқықтық 
қорғаудың кейбір аспектілері

Бұл мақалада банктік салымдар мен депозиттер туралы және ҚР 
қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін міндетті кепілдік 
етуші депозиттер туралы қарастырылған. Сонымен қатар, банк 
жүйесіне сенімділікті қолдау аспектілерін және депозитарларға кепіл 
беруді төлеу жолдары көрсетілген. Мақалада банк операцияларын 
құқықтық реттеу саласындағы және ислам салымдарын жүргізу 
банктік заңдардың нормалары және оларға талдау жасау мазмұны 
қаралған.

Түйін сөздер: банктік депозит, банктік салым, кепілдік депозит, 
Кепілдік депозиттердің қазақстандық қоры, Ислам банкі.

Накишева М.К.

Некоторые аспекты правового 
обеспечения защиты  

банковских вкладов 

В данной статье рассматриваются вопросы о банковских вкладах 
и депозитах, а также об обязательном гарантировании депозитов, 
что является обеспечением стабильности финансовой системы РК. 
В том числе изучены некоторые аспекты поддержания доверия 
к банковской системе путем выплаты гарантийного возмещения 
депозиторам в случае принудительной ликвидации банка-участника. 
Статья содержит анализ норм банковского законодательства в 
области правового регулирования некоторых банковских операций, 
в том числе ведение исламских вкладов. 

Ключевые слова: банковский депозит, банковский вклад, 
гарантируемый депозит, Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов, Исламский банк.
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Today, the number of investors in a banking system grows in 
the republic day by day as the population considers such investment 
favorable.

The banking system in the republic became stronger, and the 
population not just trusted in banks, but felt noticeable benefits 
which turn out at placement of money on bank accounts.

The guaranteed deposit – the deposit which is subject to obliga-
tory guaranteeing deposits.

For guaranteeing deposits of physical persons in November 
1999 the special fund – JSC «Kazakhstan Fund of Guaranteeing 
Deposits» was created.

The main destination of Fund is protection of the rights and 
legitimate interests of investors and assistance of stability of a 
financial system of the Republic.

As we know, the purpose of system of obligatory guaranteeing 
deposits is ensuring stability of a financial system, including 
maintenance of trust to a banking system by payment of guarantee 
compensation to depositors in case of compulsory liquidation of 
participating bank.

What is the deposit, deposits in Kazakhstan how to choose the 
favorable deposit, deposit rates (percent on deposits) in Kazakhstan. 
And also deposits of banks of Kazakhstan for 2016, interest rates for 
deposits in banks of Kazakhstan for 2016 and where it is favorable 
to put money.

The bank deposit – it is the money transferred credit institution 
for the purpose of obtaining the income by way of percent. You 
give free money resource for temporary use to bank under certain 
conditions and instead earn reward (income) in the form of monthly 
added established percent from the deposit sum.

Naturally, than it is higher a percent on an investment in bank 
(deposit rates) – the your income is higher, the more money is added 
monthly to your sum of a deposit. Therefore people look for deposits 
of banks of Kazakhstan with a high interest rate.

The percent on deposits in national currency is always higher, 
than in foreign currency. 

For e�ample, in 2016 after devaluation of tenge, banks of 
Kazakhstan increased percent on deposits to tenge to 15%, at the 
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same time having lowered percent on currency 
deposits to 2%. It increases appeal the deposits on 
tenge.

Besides in 2016 also the sum of guarantee 
compensation on deposits in national currency 
increased from 5 000 000 (five million) tenges to 10 
000 000 (ten million) tenges. 

The ma�imum sum of a guarantee on deposits in 
foreign currency remains without change of 5 000 
000 (five million) tenges.

Respectively, if your bank in which you have the 
deposit, is a participant of System of Guaranteeing 
Deposits, then at the arisen problems at bank – 
the Organization which is carrying out obligatory 
guaranteeing deposits pays to depositors – physical 
persons – guarantee compensation on the guaranteed 
deposits in the rest sum on the deposit without the 
remuneration added on the deposit, but no more than 
ten million tenges.

Deposits are the simplest and safer way to keep 
money and at least a little to earn additionally unlike 
more risky investments, such as, in purchase of a 
share, investments in gold, even to the real estate. 
Financiers say that durability of your financial future 
is defined at all not by that how many money you 
earn, and that how many at you remains from earned 
and they insistently advise monthly to lay off for the 
deposit account at least 10% of the income. Japanese, 
for e�ample, at the child’s birth go to open the deposit 
account in bank on his name at once. And regularly 
do small assignments. If we do it like this, then to 
majority of your child on his account the round sum 
which can be used for receiving more prestigious 
education abroad will already lie, or over time we can 
buy the apartment or the car to the child.

Here the factor of time and a regularity of 
additional deposits plays a large role, what more 
on the deposit money will lie, and money will 
not be removed, and on the contrary the deposit 
investment will be monthly diligently, regularly to 
be replenished – that through 15-18 years – on the 
deposit the considerable sum will be collected. And 
in the Kazakhstan banks, including.Our banks in 
Kazakhstan quite stable.

Of course, nobody is insured from inflation, 
devaluation, etc. If the percent on a deposit is good, 
keeps consumer ability of your money from inflation 
(percent on a deposit is higher, than the official rate 
of inflation in the country), then your money not 
only to remain, but also in the conditions of inflation 
will even be increased. On the other hand, when you 
have deposit money – it is also the good calming 
psychological factor. We then look in tomorrow 
more surely.

Two types of deposits are most popular now:
1. deposits which can be filled up periodically 

or regularly, but it is impossible to take off 
money before the termination of term of a deposit 
contribution according to the contract. 

2. the deposit which it is possible both to fill 
up and to take off money in need of any time (of 
course, it is necessary to leave not reduced rest 
before the termination of period of validity of a 
contribution). Therefore if you consider that in the 
nearest future money can be necessary for you, it is 
better to choose the second option. And if there are 
available resources– that it is possible to stop on the 
first option.

Earlier on type of deposits when it was possible 
to fill up, but it was impossible to remove before the 
termination of term of the deposit – interest rates 
were higher.

However, now time dictates the terms. And 
some banks of Kazakhstan already have conceded 
demand and deposits with high percent on deposits 
are offered also in the second case.

Thus it is hard to say in what bank the best 
conditions on opening of the deposit, almost in all 
banks they identical. Therefore at the choice of the 
deposit it is better to pay attention to the financial 
performance of bank characterizing its reliability 
(probability that he will not go bankrupt), service 
(customer service: efficiency, politeness, etc.), 
conditions on the deposit (fle�ibility, loyalty, etc.), 
and also other characteristics: for e�ample, a big 
e�tensive network of branches, pro�imity near the 
house, personal acquaintances to personnel of bank 
and other criteria.

Financial indicators (the size of assets, own 
capital, obligations, profit, etc.) can be found on the 
corporate websites of banks. 

The fund of guaranteeing deposits in case of 
bankruptcy of bank undertakes to return you the sum 
of your deposit(without remuneration), but no more 
than 10 000 000 (ten million) tenge. If you want 
to put more than 10 million tenge on the deposit, 
then as option, it is possible to divide the sum of a 
contribution between several banks, to open deposits 
in several banks which are participants of system of 
obligatory guaranteeing deposits that the deposit 
sum in each bank did not e�ceed specified.

Though bankruptcy of banks in Kazakhstan – 
the phenomenon now rare. Besides, the more the 
deposit – the more monthly amount of remuneration 
(percent) arrives on your deposit.

Let’s note that in Kazakhstan 37 banks are a part 
of the system all obligatory guaranteeing deposits. 
The e�ception is only Islamic bank.
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JSC Islamic Bank «Al Hilal» was formed in 2010 
as a joint stock company according to the legislation 
of the Republic of Kazakhstan. The bank accepts 
deposits from the population, provides financial 
operations on the bases of the principles of norms 
and rules of Sharia, transfers money in Kazakhstan 
and abroad, performs operations on a currency 
e�change and renders other banking services to the 
commercial clients. In Sharia there is a direct and 
unconditional ban on a rib, that is usury. Delivery of 
money under percent – on what is based welfare of a 
traditional banking system – in Islam it is considered 
a sin, same heavy as seventy adulteries.

Therefore, in Islamic banks cannot be in classical 
understanding of such services as crediting. Besides, 
Sharia forbids some other types of bank earnings, for 
e�ample stock market game therefore Islamic banks 
can store the assets, only store, but not increase in 
«long» papers and long-term investments in any 
way.

For attraction of savings of individuals the 
Islamic banks use two ways. The first is a mudaraba. 
Investors as participants of «trust financing», 
participate in profits and losses of bank. The second 
way – clients bring the savings into interest-free 
accounts, but at the same time have the right to the 
loans granted on favorable terms, – only 2-3% as 
commission collecting are charged.

At the same time investors acquire the rights 
comparable to the rights of shareholders: in case 
of losses which involve damage to investors the 
last have the right to begin judicial investigation 
of activity of bank. The profit of banks and their 
investors is formed at an entrepreneurial activity due 
to investment of capital in various projects creating 
real goods. It follows from this that the capital 

works only in the production purposes. Both parties 
– both bank and the client – bear risks and divide 
profits and losses from projects in proportion to 
invested funds. Respectively, banks prefer to high-
risk projects projects risk-free, bringing in the stable 
income. If this crediting of projects, then if the 
project profitable, on the ratio which is in advance 
stipulated in the contract agree about a share, for 
e�ample, the client receives 80%, and bank – 20% 
of profit.

In August, 2015, in the country there was a 
devaluation of national currency, in participation of 
the population there was a certain degree of mistrust 
to bank deposits. The national currency received so-
called, the mode of free floating of e�change rates, 
that is a rate of tenge to other world currencies is 
regulated by market demand and offers.

   But, despite it, the remuneration rate on tenge 
deposits remains high, and it is good news to those who 
decided to save up the means. In February of this year 
the National bank in response to high dollarization of 
economy increased the ma�imum guaranteed rate on 
deposits in national currency to 14%.

In economic practice there is a period of e�pensive 
deposits which is observed in Kazakhstan today. 
This moment is considered gold time for investors, 
e�perts are sure. Encourages that it can last much 
longer, not so long ago during the interview the head 
of National Bank of Kazakhstan DaniarAkishev 
noted that the regulator does not intend to reduce the 
ma�imum rate on tenge deposits. However, bankers 
will be forced to go to this measure for depreciation 
of funding and it is happened reduction in cost of the 
credits. In these conditions it is necessary to hurry 
to fi� high rates on rather long deposits for one-two 
years in tenge.
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Не ко то рые aспек ты прaво во го 
ре гу ли ровa ния в облaсти  

нaло го во го  
aдми ни ст ри ровa ния  

Рес пуб ли ки Кaзaхстaн

В стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы прaво го ре гу ли ровa ния в 
облaсти нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. В 
ус ло виях тя же ло го эко но ми чес ко го кри зисa не толь ко в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн, но и во всем ми ре нaрaстaют тем пы эко но ми чес кой ре цес-
сии, так как эко но ми чес кий спaд ес те ст вен но вызвaл зa со бой оп ре-
де лен ные негaтивные яв ле ния. Произо шедшaя в стрaне девaльвaция 
нaционaль ной вaлю ты покaзaла, что все эко но ми ки мирa тес но 
взaимос вязaны.

Клю че вые словa: прaво вое ре гу ли ровa ние, нaло го вое aдми ни ст-
ри ровa ние, нaционaльнaя вaлютa.

Suraganov R.N.

Some aspects of the legal 
regulation in the sphere of tax 

administration of the Republic of 
Kazakhstan

The article deals with the problems of legal regulation in the sphere of 
tax administration of the Republic of Kazakhstan. In conditions of severe 
economic crisis, not only in Kazakhstan but also in the literal sense as if the 
pace of growing global economic recession in the world economic down-
turn is naturally called for a specific negative phenomena. Occurred in the 
country’s currency devaluation showed that all of the world economy, are 
closely interlinked.

Key words: legal regulation, tax administration, National currency.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
сaлық тық әкім ші лік тен ді ру 

сaлaсындaғы құ қық тық  
рет теу дің кей бір aспек ті ле рі

Мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы сaлық тық әкім ші лік тен ді ру 
сaлaсындaғы құ қық тық рет теу мә се ле ле рі қaрaсты рылғaн. Aуыр эко-
но микaлық дaғдaрыс жaғдa йын дa тек Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
ғaнa емес, турa мaғынaдa aлғaндa жaһaндaну жaғдa йын дaғы әлем де 
эко но микaлық ре цес сия қaрқы ны өсу де, aл эко но микaлық құл дырaу, 
өз ке зе гін де, бел гі лі-бір жaғым сыз құ бы лыстaрды ту дыр ды. Ел де 
орын aлғaн ұлт тық вaлютaның құн сыздaнуы (девaльвa ция) көр сет кен-
дей, әлем нің бaрлық эко но микaсы өзaрa ты ғыз бaйлaныс ты.

Тү йін  сөз дер: құ қық тық рет теу, сaлық тық әкім ші лік тен ді ру, ұлт-
тық вaлютa.
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В ус ло виях тя же ло го эко но ми чес ко го кри зисa не толь ко 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн, но и во всем ми ре нaрaстaют тем пы 
эко но ми чес кой ре цес сии, так как эко но ми чес кий спaд ес те-
ст вен но вызвaл зa со бой оп ре де лен ные негaтивные яв ле ния. 
Произо шедшaя в стрaне девaльвaция нaционaль ной вaлю ты 
покaзaла, что все эко но ми ки мирa тес но взaимос вязaны. Ес те-
ст вен но Кaзaхстaн яв ляет ся со се дом тaких ми ро вых держaв, 
кaк Рос сия и Китaй, поэтому дол жен ре фор ми ровaть сис те му 
го судaрст вен ных оргaнов, связывая с эко но ми кой и нaпол не-
нием бюд жетa. Должнa быть выст роенa прин ци пиaльно новaя 
ст рук турa, от личaющaяся кaчест вен ным по ми ро вым меркaм 
ме не дж ментом в сфе ре фискaль ной по ли ти ки. Необ хо ди мо от-
ме тить, что оп ре де лен ные шaги в этом нaпрaвле ния делaют ся. 
Идет про цесс неп ре рыв но го со вер шенст вовa ния го судaрст вен-
но го прaво во го мехa низмa в сфе ре нaло го во го aдми ни ст ри-
ровa ния. Глу бинa про цессa ре фор ми ровa ния нaло го во го aдми-
ни ст ри ровa ния ес те ст вен но должнa ис хо дить из то го, кaкую 
эко но ми чес кую си туaцию мы имеем нa се год няш ний день. Нa 
се год ня Кaзaхстaн нaхо дится в тес ной взaимос вя зи фaкти чес-
ки со в се ми со се дя ми-стрaнaми по ре ги ону. Еврaзийс кий эко-
но ми чес кий союз, где кро ме Кaзaхстaнa, тaкже есть Рос сия, 
Китaй, Бе ло рус сия, Aрме ния, Кир ги зияя, покaзaл, что сов мест-
ны ми уси лиями и тес ны ми свя зя ми знaчи тель но лег че преодо-
левaть кри зис ные яв ле ния. Од ним из глaвным ини циaто ров 
создa ния Еврaзий ско го эко но ми чес ко го союзa яв ляет ся ли дер 
нaции Пре зи дент Рес пуб ли ки Кaзaхстaн Нур султaн Aби ше вич 
Нaзaрбaев. Еврaзийс кий Эко но ми чес кий союз в лю бом случaе 
дол жен был обрaзовaться, пред по сылкaми создa ния Еврaзий-
ско го эко но ми чес ко го союзa явил ся су ще ст вовaвший до не го 
Тaмо жен ный союз. Проб лемa со вер шенст вовa ние фискaль ных 
оргaнов зaключaет ся в том, что бы ус певaть в про цес се ре фор-
ми ровa ния зa те ку щи ми эко но ми чес ки ми си туaциями. Про цесс 
ре фор ми ровa ния сис те мы и ст рук ту ры нaционaль ных финaнсо-
вых инс ти ту тов и фискaль ных оргaнов идет пос тоян но и уже 
дaет свои по зи тив ные результаты. Ст рук тур ные преобрaзовa-
ния го судaрст вен ной сис те мы пред полaгaют нaли чие силь ной 
по ли ти чес кой во ли, ло гич нос ти и пос ле довaте льн ости. Ко рен-
ным обрaзом бы ло преобрaзовaно Ми нис терс тво Финaнсов 

НЕ КО ТО РЫЕ AСПЕК ТЫ 
ПРAВО ВО ГО  

РЕ ГУ ЛИ РОВA НИЯ  
В ОБЛAСТИ  

НAЛО ГО ВО ГО AДМИ-
НИ СТ РИ РОВA НИЯ  

РЕС ПУБ ЛИ КИ 
КAЗAХСТAН
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Не ко то рые aспек ты прaво во го  ре гу ли ровa ния  в облaсти  нaло го во го aдми ни ст ри ровa ния  Рес пуб ли ки Кaзaхстaн

Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Нa нaш взг ляд, уже 
дaвно нaзрелa необ хо ди мос ть ре фор ми ровa-
ния кaк нaло го вых, так и тaмо жен ных ст рук тур. 
Ми нис терс тво Финaнсов Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
нуждaлось в конк рет ных преобрaзовa ниях. То, 
что бы ли объеди не ны нaло го вый ко ми тет и 
тaмо жен ный ко ми тет в од ну мощ ную го судaрст-
вен ную ст рук ту ру, стало от ве том нa вы зо вы 
вре ме ни. Обрaзовa ние Ко ми тетa го судaрст вен-
ных до хо дов и финaнсов, по нaше му мне нию, 
знaчи тель но ук ре пи ло вер тикaль влaсти и в 
оп ре де лен ной ме ре смог ло улуч шить финaнсо-
вую сис те му Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Объеди не-
ние нaло го вой и тaмо жен ной служ б это был кaк 
всегдa муд рый и про зор ли вый шaг ли дерa нaции 
Нур султaнa Aби ше вичa Нaзaрбaевa. Зaмет но 
уве ли чи лись нaло го вые сбо ры по ре ги ону, сис-
тем но улучшaлся Нaло го вый ко ми тет в нaшей 
стрaне. Ре фор мы в сфе ре нaло го вой сис те мы 
должны быть прозрaчны и отк рыты для все го 
кaзaхстaнс ко го об ще ствa. Это нуж но для то го, 
что бы кaждый грaждa ни н Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
мог чет ко и от чет ли во предстaвлял, для че го про-
во дит ся ре формa фискaль ных оргaнов стрaны. 
Кaзaхстaн соглaсно 1 ст. Конс ти ту ции яв ляет-
ся светс ким, прaво вым и де мокрaти чес ким го-
судaрст вом, опирaясь нa эту нор му, необ хо ди мо 
до концa пост роить грaждaнс кое об ще ст во, ос-
новaнное нa глaснос ти и де мокрa тии.  

Нaло го вое aдми ни ст ри ровa ние зaключaет ся 
в осу ще ст вле нии оргaнaми нaло го вой служ бы 
нaло го во го конт ро ля, в при ме не нии спо со бов 
обес пе че ния ис пол не ния невы пол нен но го в срок 
нaло го во го обязaтельствa и мер при ну ди тель но-
го взыскa ния нaло го вой зaдол жен нос ти, a тaкже 
окaзa ния го судaрст вен ных ус луг нaло гоплaтель-
щикaм (нaло го вым aгентaм) и дру гим упол но-
мо чен ным го судaрст вен ным оргaнaм в соот ве тс-
твии с зaко нодaтельст вом РК.

Нaло го вый конт роль – конт роль, осу ще ст-
вляе мый оргaнaми нaло го вой служ бы, зa ис пол-
не нием норм нaло го во го зaко нодaтельствa РК, 
ино го зaко нодaтельствa РК, конт роль зa ис пол-
не нием ко то ро го воз ло жен нa оргaны нaло го вой 
служ бы.

При этом нaло го вый конт роль осу ще ст вляет-
ся в сле дующих формaх:

1. Ре ги стрaция нaло гоплaтель щи ков в нaло-
го вых оргaнaх. Ре ги стрaция фи зи чес ко го лицa, 
юри ди чес ко го лицa, ст рук тур ных подрaзде-
ле ний юри ди чес ко го лицa в кaчест ве нaло-
гоплaтель щикa вк лючaет в се бя:

– вне се ние све де ний о дaнных лицaх в го су-
дaрст вен ную бaзу дaнных нaло гоплaтель щи ков; 

– из ме не ние и (или) до пол не ние ре ги-
стрaцион ных дaнных в го судaрст вен ной бaзе 
дaнных нaло гоплaтель щи ков;

– иск лю че ние све де ний о нaло гоплaтель-
щи ке из го судaрст вен ной бaзы дaнных нaло-
гоплaтель щи ков.

2. Прием нaло го вых форм. Нaло го вые фор-
мы, зa иск лю че нием нaло го вых ре ги ст ров, 
предстaвляют ся в оргaны нaло го вой служ бы в 
сро ки, устaнов лен ные Нaло го вым ко дек сом.

3. Кaмерaль ный конт роль. Кaмерaль ный 
конт роль осу ще ст вляет ся оргaнaми нaло го-
вой служ бы нa ос но ве изу че ния и aнaлизa 
предстaвлен ной нaло гоплaтель щи ком (нaло го-
вым aген том) нaло го вой от чет нос ти, све де ний 
упол но мо чен ных го судaрст вен ных оргaнов, a 
тaкже дру гих до ку мен тов и све де ний о дея тель-
ности нaло гоплaтель щикa.

4. Учет ис пол не ния нaло го во го обязaтельствa, 
обязaннос ти по ис чис ле нию, удержa нию и пе ре-
чис ле нию обязaте льных пен сион ных вз но сов, 
ис чис ле нию и уплaте со циaль ных от чис ле ний. 
Учет ис пол не ния нaло го во го обязaтельствa, 
обязaннос ти по пе ре чис ле нию обязaте льных 
пен сион ных вз но сов и уплaте со циaль ных от чис-
ле ний осу ще ст вляет ся нaло го вым оргaном пу-
тем ве де ния ли це во го счетa нaло гоплaтель щикa 
(нaло го во го aгентa) в соот ве тс твии с глaвой 83 
Нaло го во го ко дексa.

5. Нaло го вое обс ле довa ние. Нaло го вое обс-
ле довa ние – ме роп рия тие, осу ще ст вляемое 
оргaнaми нaло го вой служ бы для подт верж де ния 
фaкти чес ко го нaхож де ния или от су тс твия нaло-
гоплaтель щикa по мес ту нaхож де ния, укaзaнно-
му в ре ги стрaцион ных дaнных, a тaкже для 
вру че ния aктa нaло го вой про вер ки в случaях, 
устaнов лен ных в соот ве тс твии с нaло го вым 
зaко нодaтельст вом РК.

Для учaстия в про ве де нии нaло го во го обс ле-
довa ния мо гут быть прив ле че ны по ня тые в по-
ряд ке, устaнов лен ном Нaло го вым ко дек сом.

6. Мо ни то ринг круп ных нaло гоплaтель щи-
ков. Мо ни то ринг круп ных нaло гоплaтель щи-
ков осу ще ст вляет ся пу тем aнaлизa финaнсо-
во-хо зяй ст вен ной дея тель ности круп ных 
нaло  гоплaтель щи ков с целью оп ре де ле ния их 
реaль ной нaло го облaгaемой бaзы, конт ро ля соб-
лю де ния нaло го во го зaко нодaтельствa РК и при-
ме няемых ры ноч ных цен в це лях осу ще ст вле ния 
конт ро ля при трaнс ферт ном.

Зa бо лее чем 15-лет ний пе ри од эко но ми чес-
кой трaнс формaции и по пы ток про ве де ния ры-
ноч ных преобрaзовa ний в Кaзaхстaне нaкоп лен 
оп ре де лен ный опыт ис поль зовa ния ры ноч ных 
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инс тру мен тов в хо де го судaрст вен но го ре гу ли-
ровa ния. Кaк из ве ст но, в го ды, пред шест вующие 
ре формaм, нaло го вые ре гу ля то ры в сфе ре го-
судaрст вен но го упрaвле ния не при ме ня лись.

Вaжнейшaя зaдaчa эко но ми ки стрaны нa сов-
ре мен ном этaпе – преврaще ние ее в кон ку рен-
тос по соб ное хо зяй ст во, aктив но учaст вующее 
в ми ро хо зяй ст вен ных свя зях. Нaло говaя сис-
темa – нaибо лее aктив ный рычaг го судaрст вен-
но го ре гу ли ровa ния со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия, ин вес ти ци он ной стрaте гии, внеш-
неэко но ми чес кой дея тель ности, ст рук тур ных 
из ме не ний в произ во дс тве, ус ко рен но го рaзви-
тия приори тет ных отрaслей.

Для вы водa эко но ми ки стрaны из кри зисa и 
ре ше ния ос нов ных зaдaч эко но ми ки го судaрс тво 
ис поль зует рaзлич ные эко но ми чес кие рычaги. 
Сре ди них вaжнaя роль принaдле жит бюд жет-
нонaло го вым мехa низмaм, функ цио ни рующим 
нa рaзлич ных уров нях.

Вот по че му со вер шенст вовa ние и функ-
цио ни ровa ние эф фек тив ной и рaционaль ной 
нaл о го вой сис те мы яв ляет ся весь мa знaчи мой 
проб ле мой со циaльно-эко но ми чес кой по ли ти ки 
го судaрс твa.

Прин ци пиaльно вaжно исс ле довaть по ли тэ-
ко но ми чес кое со держa ние нaло го вых от но ше-
ний и их фор мы, их суб ъек ты и объек ты, глу бин-
ные ис точ ни ки нaло гов, мaкроэко но ми чес кие 
пос ледс твия тех или иных из ме не ний нaло го вой 
сис те мы. Ре ше ние этих проб лем для сов ре мен-
но го Кaзaхстaнa в про цес се со вер шенст вовa ния 
ры ноч ных от но ше ний яв ляет ся осо бен но необ-
хо ди мым. Aктуaль нос ть нaзвaнных зaдaч но сит 
кaк эко но ми чес кий хaрaктер (для ско рей ше го 
преодо ле ния хо зяй ст вен ных слож нос тей), тaк 
и со циaль ный хaрaктер (для рaционaльно го пе-
рерaсп ре де ле ния до хо дов рaзлич ных групп нaсе-
ле ния и нaпрaвле ния нaло гов це ле вым обрaзом 
нa его нуж ды). Кро ме то го, про цесс нaло го об ло-
же ния мо жет воз дейст вовaть нa по ли ти чес кую 
стaбиль ность в стрaне.

Эф фек тив ное го судaрст вен ное упрaвле ние 
яв ляет ся од ним из нaибо лее вaжных фaкто-
ров эко но ми чес ко го ростa, ко то рый дол жен 
быть связaн с по вы ше нием уров ня жиз ни, пос-
кольку рост ВВП или создa ние до пол ни тель ной 
добaвлен ной стои мос ти при вы пус ке боль ше-
го ко ли че ствa про дук ции уве ли чивaет до хо ды 
стрaны, при быль предп ри нимaте лей и зaрaбот-
ную плaту рaбот ни ков.

Оче вид но, что ис ход ной бaзой фор ми-
ровa ния до хо дов рaзлич ных уров ней яв ляет ся 
рaционaльное рaсп ре де ле ние нaло гов и зaкреп-

ле ние их конк рет ных ви дов зa нaционaль ным 
го судaрст вен ным и мест ны ми бюд жетaми. Сле-
довaтельно, нaло говaя сис темa унитaрно го го-
судaрс твa, кaкой яв ляет ся Кaзaхстaн, должнa 
со четaть чет кие и зaко нодaтельно зaкреп лен-
ные мехa низмы пол но мо чий по устaнов ле нию, 
взимa нию и пе рерaсп ре де ле нию нaло гов меж ду 
соот ве тс твующи ми уров ня ми влaсти и упрaв - 
ле ния. 

Ибо пе ред стрaной стоят грaндиоз ные зaдaчи 
по реaлизaции приори тет ных нaционaль ных 
проек тов в облaсти здрaвоохрaне ния, обрaзовa-
ния, обес пе че ния жильём, рaзви тия aгроп ро-
мыш лен но го комп лексa. Про ве де ния ст рук тур-
ных преобрaзовa ний в эко но ми ке, мо дер низaции 
инфрaст рук ту ры, пе ре ходa нa ин новaцион ный 
путь рaзви тия эко но ми ки и со циaль ной сфе ры. 
По нят но, что при ре ше нии этих мaсштaбных и 
слож ных зaдaч вряд ли мож но обойт ись без оп-
ре делённых из ме не ний в нaло го вой сфе ре. Тaкие 
из ме не ния долж ны кaсaться со вер шенст вовa ния 
кaк от дель ных нaло гов, тaк и нaло го во го aдми ни-
ст ри ровa ния. При этом нaло говaя и бюд жетнaя 
сис те мы стрaны долж ны быть сбaлaнси ровaны, 
a нaло говaя нaгрузкa по срaвне нию с имею щей-
ся, кaк ми ни мум, не должнa по вышaться.

Го судaрс тво ши ро ко ис поль зует нaло го вую 
по ли ти ку в кaчест ве оп ре де лен но го ре гу ля-
торa воз дейст вия нa негaтивные яв ле ния рынкa. 
Нaло ги, кaк и вся нaло говaя сис темa, яв ляют ся 
мощ ным инс тру мен том упрaвле ния эко но ми кой 
в ус ло виях рынкa. От то го, нaсколь ко прaвиль-
но пост роенa сис темa нaло го об ло же ния, зaви сит 
эф фек тив ное функ цио ни ровa ние все го нaрод но-
го хо зяй ствa.

Нa Зaпaде нaло го вые воп ро сы дaвно уже зa-
нимaют по чет ное мес то в финaнсо вом плa ни-
ровa нии предп рия тий. В ус ло виях вы со ких нaло-
го вых стaвок непрaвиль ный или не достaточ ный 
учет нaло го во го фaкторa мо жет при вес ти к весь-
мa неблaгоп рият ным пос ледс твиям или дaже 
вызвaть бaнк ротс тво предп рия тия.

С дру гой сто ро ны, прaвиль ное ис поль-
зовa ние пре дус мот рен ных нaло го вым зaко-
нодaтельст вом ль гот и ски док мо жет обес пе чить 
не толь ко сохрaннос ть по лу чен ных финaнсо вых 
нaкоп ле ний, но и воз мож нос ть финaнси ровa ния 
рaсши ре ния дея тель ности, но вых ин вес ти ций 
зa счет эко но мии нa нaлогaх или дaже зa счет 
возврaтa нaло го вых плaте жей из кaзны.

Меж ду тем нaло говaя ре формa, ознaчaющaя, 
кaк из ве ст но, пол ное или чaстич ное из ме не-
ние нaло го вых от но ше ний в ре зуль тaте соот ве-
тс твующе го пе реуст рой ствa су ще ст вовaвшей 
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до это го нaло го вой сис те мы с од нов ре мен ным 
преобрaзовa нием преж не го мехa низмa – сис те-
мы упрaвле ния нaлогaми, предстaвляет со бой 
то же сис те му, при чем осо бую – эко но ми чес кую.

Сре ди вaжней ших проб лем, вол ную щих 
прaкти чес ки всех без иск лю че ния, былa и остaет-
ся нaло говaя по ли тикa го судaрс твa. Со стрa ниц 
гaзет, с экрaнов те ле ви зо ров и по рaдио мы слы-
шим сaмые рaзнообрaзные, по рой про ти во по-
лож ные суж де ния о мерaх, ко то рые необ хо ди мо 
при нять, что бы умень шить нaло го вую стaвку, 
улуч шить пос тупaемос ть плaте жей в бюд жет и 
прекрaтить пу ти уходa от нaло го об ло же ния. При 
этом все не зaбывaют рaтовaть зa уси ле ние ре гу-
ли рую щей функ ции нaло гов.

Воз мож нос ти aктив но го воз дейст вия нaло го-
вой по ли ти ки нa эко но ми чес кое рaзви тие и со-
циaльные ин те ре сы тре бует её глу бо ко го нaуч-
но го обос новa ния. Имен но нaуч ный под ход, 
знa ние и изу че ние всех фaкто ров, оп ре де ляющих 
по ли ти ку, служaт гaрaнтией то му, что её от но-
си тель нaя сaмос тоя тель ность не пе рерaстёт в 
незaви си мос ть от объек тив ных эко но ми чес ких 
от но ше ний. Опыт финaнсо во го ст рои тель ствa 
докaзывaет, что от рыв нaло го вой по ли ти ки от 
эко но ми ки оборaчивaет ся серь ез ны ми эко но ми-
чес ки ми труд нос тя ми, неиз беж но сдер живaет 
реaлизaцию воз мож нос тей, зaло жен ных в нaло-
го вых инс тру ментaх.

Из ме не ния со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия об ще ствa всегдa пре доп ре де ляют про-
ве де ние нaло го вых ре форм. Поэто му в нaло го вой 
по ли ти ке го судaрс тво учи тывaет проис хо дя щие 
из ме не ния в эко но ми ке стрaны, со циaль ной сфе-
ре и др. Ос нов ным прин ци пом лю бой нaло го вой 
ре фор мы долж но быть пост рое ние стaбиль ной 
нaло го вой сис те мы. Однaко нa кaждом этaпе, с 
учётом дос тиг ну то го уров ня рaзви тия об ще ствa, 
нaпрaвле ния нaло го вой ре фор мы мо гут ме нять-
ся, что вы текaет из конк рет ных решaемых зaдaч.

Эко но ми ческaя си туaция лю бой стрaны дик-
тует необ хо ди мые ус ло вия для фор ми ровa ния 
нaло го вой по ли ти ки, от прозрaчнос ти ко то рой 
зaви сит стaбиль нaя нaло говaя сис темa.

Вот по че му вве де ние но во го Нaло го во го 
ко дексa яв ляет ся вaжным этaпом дaль ней ше-
го рaзви тия кaзaхстaнс ко го нaло го во го зaко-
нодaтельствa, ко то рый ук ре пит кон цеп туaльные 
ос но вы нaло го вой сис те мы, сфор ми ровaнной в 
пре ды ду щие го ды, с од нов ре мен ным по вы ше-
нием эф фек тив нос ти прaво вых мехa низмов в 
нaло го вой сфе ре.

2008 год для нaло го об ло же ния Кaзaхстaнa – 
оче ред ной этaп нaло го вой сис те мы, нес мот ря 

нa его не ко то рую про ти во ре чи вос ть, и об щее 
нaпрaвле ние, ре фор ми ровa ния нaло го вой сис-
те мы долж но быть выбрaно прaвиль но. При 
про ве де нии нaло го вой по ли ти ки очень вaжно 
бaзи ровaться нa кон цеп туaль ных по ло же ниях, 
обес пе чивaющих aдеквaтное ис поль зовa ние 
нaло гов в ры ноч ной эко но ми ке. Но вый этaп 
нaло го вой сис те мы дол жен пре дусмaтривaть 
дол гов ре мен ный курс в нaло го вой по ли ти ке, 
ибо чaстое из ме не ние воп ро сов нaло го об ло же-
ния окaзывaет негaтивное влия ние нa эко но ми-
чес кие ин те ре сы нaло гоплaтель щи ков.

Необ хо димa ши рокaя дис кус сия, об мен мне-
ниями и нaкоп лен ным опы том. В хо де дaнно го 
про цессa предс тоит и дaльше со вер шенст вовaть 
мехa низм ис чис ле ния и сборa от дель ных ос нов-
ных нaло гов.

Од ной из ос нов ных зaдaч, ре ше ние ко то рой 
име ло кон цеп туaльное знaче ние при рaзрaбот ке 
но во го Нaло го во го ко дексa, яв ля лось дaль ней-
шее со вер шенст вовa ние нaло го во го aдми ни ст-
ри ровa ния.

При рaзрaбот ке Нaло го во го ко дексa вaжно 
бы ло ре шить тaкие зaдaчи, кaк мaксимaльное вк-
лю че ние в не го ос нов ных по ло же ний дей ст вую-
щих нормaтив ных прaво вых aктов и до ку мен тов 
рaзъяс ни тель но го хaрaктерa по нaло го об ло же-
нию, a тaкже уп ро ще нию нaло го вых про це дур.

Ос нов ные нaрекa ния со сто ро ны биз нес ме-
нов к дея тель ности нaло го вых оргaнов вы зывaли 
дей ст вующие фор мы нaло го вой отчётнос ти, a 
вер нее, их чрез мернaя слож ность и объёмнос ть. 
С учётом пред ло же ний нaло гоплaтель щи ков но-
вым Нaло го вым ко дек сом оп ре де ле ны ос нов ные 
прин ци пы ве де ния нaло го во го учётa, в том чис-
ле рaздель но го нaло го во го учётa, и тре бовa ния к 
нaло го вой учётной по ли ти ке. В це лях не до пу ще-
ния нео бос новaнно го уве ли че ния и ус лож не ния, 
a тaкже оп ти мизaции форм нaло го вой отчётнос-
ти (ФНО) ко дек сом устaнов ле ны тре бовa ния к 
со держa нию ФНО по ос нов ным видaм нaло гов: 
по  кор порaтив но му и ин ди ви дуaльно му по до-
ход ным нaлогaм, со циaльно му нaло гу и НДС.

При этом знaчи тель но сокрaщaет ся нaло-
говaя отчётнос ть зa счёт иск лю че ния до пол ни-
тель ных форм к деклaрaциям и рaсчётaм.

Глaвной целью ре фор ми ровa ния кор-
порaтив но го по до ход но го нaлогa яв ляет ся уп-
ро ще ние по рядкa ис чис ле ния и оп ти мизaции 
нaло го вых ль гот с од нов ре мен ным сни же нием 
стaвки нaлогa.

Тaк, в срaвне нии с дей ст вовaвшим Нaло-
го вым ко дек сом но вый Нaло го вый ко-
декс устaнaвливaет знaчи тель ное сни же ние 
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стaвки кор порaтив но го по до ход но го нaлогa: 
с 1 янвaря 2009 г. стaвкa КПН состaвит 20%; с 
1  янвaря 2010 г. – 17%; с 1 янвaря 2011 г. – 15%.

Кро ме то го, с 1 янвaря 2011 г. стaвкa кор-
порaтив но го по до ход но го нaлогa, удер живaемо-
го у ис точ никa выплaты, бу дет сни женa до 10% 
[2].

В свою оче редь, оп ти мизaция ль гот поз во лит 
рaсши рить нaло го облaгaемую бaзу и обес пе чит 
рaвные ус ло вия дея тель ности предп рия тий со 
схо жим уров нем рентaбель ности.

Тaк, в но вом Нaло го вом ко дек се иск лючaют-
ся двa осо бых нaло го вых ре жимa: для неф те-
хи ми чес ких произ во дс тв и для произ во дс тв с 
вы со кой добaвлен ной стои мос тью, в свя зи с 
неэф фек тив нос тью дaнных ре жи мов.

Ос новнaя проб лемa, ре ше ние ко то рой прес-
ле довaлось при нaписa нии но во го Нaло го во-
го ко дексa, – создa ние мехa низмa пре се че-
ния нaло го вых ук ло не ний в меж дунaрод ных 
сделкaх. Необ хо ди мо от ме тить, что но вый Нaло-
го вый ко декс рaзрaбaтывaлся с учётом меж-
дунaрод но го опытa, т.е. ис поль зовaлся опыт 
дру гих рaзвивaющих ся и рaзви тых стрaн, ко то-
рым удaлось тaк или инaче ре шить те проб ле мы, 
ко то рые у нaс до нaстояще го вре ме ни не нaшли. 
При этом, бе зус лов но, но вый Нaло го вый ко декс 
не был нaпрaвлен нa пол ное ужес то че ние нaло-
го об ло же ния, нaпро тив, бы ли сни же ны стaвки 
и дaны ос во бож де ния от нaло го об ло же ния в от-
но ше нии рaзлич ных ви дов до хо дов, по то му что, 
кaк из ве ст но, ос но вой проц ветa ния го судaрс твa 
яв ляет ся стaбиль ное и плaно мер ное рaзви тие 
биз несa.

Вaжным этaпом в рaзви тии НДС в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн яв ляет ся пе ре ход нa клaсси чес-
кую схе му НДС, ко то рый ознaчaет пе ре ход нa 
возврaт из бюд жетa все го (сло жив ше го ся пос-
ле 1 янвaря 2009 г.) пре вы ше ния сум мы НДС, 
от но си мо го в зaчёт, нaд сум мой нaчис лен но-
го нaлогa. С 1 янвaря 2009 г. от ме ненa ну левaя 
стaвкa по НДС при реaлизaции товaров нa тер ри-

то рии спе циaль ных эко но ми чес ких зон, a тaкже 
от ме не но ос во бож де ние от НДС обо ро тов по 
реaлизaции нa тер ри то риях эко но ми чес ких зон 
оп ре делённых товaров, рaбот, ус луг [3].

Рaнее контрaкты нa нед ро поль зовa ние 
зaключaлись в пе ри од не со вер шенс твa зaко-
нодaтельствa, от су тс твия прaво вой ос но вы, ре-
гу ли рую щей по ря док устaнов ле ния бaлaнсa 
эко но ми чес ких ин те ре сов сто рон. Это при ве ло 
к то му, что контрaкты с от но си тель но рaвным 
геоло ги чес ким и эко но ми чес ким по тен циaлом 
имеют рaзную нaло го вую нaгруз ку. Кро ме то-
го, имеют ся контрaкты, в ко то рых устaнов ле ны 
нaло го вые обязaтельствa, но от су тс твуют мехa-
низмы их ис чис ле ния, неп розрaчны мехa низмы 
уплaты нaлогa нa сверх при быль, стaвки роял-
ти устaнaвливaлись ин ди ви дуaльно в кaждом 
контрaкте, что, соот ве тст вен но, при во дит к 
нерaв но мер но му рaсп ре де ле нию нaло го вой 
нaгруз  ки нa нед ро поль зовaте лей.

В свя зи с этим введён нaлог нa до бы чу по-
лез ных ис копaемых (НДПИ) взaмен роял ти. 
Вве де ние НДПИ в от ли чие от роял тиобес пе-
чит рaвно мер ное и спрaвед ли вое рaсп ре де ле ние 
нaло го вой нaгруз ки нa нед ро поль зовaте лей.

Дей ст вующaя нaло говaя сис темa должнa осу-
ще ств лять ся в нaпрaвле ниях создa ния блaгоп-
рият ных нaло го вых ус ло вий для товaропроиз во-
ди те лей, сти му ли ровa ния вло же ния зaрaбот ных 
средс тв в ин вес ти ци он ные прогрaммы, обес-
пе че ния ль гот но го нaло го во го ре жимa для 
инострaнных кaпитaлов, прив лекaемых в це-
лях ре ше ния приори тет ных зaдaч рaзви тия 
кaзaхстaнс кой эко но ми ки. Эти нaпрaвле ния име-
ют не пос редст вен ное от но ше ние прaкти чес ки ко 
всем го судaрст вен ным и мест ным нaлогaм. Сре-
ди них клю че вое знaче ние по лучaют по до ход ные 
нaло ги и нaлог нa добaвлен ную стои мос ть, ко-
то рые в решaющей ме ре оп ре де ляют нaло го вое 
бре мя нa товaропроиз во ди те лей и блaгодaря это-
му спо соб ны ли бо подaвить произ во дс тво, ли бо 
стaть мощ ным рычaгом его сти му ли ровa ния. 
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баламалы энергетиканы 

қолдану мен дамытудағы 
мемлекеттік органдарының  

қызметін жетілдірудің 
құқықтық мәселелері

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында баламалы энергетика 
көздерін пайдалану мен қолдану саласындағы мемлекеттік 
органдар қызметін жетілдірудің теориялық құқықтық мәселелері 
қарастырылады. Қазақстан Республикасында жаңартылатын энергия 
көздерін пайдаланудың дамуына байланысты, мемлекеттік реттеу 
тетіктері де, соның ішінде мемлекеттік органдар қызметі жетілдірілуі 
тиіс. Ғылыми жұмыстың мақсаты, баламалы энергетикалық 
мемлекеттік органдар құқықтық мәртебесін анықтап, қызметін 
жетілдіру жолдарын ұсыну. Отандық және шетелдік тәжірибені 
ескере отырып, қазақстандық баламалы энергетика мемлекеттік 
органдары нұсқасын анықтау. Ғылыми жұмыста салыстыру, талдау, 
эвристикалық секілді құқықтық зерттеу әдістері қолданылды.

Түйін сөздер: баламалы энергия көздері, жаңартылатын энергия 
көздері, энергетика министрлігі, жаңартылатын энергия көздері 
жөніндегі департамент, мемлекеттік орган, энергия, энергетикалық 
қатынас.

Yerkinbayeva L.K., Teleuyev G.B.

Legal problems and improving 
the activities of state bodies 

in the sphere of use and 
development of alternative 

energy sources

The article considers theoretical and legal problems of improvement 
of activity of state bodies in the sphere of use and development of alter-
native energy sources. In connection with the development of renewable 
energy sources in the Republic of Kazakhstan , should be improvement the 
mechanism of the state regulation including the activities of state bodies. 
The aim of this work is to determine the legal status of state bodies in the 
sphere of use of alternative energy, development of proposals on improve-
ment of their activities. On the basis of domestic and foreign experience 
to determine the model of the bodies for alternative sources of energy.In 
scientific work was used the methods of legal research as analysis, com-
parison, and heuristic method.

Key words: alternative energy sources, renewable energy sources, 
ministry of energy, department for renewable energy sources, public ad-
ministration, energy, energetic attitude.
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Правовые проблемы и  
совершенствование  

деятельности государственных 
органов в сфере  

использования и развития 
альтернативных источников 

энергии

В данной статье рассмотрены теоретико-правовые проблемы 
совершенствования деятельности государственных органов в сфере 
использования и развития альтернативных источников энергии. 
В связи с развитием использования возобновляемых источников 
энергии в Республике Казахстан совершенствованию подлежат 
и механизм государственного регулирования, и деятельность 
государственных органов. Целью данной работы являются 
определение правового статуса государственных органов в сфере 
использования альтернативной энергетики, разработка предложений 
по усовершенствованию их деятельности. На основе отечественного 
и зарубежного опыта определяется модель органов альтернативных 
источников энергии. Автором были использованы методы правового 
исследования, как анализ, сравнение и эвристический метод.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возоб-
новляемые источники энергии, Министерство энергетики, департа-
мент по возобновляемым источникам энергии, государственный 
орган, энергия, энергетическое отношение.
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Энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық ресурстарды 
ұтымды пайдалану, энергетикалық тиімді таза технологиялар-
ды енгізу Қазақстан Республикасы энергетикалық секторының 
дамуы мен қызмет етуінің негізгі қағидалары болып табыла-
ды. Энергия кез келген мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінде 
аса маңызды орынды иелене отырып, экономикалық өсуге 
елеулі ықпал игілік екені белгілі. Қазақстан Республикасында 
экономиканың бір секторы және энергетиканың түрі ретінде 
баламалы энергетиканы жаңаша қоғамдық қатынастарды 
қалыптастыратын инновациялық технология болып табыла-
ды. Баламалы энергетиканы қолданудың себептерін ғылыми 
әдебиеттер әр түрлі түсіндіргенімен, басты себептерін, біздің 
пікірімізше маңыздылығына қарай негізгі және қосымша се-
бептер анықтауға болады. Негізгі себептерге:

1. Қоршаған ортаны қорғау саясатын ұстану.
2. Бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықты мазалап отырған 

парниктік газдар шығындылары көлемін азайту.
3. Бүкіләлемдік климат өзгерісімен күресу.
4. Мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігін қамтама-

сыз ету.
Ал баламалы энергетиканың қосымша себептері болып, 

экономиканы дамыту, халықты жұмыспен қамту және мемле-
кетте жаңаша технологияны енгізу болуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасында баламалы энергетика энер-
гетиканың бір түрі болғанымен де оны мемлекеттік рет-
теудің өзіндік ерекшеліктері бар. Себебі, баламалы энер-
гия көздерінен алынатын энергия дәстүрлі энергетикамен 
бәсекелесуі ұзақ уақытты талап етеді. Дегенменде, Қазақстан 
Республикасы өзінің географиялық ерекшелігіне байланыс-
ты баламалы энергия көздерінің көптеген түрлерін дамыту-
да аса үлкен мүмкіндіктерге ие. Баламалы энергия көздерінің 
дамуына кедергілердің бірі ретінде баламалы энергетикалық 
органдардың жүйелі жұмыс жасамауында болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы президентінің 2050 стратегия-
сында «2050 жылға қарай елде энергияның баламалы және 
жаңғыртылатын түрлерін қоса алғандағы барлық энергия 
тұтынудың кем дегенде тең жартысы келуге тиіс» [1]. Мұндай 
ауқымды жоспарды орындау тиісті мемлекеттік реттеусіз бол-

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

БАЛАМАЛЫ  
ЭНЕРГЕТИКАНЫ 
ҚОЛДАНУ МЕН 
ДАМЫТУДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК  
ОРГАНДАРЫНЫҢ  

ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
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майтыны сөзсіз. Сол себептен де, бүгінгі таңда 
әлемдік қауымдастық энергетикасының жаңаша 
түрлерін қолдануға белсенді көшуге байла-
нысты, энергетикалық сала тиімді жұмыс жа-
сап, жоспарланған көрсеткіштерге жету үшін 
мемлекеттік реттеу тетіктерін жетілдіруде қажет 
етуде. 

Ұсынылып отырған ғылыми жұмыстың 
мақсаты Қазақстан Республикасы балама-
лы энер гетиканы мемлекеттік реттеу ор-
гандары мәртебесіне теориялық құқықтық 
талдау жасау, олардың қызметін жүзеге асы-
руда қайшылықтарды анықтап, оларды жою 
жол да рын ұсыну және осы салада авторлық 
тұжырымдар жасау болып табылады. Бала-
малы энергетика және оны мемлекеттік ор-
гандары жөнінде нақты ғылыми жұмыстар 
болмағанымен, жаңартылатын энергия көздерін 
мемлекеттік құқықтық реттеу мәселесі отандық 
және шетелдік заңгер ғалымдардың зерттеу пәні 
болып келеді.

 Шетелдік ғалымдардың еңбегі ретінде Gary 
D. Allison and John L. Williams-ның «The Effects 
of State Laws and Regulations on the Development 
of Renewable Sources of Electric Energy» еңбегін 
атауымызға болады. Аталған жұмыста баламалы 
энергияны мемлекеттік реттеудің құқықтық ны-
сандарына талдау жасалына отырып, нормативтік 
құқықтық актілердің, тұжырымдамалық актілер 
және бағдарламалардың іске аспау себеп терін 
анықтап, олардың алдын алу жолдары ұсы-
нылады және мемлекеттік реттеу органдарының 
ұйымдастырушылық құқықтық қызметіне сара-
лау жасалынады [2]. 

Maria Pettersson-ның «Renewable Energy 
Developmentand the Function of Law» еңбегінде 
жаңартылатын энергия көздерін дамытудағы 
мемлекеттік органдардың кейбір қызметіне 
тоқтала отырып, саралау жасалынады [3].

Жаңартылатын энергия көздері мемлекеттік 
органдарының құзыретін кеңейтуге қатысты ғы-
лыми пікірлер мен ұсыныстарды қамтитын ғылы-
ми жұмыс отандық ғалым В.Қ. Бишимбаевтың 
ғылыми мақаласынан кездестіруге болады [4].

Мемлекет, құқық және экономика ұғым-
дарының арақатынасын қарастырған кезде мем-
лекеттің экономикаға ықпал ету тетігі немесе 
мемлекеттік реттеу мәселесі туындайды. Бұл 
мәселе теориялық және практикалық тұрғыдан 
өзекті мәселе болып табылады. Көп ретте 
экономиканың даму деңгейі мемлекеттік ретте-
уге байланысты болып келеді.

Баламалы энергетиканың дамуындағы мем-
лекеттік органдардың ролін мекеменің эколо-

гиялық климаттың жақсаруы мен экономикалық 
дамудағы қызметі ретінде қарастыруымызға 
болады. Жалпы тұрғыдан айтқанда балама-
лы энергетикалық органдардың қызметіне 
баламалы энергетикалық тұжырымдамалық 
құжаттарды қабылдау, оларды іске асыру мен 
құқықбұзушылық болған жағдайда алдын алу 
туралы әрекеттер жүйесін қамтиды. 

Мемлекеттің мәні мен әлеуметтік мақсаты – 
қоғамның белгілі бір даму деңгейінде ма қ саттар 
мен міндеттерді айқындайтын мемле кеттің 
қызметтің бағыттарының негізгі түйіні болып 
табылады. Мемлекеттің функциясын атқару 
мемлекеттік органдарға, уәкілетті тұлғаларға, 
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға тиесілі. 
Олар мемлекеттің функциясын жүзеге асырушы 
басты субъектілер [5, 236]. 

Сонымен, Мемлекеттің жаңартылатын 
энер гия көздерін пайдалануды дамыту функ-
циясын іске асыратын басты субъектілер 
мемлекеттік органдар екені мәлім. Мемлекеттік 
органдар түрлі негіздер бойынша жіктеледі [6, 
214].  

Біздің пікірімізше мемлекет теориясы негі-
зінде жаңартылатын энергия көздерін пайдала-
нуды мемлекеттік реттеу органдарын құзыретті-
лік сипатына қарай жаңартылатын энергия 
көздерін дамытудың жалпы құзырлы органда-
ры және арнайы құзырлы органдары деп бөлуді 
ұсынамыз. Жаңартылатын энергия көздерін 
дамытудың жалпы құзырлы органдарына ҚР 
Президенті, Парламент, Үкіметті және жергілікті 
атқарушы органдарды жатқызуымызға болады. 
Ал арнайы құзырлы мемлекеттік органдарға 
Энергетика министрлігін жатқызамыз.

Республика Президентi – мемлекеттiң басшы-
сы, мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының 
негiзгi бағыттарын айқындайтын, ел iшiнде және 
халықаралық қатынастарда Қазақстанның аты-
нан өкiлдiк ететiн ең жоғары лауазымды тұлға 
[7]. ҚР Президентінің мемлекетте баламалы және 
жаңартылатын энергия көздерін қолданудағы 
саясатты анықтауының көрінісі «Қазақстан – 
2050» бағдарламасын атауымызға болады. Осы 
стратегияда 2050 жылға қарай Қазақстан алдына 
бірқатар міндеттер қойып төртінші міндет ретінде 
баламалы энергетиканы энергетиканы жалпы 
тұтыну көлемінің жартысына жеткізу арқылы 
табиғи ресурстарды басқарудың түбегейлі жаңа 
жүйесін енгізу міндетін қойды [1]. 

Қазақстан Республикасы Парламенті заң 
шығару функциясын жүзеге асыратын Респуб-
ликаның ең жоғары өкiлдi органы [8]. Яғни 
Парламент жаңартылатын энергия көздерін 
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пайдаланудағы құқықтық қатынастарды жан-
жақты реттеуге бағытталған нормативтік 
құқық тық актілер қабылдау арқылы осы энер-
гия түрлерін пайдалануды дамытудың негізін 
қалыптастырады.

Қазақстан Республикасында жаңартылатын 
энергия көздері туралы заңнаманың атқары-
луына жауапты орган ретінде үкімет өзінің 
құзыреті шегінде құрылымдық бөлімдері ар-
қылы заңнаманың орындалуына барынша жағ-
дай жасайды. Үкiмет алқалы орган болып табы-
лады, Қазақстан Республикасының атқарушы 
билiгiн жүзеге асырады, атқарушы органдардың 
жүйесiн басқарады және олардың қызметiне 
басшылық жасайды [9]. 

Баламалы энергетикалық арнайы орган 
қатарына энергетика министрлігін жатқы-
зуы мызға болады. Себебі, аталған орган қол-
даныстағы заңнама бойынша жаңарты латын 
энергия көздерін пайдалануды қолдау сала-
сындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі уәкілетті орган ретінде анықталып, 
онын құзыреті төмендегідей бекітілген:

1) жаңартылатын энергия көздерін пайдала-
нуды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асырады;

2) Қазақстан Республикасының электр энер-
гетикасы туралы заңнамасына сәйкес жаңар-
тылатын энергия көздерін пайдалану объек-
тілерінің энергия беруші ұйымдардың электр 
немесе жылу желілеріне қосылуын бақылауды 
жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 19 қыркүйектегі № 994 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігі туралы ережеге сәйкес энергетика 
министрлігінің түсінігі, Министрліктің миссия-
сы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары 
мен міндеттері анықталады [10].

Қазақстан Республикасы Энергетика ми-
нистрлігі мұнай-газ, мұнай-газ химиясы өнер-
кәсібі, көмірсутек шикізатын тасымалдау, мұнай 
өнімдерін өндіру, газ және газбен жабдықтау, 
магистральдық құбыр, электр энергетикасы, 
көмір өнеркәсібі, атом энергиясы, қоршаған 
ортаны қорғау, табиғатты пайдалану, табиғат 
ресурстарын қорғау, олардың ұтымды пайдала-
нылуын, бақылау және қадағалау, тұрмыстық 
қатты қалдықтары кәдеге жарату, жаңартылатын 
энергия көздерін дамыту, «жасыл экономи-
каны» дамыту мемлекеттік саясатын бақылау 
салаларында (бұдан әрі – реттелетін салалар) 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске 
асыруды, басқару процесін үйлестіруді жүзеге 

асыратын Қазақстан Республикасының орталық 
атқарушы органы болып табылады.

Министрліктің мынадай ведомствола ры 
бар:

1) Қазақстан Республикасы Энергетика ми-
нистрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі экология-
лық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспек-
ция комитеті;

2) Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Атомдық және энергетикалық 
қадағалау мен бақылау комитеті

Министрліктің миссиясы: бәсекеге қабі-
лет тіліктің, ұлттық және энергетикалық қауіп-
сіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету 
мақсатында отын-энергетика кешенін да-
мыту, экономиканың энергия көздеріне өсіп 
отырған қажеттілігін қамтамасыз ету, олар-
ды тиімді пайдалануға бағытталған ғылыми-
технологиялық әлеуетті дамыту, сондай-ақ 
қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін қоршаған ортаны сақтау, 
қалпына келтіру және сапасын жақсарту, 
Қазақстан Республикасының төмен көміртекті 
дамуға және «жасыл экономикаға» көшуін 
қамтамасыз ету бойынша жағдайлар жасау.

Осы нормаларға ғылыми талдау жасай-
тын болсақ, біріншіден энергетика министрлігі 
жаңартылатын энергия саласын дамытумен 
айналысатын орталық атқарушы орган екені 
түсінікті, екіншіден, министрлік миссиясын 
анықтайтын нормада, яғни ғылыми тілмен 
айтқанда стратегиялық міндеттерін анықтайтын 
нормада жаңартылатын энергия көздерін дамы-
туды көздейтін ешқандай норма жоқ. Осы жерде 
ұсынатынымыз министрлік миссиясы қатарына 
республикада жаңартылатын энергия көздерін 
дамытуға үнемі жағдай жасап отыру секілді нор-
ма енгізген жөн деп ойлаймыз. 

Облыс, қала және республикалық маңызы 
бар қала мен астананың жергілікті атқарушы 
органдары жергілікті климат, болашақтағы 
құрылысқа арналған жерлер, ауылшаруашылығы 
мақсатындағы жерлер жөнінде кең ақпаратқа 
ие. Сондықтан олар, жаңартылатын энер-
гия көздері қондырғылары туралы нұсқаулық 
бере алады. Сол себептен де, жергілікті 
атқарушы органдардың жаңартылатын энергия 
қондырғыларын пайдалану жөнінде нұсқаулық 
беру міндетін заң арқылы бекіткеніміз жөн.

Шет мемлекеттерінің жаңартылатын энергия 
көздері саласындағы уәкілетті органдарына са-
лыстырмалы құқықтық талдау жасайтын болсақ, 
жаңартылатын энергия көздерін дамытумен 
айналысатын шет мемлекеттер органдарының 
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құқықтық мәртебесі ең алдымен мемлекеттің 
басқару нысаны мен құрылым нысандары-
на байланысты болып келеді екен. Мәселен, 
АҚШ мемлекетін алсақ жаңартылатын энерге-
тика саясатында құзырлы орган федералды ор-
ган және әрбір штатының жекелеген органда-
ры қызмет атқарады екен. АҚШ мемлекетінде 
жаңартылатын энергия саласындағы бірден 
бір құзырлы орган Энергетика министрлігін 
атауымызға болады (Department of Energy 
(DOE)). АҚШ энергетика министрлігінің негізгі 
миссиясы ұлттық, экономикалық және энергети-
калық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. АҚШ энер-
гетика министрлігінің миссиясы өзінің энер-
гия, қоршаған ортаны қорғау және ядролық 
мәселелерді ғылыми және технологиялық 
шешімдерді қабылдау арқылы Американың 
қауіпсіздігі мен гүлденуін қамтамасыз ету. 
АҚШ энергетика министрлігі тиімді, таза 
және қолжетімді энергетиканың дамуын қол-
дау арқылы энергетикалық қауіпсіздікті қам-
та масыз етуге ықпал етеді. Министрлік со-
нымен қатар, америкалық экономикалық 
бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету және 
америкалықтардың өмір сүру жағдайын жақ-
сарту мақсатында инновациялар мен жаңалықтар 
ашу үшін ғылыми зерттеулердің федералды 
қаржыландырылуын басқарады [11].

АҚШ энергетикалық министрлігі құрылымы 
бағдарламалар басқармасы, қызметкерлер бас-
қар масы, лабараториялық және технология-
лық орталық, маркетингті басқару, техникалық 
орталық (field sites) және өзге агенттіктерден 
тұрады. 

Жаңартылатын энергия көздеріне қатыс-
ты бағдарламалық басқарма құрамында Энер-
гетикалық тиімділік және жаңартылатын энергия 
көздері басқармасы (Office of Energy Efficiency 
and Renewable Energy (EERE)) қызмет етеді. Бұл 
басқарма Америка энергетика министрлігінің бір 
бөлігі ретінде жаңартылатын энергия көдерінен 
алынатын энергияның экономикадағы дәстүрлі 
энергетикамен бәсекелестігін қамтамасыз ету 
үшін инновациялық технологиямен ғылыми 
зерттеу желілерін басқара отырып энергети-
ка стратегиясы арқылы Американың дамуында 
елеулі орынды иеленеді. 

Энергетикалық тиімділік және жаңартылатын 
энергия көздері басқармасының міндеті ға-
ламдық экономиканың таза энергетикаға көшу 
жолында америкалық лидерлікті қалыптастыру 
мен сақтау. Оның мақсаты таза, қолжетімді 
және қауіпсз энергетика негізінде мықты және 
гүлденуші Америка [12].

АҚШ энергетика министрлігінің құрамына 
бұл басқармамен қоса ұлттық жаңартылатын 
энергетика лабараториясы да кіреді. Оның 
мақсаты экологиялық таза энергия көздерін 
өндіру мен технология және әдістердің энер-
гетикалық тиімділігін қамтамасыз ету, солар-
мен байланысты ғылым мен техниканы дамы-
ту, барлық деңгейде энергетикалық желілердің 
интеграциясы үшін инновация мен білімді 
қалыптастыру [11].

Австралия мемлекетінің жаңартылатын 
энергия көздері мемлекеттік реттеу органдары 
тәжірибесіне ғылыми талдау жасап көрелік. Ав-
стралия үкіметі әрдайым заңи тетіктер арқылы 
алдыңғы қатарлы технологиялар енгізу, арнаулы 
мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру 
энергия тұтыну саласын қадағалауда заңна-
малық бастамашылық ету құқығын пайдала-
ну арқылы энергетиканың тиімділігін артты-
ру мен үнемдеуде кең ауқымды қолдау жасап 
отыр. Австралияда энергетикалық тиімділік пен 
энергетиканың үнемделуі мен тікелей айналыса-
тын мемлекеттік органдар бар. Энергетикалық 
тиімділік және энергетиканы үнемдеудегі негізгі 
органдарға мыналарды жатқызамыз:

Энергия жөніндегі үкіметтік кеңес (the 
Ministerial Council on Energy) – Австралия 
үкіметінің үкімет аралық кеңесі қабылдайтын 
ұлттық энергетикалық саясатының нәтижесі 
негізінде Австралия үшін экономикалық және 
экологиялық басымдықтар ұсынуға жауапты 
Австралия энергетика нарығының ұлттық саяси 
және үкіметтік органы.

Австралия энергия жөніндегі үкіметтік 
кеңесі Австралия үкіметінің бастамасымен 2001 
жылы маусым айында құрылды. Оның негізгі 
мақсаттары:

– Австралия энергетикалық секторының 
болашақта орын алуы мүмкін мәселелерін ше-
шуде саясат қалыптастыру мен оның жұмысын 
үйлестіру және оған ұлттық қадағалауды 
қамтамасыз ету;

– Энергетикалық сектордың интеграция-
сы барысында қоршаған ортаға қолайлы ықпал 
ету жөніндегі кең ауқымды мәселелерге ұлттық 
жетекшілік ету [13].

Австралия Үкіметтерінің Кеңесі The Council 
of Australian Governments (COAG) – Австралия 
үкіметаралық форумының жүйесі. Аталған орган 
Федералды үкімет пен штаттар үкіметінің өзара 
бірлесе отырып әрекет етуді қажет ететін сала-
лар бойынша ұлттық сипаттағы реформалардың 
орындалуына мониторинг жасау және дамыту, 
бастамашылық жасау қызметін атқарады. Ав-
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стралия Үкіметтерінің кеңесі мүшелері құрамына 
премьер министр, штат және аумақ басшылары 
мен министрлері, Австралия жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары ассоциациясының президенті 
кіреді. 

Австралия үкіметтерінің кеңесі 8 кеңестен 
тұрады: Федералдық қаржы қатынастары 
кеңесі, Мүгедектік реформа Кеңесі, Көлік 
және инфрақұрылым Кеңесі, Энергетикалық 
Кеңес, Өнеркәсіп және дағдылары кеңесі, Заңға, 
қылмыс және Қоғамдастық Қауіпсіздік Кеңесін, 
Білім беру кеңесі, Денсаулық сақтау Кеңесі [14]. 

Премьер-министр жанындағы энергетикалық 
тиімділікті арттыру саласы бойынша мақсатты 
топ (Prime Minister’s Task Group on Energy 
Efficienc) – мақсатты топ үшін жобалар шешімі 
мен баяндама әзірлеу, кеңес беру, ақпарат-
тандыру бойынша кеңесшілер тобы.

Австралия үкіметі департаменттер және 
агенттіктерден тұрады. Соның ішінде жаңарты-
латын энергия көздеріне қатысты жұмыс жа-
сайтын Австралия жаңартылатын энергетика 
көздері жөніндегі агенттік (Australian Renewable 
Energy Agency) 1 шілде 2012 жылы Австралия 
жаңартылатын энергия жөніндегі агенттік ту-
ралы заңының қабылдануы негізінде құрылды. 
Австралия жаңартылатын энергия агенттігі ту-
ралы заңы агенттіктің мақсаты мен міндеттерін 
анықтай отырып, агенттіктің қызметін ұйым-
дастыру, оның құзыреті, жаңартылатын энер-
гия көздері технологиясына қатысты қаржы-
лық қызмет секілді мәселелерді реттейтін 
нор мативтік құқықтық актісі. Аталған заң 
актісінің мақсаты:

– жаңартылатын энергия көздері техноло-
гиясында бәсекелестікті қамтамасыз ету;

– Австралияда жаңартылатын энергия көз-
дерін пайдалануды дамыту.

Осы заңның 8-бабына сәйкес, агенттіктің 
қызмет түрлері мынадай:

1. Келесі мәселелер үшін қаржылық көмек 
көрсету:

1.1  жаңартылатын энергия көздері саласын-
да технологияны зерттеу;

1.2  жаңартылатын энергия көздері техноло-
гиясын жасау, демонстрациялау коммерцияли-
зациялау;

1.3  жаңартылатын энергия көздері тура-
лы ақпаратты сақтау немесе бірлесе отырып 
қолдану.

2. Бірінші пункте көрсетілген мақсаттар 
үшін қаржылық көмек көрсету мақсатында 
келісім шарттар жасасып, ол келісімшарттарға 
жетекшілік ету.

3.  Жаңартылатын энергия көздері техноло-
гиясына қатысты ақпараттарды анықтау, жинау 
және талдап тарату.

4. Жаңартылатын энергия көздері тех-
нологиясына қатысты министрге келесі 
мәселелер бойынша ұсыныстар мен кеңес 
беру:

4.1 жаңартылатын энергия көздері техно-
логиясының бәсекеге қабілеттігін арттыру;

4.2 Австралияда жаңартылатын энергия 
көз дері технологиясын арттыруға қатысты ұсы-
ныстар;

4.3 Жаңартылатын энергия көздері секто-
рындағы технология саласында тәжірибені 
жақсарту туралы ұсыныстар;

4.4 Жаңартылатын энергия көздері техноло-
гиясын қолдануды кеңейту.

5. Жаңартылатын дамыту үшін немесе 
бірінші пунктегі мәселелерді жүзеге асыру 
мақсатында штаттардың үкіметі мен террито-
рия және биліктің өзге органдарымен байланыс 
орнату.

6. Ережелермен көзделген кез келген функ-
циялар.

7. Агенттікке осы заң арқылы немесе дос-
тастықтың өзге заңдарымен жүктелген кез кел-
ген функциялар.

8. Осы функцияларды жүзеге асыру үшін кез 
келген қызмет түрін жасай алады.

Таза энергетикалық реттеуші (Clean Energy 
Regulator) – мемлекеттің энергетикалық нары-
ғында жаңартылатын энергия көздерін қолдау 
бағдарламаларын жүзеге асырылуына қадағалау 
жасайтын орган. Осы органның құқықтық 
мәртебесі мен қызметінің тәртібі 2011 жылғы 
№163 таза энергетикалық реттеуіші туралы 
(Clean energy regulatorly act ) заңымен реттеледі. 
Осы заңға сәйкес, реттеуші органның қызметі 
мен құзыреттері анықталады:

1. Климат өзгерісі заңнамасымен берілген 
қызметтер.

2. Заң актілерімен бекітілген кез келген 
қызметтер.

3. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін кез 
келген әрекет жасай алады.

Реттеушінің құзыреттері:
1) реттеуші өзінің функциясын орындау 

үшін кез келген әрекеттер жасауға құ зыретті;
2) Өзінің құзыретін жүзеге асыру мақсатында 

реттеуші органның келісімшарт жасасу құзыреті 
шектелмеген;

3) реттеуші жасаған кез келген келісім 
шарт достастық атынан жасалынған болып 
есептелінеді.
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4) реттеушінің кез келген нақты немесе 
меншігі Достастық атынан иеленеді;

5) реттеушінің кез келген қарысы Достастық 
қаржысы болып саналады;

6) реттеуші иелігінде Достастық меншігінен 
басқа ешқандай мүлік болмауы тиіс [16].

«Таза энергетикалық реттеуші» термині 
келесі мағынаны білдіреді:

– реттеушінің стратегиялық бағыттарына 
жетекшілікті жүзеге асыратын Төрағадан және 
мүшелерден тұратын тәуелсіз мәртебеге ие 
орган; 

– Австралияның 1999 жылғы мемлекеттік 
қызмет туралы заңында бекітілген тәртіппен 
төрағасы басты атқарушылық орган болып та-
былатын агенттік.

«Реттеуші» аббревиатурасы шешім қабыл-
даушы тұлғаларға қатысты (төраға және 
мүшелер) қолданады, ал «агенттік» термині жал-
пы орган құрылымына қатысты қолданылады. 
Таза энергия реттеуші министрден, реттеуші-
ден, агенттіктерден және ұйымдастыру құры-
лымынан тұрады [17]. 

Үндістан жаңартылатын энергия көздері 
мемлекеттік органдарының тәжірибесі де 
өзіндік ерекшеліктерге ие. Үндістанның жаңа 
және жаңартылатын энергия көздері министр-
лігі жел энергетикасы, кіші гидроэнергети-
ка, биогаз және күн энергетикасы секілді 
энергияның жаңартылатын түрлері саласын-
да халықаралық ынтымақтастық орнату және 
осы салада ин теллектуалдық меншікті қорғау, 
зерттеулер жасау мен осы саланың қызметін 
үйлестіру мен дамытуға жауапты мемлекеттік 
орган болып табылады. Министрлік жаңа және 
жаңартылатын энергия көздеріне қатысты 
мәселелердің барлығы бойынша шешуші 
роль атқарады. Министр ліктің жалпы елдің 
энергетикалық қа жет тіліктерін қанағаттандыру 
мақсатында жаңа және жаңартылатын энер-
гия көздерін қол дануды дамытуды көздейді. 
Министрліктің қысқаша тарихи даму сатыла-
рына келетін болсақ:

1981 жылы Қосымша энергия көздері жө-
ніндегі комиссия;

1982 жылы Дәстүрлі емес энергия көздері 
бойынша департамент;

Дәстүрлі емес энергетика бойынша минис-
трлік 1992; 

Ал 2006 жылы дәстүрлі емес энергетика бой-
ынша министрлік жаңа және жаңартылатын энер-
гия көздері бойынша министрлік болып атауы 
өзгертілді. Үндістанда жаңа және жаңартылатын 
энергия көздерін дамытуға қызығушылық соңғы 

уақытта энергетикалық қауіпсіздік мәселесінің 
артуымен байланысты. 

Министрліктің миссиясы мыналарды қам-
тамасыз ету:

Энергетикалық қауіпсіздік: мұнай импор-
тына тәуелділік деңгейін төмендету, отынның 
баламалы түрлерін енгізу (көмірсутек, био отын, 
синтетикалық отын) және оларды енгзу арқылы 
мұнайға сұранысты төмендету;

Таза энергетика үлесін арттыру: энергияның 
жаңартылатын түрлері (био, жел, су, күн, геотер-
малды және ағынды);

Энергияның болуы және қолжетімділігі: 
ауыл, қала, өндірістік және коммерциялық сек-
торда жылумен қамтамасыз ету және тағам жа-
сауда қосымша энергиямен қамтамасыз ету;

Энергетикалық үнемділік: экономикалық 
және бәсекеге қабілетті, ыңғайлы, қауіпсіз 
және тиімді жаңа және жаңартылатын энергия 
түрлеріне басымдық беру;

Энергетикалық құралдар: жеке басқа шақ-
қандағы энергияның көлемін арттыру [18].

Қазақстан Республикасы жаңартылатын 
энергия көздері мемлекеттік органдары жаңар-
тылатын энергия көздерін пайдалану мен 
дамытудағы мемлекеттік аппарат бөлігі. 

Жаңартылатын энергия көздері мем-
лекеттік органдарының қазіргі уақыттағы 
нұсқасы осы секторды толығымен жан-жақты 
қамти алмайды. Сол себептен де балама-
лы энергетика мемлекеттік органдары қайта 
ұйымдастырылып, осы саладағы орталық 
атқарушы органның құзыреті жетілдірілуі 
тиіс. Болашақта жаңар тылатын энергетикалық 
сектор дәстүрлі энергетикамен бәсекелесетін 
болса, мемлекеттік реттеудің жаңаша нысан-
дары қажет болатыны сөзсіз. Қолданыстағы 
заңнама бойынша осы саладағы мемлекеттік 
органдар қатарына энергетикалық министрлік, 
жаңартылатын энергия көздері бойынша де-
партамент және жергілікті атқарушы органдар 
жатады. 

Біздің пікірімізше, мемлекеттік органдар 
қызметі осы саланы дамыту мен үйлестірудегі 
қызметі халыққа хабардар болуы керек. Яғни, 
бүгінгі таңда мемлекеттік органдар қызметінің 
жариялылығы жетіспейді. Себебі, жасыл тех-
нологияны кеңінен қолдану үшін тұрғылықты 
халық ақпараттармен толық қамтамасыз етілуі 
тиіс. Сонымен қатар, баламалы энергетиканы 
қолдануды республика көлемінде арттыруды 
жеделдету үшін республикадағы мемлекеттік 
әкімшілік аумақтық бөліністерге нақты бір 
межеге жетуде міндеттелуі керек және сол 
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міндеттеменің орындалуы үшін сәйкесінше, 
әкімшілік аумақтық бөліністер жауап кершілікте 
болуы тиіс. 

Ұсыныс ретінде жаңартылатын энергия 
көздері мемлекеттік органдары қызметін же-

тілдіру мақсатында қоғамдық қадағалау инсти-
тутын енгізуді ұсынамыз. Аталған институт осы 
саладағы мемлекеттік органдардың қызметі мен 
міндеттеріне жауапкершілікпен қарауға түрткі 
болады.
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Қазақстан Республикасы ауыл 
шаруашылығын сақтандыру 
нарығын қалыптастырудың 

құқықтық алғышарттары

Мемлекет экономикасының маңызды саласы ретінде ауыл 
шаруашылық өндіріс климаттық жағдайлар, дүлей апаттар, сонымен 
қатар экономикада болып жатқан негативті факторлардың 
(эквивалентті емес алмасу, бағалардың диспаритеті, инфляция және 
т.б.) ықпалына жиі түседі. Осыған байланысты ауыл шаруашылық 
тауар өндірісін сақтандырушылық қорғанысын ерекше қажетсінеді. 
Оған қоса, арнайы нормативтік акт – ауыл шаруашылық сақтандыру 
туралы заңды құрастыру мен қабылдау қажеттілігін туындататын 
нақты заңи база жоқ.

Түйін сөздер: ауыл шаруашылығы, сақтандыру, ауылшаруашылық 
өндірісі, құқықтық реттеу.

Aigarinova G.Т.

The legal prerequisites for 
the formation of agricultural 

insurance market in the Republic 
of Kazakhstan

Agricultural production, as one of the most important sectors of the 
economy most exposed to weather conditions, natural disasters, as well 
as the impact of negative factors occurring in the economy (unequal ex-
change, price disparity, inflation, etc.). In this regard, agricultural produc-
ers in particular need of insurance protection. Especially because there is 
no clear legal framework, which is the need to develop and adopt a special 
regulation – Law on insurance of agricultural production.

Key words: agriculture, insurance, agriculture, legal regulation.

Айгаринова Г.Т.

Правовая основа  
для формирования  

страхового рынка сельского  
хозяйства Республики  

Казахстан

Сельскохозяйственное производство как одна из важных отрас-
лей экономики страны наиболее подвержено воздействию погодных 
условий, стихийных бедствий, а также влиянию негативных факторов, 
происходящих в экономике (неэквивалентный обмен, диспаритет 
цен, инфляция и другие). В связи с этим сельскохозяйственные 
товаропроизводители особенно нуждаются в страховой защите. 
Тем более, что отсутствует четкая законодательная база, которая 
вызывает потребность в разработке и принятии специального 
нормативного акта – закона о страховании сельскохозяйственного 
производства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, сельско-
хозяйственное производство, правовое регулирование.
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Сақтандыру нарығы дүлей апат пен басқа қауіптіліктерден 
шығындарды өтеуді қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылығында 
сақтандырудың мәні – қолайлы жылдары сақтандыру ресурс-
тарын жинау мен оларды қолайсыз жылдары пайдалану бо-
лып табылады. Экономиканың нарықтық қатынастарға өтуі 
ауыл шаруашылық тауар өнімдерінің шаруашылық қызметінің 
нәтижелеріне жауапкершілік дәрежесінде көрініс тапқан, 
олардың экономикалық және құқықтық мәртебесін өзгертеді. 
Осыдан басқа, ауыл шаруашылығы теріс табиғи-климаттық 
факторлардың ықпалын басынан кешіреді, сонымен қатар, 
экономикалық процестердің әсеріне ұшырайды. Мұндай 
жағдайларда меншік иесінің өз жұмысының залалсыздығы 
үшін толық жауапкершілігі талап етіледі. 

Нарықтық жағдайларға қатысты ауыл шаруашылығындағы 
сақтандыру қатынастарын құқықтық реттеу мәселесі алғаш рет 
аграрлық-құқықтық ғылымындағы арнайы әмбебап зерттеуінің 
пәні болып табылады.

Мемлекет экономикасының маңызды саласы ретінде 
ауыл шаруашылық өндіріс климаттық жағдайлар, дүлей апат-
тар, сонымен қатар экономикада болып жатқан негативті 
факторлардың (эквивалентті емес алмасу, бағалардың дис-
паритеті, инфляция және т.б.) ықпалына жиі түседі. Осыған 
байланысты ауыл шаруашылық тауар өндірісін сақтан-
дырушылық қорғанысын ерекше қажетсінеді. Оған қоса, ар-
найы нормативтік акт – ауыл шаруашылық сақтандыру тура-
лы заңды құрастыру мен қабылдау қажеттілігін туындататын 
нақты заңи база жоқ. Осы уақытта ауыл шаруашылығын 
сақтандыру саласында сақтандырушылық қызметті қамтамасыз 
етілмейді деп тұжырымдауға болмайды. Ауыл шаруашылық 
өндірісінің жекелеген түрлері заңи қамтамасыз етілген. Мы-
салы, өсімдік шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы 
маңызды стратегиялық саласына тиесілі сақтандыру нарығы 
саласындағы қоғамдық қатынастар тікелей Қазақстан Рес пуб-
ликасының «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтан-
дыру туралы» Заңымен реттеледі. Аталған заң актісі жалпы 
сақтандыру бизнесі мен ауыл шаруашылық өндірісінің нақты 
өндірушісінің мүдделерінде сақтандыру компаниялары мен 
ұйымдардың қызметін құқықтық реттелуін жүзеге асыра-

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ 

ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
САҚТАНДЫРУ 
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ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
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ды. «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті 
сақтандыру туралы» Заң өсімдік шаруашылығын 
міндетті сақтандыруды тікелеу қамтамасыз 
етуді жүзеге асырады, сонымен қатар оны 
жүргізудің заңи, қаржы-экономикалық және 
ұйымдастырушылық негіздерін бекітеді. 

Табиғаттық-климаттық және шаруашылық-
тәуекелдік жағдайларда және олардың негативті 
салдарын өтеу қаражаттарының жеткіліксіздігі 
жағдайларында ауыл шаруашылығы көпте-
ген әлем мемлекеттерінде (Канада, Испа-
ния және т.б.) орын алған, мемлекеттік қол-
дампаздықты қажет етеді. Қазақтан және 
оның субъектілерінің болашақта мемлекеттің 
қаржы лық, ұйымдастырушылық және құқық-
тық қолдауынсыз ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілерінің меншік мүдделерін сақтан-
дыруды жүргізуі мүмкін емес. 

Ауыл шаруашылығында қорғанысқа құқық-
ты жүзеге асыру саласы әлсіз түйіні болып та-
былады. Осыған өз түсіндірмесі бар – көптеген 
шаруашылықтарда бұзылған құқықтарды қор-
ғау дың барлық қолжетімді құралдарын игер-
ген, сауатты мамандар жоқ; сот инстанция-
ларына өтіну үшін қаржы қаражаттарының 
жоқ тығы; сақтандыру қызметіне қадағалау 
бойынша инспекциялардың пассивті қызметі. 
Ауыл шаруашылығында сақтандыру құқықтық 
қатынастарының қатысушыларын активизация-
лау мақсатында өзінің құқықтарын жүзеге асыру 
үшін сақтандыру, аграрлық заңнаманы жетілдіру 
қажет, сонымен қатар алқаби соттарының 
қызметін реттейтін заңнаманы, соның ішінде, 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді мемле-
кеттік баж салығын төлеуден босату тура-
лы тармақшасын қарастыру қажет. Ерікті 
сақтандыру келісімдерінің заманауи тәжірибесі 
меншіктегі мүлкін сақтандыруға қатысты ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілерінің қызығушы-
лы ғының төмендеуін көрсетеді. Осыған бай-
ланысты мүмкін тәуекелдерді алдын алу-
да ауыл шаруашылығындағы сақтандыру 
құ қық қатынастарының экономикалық тұрғы да 
қызықтыра алатын санкциялар мен жеңілдік-
тердің жүйесі ұсынылған. Бір жағынан – 
санк циялар жүйесі, егер құқықтық қатынас 
қатысушылары шарт жағдайларын бұзса, екінші 
жағынан – ауыл шаруашылық тауар өндірушілер 
үшін жеңілдіктер түрінде жеңілдіктер жүйесі, 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің мен-
шігін сақтандыруға қатысатын сақтандыру 
ұйымдары үшін жеңілдіктер жүйесі. 

Біз ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді 
сақтандыру мәселелері мен оларды шешу жо-

лын анықтадық. Заманауи кезеңде аграрлық 
заңнаманы жетілдіру мәселелерінің бірі – 
аграрлық сақтандыру институтын жеткіліксіз 
құқықтық қамтамасыз ету болып табылады. Осы 
мәселені шешу үшін сол кезде Республикалық 
мемлекеттік ауыл шаруашылықты сақтандыру 
кәсіпорны «Казагрополис» құрылды, ол ауыл 
шаруашылық бірлестіктерінің барлық меншік 
нысандарын жағымсыз климаттық, таби-
ғаттық жағдайлар мен басқа дауыл апаттары-
нан міндетті сақтандыруды жүзеге асырады. 
Мұндай шара ауылдық тауар өндірушілердің 
төлем қабілеттілігін жоғарылатады және сәй-
кесінше ауылға кредитті беру кезінде банктің 
тәуекелін төмендетеді. Осымен бірге, бұл жет-
кіліксіз. Бірқатар жағдайларда ауыл шаруа-
шылық тауар өндірушілерін сақтандыру сақ-
тандыру компанияларымен құрастырылған 
барлық ережелер негізінде жүзеге асырылады. 
Ауыл шаруашылықтың барлық салалары – мал 
шаруашылығы, ара шаруашылығы және т.б. 
нормативтік актілермен қамтамасыз ету бой-
ынша заң шығарушылық жұмысты жалғастыру 
қажеттілігі бар. Бұл жекелеген нормативтік 
актілер немесе бізбен ұсынылған ҚР Аграрлық 
Кодекстің бір тарауы болады, бірақ осы арнайы 
нормалар тіршілік ету құқығына ие. Мұның бәрі 
ауыл шаруашылық өндірісті сақтандыру туралы 
арнайы заңды қабылдауды талап етеді. 

Аграрлық құқық жүйесінде «Ауыл шаруа-
шылық өндірісті сақтандыруды құқықтық рет - 
теу» әмбебап институтын қалыптастыру үшін  
барлық алғышарттар бар. Құқықтың әр түрлі  
са лаларына жататын нормативтік-құқықтық 
акті лердің тармақталған кешені ауыл шаруашы-
лық өн ді рісті сақтандырудың құқықтық негізін 
құрайтын, ал қолданыстағы ауыл шаруашылық 
өндірісті сақтандыру тәжірибесін талдау аталған 
қатынастарды жекелеген құқықтық реттеудің 
объективті қажеттілігін көрсетеді, осындай 
әмбебап институтын қалыптастыру қажет.

Тағы да бір мәселе – ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілердің меншігін сақтандыру 
шартының құқықтық табиғатын өзгерту, соның 
ішінде, оны консенсуалды шарттар санаты-
на жатқызуы. Осылай, 827 бап «Сақтандыру 
шартының қолданылуы» бойынша сақтандыру 
шарты сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын 
төлеген кезден бастап, ал оны бөлiп-бөлiп төлеу 
кезiнде, егер шартта немесе мiндеттi сақтандыру 
туралы заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, 
бiрiншi сақтандыру жарнасы төленген кезден 
бастап күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi 
болады. Яғни, ол реалды шарт болып таныла-
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ды. Сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті, 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қаржы 
қаражаттарының жоқтығы көптеген шаруа-
ларда сақтандыру қорғанысының болмауына 
әкеледі. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді 
сақтандыру кезінде сақтандырушының кейінгі 
сақтандыру жарнасын төлеуі қарастырылған 
өтініші негізінде шарт жасасу сәтінен шарттың 
әрекет ету мерзімін бекіту керек. Сәйкес 
түзетулерді ҚР АК 827 бабына енгізу қажет. 

Ерікті сақтандырумен жасалған шарттардың 
заманауи тәжірибесі олардың меншігін сақтан-
дыруға байланысты ауыл шаруашылық тау-
ар өндірушілердің мүдделерінің түсуін көр-
сетеді. Осыған байланысты санкциялар мен 
жеңілдіктер жүйесін енгізу керек, ол ауыл 
шаруашылығындағы құқықтық қатынастардың 
қатысушыларын мүмкін тәуекелдерді ал-
дын алуға экономикалық түрде қызықтыруы 
мүмкін. Ауыл шаруашылығындағы ерікті 
сақтандыру туралы нормалары және осы 
саладағы ұсынылатын нормативтік акті лерді 
құрастырушы үшін санкциялар мен жеңіл-
діктердің жүйесін енгізу керек. 

Ауыл шаруашылығында сақтандырушылық 
құқықтық қатынастардың субъектілерін кеңей-
ту, өзара сақтандыру қоғамдастығы, ауыл 
шаруашылық сақтандыру кооперативтерді да-
мыту, олардың қызметін, соның ішінде, құрасты-
рылуы мен қабылдауы қажет «Өзара сақтандыру 
қоғамдастықтары туралы» Заңымен заңи реттеу 
қажет.

Сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешен-
ге қызмет көрсетуге мамандандырылған қайта 
сақтандыру нарығын қалыптастыру қажет. 
Тәуекел дәрежесі жоғары ауыл шаруашылы-
ғында сақтандыру нарығын тұрақты қызмет 
етуі үшін мемлекеттің қатысуымен, бастысы 
республикалық бюджет кепілі мен есебінен 
қайта сақтандыру компанияларын құру мен да-
мыту қажет. Қорытындылай келе:

1. Құқықтың әр түрлі салаларына жататын 
нормативтік-құқықтық актілердің тармақталған 
кешені ауыл шаруашылық өндірісті сақтан-
дырудың құқықтық негізін құрастыратын, ал 
қолданыстағы ауыл шаруашылық өндірісті 
сақтандыру тәжірибесін талдау аталған қаты-
настарды жекелеген құқықтық реттеудің 
объективті қажеттілігін көрсеткен жағдайларда 
аграрлық құқық шегінде «Ауыл шаруашылық өн-
дірісті сақтандыруды құқықтық реттеу» әмбебап 
институтын қалыптастыру қажет. Аталған 
қауымды қалыптастыру ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілердің меншік мүдделерін сақ-

тандыру арқылы қорғау тетігін түгел қамтуға 
мүмкіндік береді. 

2. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің 
меншігін сақтандыру шартының құқықтық 
табиғатын өзгерту туралы, соның ішінде, оны 
консенсуалды шарт санатына жатқызу тура-
лы ұсыныстар. Заң шығарушылардың ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілерге қатысты 
сақтандыру шарттарын реалды шарттар сана-
тына жатқызуға байланысты позициясы ақтал-
маған болып табылады. Ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілерде сақтандыру шартын жа-
сасу үшін қажетті қаржы қаражаттарының 
жоқтығы көптеген шаруашылықтар сақтандыру 
қорғанысынан қалатындығына әкеледі. Ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілерді сақтандыру 
кезінде сақтанушының кейінгі сақтандыру жар-
насын төлеу қарастырылған өтініші негізінде 
сақтандыру шартын жасасу туралы сөз айту 
қажет. 

3. Ауыл шаруашылығында сақтандырушы-
лық құқықтық қатынас субъектілерінің тобын 
кеңейту туралы, яғни, Қазақстанда нәтижелі 
қызмет еткен өзара сақтандыру қауымдастықтары 
мен олардың қызметін заңи реттеу, ауыл 
шаруашылық сақтандыру кооперативтерін да-
мыту туралы қорытындылар, соның ішінде, 
құрастырылу мен қабылдануы қажет «Ауыл 
шаруашылық сақтандыру кооперативтері тура-
лы» заң.

4. Агроөнеркәсіптік кешенге қызмет көрсе-
туге мамандандырылған, қайта сақтандыру 
нарығын қалыптастыру қажеттілігі туралы 
қорытынды. Тәуекел дәрежесі басым ауыл 
шаруа шылығында сақтандыру нарығының тұ-
рақты қызмет етуі үшін мемлекеттің қатысуы-
мен, бастысы мемлекеттік бюджет есебі мен 
кепілдігімен қайта сақтандыру компанияларды 
құру мен дамыту қажет. Сақтандыру жүргізу 
туралы ұсыныстар тек табиғат-климаттық 
жағ дайларды ғана емес, технологиялық және 
кәсіпкерлік тәуекелді төмендету нұсқасын еске-
ру қажет.

5. Шаруашылықты жоғары өндірістік нәти-
желерге жетуге бағдарлау үшін жеке әрбір 
ауыл шаруашылық мәдениетін және қара мал 
басының қысқартылуымен байланысты ішінара 
зияннан сақтандырудан әрбір шаруашылықта 
ауыл шаруашылық өндірістің жалпы қорытынды 
нәтижелерін (кірісін) сақтандыруға өту қажет, 
осылай өткізімге дейін ауыл шаруашылық 
өнімдерінің өндірісінің барлық кезеңдерін 
сақтандыру қорғанысына аламыз. Осыдан басқа, 
болашақ өнімге кепілді кредиттауды кең қолдану 
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мүлтіксіз болып табылады және сақтандыру 
жолымен кепілге салған меншіктің сақталуын 
қамтамасыз етуді талап етеді. 

6. Ауыл шаруашылығында экологиялық 
сақтандыру даму мәселесіне. Ұйымдастырушы-
лық-құқықтық нысаны бойынша жаңа ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілердің белсенді 
құрылуы күн мәселесінде адам денсаулығын 
қоршаған табиғат ортасынан жағымсыз ық-
палынан қорғау және химикалық және басқа 

да қауіпті заттардың әсерінен, рационалды 
емес қолданудан жер немесе басқа табиғат 
объектілерін қорғауға бағытталған шаралар 
кешенін құрастыру мәселесі қарастырылады. 
«Экологиялық – ол экономикалық» қағидасын 
жүзеге асыру мүддесінде ауыл шаруашылық 
тауар өнімдерін, соның ішінде, үшінші 
тұлғалармен келтірілген зиянды өтеу тура-
лы мүмкін нара зылықтардан экологиялық 
сақтандыру қажет. 
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Ере жеп қы зы Р.

Мес то норм прaво во го  
инс ти тутa дос тупa  

к эко ло ги чес кой ин формaции 
в облaсти охрaны ок ружaющей 

сре ды и ис поль зовa ния  
при род ных ре сур сов

В рaбо те про ве ден прaво вой aнaлиз дос тупa об ще ст вен нос-
ти к ин формaции в облaсти охрaны ок ружaющей сре ды и ис поль-
зовa ния при род ных ре сур сов в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн, рaсс мот ре ны 
мес то норм прaво во го инс ти тутa, прaво вые ос но вы обес пе че ния, 
реaлизaции и зaщи ты прaвa об ще ст вен нос ти нa дос туп к эко ло ги-
чес кой ин формa ции. Го судaрст вен но-прaво вой мехa низм ре гу ли-
ровa ния дос тупa об ще ст вен нос ти к ин формaции в облaсти охрaны 
ок ружaющей сре ды и ис поль зовa ния при род ных ре сур сов, гaрaнтий 
обес пе че ния и зaщи ты эко ло ги чес ких прaв че ло векa и грaждa нинa, a 
тaкже меж дунaрод но-прaво вые нор мы, осу ще ст вляющие ре гу ля тив-
ное воз дейст вие нa про цесс дос тупa об ще ст вен нос ти к эко ло ги чес-
кой ин формa ции.

Клю че вые словa: эко ло ги ческaя ин формa ция, охрaнa ок-
ружaющей сре ды, прaво, об ще ст вен ность, дос туп.

Yerezhepkyzy R.

Place the norms of the 
legal institution of access to 

environmental information in the 
field of environmental protection 

and use of natural resources

In work the legal analysis of public access to information in the field of 
environmental protection and use of natural resources in the Republic of 
Kazakhstan, discussed the place of norms of the legal institution, the legal 
bases of maintenance, realization and protection of the public’s right of ac-
cess to environmental information. Public legal mechanism for regulation 
of public access to information in the field of environmental protection 
and use of natural resources, guarantee security and protection of environ-
mental rights of man and citizen, as well as international law implementing 
regulatory impact on the public access to environmental information.

Key words: environmental information, environmental protection, 
law, public access.

Ере жеп қы зы Р.

Қоршaғaн ортaны қорғaу жә не 
тaби ғи ре су рстaрды пaйдaлaну 

сaлaсындaғы aқпaрaтқa 
қоғaмның қолже тім ді лі гін  

құ қық тық инс ти тут 
нормaлaры ның ор ны

Бе ріл ген жұ мыстa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa қоршaғaн ортaны 
қорғaу жә не тaби ғи ре су рстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы aқпaрaтқa 
қоғaмның қолже тім ді лі гі не ке шен ді құ қық тық тaлдaу жүр гі зіл ген, 
құ қық тық инс ти тут нормaлaры ның ор ны, қоғaмның эко ло гиялық 
aқпaрaтқa қолже тім ді лі гі құ қы ғын қaмтaмaсыз ету, жү зе ге aсы-
ру жә не қорғaудың құ қық тық не гіз де рі қaрaсты рылғaн. Қоршaғaн 
ортaны қорғaу жә не тaби ғи ре су рстaрды пaйдaлaну сaлaсындaғы 
aқпaрaтқa қоғaмның қолже тім ді лі гін рет теу дің, aдaм мен aзaмaттың 
эко ло гиялық құ қықтaрын қорғaу мен қaмтaмaсыз ету ке піл де рі нің 
мем ле кет тік құ қық тық те ті гі, со ны мен қaтaр эко ло гиялық aқпaрaтқa 
қоғaмның қолже тем ді лі гі үр ді сін рет теу ге бaғыттaлғaн хaлықaрaлық-
құ қық тық нормaлaр.  

Түйін сөздер: эко ло гиялық aқпaрaт, қоршaғaн ортaны қорғaу, құ-
қық, қоғaм, қол же тім ді лі к.
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Воп рос о мес те норм прaво во го инс ти тутa в сфере дос-
тупa к эко ло ги чес кой ин формaции в облaсти охрaны ок-
ружaющей сре ды и ис поль зовa ния при род ных ре сур сов в сис-
те ме нaционaльно го зaко нодaтельствa РК необ хо ди мо нaчaть с 
aнaлизa тaких теоре ти чес ких воп ро сов, кaк определение по ня-
тий «отрaсль прaвa» и «инс ти тут прaвa». Нa сов ре мен ном этaпе 
рaзви тия об ще ствa дaнные по ня тия в знaчи тель ной сте пе ни ме-
няют свое со держa ние. 

По мне нию теоре ти ков прaвa, «прaво – это, преж де все го 
со во куп ность, a точ нее сис темa норм или прaвил по ве де ния. 
Это не случaйный нaбор норм, a ст ро го вы ве реннaя, упо ря до-
ченнaя со во куп ность впол не оп ре де лен ных прaвил по ве де ния. 
Кaк и любaя инaя сис темa, онa склaдывaет ся из од но по ряд-
ко вых, взaимос вязaнных меж ду со бой и взaимо дей ст вую щих 
друг с дру гом эле мен тов. Тaко вы ми яв ляют ся нор мы прaвa или 
прaвилa по ве де ния. Сис темa должнa быть внут рен не еди ной и 
неп ро ти во ре чи вой. 

Воз никaющие меж ду ее от дель ны ми ст рук тур ны ми эле-
ментaми – нормaми – свя зи долж ны быть нaпрaвле ны нa вы-
пол не ние ст ро го оп ре де лен ных, ре гу ля тив ных и иных, функ-
ций, нa дос ти же ние еди ных це лей. Любaя прaвовaя сис темa, 
для то го что бы стaть дей ст вен ной и эф фек тив ной, должнa сло-
жить ся кaк це ло стнaя, оргa ни ческaя сис темa. 

Это яв ляет ся од ним из неп ре мен ных тре бовa ний и од нов-
ре мен но од ним из признaков реaль ной, дей ст вую щей, a не 
формaль ной прaво вой сис те мы» [1, с. 240]. Нор мы прaвa груп-
пи руют ся в прaво вые су би нс ти ту ты, прaво вые инс ти ту ты, по-
дотрaсли прaвa, отрaсли прaвa и, нaко нец, сис те му прaвa. 

Тaк, по мне нию И.Ф. Кaзьминс ко го и В.М. Сы рых, инс ти-
тут прaвa – это сис темa взaимос вязaнных норм, ре гу ли рую щих 
от но си тель но сaмос тоя тель ную со во куп ность об ще ст вен ных 
от но ше ний или кa кие-ли бо их ком по нен ты, свой ствa [2]. Ес ли 
под хо дить к дaнно му воп ро су с по зи ций сис тем но го под ходa, 
то прaво вое, це ло ст ное обрaзовa ние, тaк же кaк го судaрст вен-
ное упрaвле ние в облaсти охрaны ок ружaющей сре ды, сос-
тоящее из нес коль ких взaимос вязaнных ком по нен тов (инс ти ту-
тов), яв ляет ся и предстaвляет со бой сис те му прaвa (прaво вую 
сис те му). В дaнной сис те ме от дель ные ком по нен ты долж ны и 

МЕС ТО НОРМ  
ПРAВО ВО ГО  

ИНС ТИ ТУТA ДОС ТУПA  
К ЭКО ЛО ГИ ЧЕС КОЙ 

ИН ФОРМAЦИИ  
В ОБЛAСТИ ОХРAНЫ 

ОК РУЖAЮЩЕЙ СРЕ ДЫ 
И ИС ПОЛЬ ЗОВA НИЯ 

ПРИ РОД НЫХ  
РЕ СУР СОВ
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мо гут быть рaсч ле не ны нa ряд состaвляю щих. 
От сюдa вы текaет, что дaннaя прaвовaя сис темa 
мно гоуров невaя, в нее вхо дит в кaчест ве ком по-
нен тов ме нее слож ные, но от но си тель но сaмос-
тоя тель ные в рaмкaх комп лекс но го инс ти тутa го-
судaрст вен но го упрaвле ния инс ти ту ци онaльные 
обрaзовa ния (инс ти ту ты) эко ло ги чес ко го прaвa. 
Прос тые, смешaнные, комп лекс ные инс ти ту ты 
эко ло ги чес ко го прaвa, тaким обрaзом, обрaзуют 
отрaсль эко ло ги чес ко го прaвa [3].

С.С. Aлек сеев пред полaгaл, что «прaво вой 
инс ти тут – это со во куп ность юри ди чес ких норм, 
ре гу ли рую щих оп ре де лен ный вид од но род ных, 
то есть обрaзую щих пред мет ре гу ли ровa ния 
кaкой-ли бо од ной отрaсли прaвa, об ще ст вен ных 
от но ше ний» [4, с. 32]. С этой точ кой зре ния не 
соглaсил ся О.С. Иоф фе, он считaл, что «дaнное 
оп ре де ле ние неу дов лет во ри тель но из-зa неоп-
ре де лен нос ти ос нов но го признaкa, ко то рым 
хaрaкте ри зует ся инс ти тут, – пред метa прaво во го 
воз дейст вия» [5, с. 54]. 

Обос новa ние сaмос тоя тель ности конк рет но-
го прaво во го инс ти тутa сво дит ся:

a) к обос новaннос ти сaмос тоя тель ности эко-
но ми чес ко го со держa ния дaнных прaвоот но - 
 ше ний; 

б) к выяс не нию то го, кaк прaво восп ри ня ло 
эту сaмос тоя тель ность пу тем осо бых спо со бов 
реглaментaции от но ше ний, придa ния им нес ход-
ной с дру ги ми юри ди чес кой фор мы [6, с. 531]. 

Эко ло ги чес кое прaво, кaк и всякaя инaя 
отрaсль прaвa, предстaвляет со бой «со во куп-
ность юри ди чес ких норм, инс ти ту тов, ре гу ли-
рую щих оп ре де лен ную груп пу об ще ст вен ных 
от но ше ний, нa ос но ве оп ре де лен ных прин ци пов 
и спе ци фи чес ких ме то дов» [7, с. 75]. Кaк отрaсль 
прaвa оно «де мо нс три рует вы со кий уро вень сис-
те мо обрaзую щих свя зей и хaрaкте ри зует ся оп-
ре де лен ной це ло ст нос тью» [8, с. 317]. 

Нaчaть сле дует с то го, что комп лекс ный 
хaрaктер эко ло ги чес ко го прaвa подт верждaет ся 
кру гом об ще ст вен ных от но ше ний, лежaщих в 
сфе ре его прaво во го воз дейст вия. 

Тaк, В.В. Пет ров рaссмaтривaет эко ло ги чес-
кое прaво кaк «со во куп ность норм, ре гу ли рую-
щих об ще ст вен ные от но ше ния в сфе ре взaимо-
дей ст вия об ще ствa и при ро ды» [9, с. 2]. 

М.М. Брин чук в кaчест ве пред метa эко ло го-
прaво во го ре гу ли ровa ния оп ре де ляет при ро ду 
(ок ружaющую сре ду) и состaвляющие ее эле-
мен ты – зем лю, недрa, во ды и «связaнные с ни ми 
ин те ре сы че ло векa» [10, с. 47]. 

С.A. Бо го лю бов «серд це ви ной ре гу ли руе-
мых об ще ст вен ных от но ше ний» полaгaет «от-

но ше ния в облaсти взaимо дей ст вия об ще ствa и 
ок ружaющей сре ды» [11, с. 9].

Т.И. Мaкaровa от мечaет, «что су ще ст веннaя 
осо бен ность эко ло ги чес ко го прaвa – комп лекс-
ный хaрaктер прaво во го воз дейст вия нa ок-
ружaющую сре ду – обус лов ленa: a) двой ст вен-
ностью при ме няемо го ме тодa и б) прин ципaми, 
нa ко то рых отрaсль бaзи рует ся, преоблaдaющaя 
роль сре ди ко то рых принaдле жит прин ципaм 
пуб лич но го хaрaктерa [12].

Мес то эко ло ги чес ко го прaвa в сис те ме прaвa 
оп ре де ляет ся ролью и знaче нием прaво во го ре-
гу ли ровa ния эко ло ги чес ких от но ше ний. Эко-
ло го-прaво вые нор мы в зaви си мос ти от кругa 
ре гу ли руе мых от но ше ний объеди не ны в инс ти-
ту ты (су би нс ти ту ты), ко то рые, в свою оче редь, 
объеди не ны в сис те му эко ло ги чес ко го прaвa [5]. 
Прaво вой инс ти тут сос тоит из прaво вых норм, 
кaждaя из ко то рых ре гу ли рует оп ре де лен ное об-
ще ст вен ное от но ше ние. 

По по во ду оп ре де ле ния местa норм, ре гу-
ли рую щих от но ше ния дос тупa об ще ст вен нос ти 
эко ло ги чес кой ин формaции в облaсти охрaны 
ок ружaющей сре ды и ис поль зовa ния при род ных 
ре сур сов в сис те ме прaвa, необ хо ди мо от ме-
тить сле дующее. Для то го что бы вы де лить осо-
бен нос ти прaво во го обес пе че ния пре достaвле-
ния дос тупa об ще ст вен нос ти к ин формaции в 
облaсти охрaны ок ружaющей сре ды и ис поль-
зовa ния при род ных ре сур сов, необ хо ди мо оп ре-
де лить, что же по нимaет ся под кaте го рией «об-
ще ст вен ные от но ше ния по по во ду ок ружaющей 
сре ды».

Зa кaте го рией «об ще ст вен ные от но ше-
ния по по во ду ок ружaющей сре ды» стоят 
рaзнообрaзные ин те ре сы че ло векa, но ис то ри-
чес ки пер вы ми, необ хо ди мы ми че ло ве ку, ко-
неч но, яв ляют ся от но ше ния по ис поль зовa нию 
при род ных ре сур сов, или при ро до ре су рс ные от-
но ше ния, то есть воз никaющие в свя зи с ис поль-
зовa нием суб ъектaми при род ных ре сур сов с це-
лью изв ле че ния из них по лез ных свой ств. И ес ли 
ис то рия при ро до ре су рс ных от но ше ний – это по 
су ще ст ву ис то рия че ло ве чес кой ци ви лизa ции, то 
вторaя группa об ще ст вен ных от но ше ний в этой 
клaсси фикaции – при ро до охрa ни тель ных, или 
воз никaющих в свя зи с пот реб нос тью охрaны 
ок ружaющей сре ды, появ ляет ся лишь в ХХ в. 

Когдa ин тен сив нос ть хо зяй ст вен ной дея-
тель ности че ло векa дос тигaет тaко го уров ня, что 
при родa стaно вит ся нес по соб ной aдaпти ровaть 
вно си мые в нее из ме не ния, онa из ме няет ся под 
их влия нием, a из ме нив шись, нaчинaет по-но во-
му (не в блaгоп рият ную для че ло векa сто ро ну) 
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влиять нa не го сaмо го. И не в си лу кaко го-ли-
бо осо бен но го aльтруизмa нaших сов ре мен ни-
ков, a по при чинaм объек тив но го свой ствa че-
ло ве чест во обрaти лось к проб лемaм охрaны 
ок ружaющей сре ды. Целью тaкой охрaны яв-
ляет ся обес пе че ние эко ло ги чес кой бе зопaснос ти 
че ло векa [12, с. 66].

Пе ре ход в эко ло ги чес кой докт ри не от охрaны 
при ро ды, кaк зaщи ты от дель ных ком по нен тов 
при род ной сре ды, к охрaне ок ружaющей сре-
ды и обес пе че нию эко ло ги чес кой бе зопaснос ти 
де мо нс три рует прaво вое по ло же ние че ло векa 
не толь ко с трaди ци он ной сто ро ны, т. е. толь-
ко в кaчест ве суб ъектa прaвa, но и в кaчест ве 
объектa, эко ло ги ческaя бе зопaснос ть ко то ро го 
обес пе чивaет ся оп ре де лен ным нaбо ром прaво-
вых средс тв [12, с. 54].

Рaзрaботкa по ня тия «эко ло го-прaво вой 
стaтус че ло векa» принaдле жит М.М. Брин чу ку и 
Т.И. Мaкaро вой. В оп ре де ле нии его со держa ния 
М.М. Брин чук оттaлкивaет ся от по ня тия эко-
ло ги чес ких прaв че ло векa, кaк «сaмос тоя тель-
ной рaзно вид нос ти в сис те ме прaв» [13, с. 9-11]. 
Под эко ло ги чес ки ми он по нимaет «признaнные 
и зaкреп лен ные в зaко нодaтельст ве прaвa ин ди-
видa, обес пе чивaющие удов лет во ре ние рaзно-
обрaзных пот реб нос тей че ло векa при взaимо-
дей ст вии с при ро дой». По уров ню прaво во го 
ре гу ли ровa ния эти прaвa подрaзде ляют ся им нa 
ос нов ные и иные прaвa в облaсти ок ружaющей 
сре ды. К ос нов ным прaвaм от не се ны конс ти-
ту ци он ные или фундaментaльные прaвa, в том 
чис ле прaво чaст ной собст вен нос ти нa зем лю, 
прaво нa блaгоп рият ную ок ружaющую сре ду, 
нa ин формaцию о ее сос тоя нии и нa воз ме ще-
ние ущербa, при чи нен но го здо ровью и иму ще-
ст ву эко ло ги чес ким прaвонaру ше нием. Пря мое 
от но ше ние к рaссмaтривaемой рaзно вид нос ти 
прaв, по мыс ли М.М. Брин чукa, имеет прaво нa 
труд, в ус ло виях, от вечaющих тре бовa ниям бе-
зопaснос ти ги гиены, прaво нa охрaну здо ровья. 
В чис ло эко ло ги чес ких прaв им вк лю че ны тaкже 
прaвa «об ще ст вен ных эко ло ги чес ких фор ми-
ровa ний» [10, с. 116-141].

Прaво че ло векa нa блaгоп рият ную ок-
ружaющую сре ду от не се но М.М. Брин чу ком 
к чис лу фундaментaль ных и всеобъем лю щих 
суб ъек тив ных прaв че ло векa и грaждa нинa, 
и рaссмaтривaет ся кaк зaтрaгивaющее ос но-
вы жиз не деятель ности. Дру гие эко ло ги чес кие 
прaвa грaждaн, тaкие кaк прaво нa ин формa-
цию, нa воз ме ще ние вредa, «по су ще ст ву служaт 
средс твaми реaлизaции прaвa нa блaгоп рият ную 
ок ружaющую сре ду» [10, с. 123-124].

К чис лу эко ло ги чес ких прaв М.М. Брин чук 
от но сит: a) прaвa, нaпрaвлен ные нa удов лет во-
ре ние пот реб нос тей че ло векa зa счет ре сур сов 
при ро ды; б) прaвa, нaпрaвлен ные нa охрaну 
здо ровья от неблaгоп рият но го воз дейст вия ок-
ружaющей сре ды; в) прaвa, служaщие средс-
твaми обес пе че ния соб лю де ния и зaщи ты прaвa 
нa блaгоп рият ную ок ружaющую сре ду и охрaну 
здо ровья от неблaгоп рият но го воз дейст вия ок-
ружaющей сре ды; г) прaво собст вен нос ти нa 
при род ные ре сур сы; д) эко ло ги чес кие прaвa бу-
ду щих по ко ле ний. 

В ст рук ту ру эко ло го-прaво во го стaтусa че-
ло векa нaря ду с прaвaми в облaсти ок ружaющей 
сре ды М.М. Брин чук вк лючaет тaкже гaрaнтии, 
спо со бы зaщи ты эко ло ги чес ких прaв, a тaкже 
обязaннос ти грaждaн в облaсти охрaны ок-
ружaющей сре ды [10, 127-141]. Aнaло гич ный 
взг ляд нa со держa ние эко ло го-прaво во го стaтусa 
со дер жит ся в учеб ни ке Э. Исмaило вой, Ю. Трун-
цевс ко го, Н. Сaввич [14].

Т.И. Мaкaровa дaет сле ду щее оп ре де ле ние: 
«эко ло го-прaво вой стaтус че ло векa (грaждa нинa, 
фи зи чес ко го лицa) – сис те мо обрaзующaя для 
эко ло ги чес ко го прaвa кaте го рия – предстaвляет 
со бой комп лекс ный инс ти тут эко ло ги чес ко-
го прaвa, ко то рый объеди няет устaнов лен-
ные зaко нодaтельст вом прaво мо чия (прaвa и 
обязaннос ти) че ло векa кaк фи зи чес ко го лицa и 
грaждa нинa по от но ше нию к ок ружaющей сре-
де с целью обес пе че ния своих эко но ми чес ких 
(при ро до поль зовa ние) и эко ло ги чес ких (обес пе-
че ние эко ло ги чес кой бе зопaснос ти) ин те ре сов. 
Центрaльное зве но эко ло го-прaво во го стaтусa 
че ло векa состaвляет конс ти ту ци он ное прaво нa 
блaгоп рият ную ок ружaющую сре ду, в кaчест-
ве неотъем ле мо го, лич но го неиму ще ст вен но го, 
не связaнное с иму ще ст вен ным прaвa. Однaко 
для зaкреп ле ния прaво во го по ло же ния че ло-
векa в эко ло ги чес ких от но ше ниях кaк эко ло-
го-прaво во го стaтусa не достaточ но оп ре де лить 
вхо дя щие в не го прaвa и иные состaвляю щие. 
Необ хо ди мо устaно вить конст рук тив ный (ос-
но во полaгaющий) эле мент эко ло го-прaво во го 
стaтусa или его прaво вое яд ро, a тaкже оп ре де-
лить взaимо дей ст вие меж ду ним и ины ми эле-
ментaми, создaющее иск лю чи тель ный – при-
су щий толь ко это му ви ду отрaсле во го стaтусa 
хaрaктер» [12, с. 62]. 

Дос туп грaждaн к эко ло ги чес кой ин-
формaции мож но рaссмaтривaть в рaзных 
aспектaх:

a) в кaчест ве объек тив но го прaвa грaждaн;
б) в кaчест ве суб ъек тив но го прaвa грaждaн;
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в) в кaчест ве прaво во го средс твa по дос ти-
же нию це ли прaво во го мехa низмa реaлизaции 
эко ло ги чес ких прaв грaждaн – блaгоп рият ной 
для че ло векa ок ружaющей сре ды;

г) в кaчест ве це ли прaво во го мехa низмa 
реaлизaции прaвa грaждaн нa эко ло ги чес кую ин-
формa цию;

д) в кaчест ве комп лекс но го инс тру ментa 
эко ло ги чес ко го прaвa в его объек тив ном по-
нимa нии, эле ментa эко ло го-прaво во го мехa-
низмa [15].

Таким образом, для оп ре де ле ния мес та норм 
прaво во го инс ти тутa и дос тупa к ин формaции в 
облaсти охрaны ок ружaющей сре ды и ис поль-
зовa ния при род ных ре сур сов нaм ви дит ся ин-
те рес ным изу че ние прaва нa блaгоп рият ную 
ок ружaющую сре ду в свя зи с тем, что прaво нa 
дос туп к эко ло ги чес кой ин формaции яв ляет ся 
обес пе чи тель ным для дaнно го конс ти ту ци он но-
го прaвa че ло векa. 

Прaво нa блaгоп рият ную ок ружaющую сре-
ду – это неотъем ле мое прaво че ло векa нa его 
су ще ст вовa ние в блaгоп рият ной для не го сре-
де [16, с. 20-24]. С по зи ций же вре ме ни об ре те-

ния дaнным прaвом зaщи ты, в том чис ле меж-
дунaрод ной, то это прaво треть его по ко ле ния. 
Сaм тер мин «блaгоп риятнaя ок ружaющaя средa» 
рaссмaтривaет ся кaк ес те ст вен ное сос тоя ние, 
блaго, по по во ду ко то ро го воз никaет у лицa его 
суб ъек тив ное прaво жить в тaких ус ло виях, ко-
то рые от вечaют че ло ве чес кой при ро де, его фи-
зи оло ги чес ким и пси хо ло ги чес ким свой ствaм, 
при год ны для нормaль ной жиз не деятель ности 
че ло векa. То есть прaво нa блaгоп рият ную сре ду 
– это со во куп ность прaв и обязaннос тей, необ хо-
ди мых для нормaльно го про живa ния че ло векa.

Ос но ву прaво во го ре гу ли ровa ния от но ше-
ний в этой сфе ре состaвляют нор мы конс ти ту ци-
он но го и эко ло ги чес ко го прaвa. Они зaкреп ляют 
дaнное прaво, устaнaвливaют прaво вые гaрaнтии 
его осу ще ст вле ния, оп ре де ляют ком пе тен цию 
го судaрст вен ных оргaнов по ре гу ли ровa нию 
прaвa грaждaн нa блaгоп рият ную ок ружaющую 
сре ду. Итaк, прaво грaждaн нa блaгоп рият ную 
ок ружaющую сре ду в объек тив ном смыс ле 
предстaвляет со бой комп лекс ный прaво вой инс-
ти тут, вк лючaющий нор мы рaзлич ных отрaслей 
прaвa.
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Legal overview of the types and 
forms of tourism

This article deals with the legal aspects of types and forms of tour-
ism on the basis of theoretical studies and legislative regulations. Different 
grounds for classification of tourism are shown. The differences between 
international and domestic tourism are demonstrated. Special attention is 
given to the socially oriented types, such as social and ecological tourism. 
The importance of agro tourism is mentioned. 

Key words: tourism, tour, ecotourism, visa, social tourism. 

Дощанова А.С.

Туризм түрлері мен 
нысандарының құқықтық 

шолуы

Мақалада туризмнің түрлері мен нысандарының құқықтық 
аспектілері қарастырылады. Туризмді жіктеуге негіздер бола 
алатын бірнеше теориялық концепциялар және оларды бекітетін 
құқықтық нормалар талқыланды. Халықаралық пен ішкі туризмнің 
айырмашылықтары көрсетілді. Әлеуметтік туризм және экотуризм 
сияқты туризмнің коммерциялық емес түрлеріне ерекше көңіл 
бөлінді. Сондай-ақ, агротуризмнің анықтамасы берілді. 

Түйін сөздер: туризм, тур, экотуризм, виза, әлеуметтік туризм.

Дощанова А.С.

Правовой обзор видов  
и форм туризма

Данная работа посвящена правовым аспектам видов и форм 
туризма. Автор рассматривает различные теоретические концепции 
об основаниях классификации туризма, а также ее нормативно-
правовую основу. Показаны отличия международного туризма 
от внутреннего. Особое внимание уделено некоммерческим 
видам туризма: социальному и экотуризму, рассмотрено понятие 
агротуризма.

Ключевые слова: туризм, тур, экотуризм, виза, социальный 
туризм.
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The Republic of Kazakhstan has all the necessary cultural, 
historical, geographical and climatic conditions for the further 
development of tourism. In this regard, the Government announced 
tourism one of the most important sectors of the economy in 
the program for long-term development of the Republic. The 
development of tourism in Kazakhstan discussed in a separate 
section of the program of forced industrial-innovative development 
of Kazakhstan [1]. In accordance with the objectives of the Program, 
the government collaborates with business partners in implement-
ing the modernization and construction of tourist infrastructure in 
all regions of the country. The development of the industry will be 
directed to the formation of a competitive tourism product and the 
overall marketing strategy of Kazakhstan, including taking into ac-
count the provisions of the Concept of development of the tourism 
industry of the Republic of Kazakhstan up to 2020 [2].

In theory and in practice there are many types and forms of tour- theory and in practice there are many types and forms of tour-
ism. Different authors offer different separate grounds for the clas-
sification [3].

Thus, in accordance with T.A. Frolova tourism can be classified 
by the following features:

1. Recreational tourism.
2. Sport tourism, including water, skiing, mountaineering.
3. Medical and health tourism, which should include not only 

the need for treatment, but its combination with certain other tour-
ism functions.

4. Cultural and educational tourism, based on the need to e�pand 
knowledge in various fields.

5. Nostalgic tourism, which is based on the need to visit the plac-
es connected with the events of an individual biography of a person 
and his family.

6. Adventure (e�treme) tourism, assuming the satisfaction of hu-
man needs in a test of their capabilities in a variety of difficult situ-
ations. It is divided into several varieties: hiking e�peditions, safari 
tours (hunting, fishing), yachting (sea and river travel).

7. Religious tourism (including a pilgrimage), based on religious 
needs of people of different faiths.

8. Missionary tourism, caused by the human needs of the most fully 
realize their spiritual purpose proliferation of certain spiritual values.

LEGAL OVERVIEW OF 
THE TYPES AND FORMS 

OF TOURISM
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9. Event tourism involves meeting human needs 
in visiting any particular event.

10. Communication tourism, satisfying the hu-
man need for interpersonal contacts (searching for a 
life partner, a partner in collecting, etc.).

11. Eco-tourism – is based on a visit to protected 
areas, participation in environmental activities.

12. Educational Tourism – travel for the purpose 
of learning, such as language learning.

13. Social tourism – travel is subsidized from 
the funds allocated by the state for social purposes.

14. Business.
By territory of e�pansion tourism is divided for 

domestic and international. International tourism is 
divided into entry and e�it.

By the age of travellers tourism is divided into 
children, youth and mature.

By traveling duration: short, regular, long and 
seasonal tourism.

By way of transportation: air, rail, motor tour-
ing, bus, sea cruise, river cruise, hiking and cycling.

According to the degree of independence: the 
individual and the group.

By type of offer: full service (package tour), all-
inclusive, leisure club (club holidays), special atten-
tion (VIP).

In terms of activity: active and passive tour-
ism. Active tourism is that the tourist chooses tar-
gets – objects that he would like to visit, he paves 
the route. Adventure tours include climbing, rafting, 
trekking (walking on foot along mountain trails with 
skis or without) [4].

According to another author, tourism is 
classified:

– in connection with targets: route-informative, 
sports, amateur, resort, ski, festival, hunting, 
shopping, tourism, religious, educational,

– in connection with the degree of mobility – 
mobile, landline, mi�ed;

– by the form of participation – individual, 
group, family;

– by the age – mature, youth, children, mi�ed;
– by the duration – day, multi-day, transit;
– by means of transport – road, rail, air, water, 

cycling, equestrian, combined;
– seasonal – the active tourist season, off-

season, off-season;
– geography – intercontinental, international, 

regional;
– according to the method of transportation 

– walking, using traditional means of transport, 
transport of e�otic species [5].

International and domestic tourism are 
recognized as organizational forms of tourism. 

International tourism includes travelling outside 
the country, due to the observance of certain 
formalities (customs, currency, medical control). 
Domestic tourism, as opposed to international, 
not associated with crossing the state border, 
and therefore does not require compliance with 
formalities of travel [6].

International tourism includes inbound tourism 
– travelling within the Republic of Kazakhstan of 
people who are not residing permanently on its 
territory.

In accordance with the decision of the 
Government of the Republic of Kazakhstan dated 
26.06.2015 №483 citizens of the Commonwealth 
of Australia, Hungary, the Italian Republic, the 
Principality of Monaco, the Kingdom of Belgium, 
the Kingdom of Spain, Kingdom of the Netherlands, 
the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden, 
Malaysia, the United Arab Emirates, Singapore, 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, the United States of America, Federal 
Republic of Germany, the Republic of Finland, the 
French Republic, the Swiss Confederation and Japan 
are e�empt from the visa requirement for periods of 
up to 15 calendar days from the moment of crossing 
the state border in the period from July 16, 2015 to 
December 31, 2017.

Joint order of the Minister of Internal Affairs 
of the Republic of Kazakhstan on March 7, 2013 
№175 and Acting Minister of Foreign Affairs of 
the Republic of Kazakhstan dated March 5, 2013 
№08-1-1-1 / 71 approved the Rules for issuance of 
visas of the Republic of Kazakhstan, as well as the 
e�tension and shortening their action. According to 
the rules of the issuance of visas is performed:

1) abroad – by foreign establishments of the RK;
2) in the Republic of Kazakhstan: MFA of RK; 

divisions of the migration police of the Ministry 
of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, 
departments of internal affairs of Astana, Almaty 
and regions.

The visa can be single, double, triple and 
multiple. Single visa entitles a foreigner or a 
stateless person for a single entry into the Republic 
of Kazakhstan and departure from the Republic of 
Kazakhstan. Double, triple and multiple entry visas 
entitle the recipient of a visa for a double, triple and 
multiple entries into the Republic of Kazakhstan and 
departure from the Republic of Kazakhstan within 
the visa validity.

In accordance with acting legislation the 
applicants can be refused a visa:

1) in the interests of national security, public 
order and / or public health;
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2) if their actions are aimed at changing the 
constitutional order;

3) if they act against the sovereignty and 
independence of the Republic of Kazakhstan, calls 
for violation of the unity and integrity of its territory;

4) if they stir up the interstate, interethnic and 
religious hatred;

5) if it is necessary to protect the rights and 
legitimate interests of citizens of the Republic of 
Kazakhstan and other persons;

6) if during the previous stay in the Republic of 
Kazakhstan the facts of violation of legislation on 
the legal status of foreigners have been established;

7) if they provided false information about 
themself or did not provide the full package of 
documents;

8) if they are convicted of terrorist activities, or 
adjudged by a special dangerous recidivist;

9) if they did not provide confirmation of the 
funds needed to stay in and departure from the 
Republic of Kazakhstan;

The reasons for refusal to the applicant are not 
e�plained in the visa application. 

2) outbound tourism – traveling of citizens of 
the Republic of Kazakhstan and persons residing 
in the Republic of Kazakhstan to another country. 
Outbound tourism is associated with obtaining entry 
visas to the consular institutions of the country. But, 
in some cases for citizens of Kazakhstan to provide 
facilitated border crossing procedures.

Domestic tourism – travelling of nationals of 
the Republic of Kazakhstan and persons residing in 
its territory within the Republic of Kazakhstan. The 
development of domestic tourism is directly linked 
with the development of international inbound 
tourism, as they are based on the same infrastructure. 
If we assess the situation, clusters noted in the Con-
cept of development of the tourism industry, which 
will be given special attention, are the resting place, 
which are the most popular directions among the 
citizens of the republic. So-called «weekend trips» 
has become very popular mostly at the south-east of 
Kazakhstan. From a legal point of view, this product 
is not recognized tourism, and titled just the tour. 
No less common is the medical and health tourism, 
where citizens have the opportunity to improve their 
health in the health resort areas.

Unfortunately, to date, domestic tourism, in 
spite of its beginnings, is not able to fully compete 
with the outbound tourism. This is due, primarily, 
to the lack of competitive infrastructure, and, most 
importantly, the financial side of the issue. The ab-
sence of strong demand generates high prices, which 
in turn is reflected in the slow development of do-

mestic tourism. In the current legislation of the Re-
public of Kazakhstan following types of tourism are 
named: social, ecological, adventure, sports, busi-
ness, congress, health and fitness, cultural, educa-
tional, religious, medical, children and youth, event 
and others. Briefly discussing the specific types of 
tourism given special attention, it should be noted 
that social tourism is a kind of tourism, wholly or 
partly carried out at the e�pense of the employer, 
and (or) other third parties providing access to tour-
ist services to the disabled, low-income groups. The 
Concept states that one of the priorities for all areas 
is the development of social tourism, providing op-
portunities to meet the needs of tourist services in 
the country of certain categories of the population, 
including the elderly and people with disabilities. 
In partnership with the private sector and industry 
associations need to intensify efforts to promote 
tourism and incentive mechanism to encourage the 
introduction of vouchers for recreation of workers 
in the country.

Implementation of tourism certificates as docu-
ments that promote social tourism through the in-
volvement of the state, employers and employees to 
the mechanism of partial subsidy may be provided 
by the following measures:

1) optimization of regulation of the legal status 
of a tourist certificate as a document of strict ac-
countability, performing two functions – account-
ing and statistical reporting (to assess the correct-
ness of the ta� base for assessment of tourist flows, 
forecasting and planning in the tourism destina-
tion);

2) determination of the requirements for the 
proper form and type of tourist certificate and the 
rules of its use.

3) consideration of the use of additional ta� in-
centives of tourism industry, including in the field of 
social tourism.

Children and youth tourism – kind of tourism 
which is carried out for groups of children and youth 
in the form of trips, e�peditions, trips, e�cursions.

Medical tourism – kind of tourism, involving 
the combination of rela�ation with access to special-
ized and highly specialized medical care outside the 
residence.

Event tourism – kind of tourism involving vis-
its to sports and spectacular cultural events. For all 
the regions of Kazakhstan the most attractive tourist 
products include eco-tourism, which is one of the 
priority types of tourism, including travel to places 
with relatively unspoiled nature with a view to get 
an idea of   the natural, cultural and ethnographic pe-
culiarities of the area.
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At the same time such visits should not violate 
the integrity of ecosystems and create conditions for 
the protection of nature and natural resources ben-
eficial to the local population.

Ecotourism is travelling to protected areas, vir-
gin places, nature reserves, wildlife sanctuaries with 
research and field goals. Ecotourism involves the 
connection of active rest with the wild harsh nature. 
According to V. Hrabovchenko, ecotourism should 
contain three components:

– «knowledge of nature», i.e. journey involves 
presence of elements of the study of nature, tourists 
receive new knowledge and skills;

– «conservation of ecosystems», implying not 
only the appropriate behavior of the group on the 
route, but also the participation of tourists and travel 
agencies in programs for environmental activities;

– «respect the interests of local residents» is not 
only compliance with local laws and customs, but 
also the contribution of tourism to the socio-eco-
nomic development of tourist destinations.

There are four types of eco-tourism: scientific 
tourism; tours of Natural History; adventure tour-
ism; journey into nature reserves [7].

In turn, the International Ecotourism Society, 
headquartered in Vermont (USA) defines ecotour-
ism as «responsible travel to natural areas that con-
serves the environment and contributes to sustain-
able prosperity of the local population» [8].

With regard to the intended course of the coun-
try in the transition to the principles of «green econ-
omy», the e�ample of agro-tourism, not only as a 
generator of alternative rural employment, ensure 
financial support to the regional economy and the 
development of environmentally «clean» agricul-
ture. Farmhouse is a powerful tool for environmen-

tal protection, promoting the involvement of the lo-
cal population, for whom respect for nature will be 
cost-effective.

As the prospects for the development of rural 
tourism are great in all regions of Kazakhstan, lo-
cal e�ecutive bodies on tourism must ensure the 
modernization of e�isting and, if necessary, the 
creation of new tourism infrastructure, identify the 
mechanisms of state support for the establishment 
and development of small and medium entrepre-
neurs in the region engaged in tourism, to ensure 
the development of manuals, provision of advice 
to entrepreneurs, opening guest houses, to deter-
mine an effective tool for information support and 
promotion of guest houses at the local and regional 
levels.

To ensure high quality of services is necessary 
to solve the problem by developing a unified clas-
sification of rural holiday homes, to determine the 
criteria for this classification and highlight the uni-
fied standards for rural guesthouses.

For cross-border regions of Kazakhstan, there 
are also great opportunities for tourism develop-
ment. It is advisable to deepen international coop-
eration, to create and develop joint tourist routes, 
including one or two day trip to the neighboring 
country nationals, cultural festivals.

In general, the local e�ecutive authorities should 
strengthen cooperation with the central competent 
authority in the field of tourism, revise and develop a 
regional master plans for development of tourism in 
the short-term or long-term perspectives, constantly 
updated database containing a list of functioning of 
tourist organizations, tourist infrastructure, which 
includes placements by type, entertainment and oth-
er facilities.
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Еуразиялық экономикалық 
одағы жағдайында Қазақстан 
Республикасының азық-түлiк 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз 
етудiң құқықтық мәселелері

Бұл мақалада еліміздің Еуразиялық экономикалық одағына кіруде 
кеден саясатын жүзеге асыруың сыртқы экономикалық қызметтi 
мемлекет тарапынан реттеу және бақылау шараларын жасау және 
жүзеге асыруда тiкелей атсалысу, ел мүддесi үшiн кеден саясатын 
қалыптастыру, функционалды экономиканың дамуына ықпал ету, 
ұлттық және сыртқы экономикалық, ғылыми-техникалық, азық-
түлiк қауiпсiздiгiн құқықтық қамтамасыз ету мәселелері және оны 
құқықтық жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Түйін сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, Еуразиялық экономикалық 
одағы, Кеден одағы, агроөнеркәсiптiк кешен.

Ozenbaeva A.T.

Legal issues of food security of 
the Republic of Kazakhstan in 
the conditions of the Eurasian 

Economic Union

This article reflects the customs policy in the sphere of state regulation 
of foreign trade activities of the Eurasian Economic Union and the adoption 
of measures for the management and implementation of direct participa-
tion in the formation of the customs policy for the benefit of the country. 
Reflecting the impact of a functional economy, domestic and foreign, eco-
nomic, science and technology on the legal issues of food security and 
legitimate ways to improve legislation in this area.

Key words: Food safety, the Eurasian Economic Union, the Customs 
Union, Agriculture.

Озенбаева А.Т.

Правовые вопросы  
обеспечения  

продовольственной  
безопасности Республики  

Казахстан в условиях  
Евразийского экономического 

союза

В данной статье отражена таможенная политика в сфере госу - 
дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и принятия мер по урегу-
лированию и осуществлению непосредственного участия в форми-
ровании таможенной политики на благо страны. Отражено 
влияние функциональной экономики – внутренней и внешней, 
экономической, научно-технической на правовые вопросы 
обеспечения продоволь ственной безопасности и законные способы 
улучшения законодательства в этой области.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, Евразийский 
экономический союз, Таможенный союз, агропромышленный 
комплекс.
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Ең бастысы – елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн құқықтық 
қамтамасыз ету және экономиканы әртараптандыру. Кеден 
одағы жағдайында бәсекеге төтеп бере алатындай, нарықтық 
экономиканың талабына сай өнiм өндiру және оны импорттау 
ауылшаруашылық өндiрiсiнiң алдындағы басты мiндет болып 
отыр. Азық-түлiк өнiмдерiн импорттау және экспорттау кезiнде 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыру ке-
рек. Елiмiзден импорттаған азық-түлiк өнiмдерiнiң сапасы шет 
елдерiнде төтеп беру қажет [1, 85].

Aзық-түлiк қауiпсiздiгi жайсыздығы, әсiресе бидай им-
порты мен ТМД елдерiнiң экспортына тәуелдi неттоимпор-
тер болып табылатын Қырғызстан, Тәжiкстан, Түркменстан 
мен Өзбекстан сияқты Орталық Азия елдерi үшiн аса ауыр 
тимек. Баға ауытқушылық мәселесiн шешу үшiн азық-түлiк 
пен ауылшаруашылығы тауарларының еркiн айналымын 
қамтамасыз ететiн аталмыш аймақ елдерi арасындағы сауда-
саттық келiсiмдерi негiзiнде серiктестiк құру мүмкiндiктерiн 
қарастырған жөн [2, 185]. 

Б.Н. Габричидзе кеден саясатын жалпы түрде былай 
анықтайды: «Нарықтық қатынастарды қалыптастыру жағдайын-
да саяси және әлеуметтiк-экономикалық өзгерiстердi жүргiзу 
мақсатындағы сыртқы және iшкi экономикалық мүдделердi 
қорғау бағытындағы саяси-құқықтық, экономикалық және де 
басқа кең көлемдi iс-әрекеттер жүйесi» деп атап өткен [3, 75]. 

М.А. Сарсембаев мынадай мақсаттарын атайды:
– кеден iсiнiң тиiстi ұйымдары республикадағы кеден сая-

сатын жүзеге асыратын құрылымдармен қамтамасыз етуi тиiс;
– кеден мекемелерiнiң қалыпты әрi тиiмдi жұмыс iстеуi 

үшiн сәйкесiнше жағдай жасау;
– кеден қызметiн жүзеге асырғанда Қазақстан азамат та-

рының құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтама - 
сыз ету;

– қазiргi халықаралық құқық субъектiсi ретiнде Қазақстан 
Республикасының экономикалық және сыртқы экономикалық 
мүдделерiн қорғау [4].

Қазақстан Республикасының кеден одағы жағдайында, 
ауылшаруашылығын дамыту маңызды мемлекеттiк басымдық-
тардың бiрi болып табылады. Осыған орай кеден саясатының 
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Еуразиялық экономикалық одағы жағдайында Қазақстан Республикасының азық-түлiк...

мынандай мiндеттердi алдыға қояды – эконо-
миканың аграрлық секторын сапалы жаңа 
даму деңгейiне көтеру, сол арқылы азық-түлiк 
өнiмдерiн бәсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз 
ету, бұл әсiресе Ресей мен Беларусь елдерiмен 
бiрiгу жағдайында, ал кейiннен Дүниежүзiлiк 
Сауда Ұйымына кiру болып табылады [5, 3].

Қазақстан Республикасының кеден одағы 
жағдайында азық-түлiк өнiмдерiн санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау және мемлекет 
тарапынан құқықтық реттеу өзектi мәселелер 
болып отыр [6]. 

2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап үш ел 
– Ресей, Белорусия Қазақстан Кеден одағын 
құрып, бiрыңғай кедендiк тариф күшiне ендi. 
2011 жылдың 1 шiлдесiнен бастап бiрыңғай 
кедендiк кодекс енгiзiлетiн болатын. Және Кеден 
одағының Кеден кодексi туралы шартты ратифи-
кациялау туралы Қазақстан Республикасының 
заңы қабылданды [7].

Бiрақ 2014 жылы мамыр айында Қазақ стан 
Республикасының Пре  зидентi Нұрсұлтан На-
зар баевтың, Ресей Федера циясының Президентi 
Вла димир Путиннiң, Бела русь Республикасының 
Пре зидентi Александр Лукашен коның қаты-
суымен шағын құрамдағы кездесу болды. Мем-
лекет басшылары Кеден одағы мен Бiр тұ тас 
экономикалық кеңiс тiктi дамытудың негiзгi ба-
ғыт тарын, сондай-ақ еура зиялық интеграциялық 
үде рiстердi кеңейту мәселелерiн талқылады. 
Негiзгi мақсаттары еуразиялық кеңестi құру бо-
латын. 

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО) –  
Қа зақстан, Ресей, Беларусь мемлекет басшы-
лары арасында 2014 жылдың 29 мамы-
рында қол қойылған келiсiм негiзiнде құ ры-
латын экономикалық одақ. Мүше елдердiң 
парла менттерi бекiтсе, Одақ 2015 жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшiне ендi. 

Еуропалық одақ интеграциясына сүйенген 
идея Ресейдiң сол кездегi премьер-министрi 
Владимир Путин тарапынан 2011 жылдың қазан 
айында көпшiлiктiң назарына ұсынылған, бiрақ 
тұжырымдама ретiнде Қазақстан Президентi 
Нұрсұлтан Назарбаев тарапынан 1994 жылы 
Мәскеу мемлекеттiк университетiнде тұңғыш 
таныстырылған болатын. 

2011 жылдың 18 қарашасында Беларусь, 
Қазақстан, Ресей президенттерi Еуразиялық 
экономикалық одақ 2015 жылға қарай құрылады 
деген келiсiмге қол қойған. Бұл келiсiм болашақ 
интеграцияның жол картасын қамти оты-
рып, Еуразиялық экономикалық комиссияның 
және 2012 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс iстей 

бастаған Еуразиялық экономикалық кеңiстiк 
негiзiн қалады [8]. 

Қазақстанның, Ресей мен Беларусьтiң ма-
ңызды бәсекелестiк артықшылығы – азық-
түлiк өндiрiсiн күшейту. Әлемде азық-түлiкке 
сұраныс өсiп отырған жағдайда Н.Ә. Назар-
баев: «ТМД елдерiнде айтарлықтай аграрлық 
әлеует, ұлан-байтақ аумақ, ауылшаруашылық 
мақсатындағы жүздеген миллион гектар жер 
бар. БЭК пен ТМД шеңберiнде Еуразиялық 
азық-түлiктiң ортақ қазанын қалыптастыруға 
талпыну маңызды. Бұл жоба – тек қатысушы 
мемлекеттердiң халқын БЭК-те өндiрiлетiн 
тамақ өнiмдерiмен қамтамасыз ету тұрғысынан 
ғана емес, сонымен бiрге азық-түлiктi БЭК-тен 
тысқары жерлерге экспорттау үшiн қолайлы 
жағдай жасау тұрғысынан да маңызды. Бiзде 
ұлттық агроөнеркәсiп кешендерiн, әсiресе, дәндi 
дақылдар саласын дамытуды үйлестiрудiң, 
азық-түлiктiң дүниежүзiлiк рыногында жал-
пы бәсеке мен экспорт саясатының негiздерiн 
тұжырымдаудың, ұлттық инфрақұрылымдық 
желiнi сыртқа астық шығару үшiн үйлесiмдi 
пайдалануды жүзеге асырудың мүмкiндiгi 
бар» деп есептейдi. Ет өндiрiсiнде де осын-
дай мүмкiндiктер бар. ЕАЭО туралы шарт-
ты дайындау кезiнде Қазақстан 2016 жылы 
ауылшаруашылығында мемлекеттiк қолдауды 
есептеудiң халықаралық қағидаттарға негiздел - 
ген жаңа әдiстемесiн әзiрлеу туралы уағдалас - 
тыққа қол жеткiздi. Бұл отандық ауылшар-
уашылығы тауарын өндiрушiлерге көрсетiлетiн 
қолдауды күшейтiп, оны Беларусь пен Ре-
сейде көрсетiлiп жатқан қолдау деңгейiмен 
теңестiруге мүмкiндiк бередi. Осының барлығы, 
жалпы алғанда, еуразиялық интеграцияны 
қатысушы елдердiң ауылшаруашылығын дамы - 
 ту дың маңызды ынталандырушысына ай нал-
дыруға мүмкiндiк бередi; ауылшаруа шылығы 
өнiмiн тасымалдауға, сақтауға, өткiзуге жұм са - 
латын шығындарды қысқартуға алып келiп, агро-
өнеркәсiптiк салада жаңа нарықтық институттар  
(сақтандыру, банктiк, лизингтiк, биржалық және 
т.б.) құруға мүмкiндiк бередi. Қазiргi таңда Ке-
ден одағына және Бiрыңғай экономикалық кеңiс-
тiкке мүше мемлекеттердiң Келiсiлген агро өнер-
кәсiптiк саясат тұжырымдамасы мақұлданды [8].

Еуразиялық одақ мүшелерi үшiн макроэко-
номикалық әсерлерi:

– қажеттi шикiзатты тасымалдауға кететiн 
қаржының азаюы тауарлар құнының төмендеуiне 
алып келедi;

– бәсекелестiктiң артуы тауарлар мен 
қызметтердiң сапасын арттырады;
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– үлкен халқы бар нарықтың құрылуы.
Осыдан кейiн, «Еуразиялық экономикалық 

одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы 2014 жылғы 
14 қазандағы № 240-V ҚРЗ қабылданды [9]. 

Осы заңға сәйкес, одақтың негiзгi мақсаттары:
– мүше мемлекеттер халқының өмiр сүру 

деңгейiн арттыру мүддесiне орай олардың эко-
номикаларының тұрақты дамуы үшiн жағдай 
жасау; 

– Одақ шеңберiнде тауарлардың, көрсетi-
летiн қызметтердiң, капиталдың және еңбек 
ресурстарының бiрыңғай нарығын қалыптас-
тыруға ұмтылу;

– жаһандық экономика жағдайында ұлттық 
экономикаларды жан-жақты жаңғырту, коопе-
рациялау және олардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн 
арттыру болып табылады.

Одақтың халықаралық қызметi:
1. Одақтың өз құзыретi шеңберiнде Одақ ал-

дында тұрған мiндеттердi шешуге бағытталған 
халықаралық қызметтi жүзеге асыруға құқығы 
бар. Одақтың осындай қызмет шеңберiнде мем-
лекеттермен, халықаралық ұйымдармен және 
халықаралық интеграциялық бiрлестiктермен 
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға 
және олармен дербес өзi не мүше мемлекеттер-
мен бiрлесiп өзiнiң құзыретiне жатқызылған 
мәселелер бойынша халықаралық шарттар 
жасасуға құқығы бар. Одақтың халықаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыру тәртiбi Жоғары 
Еуразиялық экономикалық кеңестiң шешiмiмен 
белгiленедi. Одақтың үшiншi тараппен ха-
лықаралық шарттар жасасу мәселелерi Одақ 
шеңберiнде халықаралық шартпен айқындалады.

2. Одақтың үшiншi тараппен халықаралық 
шарттарының жобалары бойынша келiссөздер 
жүргiзу, сондай-ақ оларға қол қою мүше мем-
лекеттер тиiстi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi 
орындағаннан кейiн Жоғары Еуразиялық эконо-
микалық кеңестiң шешiмi негiзiнде жүзеге асы-
рылады. Одақтың үшiншi тараппен халықаралық 
шартының Одақтың өзi үшiн мiндеттi екенiне 
келiсiм бiлдiруi, халықаралық шартты тоқтатуы, 
тоқтата тұруы немесе одан шығуы туралы 
шешiмдi Жоғары Еуразиялық экономикалық 
кеңес барлық мүше мемлекеттер қажеттi мем-
лекетiшiлiк рәсiмдердi орындағаннан кейiн 
қабылдайды.

Еуразиялық одақ азық-түлiк қауiпсiздiгiн қам-
тамасыз ете отырып, ауылшаруашылық өнiмдерiн 
өндiрiп, өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттырып, 
осы мемлекеттер арасында еркiн сауда-саттықты 
жүзеге асыру болып табылады [10, 3]. 

Осыған орай, «Еуразиялық экономикалық 
одақ туралы шартты ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасының заңының ��V 
бөлiмi «Агроөнеркәсiптiк кешен» мәселесiне 
арналған. Ал оның iшiнде осы сала бойынша екi 
бап, яғни 94-бабы «Келiсiлген (үйлестiрiлген) 
агроөнеркәсiптiк саясаттың мақсаттары мен 
мiндеттерi айтылған болатын. 

Осы бапқа сәйкес, келiсiлген (үйлестiрiлген) 
агроөнеркәсiптiк саясаттың негiзгi мақсаты 
бәсекеге қабiлеттi ауылшаруашылық өнiм-
дерi мен азық-түлiк өндiрiсiнiң көлемiн оңтай-
ландыру, ортақ аграрлық нарық қажеттiлiктерiн 
қанағаттандыру, сондай-ақ ауылшаруашылығы 
өнiмi мен азық-түлiк экспортын ұлғайту үшiн 
мүше мемлекеттердiң ресурстық әлеуетiн тиiмдi 
iске асыру болып табылады [9].

Ал келiсiлген (үйлестiрiлген) агроөнер-
кәсiптiк саясатты iске асыру мынадай мiндет-
тердiң шешiлуiн қамтамасыз етедi: 

– ауылшаруашылығы өнiмi мен азық-түлiк 
өн дiрiсiн және нарығын теңгерiмдi түрде дамыту;

– мүше мемлекеттердiң субъектiлерi ара-
сында әдiл бәсекелестiктi, оның iшiнде ортақ 
аграрлық нарыққа бiрдей қол жеткiзу жағдай-
ларын қамтамасыз ету;

– ауылшаруашылығы өнiмi мен азық-тү-
лiк тiң айналысына байланысты талаптарды 
бiрiздендiру;

– iшкi және сыртқы нарықтарда мүше мем-
лекеттер өндiрушiлерiнiң мүдделерiн қорғау. 

95-бабында «Келiсiлген (үйлестiрiлген) 
агро  өнеркәсiптiк саясаттың негiзгi бағыттары 
және ауылшаруашылығын мемлекеттiк қолдау 
шаралары қарастырылған болатын. Осы саясат 
мiндеттерiн шешудің негiзгi бағыттары мынан-
дай болып табылады [9].

– агроөнеркәсiптiк кешендегi болжау;
– ауылшаруашылығын мемлекеттiк қолдау;
– ортақ аграрлық нарықты реттеу;
– өнiм өндiрiсi мен айналысы саласындағы 

бiрыңғай талаптар;
– ауылшаруашылығы өнiмi мен азық-түлiк-

тiң экспортын дамыту;
– агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми және 

инновациялық дамыту;
– агроөнеркәсiптiк кешендi интеграциялан-

ған ақпараттық қамтамасыз ету бойынша 
мемлекетаралық өзара iс-қимыл тетiктерiн пай-
далануды көздейдi.

95-баптың 4-тармағында интеграциялық 
өзара iс-қимылдың басқа да салаларында, оның 
iшiнде ауылшаруашылығы өнiмi мен азық-
түлiкке қатысты санитариялық, фитосанитария-
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лық және ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) шараларды қамтамасыз ету 
сала сында саясатты iске асыру келiсiлген 
(үйлес  тiрiлген) агроөнеркәсiптiк саясаттың мақ-
сат тарын, мiндеттерi мен бағыттарын ескере 
отырып жүзеге асырылады делiнген. 

Жоғарыдағы мәселенi талдай келе, мынан-
дай түйiндеме жасаймыз. Еуразиялық одақта 
азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ең бас-
ты мәселе болып тұр. Өйткенi елдердiң ұлттық 
қауiпсiздiгiнiң бiрi – ол азық-түлiк қауiпсiздiгi 
болып танылатындықтан, осы «Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартты ратифика-

циялау туралы» Қазақстан Республикасының 
заңында кейбiр кемшiлiктер орын алуда. Ол жер-
де тек қана «Агроөнеркәсiптiк кешен» деген бөлiм 
қарастырылған. Қазiргi таңда бұл келiсiм шарт-
ты үш мемлекет мақұлдап отыр, ал болашақта 
бұл одаққа басқа да ТМД мемлекеттерінің 
кiруге ниет етiп жатқандары бар. Сол себептi 
азаматтардың денсаулығы ең басты назарда бо-
луы керек. Сондықтан азық-түлiк қауiпсiздiгi 
мен тәуелсiздiгiн қамтамасыз ете отырып, осы 
заңға арнайы бөлiмдi «Азық-түлiк қауiпсiздiгiн 
қамтамасыз ету» деп атап, нақты осы қатынасты 
реттейтiн нормаларды енгiзу керек.
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Есекеева А.А.

Правовые основы страхования 
в растениеводстве  

в Республике Казахстан

В статье рассматривается один из важнейших элементов со-
циальной функции государства – страхование в растениеводстве. 
Автор исследует практику и особенности обязательного агростра-
хования в современном Казахстане. Основная мысль, озвученная в 
статье, – несовершенство организации сферы сельского хозяйства 
как важнейшей отрасли экономики страны. Сельское хозяйство 
– это та исключительная отрасль экономики, которая была, есть и 
будет главным видом деятельности человека, вне зависимости от 
стремительного развития урбанизации, отраслей промышленности 
или инновационных технологий. В целом есть объективная вероят-
ность того, что сельскохозяйственный сектор в Казахстане станет 
предвестником экономического роста страны. Однако в дан-
ной статье выявлены актуальные проблемы, противоречащие 
динамичному сдвигу развития сельского хозяйства – проблема 
системы страхования сельхозтоваропроизводства, непродуманная 
политика государственной поддержки, вопрос о формировании 
произ водственных кооперативов, нехватка квалифицированных 
специалистов и др.

Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, сельскохо-
зяйственное производство, агрострахование, аграрный сектор, обя за-
тельное страхование, агропродовольственный рынок,  агропромыш-
ленный комплекс, продовольственные товары.

Yessekeyeva A.A.

Legal basis of crop insurance in 
the Republic of Kazakhstan

 The article deals with one of the most important elements of the social 
functions of the state – in crop insurance. The author explores the practice 
and features of compulsory agricultural insurance in modern Kazakhstan.

The basic idea, voiced in an article – inadequate organization of agri-
culture, as the most important sector of the economy.

Agriculture – it is the exclusive sector of the economy that has been, 
is and will remain the main type of human activities, irrespective of the 
rapid development of urbanization, industries and innovative technolo-
gies. In general, there is objective evidence that the agricultural sector 
in Kazakhstan will be a harbinger of economic growth. However, in this 
article the actual problems that are contrary to the dynamic shift in agricul-
tural development – problem selhoztovaroproizvodstva insurance system, 
ill-conceived policy of state support, the question of the formation of pro-
duction cooperatives, a lack of qualified specialists and etc.

Key words: agriculture, insurance, agricultural production, agricultural 
insurance, agriculture, compulsory insurance, agri-food market, agricul-
ture, food products.

Есекеева А.А.

Қазақстан Республикасында  
өсімдік шаруашылығын 

құқықтық сақтандырудың 
негіздері

Мақалада еліміздің әлеуметтік қызметтерінің маңызды эле-
мент терінің бірі – өсімдік шаруашылығын сақтандыру мәсе лелері 
қарастырылады. Автор қазіргі Қазақстандағы міндетті агросақ-
тандырудың тәжірибесі мен ерекшеліктерін зерттейді. Мақаладағы 
айтылған негізгі ой – еліміздің экономика саласының маңызы ретінде, 
ауыл шаруашылығы аясындағы ұйымдардың жетіспейтіндігі. Ауыл 
шаруашылығы – өнеркәсіп немесе инновациялық технологиялар 
салаларының, қалалану дамуының қарқындылығына қарамастан 
экономиканың айрықша саласы, адам қызметінің басты түрі 
болып табылады. Қазақстанда ауыл шаруашылық секторының 
хабаршысы еліміздің экономикалық өсуінің объективті мүмкіндігі. 
Бірақ ұсынылып отырған мақалада – ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерді сақтандыру жүйесінің мәселелері, мұқият ойланбаған 
мемлекеттік қолдаулар, өндірістік кооперативтердің қалыптасуы 
туралы сұрақтар, білікті мамандардың жетіспеушіліктері және тағы 
басқа да өзекті мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: ауыл шаруашылығы, сақтандыру, ауыл шаруа-
шылығы өнімі, агросақтандыру, аграрлық сектор, міндетті 
сақтандыру, азық-түлік нарығы, агроөнеркәсіп кешені, азық-түлік 
тауарлары.
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Одним из самых проблемных видов страхования на отечес-
твенном рынке является страхование в растениеводстве. Нали-
чие целого ряда проблем не позволяет этому виду страхования 
раскрыть свой потенциал и увеличить долю в совокупном объ-
еме рынка.

В рамках государственной агропродовольственной про-
граммы Республики Казахстан 10 марта 2004 года был принят 
Закон Республики Казахстан №533 «Об обязательном страхо-
вании в растениеводстве» [1]. Практическая реализация Закона 
началась с 2005 года.

Его главная цель – обеспечить защиту имущественных ин-
тересов сельхозпроизводителей, которые выращивают опреде-
ленные виды зерновых и масличных культур, а также хлопок и 
сахарную свеклу от последствий неблагоприятных природных 
условий, определенных Законом.

У нас в стране необходимость совершенствования дей-
ствующих механизмов страхования в растениеводстве очень 
насущна. Вроде бы законодательно утвержден механизм обя-
зательного страхования растениеводства, однако, по сути, он 
не работает. Во-первых, механизм не совсем совершенный, в 
законе допущена возможность страхования обществами взаим-
ного страхования, но при этом их деятельность никак не уре-
гулирована. Сельскохозяйственное производство, как известно, 
подвержено воздействию большого числа неблагоприятных 
факторов различного характера. Ущерб, наносимый этими фак-
торами, существенным образом влияет на конечные результаты 
деятельности сельхозтоваропроизводителей, приводя многих 
к убыточности. Мировой опыт показывает, что инструментом 
решения данной проблемы является агрострахование. Опыт 
становления агрострахования в Казахстане свидетельствует о 
том, что этот вид страхования не может развиваться без ощу-
тимой поддержки государства. Потребность в ней возникает в 
ситуации, когда страховые компании хотят осуществлять свою 
деятельность с достаточной степенью рентабельности, но ис-
пытывают недостаточность необходимой информации и мето-
дологических разработок для работы с аграрным сектором.

Министерство сельского хозяйства Республики Ка захстан 
озвучило урожай зерновых текущего года – 23,1 млн тонн в бун-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СТРАХОВАНИЯ  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №4 (80). 2016178

Правовые основы страхования  в растениеводстве  в Республике  Казахстан

керном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с 
прошлым годом и яв ляется одним из рекордных 
урожа ев за всю историю независимости. В Ка-
рагандинской области намо лочено более 1 млн 
тонн зерновых культур, что является рекордным 
урожаем за всю историю земледе лия области. 
Значительно выросла средняя урожайность зер-
новых. По итогам этого года она составила 15,2 
центнера с гектара, тогда как за последние де-
сять лет средняя урожайность редко превышала 
10 – 12 центнеров с гектара.

Значительную роль в увеличении объёмов 
продукции сель ского хозяйства играет растени-
еводство, занимающее больше половины произ-
водства – 52% в структуре АПК.

В частности, в 2016 году посевные площади 
сельско хозяйственных культур составили около 
21,7 млн га, что на 445,1 тыс. га больше уровня 
предыдущего года. Из общей площади посевов 
зерновые культуры размещены на площа ди 15,4 
млн га, масличные – на 2 млн га, овощебахчевые 
куль туры и картофель – на 426,7 млн га [2].

Природно-климатические условия значи-
тельной части казахстанских регионов благо-
приятны для возделывания зер новых и бобовых 
культур, особенно для пшеницы с высоким со-
держанием клейковины, что обеспечивает ка-
захстанскому зерну стабильный и повышенный 
спрос на мировом рынке в качестве «улучшите-
ля» хлебопекарных свойств муки.

Казахстан в среднем производит 18-20 млн 
тонн зерна ежегодно и входит в десятку миро-
вых экспортёров, предлагая на экспорт в сред-
нем 4-6 млн тонн зерна, занимая 4-5% ми рового 
экспорта. Средняя урожайность зерна за послед-
ние десятилетие значительно возросла: с 10-12 
центнеров с гектара, которые собирались в сере-
дине прошлого деся тилетия, до 15 центнеров с 
гектара в текущем году. Это даёт Правительству 
надежду нарастить в текущем маркетинговом 
году зерновой экспорт с учётом муки в зерновом 
эквива ленте до 8 млн тонн вместо 6,6 млн тонн 
в 2015 году.

На сегодняшний день главным риском для 
растениеводов как раз являются погодные усло-
вия. Последние шесть лет вы дались на редкость 
беспокойными для местных зернопроизводите-
лей: они пережили два высокоурожайных года 
(2009 и 2011 годы) и два засушливых периода 
(2010 и 2012 годы). Поэтому ключевая задача 
зерновой отрасли – сократить риски растениево-
дов посредством эффективной системы страхо-
вания и повсеместного внедрения влагоресурсо-
берегающих технологий.

Здесь надо отметить, что страхование 
растениевод ства – достаточно непростое дело. 
По данным Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики, в мар кетинговом 
2016 году площадь застрахованных посевных 
яровых культур (зерновых, бобовых и маслич-
ных) соста вила 9 550,1 тыс. га, при том что общая 
посевная площадь достигала 21 660,1 тыс.  га. 
Максимальное страхование площадей показы-
вает крупные растениеводы. На долю сельско-
хозяйственных предприятий приходи тся 76,3%, 
или 7 290,1 тыс. га, застрахованных посевных 
площадей, на долю более мелких крестьянских и 
фермерских хо зяйств – 23,7%, или 2 260 тыс. га.

Вместе с тем государство вкла дывает огром-
ные ресурсы в по вышение качества агробизнеса 
и конкурентоспособности казахстан ских рас-
тениеводов. Им выдаются льготные кредиты, 
обеспечивается современная инфраструктура, 
оказывается помощь в стимули ровании экспор-
та. И страхование будущего урожая – ключевой 
фактор снижения финансовых рисков растение-
водов, с тем чтобы вкладываемые в АПК бюд-
жетные средства не «ушли в песок».

В настоящее время лицом расте ниеводства 
являются небольшие се мейные хозяйства, на 
долю которых приходится почти 80% продук-
ции. Их отличительная черта – мелко товарное 
производство с исполь зованием устаревших тех-
нологий, слабая финансовая и техническая база. 
В то же время в зерновом сек торе с более чёт-
кими экспортными перспективами преобладают 
круп ные вертикально-интегрирован ные холдин-
ги, которые стараются приблизиться к миро-
вым стандар там, в том числе и по оптимизации 
ущерба от природных рисков. Поэтому Прави-
тельство страны делает ставку на укрупнение 
фер мерских и крестьянских хозяйств, для того 
чтобы привлечь в сектор инвестиции, повысить 
произво дительность труда с внедрением более 
глубокой стадии переработ ки продукции агро-
промышленного комплекса.

Неиспользованные средства планируется на-
править в модер низацию оборудования и новые 
технологии: инвестиционные субси дии, субси-
дирование про центной ставки, страхование в 
растениеводстве, субсидирование налога на до-
бавленную стоимость, племенное дело, субси-
дирование затрат бизнес-ассоциаций на услуги 
научных организаций, повышение фитосанитар-
ной безопасности.

Не исключено, что с 2017 года субсидирова-
ние агропромышлен ного комплекса будет прохо-
дить в рамках требований Всемирной торговой 
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организации. Это значит, что субсидирование 
должно произ водиться для институционального 
развития сельского хозяйства [3].

Страхование в растениеводстве является 
единственным классом страхования, где отечес-
твенные страховщики уже третий год подряд 
терпят убытки. Так, в минувшем году объем про-
изведенных страховых выплат почти в три раза 
превысил сумму страховых премий (с учетом 
деятельности обществ взаимного страхования 
(далее – ОВС). В подобной ситуации не спаса-
ет и государственная поддержка данного вида 
страхования в виде возмещения до 50% от про-
изведенных страховщиками и ОВС страховых 
выплат.

Взаимное страхование является специфи-
ческой формой осуществления страхования без 
участия специализированной страховой органи-
зации. Такое страхование в Республике Казах-
стан является относительно новым видом стра-
ховых услуг и официально введено в деловой 
оборот с принятием Закона «О взаимном стра-
ховании» от 5 июля 2006 г. Согласно ст. 1 Закона 
организацией взаимного страхования является 
Общество взаимного страхования, которое соз-
дается как юридическое лицо в организационно-
правовой форме потребительского кооператива. 
В соответствии с толкованием сущности потре-
бительского кооператива Гражданским кодексом 
РК (ст. 108) Общество взаимного страхования 
(далее – ОВС) является некоммерческой орга-
низацией без уставного капитала, то есть учре-
дители вносят имущественные и денежные паи 
(взносы), необходимые лишь для создания и обе-
спечения деятельности общества [4].

Особое место ОВС в Республике Казахстан 
могли бы занять в страховании сельскохозяй-
ственного производства, в частности, активно 
содействовать выполнению требований закона 
«Об обязательном страховании в растениевод-
стве» от 10 марта 2004 года по обеспечению 
страховой защиты интересов производителей 
продукции растениеводства, повышению эффек-
тивности государственной поддержки растение-
водства.

Несмотря на положительную тенденцию 
роста количества заключаемых с ОВС догово-
ров страхования, вряд ли можно назвать данный 
механизм страхования оптимальным. В частно-
сти, следует отметить отсутствие контроля за 
деятельностью ОВС со стороны государствен-
ных регулирующих органов, что, безусловно, 
повышает риск финансовой неустойчивости и 
мошеннических действий со стороны таких объ-

единений. Кроме того, деятельность ОВС в ос-
новном сосредоточена в рамках одного региона, 
а зачастую и района, в то время как негативные 
погодные условия (засуха или наводнения) не 
происходят в отдельно взятом хозяйстве, а име-
ют более широкий масштаб, что приводит к ку-
муляции рисков и ставит под сомнение возмож-
ность ОВС в полной мере ответить по взятым 
на себя обязательствам в случае возникновения 
страхового случая [5].

Вопрос о добровольности страхования в рас-
тениеводстве уже не раз обсуждался на рынке. 
Добровольное страхование урожая фермерских 
хозяйств стимулировало бы их использовать 
передовые технологии выращивания культур с 
целью получения страховки по низким тарифам. 
Страховые компании, в свою очередь, обслужи-
вали бы наиболее результативных сельхозпроиз-
водителей, что помогло бы достигнуть баланса 
интересов между страховщиками и потребите-
лями их услуг. Для стимулирования страхования 
фермерами своих рисков можно было бы увязать 
его с получением государственных льгот и ком-
пенсаций.

В таких условиях будет выглядеть эффек-
тивной государственная поддержка в виде суб-
сидирования страховых премий, что сделает 
страхование в растениеводстве более доступным 
продуктом для аграриев. Действующий же ме-
ханизм по возмещению части страховых выплат 
искажает процесс перераспределения рисков и 
снижает стимул страховых компаний в коррект-
ной оценке страхуемых рисков. Кроме того, воз-
никает опасность сговора между страховщиком 
и страхователем с целью присвоения бюджетных 
средств.

Одним из инструментов, который может 
эффек тивно и на рыночных условиях поддер-
жать развитие сельскохозяйственного производ-
ства в Казахстане, может стать новая система 
страхования в агро промышленном секторе. Эта 
тема на протяжении последних трёх лет обсуж-
дается в рабочей группе, созданной при Мини-
стерстве сельского хозяйства.

В апреле в рамках Х Международной кон-
ференции «Страхование в Центральной Азии» 
представители Министерства сельского хозяй-
ства, международные эксперты и пред ставители 
страхового сообщества предложили междуна-
родный опыт организации системы агростра-
хования и в обсуждении в формате «Круглого 
стола» обозначили основные на правления ре-
конструкции действующей систе мы страхования 
растениеводства в Казахстане.
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Несмотря на то, что с момента обсуждения 
уже прошло больше полугода, никаких конкрет-
ных шагов предпринято не было. Заявленная в 
рамках конференции концепция модернизации 
действующей системы обязательного страхо-
вания в растениеводстве претерпевает измене-
ния, и в немалой степени, благодаря профес-
сиональному мнению, которое высказывается 
профессиональными участниками и экспертами 
страхового рынка. Только в 2017 году будет объ-
явлено о новом направлении развития агростра-
хования. Но аргументы, высказанные участни-
ками обсуждения в рамках конференции, могут 
послужить хорошей основой для того, чтобы вы-
бор был сделан правильно. 

Мы знаем, что страхование в растениеводстве 
действует в Казахстане на протя жении 8 лет, и за 
весь этот период от компаний, которые первона-
чально получили лицензию, 4 ком пании эту ли-
цензию сдали. На сегодняшний день у нас всего 
два оператора, которые фактически осуществля-
ют страхование по этому классу, и убыточность 
тут достаточно высока. В критический год по 
убыточности – 2010 год она составляла более 
140%. Именно после этого года страховые ком-
пании начали отказываться от лицензий. Сейчас, 
если страховые компании будут вновь получать 
лицензию и заходить в этот класс страхо вания, 
для них условия работы в этом классе должны 
быть понятны, прозрачны, ну и, соответственно, 
комфортны. 

Например, общественные отношения в сфе-
ре страхового рынка, касающегося такой важной 
стратегического отрасли сельского хозяйства, 
как растениеводство, прямо регулируется За-
коном Республики Казахстан «Об обязательном 
страховании в растениеводстве». Данный закон-
ный акт осуществляет правовое регулирование 
деятельности страховых организации и компа-
нии в интересах как всего страхового бизнеса в 

целом, так и конкретного производителя сель-
скохозяйственного производителя. Закон «Об 
обязательном страховании в растениеводстве» 
осуществляет непосредственные правовое обе-
спечение обязательного страхования растени-
еводства, а также устанавливает юридические, 
финансово-экономические и организационные 
основы его проведения [6].

Кроме того, согласно принятым обязатель-
ствам и общепринятой практике, Казахстан пе-
рестанет про изводить экспортные субсидии. Для 
растущего аграрного сектора стра ны эта новость, 
бесспорно, нега тивная. Страны-соседи Казахста-
на по евразийской интеграции нахо дят способы 
финансово помогать своему агросектору. Как от-
мечают эксперты, размер государственной под-
держки сельского хозяйства в России составляет 
10% от стоимо сти товара, в Белоруссии – 18%, 
а в Казахстане – менее 3%. По этой причине на 
полках магазинов пода вляющее большинство 
товаров – из России и Белоруссии [7].

Скорей всего, для сохранения торгового па-
ритета с соседями Казахстан найдёт способы 
поддер жать агропромышленное произ водство. 
Первые итоги реализации Программы «Агробиз-
нес-2020» показывают правильность страте гии 
реформирования казахстанско го агропромыш-
ленного комплекса. Повышение эффективности 
сель ского хозяйства – комплексная задача, на-
правленная на привле чение в сектор крупных 
инвести ций, развитие науки и внедрение инно-
ваций.

Государственная поддержка обязательного 
страхования в растениеводстве осуществляется 
путем выделения бюджетных средств Агенту 
для возмещения пятидесяти процентов страхо-
вых выплат страховым компаниям и обществам 
взаимного страхования по страховым случаям, 
возникшим в результате неблагоприятных при-
родных явлений.
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Қазақстан Республикасында 
үкіметтік емес ұйымдардың 
кейбір сұрақтары: олардың 

энергетикалық саясатты 
қалыптастырудағы рөлі

Мақалада Қазақстан Республикасының үкіметтік емес секторын 
дамыту бағыттары мен жағдайы және оның демократиялық қоғамды 
дамытудағы рөлі қарастырылған. Жеке мемлекеттің саясатында, 
сонымен қатар шетел деңгейінде үкіметтік емес ұйымдардың рөлінің 
маңызы мен өзектілігі атап өтілген. Үкіметтік емес сектор мен 
мемлекеттің өзара қарым-қатынасы, аталған қатынастың қоғамның 
дамуына әсері қарастырылған. Жұмыста энергетикалық қауіпсіздік 
саласында ҮЕҰ жобаларын іске асыруда мемлекеттік органдар мен 
үкіметтік емес ұйымдардың өзара қарым-қатынасының жеткіліксіздігі 
атап өтілген. Энергияны өндіру мен тасымалдау компанияларын 
бақылауға ҮЕҰ қатысу механизмі мен олардың қызметінің мүмкін 
бағыттары ұсынылған, соның ішінде қоршаған ортаны ластағаны 
үшін энергия өндірушілердің жауапкершілігін арттыру жөніндегі, 
экологиялық заңнаманың сақталуын бақылау үшін тәуелсіз 
мониторинг тетігін әзірлеу бойынша ұсыныстар берілген.

Түйін сөздер: үкіметтік емес сектор, үкіметтік емес ұйымдар, 
қоршаған орта, мемлекет. 

Erezhepkyzy R.,  
Dzhangabulova A.K.,  

Konysbay B.

Some questions of non-
governmental organizations in 

the Republic of Kazakhstan: their 
role in the formation of energy 

policy

The article discusses the status and direction of development of the 
NGO sector in the Republic of Kazakhstan and its role in the development 
of a democratic society. It noted the relevance and importance of the role 
of non-governmental organizations, both in the policies of individual states 
and internationally. The interaction of the non-governmental sector and 
the state, the effect of this interaction on the development of society. The 
paper notes the lack of interaction of state bodies and non-governmental 
organizations in the implementation of the energy security of NGO proj-
ects. The possible ways of activities and the participation of NGOs in the 
mechanism of control of the company in the production and transportation 
of energy are offered, in particular, to develop recommendations to im-
prove the responsibility of energy producers for environmental pollution, 
the establishment of an independent mechanism for monitoring compli-
ance with environmental legislation.

Key words: non-governmental sector, non-governmental organiza-
tions, the environment, the state.
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Некоторые вопросы  
неправительственных  

организаций в Республике  
Казахстан: их роль  

при формировании  
энергетической политики

В статье рассматривается состояние и направления развития 
неправительственного сектора Республики Казахстан и его роль в 
развитии демократического общества. Отмечается, актуальность и 
значимость роли неправительственных организаций как в политике 
отдельного государства, так и в международном масштабе. 
Рассмотрено взаимодействие неправительственного сектора и 
государства, влияние этого взаимодействия на развитие общества. В 
работе отмечается недостаточное взаимодействие государственных 
органов и неправительственных организаций в части реализации 
проектов НПО в области энергетической безопасности. Предложены 
возможные пути направления деятельности и механизма участия 
НПО в контроле над компаниями в производстве и транспортировке 
энергии, в том числе, выработке рекомендаций по повышению 
ответственности производителей энергии за загрязнение 
окружающей среды, создание механизма независимого мониторинга 
соблюдения экологического законодательства.

Ключевые слова: неправительственный сектор, неправитель-
ственные организации, окружающая среда, государство.
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Заманауи мағынада қоғам «кейбір ұйым немесе жобаның 
ішкі және сыртқы ортасы» ретінде ғана емес, сондай-ақ «егер 
олар кез келген идеялар немесе позицияларын білдіруге 
біріккен жағдайда, демократиялық елдің кез келген екі азама-
ты» ретінде көрініс табады [1]. Халықаралық тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, мемлекеттік және қоғамдық сектор арасындағы 
ашық және тиімді қарым қатынас орнату – екі жақ үшін де 
тиімді болып табылады. Мемлекет әлеуметтік қызметтің қажет 
секторына кәсіби үкіметтік емес ұйымдардың келуін қаржы 
жағынан ынталандырады. Трансұлттық корпорациялардың 
мүдделерін білдіретін көптеген батыс сарапшылары үкіметтік 
емес ұйымдарды жаһанданудың негізгі қозғалтқышы деп 
есептейді [2].

Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар (бұдан әрі ҮЕҰ) 
кеңестік заманнан бері ұйымдастырылған және жұмыс істеген, 
бірақ тәуелсіздік алғаннан және демократиялық үдерістердің 
дамуынан кейін белсенді дами бастады. Осы уақыт ішінде 
үкіметтік емес ұйымдар сандық өсу жолында болды, бірақ жыл-
дар бойы сапа жағынан да дамып отырды. Қазіргі үкіметтік емес 
ұйымдар әлеуметтік саланың барлық бағыттарын қамтиды. Рес-
ми көрсеткіш бойынша – 27 мың үкіметтік емес ұйымдар, басқа 
да көздерге сәйкес олардың саны 18 000, соның ішінде қазіргі 
таңда бүкіл ел бойынша белсенді жұмыс атқаратын үкіметтік 
емес ұйымдар 10 мыңға жуық. Үкіметтік емес ұйымдардың 
саны туралы деректер қайнар көздерге және әртүрлі себептерге 
байланысты әртүрлі екенін атап өткен жөн. Мысалы, олардың 
кейбіреулері мемлекеттік статистикалық есепке, үшінші 
сектордың құрамына заңнамада бекітілген барлық ұйымдарды 
қосады, ал жекелеген тәуелсіз зерттеу агенттіктері үшінші 
сектордан ресми статистикамен емепке алынған мемлекеттік 
мекемелерді, адвокаттар коллегиясын, тұтыну кооперативтері 
мен нотариалдық палаталарды және т.б. алып тастайды. 
Есептеудің бұрмалануының тағы бір себебі болып, қағаз 
жүзінде формальды жұмыс істейтін ҮЕҰ және бір күндік ҮЕҰ 
құрылып жатқандығында. Соған байланысты, нәтижесінде 
үкіметтік емес ұйымдардың статистикалық есебі толығымен 
ретке келтірілмеген. Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің бастамасымен Қазақстандағы Республикасының 
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үкіметтік емес ұйымдары туралы мәліметтер 
тізімі жасалып жатыр, оған біздің елімізде жұ-
мыс істейтін қоғамдық ұйымдар туралы толық 
мәліметтер кіреді 

Қазақстанда белсенді жұмыс істейтін үкі-
меттік емес ұйымдардың желісі дамыған 5 
аймақтарды бөліп көрсетуге болады – Астана 
және Алматы қаласында, Ақтөбе, Жамбыл және 
Оңтүстік Қазақстан облыстары [3]. ҮЕҰ арасын-
да есімдері әйгілі танылған көшбасшылар бар 
және өз мәселелерін шешу үшін құрылған шағын 
ұйымдар да бар. Бірақ мұндай ұйымдардың 
негізгі міндеттерінің бірі – қоғамдағы мәселерге 
елдің назарын аудару, қандай да бір себеп-
пен мемлекеттік құрылымдардың назарынан 
тыс қалған елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына көмектесу. Үкіметтік емес ұйымдар 
қазіргі қоғамның ажырамас бөлігі болып та-
былады және азаматтық қоғамның маңызды 
элементі болып табылады. Сонымен қатар, 
үкіметтік емес ұйымдардың белгілі бөлігі қоғам 
және мемлекеттік саясаттың дүниетанымы 
мәселелерінде судьялардың рөлін көздейтінін 
ұмытуға болмайды. Ғылыми әдебиеттерде 
қызметi мемлекеттік және қоғамдық өмірдің ая-
сынан тыс болатын мұндай ұйымдарды «жалған-
ҮЕҰ» деген терминмен бөліп көрсетеді: олар 
жиі жеке саяси күштер мен елдердің ішкі және 
сыртқы саяси қызметтерінің құралдарына айна-
лады [4].

Қазақстандық құқық қорғау қозғалысында 
адам және азаматтың экологиялық құқықтарын 
қорғау мәселесі елеулі және маңызды ретінде 
қарастырылмайтындығын атап өткен жөн. Алай-
да, адам мен азаматтың экологиялық саладағы 
құқықтарының бұзылуының салдары елеулі. 
Адамның өмір сүру ортасының ластануы нәти-
жесінде жыл сайын ондаған мың адамдар көз 
жұ мады, және одан да көбісінің денсаулығы 
төмен дейді. Үкіметтік емес ұйымдардың қызме-
тінің басым бағыттарының бірі болып эколо-
гия саласы, соның ішінде энергетика саласы 
табылады. Қоршаған ортаны қорғау саласында 
үкіметтік емес ұйымдардың қызметі маңызды 
рөл атқарады. 

��I ғасырға арналған Күн тәртібіне сәйкес 
үкіметтік емес ұйымдар қатысуға негізделген 
демократиялық құрылымдардың қалыптасуы 
мен іске асыруда негізгі рөл атқарады. Олардың 
беделі қоғамдағы жауапты және сындарлы 
рөліне байланысты. Бүгінгі күні, әлемдік қауым-
дастық дамудың ұтымсыз үлгілерінен алыстап 
экологиялық қауіпсіз және тұрақты дамуға 
ұмтылған кезде, алда тұрған негізгі мәселелердің 

бірі қоғамның барлық деңгейлерінде ортақ 
мақсатты түсінуге жәрдемдесу болып табы-
лады. Осы мақсатты түсінуді қамтамасыз ету 
мүмкіндігі қоғамның барлық деңгейлерінің 
кең ынтымақтастық пен диалогқа қатысуы 
және ол жерде өзінің жеке рөлі мен міндетін 
тануы. Үкіметтік емес ұйымдар тұрақты да-
муды қамтамасыз ету қызметіне қатысушы 
ретінде өз тиімділігін арттыру мақсатында өзара 
ынтымақтастықты және өзара іс-қимылды да-
мыту қажет. [5] 

Әртүрлі мақсаты, бағыты, ұйымдық құры-
лымы бар үкіметтік емес сектор ұйымда рының 
әртүрлілігі «үкіметтік емес ұйым» бірыңғай 
анықтамасын айқындауда қиындық тудыра-
ды. «Үкіметтік емес ұйымдар» сөз тіркесі және 
«ҮЕҰ» қысқартуы заңи термин емес, бірақ іс 
жүзінде оларды пайдалану, негізінен олар кеңінен 
үкіметтік емес, коммерциялық емес ұйымдарды 
белгілейтін халықаралық құрылымдардың бірқа-
тар құжаттарында кеңінен пайдаланылғаны 
арқасында бекітілген. «Үкіметтік емес ұйым дар» 
терминінің анықтамасының бірнеше түсіндір-
месін қарастырайық.

Үкіметтік емес ұйымдар туралы айтылған ең 
іргелі қайнар көз, Біріккен Ұлттар Ұйымының 
(бұдан әрі «БҰҰ») Жарғысы болып табылады, 
атап айтқанда – 71-бапта былай делінген:

«Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес өз 
құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша мүдделі 
үкіметтік емес ұйымдармен кеңесу үшін тиісті 
шараларды жүргізе алады. Мұндай шаралар 
халықаралық ұйымдармен, қажет болған жағ-
дайда мүдделі Ұйым мүшесімен кеңескеннен 
кейін ұлттық ұйымдармен келісілуі мүмкін».

БҰҰ Жарғысы үкіметтік емес ұйымдардың 
анықтамасын бермейді, тек оларға халықаралық 
ұйымдар мен ұлттық ұйымдар кіретіндігін 
көрсетеді. 

«Үкіметтік емес ұйым болып жергілікті, 
ұлттық немесе халықаралық деңгейде ұйымдас-
тырылған азаматтардың кез келген ерікті ком-
мер циялық емес одағы табылады» деп БҰҰ 
Хат шылығының Қоғамдық ақпарат департамен- 
ті нің басылымдарында анықтама беріледі [6].  
Демек, БҰҰ ҮЕҰ-ны үкіметаралық келісімдер 
негі  зінде құрылмаған ұйымдар ретінде анық-
тайды. 

Дүниежүзілік банктің үкіметтік емес ұйым-
дарының қызметін реттейтін заңдарды әзірлеу 
және қолдану бойынша нұсқаулықта, «ҮЕҰ» 
термині одақ, қоғам, қор, қайырымдылық қор, 
коммерциялық емес корпорация немесе нақты 
құқықтық жүйеде Үкімет құрамына кірмейтін 
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және пайда үшін жұмыс істемейтін, яғни алынған 
табысты бөлінбейтін басқа да заңды тұлға ретінде 
түсіндіріледі. Бұл термин кәсіптік одақтар, са-
яси партиялар, пайдасы бөлініске түсетін ко-
оперативтер мен шіркеулерге қолданылмайды 
[7]. Нұсқаулық авторлары аталған терминді 
таңдау банк жұмысында кеңінен қолдану ыңғай-
лылығымен негізделетіндігін атап өтеді. 

Үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) – қызметін 
жарғы негізінде және өз есебінен жүзеге асы-
ратын, ресми (үкіметтік) институттардың қаты-
суынсыз, жеке тұлғалар және/немесе басқа да 
қоғамдық ұйымдарен құрылған ұйым. Әртүрлі 
ұлттық және халықаралық үкіметтік емес 
ұйымдар (ХҮЕҰ) бар. ХҮЕҰ – үкіметаралық 
келісім негізінде құрылмаған, халықаралық 
ұйым. ХҮЕҰ ерекшелендіретін белгісі болып 
оның кем дегенде бір мемлекетпен танылуы не-
месе халықаралық үкіметаралық ұйымдарында 
кеңес беру мәртебесінің болуы табылады. 
ХҮЕҰ басқа да халықаралық ұйымдар сияқты 
құрылтай құжатының болуымен, қызметінің 
тұрақты немесе жүйелі сипатымен, қызметінің 
негізгі әдісі ретінде көпжақты келіссөздер 
мен мәселелерді талқылауды пайдалану-
мен, шешімді дауыс берунемесе келісімге ке-
лумен қабылдайтын, ұсыныс сипатындағы 
шешімдермен сипатталады [8].

Қазақстан Республикасының заңнамасында 
«үкіметтік емес ұйымының» анықтамасы беріл-
меген. Жалпы айтқанда, мемлекет үкіметтік 
емес ұйымдарға мойын бұра отырып, қандай 
ұйымдарға «үкіметтік емес» сипаттама тиесілі 
екендігін анықтамаған. Ұлттық заңнамада заң 
бойынша құрылған ұйымдарға қатысты «ҮЕҰ» 
термині коммерциялық емес (кәсіпкерлік емес, 
пайда таппайтын) ұйымдардың анықтамасын 
алмастырады, бірақ мұндай жағдай сирек кез-
деседі, ол көбіне термининологиялық казусқа 
жатқызылады. 

«Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі 
жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы 
дерекқорды қалыптастыру қағидаларын бекі-
ту туралы» ережеде үкіметтік емес ұйымның 
түсінігі берілген, яғни үкіметтік емес ұйым – 
ортақ мақсаттарға жету үшін азаматтар және (не-
месе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар Қазақ-
стан Республикасының заңнамасына сәйкес 
ерікті негізде құрған коммерциялық емес ұйым 
(саяси партияларды, кәсіптік одақтарды және 
діни бірлестіктерді қоспағанда) [9]. 

Демек, біз жаңа заңнама тұжырымдамасында 
және жеке заң жобаларын әзірлеу барысын-
да анық тама аппаратына қатысты мәселелр 

бар, соның ішінде «үкіметтік емес» терминіне 
қатысты. 

Экологиялық қозғалыстардың пайда болуы 
үшін нақты негіз болып адамзат қоғамының және 
оны қоршаған табиғи орта арасындағы қарым-
қатынастардың дамыған өнеркәсіптік қоғам 
жағдайындағы дағдарыс табылады. Көптеген 
мемлекеттерде жұртшылықтың өнеркәсіптік 
қалдықтарды шығаруға рұқсат беру, қоршаған 
ортаға әсер етуді бағлау шараларына қатысу, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы арнайы 
жобалар, бағдарламалар мен түрлі жоспарлар-
ды дайындауға қатысуы кең таралған. Қоршаған 
ортаға қатысты мәселелер бойынша шешiмдер 
қабылдау үрдісінде жұртшылықтың рөлін 
кеңейтуге қоршаған ортаға және тұрақты даму 
мәселелері бойынша ірі халықаралық форум-
дар орасан зор әсер етті. Жұртшылықтың және 
ҮЕҰ қатысуы тұрғысынан басты жетістік бо-
лып Тұрақты даму тұжырымдамасы мемлекет 
басшылары және әлем үкіметтерімен танылған 
1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өткен 
Қоршаған орта және даму бойынша БҰҰ конфе-
ренциясы (ЮНСЕД) табылады.

Қазіргі уақытта үкіметтік емес коммер-
циялық емес ұйымдардың зор маңызы іс 
жүзінде барлық жерде мойындалған. Қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы олардың негізгі 
міндеті азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға 
құқықтарын қорғау болып табылады.

Үкіметтік емес ұйымдардың жұмысының бір 
нысаны – негізгі экологиялық мәселелер және 
жалпы қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
бағдарламалар мен саясат, жоспарларды дайын-
дауға қатысуы.

 Бұл қатысулар мемлекеттік органдардың 
мәселені шешудің алғашқы кезеңдерінде жұрт-
шылықтың қатысуына бастамашылық білдірген 
кезде тиімді болады. Алайда, үкіметтік емес 
ұйымдар қатысуыға өздері бастамашылық жасай 
алады.

Үкіметтік емес ұйымдардың негізгі міндеті 
– энергетикалық ресурстарды өндіру және жаб-
дықтау қауіпсіздігін жақсарту үшін энергия 
ресурстарын өндірушілер мен тасымалдаушы-
лардан, мемлекеттік және халықаралық құры-
лымдардан кепілдіктер алу. Энергияны өндіру жә - 
не тасымалдау әлеуметтік жауапты болуы тиіс.

Міндеттері:
– Энергияны өндіру және тасымалдау ке-

зін де экологиялық тәуекелдерді азайту бойын-
ша шараларды қабылдаудың қажеттілігі туралы 
мемлекет басшыларынан міндеттемелерді орын-
дауларына қол жеткізу;
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– Энергия ресурстарын өндіру және тасы-
малдау саласында жұртшылықты мазалайтын 
сұрақтар тізімін дайындау;

– Энергияны өндіру мен тасымалдау ком-
панияларын бақылауға ҮЕҰ қатысу механизмін 
әзірлеу, соның ішінде қоршаған ортаны ластағаны 
үшін энергия өндірушілердің жауапкершілігін 
арттыру жөніндегі, экологиялық заңнаманың 
сақталуын бақылау үшін тәуелсіз мониторинг 
тетігін және т.б. әзірлеу бойынша ұсыныстар 
беру.

– Энергетика саласындағы компаниялар-
дың әлеуметтік белсенділігін арттыру үшін 
ұсыныстар әзірлеу.

Біздің ойымызша нәтижелерге қол жеткізу 
үшін, мынадай шаралар қабылдау қажет:

– энергетикалық саясатты қалыптастыруға 
жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз ету. 
Экологиялық қауіпсіздік, білім беру, сондай-
ақ қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыс 
істейтін халықаралық ҮЕҰ қызметін қолдау;

– жаңартылатын энергия көздерін игеруде 
қауіпсіз технологияларды әзірлеу және іске асы-
руда күш-жігерін біріктіру;

– экологиялық және экономикалық құнды-
лықтар негіздерін қазіргі заманғы білім беру 
жүйесіне ендіруге ықпал ету;

– Қазақстанды радиоактивті қалдықтар дың 
бүкіл әлемдік «үйіндісіне» айналдыруға жол 
бермеу.

– кәсіпорындардың энергия үнемдейтін 
технологияларға өтулеріне ыпал ететін экономи-
калық және құқықтық тетіктерді жасау.

Аталған мақсаттарға жету үшін мемлекет 
пен қоғамның мақсатына қарсы ҮЕҰ құрылуына 
жол бермеуге бағытталған мемлекет деңгеінде іс 
әрекеттер бағдарламасын дайындау және жүзеге 
асыру керек. Бұл бағдарлама іс шаралар кешенін 
қамтиды. Бағдарламаның ең маңызды шарасы 
үкіметтік емес ұйымдардың қызметін реттейтін 
заңнаманы жетілдіру болуы тиіс. Жаңа заңнама 
жалған ҮЕҰ кедергі болуы тиіс және қоғам игілігі 
үшін жұмыс істейтіндердің қызметіне әсер етпеу 
керек. Жаңа заңнамада жалған үкіметтік емес 
ұйымдарды «сүзіп» алатын номалар болу керек.

Жалған үкіметтік емес ұйымдар үшін ал-
ғашқы «сүзгі» тіркеу тәртібі болуы мүмкін. Осы 
кезеңнің өзінде, үкіметтік емес ұйымдарды тір-
кейтін тұлғалармен ұсынылған кешенді ақпарат 
негізінде, сондай-ақ берілген ақпарат тарды тексе-
ру нәтижелерін есепке ала отырып тіркеуден бас 
тарту туралы шешім қабылдануы мүмкін.

Екінші «сүзгі» ретінде үкіметтік емес 
ұйым дардың қызметін арнайы кешенді тексе-

рулер болуы мүмкін. Тексерулердің маңызды 
мәселесі – қаржыландыру құралдары және шы-
ғыс тар тәртібі. Тексеру комиссиялары құра-
мына түрлі салалардағы ақпаратты алуды 
жеңілдету мақсатында әртүрлі министрліктер 
мен ведомстволардың өкілдері кіруі мүмкін. 
Қаржыландыру және қаржы жұмсаудың заңмен 
белгіленген тәртібінде заңи бұзушылықтар 
анық талған жағдайда, ҮЕҰ қызметін тоқтатуға 
тиіс.

Қоғам мен мемлекеттің мүддесін қорғауға 
бағытталған Бағдарламаның тағы бір тармағы 
болып тиісті билік органдарына үкіметтік 
емес ұйымдардың қызметін тоқтату бойынша 
құзырет беру табылуы мүмкін. Құзыреттерін 
аса пайдалануға жол бермеу үшін арнайы са-
рапшыларды тарту және ҮЕҰ жалған қызметін 
анықтайтын нақты нормалар қабылдау керек. 

 Ал бағдарламаның соңғы, бірақ маңызды 
тармағы, жалған ҮЕҰ қарсы күрес барлық 
кезеңдерінде азаматтық қоғамның қатысуы және 
барлық рәсімдердің барынша ашық және жария 
болуы тиіс. Қоғамдық тыңдаулар бұқаралық 
талқылаудың бір ғана нысаны екенін атап 
өткен жөн. Қоршаған ортаға әсерді бағалауға 
жұртшылықтың қатысуын құқықтық реттеу-
де елеулі жетістіктерді ерекше атап өту қажет. 
Қоғамның мүдделері ҮЕҰ қызметінің негізі бо-
луы керек. 

Біздің ойымызша, «энергетикалық қауіпсіз-
дік» тақырыбында әлем жұртшылығының не-
гіз гі мүдделері келесі бағыттар бойынша анық-
талады:

– энергия өндіру және тасымалдау кезінде 
қоршаған ортаның ластануын азайту;

– энергиян өндіру және тасымалдау кезінде 
техногендік апаттар болған жағдайда шығынның 
орнын толтыруға кепілдік беру (экологиялық ла-
стану, денсаулыққа зиян келтіру, мүлікті жоғалту 
және т.б.);

– энергетика саласындағы сыбайлас жем-
қор лықты азайту;

– энергия ресурстарынан алынған пайданы 
әділетті бөлу және артық пайданы елдер мен 
аймақтардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету 
үшін пайдалану;

– радиоактивті қалдықтарды тасымалдау 
және сақтау қауіпсіздігін арттыру;

– энергия ресурстарының тұрақтылығын 
қамтамасыз ету және оларға қолайлы бағаны 
сақтау.

 ҮЕҰ нақты мүмкіндіктері мемлекеттік 
билік органдары мен іскер-қауымдастықтарға 
қарағанда әлдеқайда төмен екенін атап өткен 
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жөн. Сондықтан, ҮЕҰ аталған бағыттары бой-
ынша салыстырмалы әлсіз рөл атқарады, ал осы 
саладағы басымдылыққа мемлекеттік билік ор-
гандары мен іскер қауымдастықтар ие болады. 

Қорытындылай келе, Қазақстанда ҮЕҰ 
әлі жұртшылық алдында белгіленген тиісінше 

беделі бар дееген қорытынды жасай алмай-
мыз. Жалпы жұртшылықтың ҮЕҰ қызметіне 
көзқарасы жағымды, сонымен қатар сарап-
шылар қажет деңгейдегі ақпарат көлеміне ие 
бола алмағандықтан оларға сенімсіздік пайда 
болады.  
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Шуланбекова Г.К.

Қазақстан Республикасының 
ветеринариялық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету

Мақалада елді азық-түлікпен және шикізат өнімдерімен 
қамтамасыз ету мақсатында ауылшаруашылығын дамытудың 
кешенді шаралары қарастырылған. Арнайы кешендерді, фермерлік 
қосалқы шаруашылықтарды дамыта отырып, алдағы уақытта 
малшаруашылығы өнімдерін көбейтудің жолдары қарастырылған. 
Сонымен қатар мал және шикізат өнімдерін өңдеуді құқықтық реттеу 
тетіктері талқыланған. Мал ауруларын анықтау мен оны емдеудің 
алдыңғы қатардағы әдістері мен жолдарын табу және практикаға 
енгізу, сонымен қатар жануарлар мен құстардың ауруларын және 
шығынын азайтатын ветеринариялық санитариялық шараларды 
жүзеге асыру жүйесін құқықтық тұрғыда жоғары деңгейде реттеу 
зерттелген.

Түйін сөздер: мал шаруашылығы, ветеринария, ветеринариялық 
қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі.

Shylanbekova G.K.

Legal regulation of veterinary 
safety in the Republic of 

Kazakhstan

The article, in order to ensure the country’s food and raw materials 
provided by the package of measures for the development of agriculture. 
Special facilities, with the development of farming, livestock products 
joldarıqarastırılğan to increase in the future. At the same time, livestock 
and processing of raw materials discussed the mechanisms of legal regu-
lation. Livestock identification and treatment of diseases of the leading 
methods and find ways and implementation, as well as diseases of animals 
and birds, as well as the implementation of cost-cutting measures in the 
veterinary and sanitary examined regulation of the legal system at a high 
level.

Key words: animal husbandry, veterinary medicine, veterinary safety, 
food security.

Шуланбекова Г.К.

Правовое регулирование  
ветеринарной безопасности  

в Республике Казахстан

В статье для обеспечения безопсности продовольствия и сырья 
предоставлен комплекс мер по развитию сельского хозяйства. Для 
увеличения специальных комплексов, развития фермерских хозяйств, 
продукции животноводства рассмотрены варианты в будущем. А так 
же рассмотрены проблемы правового обеспечения ветеринарной 
безопасности. Приведены методы и способы идентификации 
заболеваний домашнего скота и лечения, правового обеспечения 
ветеринарно-санитарной безопасности.

Ключевые слова: животноводство, ветеринария, ветеринарная 
безопасность, продовольственная безопасность.
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Ата Заңымызда Қазақстан Республикасы азаматтарының 
денсаулығын сақтауға құқығы бар деп берілген [1]. Ал 
тауар лардың ветеринарлық талапқа сәйкес болуы адамның 
денсаулығына тікелей әсер етеді. Яғни жоғарыда айтылған Ата 
Заңда белгіленген норма еліміздің ветеринарлық қауіпсіздігінің 
құқықтық негізінің бастауы деп айтсақ та болады. Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңдары Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негiзделедi және «Вете- Конституциясына негiзделедi және «Вете-Конституциясына негiзделедi және «Вете- негiзделедi және «Вете-негiзделедi және «Вете-iзделедi және «Вете-зделедi және «Вете-i және «Вете-және «Вете- «Вете-Вете-
ринария туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен өзге 
де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады. Сонымен қатар 
ветеринарлық қауіпсіздікке байланысты мәселелер бойынша 
көптеген халықаралық шарттар да бар.

Ветеринариялық қауіпсіздік азық-түлік қауіпсіздігімен, 
ұлттық қауіпсіздікпен, экологиялық, санитарлық қауіпсіздікпен 
тығыз байланысты. 

Бірінші қауіпсіздік ұғымына түсінік беріп алайық. Қауіп-
сіздік – адам, адам ұжымының, қоғамның, мемлекеттің қалыпты 
жағдайда өмір сүруі және қызмет істеуі. 

Ветеринариялық қауіпсіздік – заңды және жеке тұл-
ғалардың ветеринарлық-санитарлық ережелер талаптарын 
орындауымен қамтамасыз етілетін техникалық және дәрі-
лік құралдардың, мал шаруашылығы өнімдерінің, вете ри-
нарлық мақсаттар үшін жемдер мен жем қоспалары айна-
лымының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 
ұйым дастырушылық-құқықтық, әлеуметтік экономикалық 
және ветеринарлық шаралар кешені. 

Ветеринарлық қауіпсіздік түсінігі тікелей жануарлардың 
аса қауіпті аурулары болмайтын, ал жануарлардың өзге ауру 
деңгейі белгілі уақыт пен нақты аумақ үшін тән қалыпты ауру 
деңгейінен аспайтын жағдайдағы эпизоотиялық қолайлылыққа 
байланысты болып табылады.

Қазақстан Республикасында жүргізілетін ветеринариялық 
қызметтің негізігі мақсаты шаруашылықтарда ветеринариялық 
шараларды сапалы әрі уақытылы жүргізіп, жануарларды 
жұқпалы емес, жұқпалы және паразиттік аурулардан тазар- емес, жұқпалы және паразиттік аурулардан тазар-емес, жұқпалы және паразиттік аурулардан тазар-, жұқпалы және паразиттік аурулардан тазар-жұқпалы және паразиттік аурулардан тазар- және паразиттік аурулардан тазар-және паразиттік аурулардан тазар- паразиттік аурулардан тазар-паразиттік аурулардан тазар- аурулардан тазар-аурулардан тазар- тазар-тазар-
ту, қауіпті індеттерден адамды сақтандыру, мал ауруын азай-, қауіпті індеттерден адамды сақтандыру, мал ауруын азай-қауіпті індеттерден адамды сақтандыру, мал ауруын азай- індеттерден адамды сақтандыру, мал ауруын азай-індеттерден адамды сақтандыру, мал ауруын азай- адамды сақтандыру, мал ауруын азай-адамды сақтандыру, мал ауруын азай- сақтандыру, мал ауруын азай-сақтандыру, мал ауруын азай-, мал ауруын азай-мал ауруын азай- ауруын азай-ауруын азай- азай-азай-
ту, шығынға жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян-, шығынға жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян-шығынға жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян- жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян-жол бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян- бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян-бермей, шаруашылықтарға келтіретін зиян-, шаруашылықтарға келтіретін зиян-шаруашылықтарға келтіретін зиян- келтіретін зиян-келтіретін зиян- зиян-зиян-
ды барынша азайту болып саналады. Ветеринария саласының 
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экономикалық, биологиялық және медициналық 
санитариялық маңызы да жоғары.

Әлемнің және республикамыздың вете-
ринария саласындағы жетістіктері де айтуға 
тұрарлықтай. Көрнекті ғалымдардың жан-жақты 
жүргізген ғылыми зерттеулерінің нәтижесінде 
жануарлардың көптеген ауруларын жою әдістері 
және аурулардан сақтандырудың жолдары 
ойлас тырылып табылған. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасында сиыр обасы, ала өкпе қабынуы, 
жылқы маңқасы жойылған.

Қазақстанда 1810 жылға дейін жануарлар 
ауруларын емдеумен малшы қазақтар өздері 
айналысқан, содан кейін Ресейден жұмыс бабы-
мен келген ветеринарлық мамандары, ал 1891жыл-
дан бастап ветеринариялық қызмет жекеленіп, 
өз алдына бөлініп шыққан. Мамандарды Омбы, 
Тобыл ветеринариялық мектептері, сонымен 
қатар Қазан, Юрьев, Варшава ветеринариялық 
институттары дайындаған. 1897 жылы тұңғыш 
ветеринариялық бактериологиялық лаборатория 
Оралда ашылған. 1920 жылы ветеринариялық бас 
басқарма құрылып, Қазақстанда ветеринариялық 
саланың дамуына А.П. Петровский, У.Б. База-
нов, Т.И. Исенгулов, К.И. Скрябин, А.П. Сей-
далин және тағы да басқа ғалымдар үлкен үлес 
қосқан.

Жұқпалы аурумен күресудің негізі аурудың 
алдын алу болып табылады. Сиыр шаруа-
шылығында жүргізілетін ветеринариялық ша-
ралар шаруашылықтың жоспарлы жұмыстары 
құрамына кіреді және мал шаруашылық маман-
дарымен біріге отырып жүргізіледі.

Ветеринария саласы сау және ауру жануар-
лар организмінің тіршілік заңдылығын, аурудың 
пайда болу себептерін, анықтау әдістерін, 
аурудың алдын алу және малдарды күтіп бағу, 
азықтандыру, жұмысқа жегу жолдарын еске-
ре отырып, ауру жануарларды емдеу, сонымен 
қатар адамды жануарлар мен адамға ортақ ауру-
лардан сақтандыру шараларын толық меңгеретін 
ғылыми білімнің кешені.

Агроөнеркәсiптiк кешен негізгі саласының 
бірі ветеринариялық-санитариялық қауiпсiздiк 
болып табылады.

Ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздік 
– жануарлардың саулығы, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың тағамдық 
қауіпсіздігі, аумақтың ветеринариялық-санита-
риялық салауаттылығы, халықты жануарлар 
мен адамға ортақ аурулардан қорғау, сондай-
ақ мемлекеттік ветеринариялық-санитария лық 
бақылау және қадағалау объектілерінің Қазақ-
стан Республикасының ветеринария сала сын-

дағы заңнамасының талаптарына сәйкестігі 
қамтамасыз етілетін мемлекеттік ветерина-
риялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілерінің жай-күйі [2].

Енді ветеринарияның негізгі проблемалары-
на келсек, олар:

1) ветеринария саласындағы заңнамалық 
базаның жетілдірілмегендігі (ветеринариялық 
құжаттарды беру кезіндегі әкімшілік кедергілер 
(ветеринариялық анықтамаларды беруді тек 
ауылдық округтің ветеринар дәрігері жүзеге 
асырған және ауданның тиісті аумағында жарам-
ды болған), ветеринариялық құжат бланкісінің 
құнын банкте төлеу қажеттілігі, бұл әбігерге 
салады және қосымша шығындарды тудыра-
ды, ветеринария заңнамасын бұзғаны үшін 
жауаптылықтың төмендігі);

2) ветеринария жүйесінің институционалдық 
жетілдірілмегендігі (ұтымсыз кадрлық бөлініс, 
ветеринар мамандардың басым көпшілігі 
прак тикалық қызметке қарағанда «кеңселік» 
жұмыспен көп айналысады, кадрлармен қамта-
масыз етілмеу және ветеринар мамандар білік-
тілігінің жеткіліксіздігі);

3) ветеринариялық іс-шараларды жүргізудің 
төмен сапасы (өнімнің қадағалануын қамтамасыз 
ететін және эпизоотиялық қадағалауды жүзеге 
асыратын ақпараттық жүйелер жоқ, ветери-
нариялық ұйымдар лайықты түрде барлық 
қажетті жабдықтармен жарақталмаған, вете ри -
нариялық препараттардың, ерекшелік, сезім- 
 талдық, қайталану және жаңартылу көрсет-
кіштері бойынша сынақ нәтижелерін диагности-
кумдардың сапасын бақылайтын жүйе жоқ).

4) жануарларды бірдейлендіруді жүргізу 
рәсімдерінің жетіспеушілігі (орталықсыздан-
дырылған сатып алу, құлақ сырғаларын жоғалту 
пайызының жоғары болуы, жануарлардың 
иелеріне сырғалардың құнын қайтармау, интер - 
нет желісімен қамтамасыз етілмеген ауылдық 
елді мекендердің бірдейлендіру жөніндегі элек-
трондық дерекқорға қол жеткізе алмайтындығы);

5) Халықаралық ұйымдармен әлсіз ықпал-
дасуы.

Ветеринария саласындағы бар проблеманы 
шешу үшін мынадай іс-шаралар жүргізілуде: 

– ХЭБ мақұлдаған ветеринариялық қызметті 
дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясы әзірленді; 

– ветеринариялық жүйе республикалық 
және жергілікті деңгейлерде институционалдық 
нығаюда; ветеринариялық ұйымдарды кезең- 
кезеңмен материалдық-техникалық жарақтан-
дыру жүргізіліп жатыр (өтімділігі жоғары ар-
найы автомашиналар, жануарларды ұстап тұруға 
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арналған жіктер, қандардың сынамаларын 
және патматериалды тасымалдауға арналған 
салқындатқыш чемодандар), инсенираторлар 
(өлекселерді өртейтіндер);

– жануарларды бірдейлендіру рәсімдерін 
жетілдіру бойынша шаралар қабылдануда 
(бір дейлендіруге арналған атрибуттар мен 
бұйымдарға қойылатын талаптарды күшейту, 
мал иелерінің малды бірдейлендірудегі жауап - 
кер шілігін арттыру, құлақ сырғаларын және 
басқа да атрибуттарды сатып алуды орталық-
тандыру, жануарларды бірдейлендіру жөніндегі 
дерекқорды және бағдарламаларды порталдық 
режимге ауыстыру);

– ветеринариялық зертханаларды салу және 
жаңғырту бойынша жұмыс жалғастырылуда. 48 
ветеринариялық зертханалар пайдалануға берілді 
(11 облыстық және 37 аудандық ветеринариялық 
зертханалар). Жылдың аяғына дейін 67 аудандық 
ветеринариялық зертханалардың құрылысын 
аяқтау жоспарланып отыр;

– ЖАО құрылған мемлекеттік ветери на - 
риялық ұйымдардың ролдерін күшейту, сондай- 
ақ ЖАО ветеринариялық бөлімшелерін мемле-
кет тік қызмет мәртебесінде ауылдық округ тер 
деңгейіне төмендету бойынша жұмыс тар жүр-
гізілуде, бұл тәжірибе жинайтын ветеринар  
дәрігерлердің санын арттыруға мүмкіндік береді;

– жануарлардың аса қауіпті аурулары 
және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойын-
ша елдің эпизоотиялық саулығын қамтамасыз 
ету мақсатында ХЭБ-тің ұсынымдары және 
ҒТК ғылыми қорытындыларының негізінде 
жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы 
күрес жүргізу жөніндегі стратегияны әзірлеу бас-
талды. Бірінші кезеңде аусылға және бруцеллез-
ге қарсы күрес жүргізу стратегиясы әзірленген, 
себебі осы аурулар айтарлықтай қауіпті болып 
табылады және экономикалық және әлеуметтік 
залал келтіреді.

Мысалы, 2006-2015 жылдары бруцел-
лез диагнозы қойылған ірі қара малдың 370 
мың басы союға жіберілген болатын, бұл мал 
шаруашылығына кері әсер етті. Бұл ретте, 
бру целлез ауруы анықталған жануарлардың 
диаг нозын растау үшін қайтадан диагностика 
жүргізілген жоқ. Мал шаруашылығының бруцел-
лезден болған осындай айтарлықтай шығынын 
ескере отырып бірқатар шаралар қабылданды: 
иммуноферменттік талдаудың орнына зерт-
теулер үшін бруцеллезді диагностикалаудың 
арзандау, бірақ сенімді классикалық әдістерін 
пайдалану енгізілді, иммуноферменттік талдау 
диагностикасын жасамау бруцеллезге қарсы 

вакцинациялауды жүргізуге рұқсат беруге 
мүмкіндік берді, диагнозды міндетті түрде рас-
тау енгізілді.  

Ауылдық жерлерге ветеринарлық мамандар-
ды тарту және мемлекет тарапынан беретін көмек 
арқылы олардың тұрақтауын қамтамасыз ету 
мәселелері толық шешілуі тиіс. Осы бағыттағы 
жасалып жатқан жұмыстар мемлекеттік жүйеде 
жүрген ветеринар мамандарды ғана қамтиды. 
Ал ветеринарлық іс-шаралар жүргізетін маман-
дар тыс қалуда. Бір сөзбен айтқанда, ветерина-
рия саласының кадрлық сұрақтары әлі шешімін 
тапқан жоқ. Қазіргі таңда ауыл-аймақтардың 
үштен бір бөлігінде ветеринар мамандар жоқ. 
Мұндай жағдаймен елдегі эпизоотикалық 
жетістіктер мен мал шаруашылығының да-
муы туралы айту орынсыз. Ауылдық жерлерде 
бірде бір ветеринар маманы болмағаннан кейін 
қосымша мемлекеттік бақылау құрылымдарын 
құру тиімсіз.

Ветеринарлық ғылымның дамуына көп 
назар аударуымыз керек. Және де препарат-
тарды, вакциналарды, диагностикалық штам-
дарды өзімізден өндіріліп жатқан отандық 
кәсіпкерлерге қолдау жасауымыз қажет.

Мал шаруашылығын дамыту мақсатында 
эпизоотиялық ғылыми-негізделген болжам-
дар, инфекциялық және инвазиялық аурулар-
ды емдеу ге арналған диагностикалық және 
вакциналық препараттарды жасау үшін кешенді 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуіміз керек.

Сонымен қоса отандастарымыздың арасында 
ветеринарлық сауаттылықты арттыру үшін үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізу қажет. Өкінішке 
орай, бүгінгі таңда мұндай жұмыстардың 
мүлдем жүргізілмей отырғандығын мойын-
дауымыз керек. Осы олқылықтың салдары-
нан жалпы халық арасында ветеринарлық-
сани тарлық қауіпсіздік қағидаларын білмеу, 
сақтамау орын алуда. Осының салдарынан кей 
кездері аурулардың кең тарауына әкеліп соғуда. 
Еңбегімді қорытындыласам, ветеринарлық 
санитарлық қауіпсіздікті сақтау мақсатында тек 
қана егу шаралары аздық етеді. Толық кешенді 
жұмыс жүргізу керек.   

Ауыл шаруашылығы министрлігі 2013-2020 
жылдарға агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
салалық бағдарламасы жобасында ветеринарлық 
қауіпсіздік жүйесін дамытуға баса назар 
аударылған. Сонымен қатар, Қазақстанның 
алдағы уақытта БСҰ-ға кіруі ауылшаруашылық 
тауар өндірушілерінен тамақ қауіпсіздігінің 
халықаралық стандарттарға сәйкес сапалы және 
қауіпсіз өнімдерді жеткізуді талап етеді.



ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы. №4 (80). 2016192

Қазақстан Республикасының ветеринариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Ветеринариялық заңнаманы жетілдіру про-
цесінде және құқық қолдану қызметі барысында 
Конституцияның үстемдік принциптерін және 
төменгі деңгейдегі актілердің жоғары деңгейдегі 
актілердің нормаларына сәйкестігін бұлжытпай 
сақтау қажет.

Елдегі заңдылық режимін және құқықтық 
жүйенің тұрақтылығын да, сонымен қоса қолда-
ныстағы Конституция шеңберінде ұлттық 
құқықтың қарышты дамуын да қамтамасыз 
ететін жүйелі шаралар қажет. 

Еліміздегі ветеринариялық заңнама ұлттық 
құқықтық жүйенің негізі конституциялық құқық 
болып табылады. Оның қарыштап дамуы 2007 
жылғы конституциялық реформа нәтижесінде 
елеулі түрде жаңарған Қазақстанның қолда-
ныстағы Конституцияның принциптері мен нор-
маларына сүйенеді.

Конституцияның принциптері мен нор-
маларын, ең алдымен, мемлекеттік билік ор-
гандары мен оның лауазымды адамдарының 
ветеринариялық қызметінде толыққанды іске 
асыру, бұл ретте Конституцияны тікелей қолда-
ну мен қатар ағымдағы заңнама және құқық 
қолдану арқылы оның әлеуетін қамтамасыз ету 
маңызды міндет болып табылады.

Біздің мемлекетіміздің Конституциясында 
бекітілген Республика қызметінің түбегейлі 
принциптерін (бұл: қоғамдық келісім мен са-
яси тұрақтылық, барша халықтың игілігі үшін 
экономикалық даму, қазақстандық патрио-
тизм, мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды 
мәселелерін демократиялық әдістермен шешу) 
сақтау мен іске асыру елдегі ветеринариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.
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Бородина А.А.

Вопросы редактирования  
законодательства в сфере  

использования и охраны  
подземных вод в рамках  

перехода Казахстана  
к «зеленой экономике»

Целью работы является сличение действующего и утратившего 
силу законодательства, регулирующего вопросы использования 
и охраны подземных вод. Сличение должно быть направлено на 
выявление редакций (изменений) в законодательстве, обусловленных 
повышением эффективности охраны и использования подземных вод 
с учетом перехода Казахстана к «зеленой экономике». Методологию 
работы составили диалектический метод, сравнительный, моно-
графический методы исследования. Результатом явился вывод о 
том, что законодательство постепенно меняется в лучшую сторо-
ну, правовые нормы охраны и использования подземных вод 
совершенствуются. Также проводятся иные мероприятия по повы-
шению эффективности использования подземных вод, включающие 
в себя закрепление государственных органов, отвечающих за 
проведение поисково-разведовательных работ.

Областью применения результатов, полученных автором статьи, 
является дальнейшее совершенствование законодательства, регу-
лирующего вопросы охраны и использования подземных вод.

Ключевые слова: правовое регулирование подземных вод, 
зеленая экономика, водное право, право недропользования, водные 
ресурсы, охрана и использование подземных вод.

Borodina A.A.

Legislation editing in the use and 
protection of groundwater in 

the framework of Kazakhstan’s 
transition to «green economy»

The aim of this work is comparison of the current and lapsed legisla-
tion that is governing the use and protection of groundwater. Comparison 
should be directed at identifying revisions (changes) in the legislation due 
to an increase in the effectiveness of the protection and use of ground-
water considering Kazakhstan’s transition to «green economy». The meth-
odology of the work amounted to the dialectical method, comparative, 
monographic and research methods. The results of the work is concluded, 
that the legislation is gradually changing for the better, the rule of law and 
protection of groundwater use are improved. In addition, other activities 
are conducted with the goal to improve the efficient use of groundwater, 
including consolidation of the public authorities responsible for search and 
scouting work.

The field of application of the results obtained by the author is a further 
improvement of the legislation on protection and use of groundwater.

Key words: legal regulation of groundwater, green economy, water 
law, the right of subsoil use, water resources, the protection and use of 
groundwater. 
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Жасыл экономикаға көшу 
жағдайындағы Қазақстан 

Республикасында жер 
асты суларын пайдалану 

және қорғаудың құқықтық 
мәселелері

Жұмыстың мақсаты жер асты суларын пайдалану және қорғау 
мәселелерін реттеуші әрекеттегі және күшін жоғалтқан заңнамаларды 
салыстыру болып табылады. Салыстыру жасыл экономикаға көшу 
жағдайындағы Қазақстан Республикасында жер асты суларын 
пайдалану және қорғаудың тиімділігін арттыруға бағытталған 
өзгерістер енгізу болып табылады. Жұмыстың әдістемелік негізі 
диалектикалық әдіс, салыстырмалы және монографиялық әдіс 
түрлері қолданылған. Жұмыс қорытындысы заңнаманың жақсы жаққа 
қарай өзгеруі, жер асты суларын пайдалану мен қорғаудың құқықтық 
нормаларының жетілдірілуі болып табылады. Сонымен қатар барлау 
және іздеу жұмыстарына жауапты мемлекеттік органдардан құралған 
жер асты суларын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында шаралар 
жүргізілуде. 

Мақала авторының қорытындыларының қолданылу аясы жер 
асты суларын пайдалану және қорғау мәселелерін реттеуші заңна-
маны ары қарай жетілдіру болып табылады.

Түйін сөздер: жер асты суларын құқықтық реттеу, жасыл эконо-
мика, су құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы, су ресурстары, 
жер асты суларын пайдалану және қорғау.



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      195

УДК 349.6 Бородина А.А.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Республика Казахстан, г. Алматы  
E-mail: b_kalymbek@mail.ru

«Зеленая» экономика представляет собой экономическую 
систему в государстве, которая направлена на сохранение об-
щественного благополучия, достигаемого за счет эффективно-
го использования природных ресурсов, а также обеспечения 
возвращения продуктов конечного пользования в производ-
ственный цикл. Концепция Республики Казахстан по переходу 
к зеленой экономике включает в себя семь ключевых направ-
лений, одним из которых является пятое направление – «со-
вершенствование системы управления водными ресурсами». 
В рамках данного направления подразумевается разработка и 
проведение мероприятий по сохранению и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов страны.

Вода является ключевым природным компонентом обеспе-
чения существования человечества и целостности экосистем. 
В связи с этим, рациональное использование водных ресурсов 
в Республике Казахстан остается проблемой, приобретающей 
огромные масштабы. К 2020 годам могут возникнуть реальные 
угрозы для развития экономики, экологической устойчивости и 
обеспечения питьевой водой население страны.

В Казахстане имеются все предпосылки для перехода к ин-
тегрированному управлению водными ресурсами, но прежде 
необходимо выполнить большой комплекс институциональ-
ных, законодательных и информационных мер для обеспечения 
развития процесса.

Согласно статьи 6 Водного Кодекса Республики Казахстан, 
водные ресурсы Республики Казахстан представляют собой за-
пасы поверхностных и подземных вод, сосредоточенных в во-
дных объектах, которые используются или могут быть исполь-
зованы. В рамках данной статьи внимание будет сосредоточено 
на подземных водах [1].

Нормативно-правовое регулирование использования и ох-
раны подземных вод осуществляется следующими двумя ос-
новными нормативно-правовыми актами:

– Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 
года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.10.2015 г.);

– Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года №291-
IV «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 22.01.2016 г.).

ВОПРОСЫ  
РЕДАКТИРОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ

 ВОД В РАМКАХ  
ПЕРЕХОДА  

КАЗАХСТАНА  
К «ЗЕЛЕНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ»
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Согласно статьи 13 Водного Кодекса Респу-
блики Казахстан, к подземным водным объек-
там относятся:

1) водоносные зоны, горизонты и комплексы 
горных пород; 

2) бассейн подземных вод; 
3) месторождения и участки подземных вод; 
4) естественный выход подземных вод на 

суше или под водой; 
5) обводненные участки недр [1].
Подпункт 11 статьи 1 Закона РК «О недрах 

и недропользовании» дает следующее определе-
ние подземным водам: подземные воды – сосре-
доточения вод, находящихся в недрах и исполь-
зуемых в соответствии с настоящим Законом и 
водным законодательством Республики Казах-
стан [2].

Как видно, правовое регулирование охраны 
и использования подземных вод усложнено тем, 
что подземные воды подчинены одновременно 
двум отраслям права – горному и водному. 

Концепция по переходу Республики Казах-
стан к «зеленой экономике» должна быть реали-
зована в три этапа, первым из которых является 
этап 2013–2020 гг.: «оптимизация использова-
ния ресурсов и повышение эффективности при-
родоохранной деятельности» [3].

Применяя данную Концепцию к подземным 
водам как важному и стратегическому виду при-
родных ресурсов, необходимо в период с 2013 
по 2020 года реализовать мероприятия в следу-
ющих направлениях:

– повышение эффективности использова-
ния подземных вод;

– повышение эффективности природоох-
ранной деятельности в области охраны подзем-
ных вод.

Направление 1. Повышение эффективности 
использования подземных вод.

В сфере повышения эффективности ис-
пользования подземных вод в 2014 году Коми-
тетом геологии и недропользования были про-
должены региональные гидрогеологические 
исследования, поисково-разведочные работы 
на подземные воды, которые представляют 
собой гидрогеологическую съемку масштаба 
1:200  000, нацеленную на выявление перспек-
тивных участков для поисков новых месторож-
дений питьевых вод с целью хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, участков проявлений 
минеральных подземных вод, участков загряз-
нения. Итогом этих гидрогеологических иссле-
дований должна стать гидрогеологическая кар-
та нового поколения.

В 2014 г. начаты поисково-разведочные ра-
боты для 744 сел и переоценки запасов 40 место-
рождений. 

В 2015 году в соответствии с Законом РК от 
29.09.2014 года № 239-V к функциям местных 
исполнительных органов отнесены работы по 
организации и проведению поисково-разведоч-
ных работ на подземные воды для населенных 
пунктов, ранее находившееся на исполнении Ко-
митета геологии и недропользования.

В 2015 году продолжены работы гидрогеоло-
гическому доизучению с инженерно-геологиче-
скими исследованиями масштаба 1:200000 по 10 
проектам на площади 49,444 тыс. кв. км, а также 
начаты работы по 5 новым проектам на площади 
27,846 тыс. кв. км. 

Местными исполнительными органами про-
должены поисково-разведочные работ для 744 
сел и переоценка запасов 40 месторождений, а 
также начаты работы по новым проектам: пере-
оценка запасов 35 месторождений и поисково-
разведочные работы для 480 сел [4].

В период с 2013 по 2015 года системати-
ческие режимные наблюдения по изучению 
режима и баланса, состояния и рационального 
использования подземных вод велись на го-
сударственной сети наблюдений по всем ад-
министративным областям. Вся информация 
находится в Центральном банке информации 
Республики Казахстан о недрах и недропользо-
вании.

В декабре 2015 года Министерством по инве-
стициям и развитию были внесены предложения 
по созданию карты подземных вод Казахстана в 
Правительство Республики Казахстан.

Таким образом, работы по данному направ-
лению ведутся, в том числе законодательно 
меняется структура органов, ответственных за 
проведение поисково-разведочных работ, при-
нимаются предложения по повышению эффек-
тивности использования подземных вод мини-
стерствами: МИР РК, МНЭ РК, МЭ РК.

Направление 2. Повышение эффективности 
природоохранной деятельности в области охра-
ны подземных вод.

За этот период были произведены следую-
щие изменения в сфере законодательства, ре-
гулирующего вопросы использования и охраны 
подземных вод:

– внесены изменения в: Водный кодекс Ре-
спублики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-
II (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.10.2015 г.) и Закон Республики Казахстан 
от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и не-
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дропользовании» (с изменениями и дополнения-
ми по состоянию на 22.01.2016 г.);

– в Водный Кодекс изменения внесены раз-
личными нормативно-правовыми актами, в том 
числе: Законом Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам разрешительной системы» № 203-V 
(с  изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.12.2014 г.), Законом Республики Казахстан 
от 15 июня 2015 года № 322-V «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам 
водоснабжения и водоотведения, кредитования 
и субсидирования жилищно-коммунального хо-
зяйства»;

– принято Положение о Межведомственной 
комиссии по вопросам осуществления приори-
тетного права государства в отношении подзем-
ных вод, лечебных грязей и твердых полезных 
ископаемых, имеющих стратегическое значе-

ние, за исключением урана и угля, приказом ис-
полняющего обязанности Министра по инвес-
тициям и развитию Республики Казахстан от 16 
октября 2015 года № 992;

– разработан и утвержден Министерством 
по инвестициям и развитию Республики Ка-
захстан Стандарт государственной услуги «За-
ключение, регистрация и хранение контрактов 
на недропользование, на разведку, добычу или 
совмещенную разведку и добычу на подземные 
воды, лечебные грязи и твердые полезные иско-
паемые», приказом Министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 
2015 года № 521.

Рассмотрим некоторые изменения в законах 
РК, регулирующие вопросы охраны и использо-
вания подземных вод.

В таблице 1 представлены изменения, вне-
сенные за период 2013-2015 годы в Закон Респу-
блики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV 
«О недрах и недропользовании».

Таблица 1 – Изменения, внесенные за период 2013-2015 годы в Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV 
«О недрах и недропользовании» в сфере регулирования охраны и использования подземных вод»

Статья, 
пункт, 

подпункт

Новая редакция Старая редакция

1 2 3
Ст.77, п.7, 

ппт.1
1) недропользователей, осуществляющих операции по 
разведке или добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, подзменых вод и лечебных грязей

1) недропользователей, осуществляющих операции 
по разведке или добыче общераспространенных 
полезных ископаемых;
(редакция Закона РК от 29.12.14 г. № 271-V.)

Ст.27
ппт 11

Местные исполнительные органы области, города 
республиканского значения, столицы:
11) организуют проведение экспертизы проектных 
документов по общераспространенным полезным 
ископаемым, на строительство и (или) эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных с разведкой 
или добычей, на подземные воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населенных пунктов, 
за исключением экспертизы проектно-сметной 
документации на проведение работ по государственному 
геологическому изучению недр

Местные исполнительные органы области, города 
республиканского значения, столицы:
11) организуют проведение экспертизы проектных 
документов по общераспространенным полезным 
ископаемым и на строительство и (или) эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных с разведкой 
или добычей, за исключением экспертизы проектно-
сметной документации на проведение работ по 
государственному геологическому изучению недр;
(редакция Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V)

Ст.35, п.6 Предоставление недропользователю права на разведку 
или добычу производственно-технических подзем-
ных вод в объемах две тысячи и более кубических 
метров в сутки для их закачки в пласт в соответствии 
с технологической схемой добычи полезного 
ископаемого либо на добычу подземных вод для целей 
водопонижения при эксплуатации горных выработок 
производится путем выдачи уполномоченным органом 
по изучению и использованию недр разрешения в 
порядке, установленном уполномо-ченным органом в 
области государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности

Предоставление недропользователю права на 
разведку или добычу производственно-технических 
подземных вод в объемах две тысячи и более 
кубических метров в сутки для их закачки в 
пласт в соответствии с технологической схемой 
добычи полезного ископаемого либо на добычу 
подземных вод для целей водопонижения при 
эксплуатации горных выработок производится путем 
выдачи уполномоченным органом по изучению 
и использованию недр разрешения в порядке, 
установленном Правительством РК. (редакция Закона 
РК от 29.09.14 г. № 239-V)
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В таблице 2 представлены изменения, вне-
сенные за период 2013-2015 года в Водный ко-

декс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года 
№ 481-II.

Таблица 2 – Изменения, внесенные за период 2013-2015 годы в Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. в сфере регулирования 
охраны и использования подземных вод

Статья, пункт, 
подпункт Добавленная правовая норма

Cт.66, п.9, пп.5 и 6

Пункт 9 с.66 «Специальное водопользование» дополнен подпунктами 5 и 6 в соответствии с 
Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V
5) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям при заборе подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения;
6) согласование условий водопользования с территориальными подразделениями 
уполномоченного органа по изучению и использованию недр

Ст.66, п.10

Для оформления разрешения на специальное водопользование заявитель представляет в 
уполномоченный орган или его региональные органы следующие документы:
6) расчеты по обоснованию объемов водопотребления и водоотведения;
7) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям при заборе поверхностных и (или) подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
8) перечень вторичных водопользователей с заявками на подачу или прием сточных вод

Ст.66, п.10-1

10-1. Региональные органы уполномоченного органа после получения документов для 
получения разрешения на специальное водопользование на использование из части недр 
хозяйственно-питьевых и производственно-технических подзменых вод с лимитами изъятия 
от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки в течение трех рабочих дней 
направляют запрос в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного 
органа по изучению и использованию недр для согласования условий данного 
водопользования.
Территориальные подразделения уполномоченного органа по изучению и использованию недр 
в течение пяти рабочих дней обязаны представить в региональный орган уполномоченного 
органа положительное либо отрицательное заключение

Ст.84, п.1

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивается соблюдением нормативов 
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, установленных 
уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным государственным органом в 
области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению и использованию 
недр, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты (в старой редакции 
последнее словосочетание было «промышленной безопасности».

Как видно, в действующее законодательство 
вносятся изменения, повышающие эффектив-
ность природоохранных мер в сфере подземных 
вод.

Подземные воды представляют равную цен-
ность как в сохранении природы, так и в хозяй-
ственной жизни человека. Являясь объектом 
правового регулирования нескольких отраслей 
природоресурсного права, подземные воды под-
чинены принципу рационального использования 
и охраны природных ресурсов как одному свя-
зующему элементу отраслей природоресурсного 
права. 

За период 2013-2015 годов наблюдается де-
тализация норм о рациональном использовании 
и об охране подземных вод в нескольких отрас-

лях права. Тем не менее в настоящее время со-
храняется полемика о правовом регулировании 
подземных вод ввиду сложности дифференциа-
ции отраслей природоресурсного права в отно-
шении подземных вод.

Действующее законодательство Казахста-
на в отношении подземных вод в значительной 
мере затрудняет практическое использование 
его норм, так как в нем четко просматривается 
тавтология норм, единственным различием яв-
ляется разница в государственных органах, вы-
дающих разрешение для добычи подземных вод 
в определенных случаях. 

Несмотря на то, что подземные воды вхо-
дят в водный баланс страны, отношения, воз-
никающие в области геологического изучения, 
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разведки и комплексного освоения недр, охра-
ны подземных вод и подземных сооружений от 
вредного воздействия вод, подчиняются режиму 
недр и регулируются соответствующим законо-
дательством Республики Казахстан в области 
недр и недропользования, о гражданской защи-
те, за исключением специального водопользова-
ния, регулируемого Водным Кодексом.

Также определенную проблему представ-
ляет то, что вопросы охраны и рационально-
го использования подземных вод курируются 
нес колькими государственными органами, на-
ходящимися в разных государственных струк-
турах: Комитет по водным ресурсам, Управле-
ние мониторинга и контроля за комплексным и 
рациональным использованием недр, а также 
местные исполнительные органы, уполномо-
ченные органы в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и упол-

номоченным органом в области гражданской 
защиты. Функции и обязанности перечислен-
ных выше государственных органов и департа-
ментов весьма обширны и значительны. Но на 
сегодняшний день многие из них выполняются 
неэффективно или не соблюдаются в принци-
пе. Существует проблема ведомственной раз-
общенности. То есть недостаток современной 
системы недропользования при добыче подзем-
ных вод – наличие множества субъектов права 
пользования подземными водами, интересы ко-
торых могут не совпадать, а подчас и противо-
речить друг другу. В регулировании вопросов 
изучения, охраны и использования водных ре-
сурсов в Республике Казахстан принимает уча-
стие ряд органов, среди которых не определено 
головное, координирующее все вопросы, воз-
никающие при формировании законодатель-
ства по использованию подземных вод. 
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Понятие, сущность и виды  
миграционной преступности

В статье предпринята попытка выработки категориально-
понятийного аппарата миграционной преступности, сопутствующей 
процессам миграции, выделения определенной совокупности 
признаков и попытка представить миграционную преступность в 
виде дефиниции. Миграционная преступность выступает в качестве 
специфической подсистемы преступности в целом, тесно связанной 
с ней. Вектор направленности миграционной преступности придают 
мигранты. Миграционная преступность существует как определенная 
целостность, состоящая из отдельных элементов, выделенных на 
основе единого критерия – характеристики поведения субъек та 
преступления, связанного с нарушением миграционного законо-
дательства или с миграционными процессами.

Ключевые слова: миграционная преступность, криминальная 
миграция, преступность, связанная с миграцией, преступность 
мигрантов, преступность иностранцев. 

Dzhansarayeva R.Y.

The concept, nature and types of 
crime Migration

The article attempts to generate categorical and conceptual apparatus 
of migration crime, accompanying the migration process, the allocation of 
a certain set of attributes and an attempt to present a migration crime in the 
form of a definition. Migration crime acts as a specific subsystem of crime 
in general, are closely related. Vector directional migration of crime give 
migrants. Migration crime exists as a certain integrity, consisting of sepa-
rate elements, allocated on the basis of a single criterion – the characteris-
tics of the behavior of the subject of the crime of violation of immigration 
legislation or migration.

Key words: migration crime, criminal migration, crime associated with 
migration, crime migrants, criminality of foreigners.

Джансараева Р.Е.

Көші-қон қылмыстылығының 
түсінігі, мәні және түрлері

Мақалада көші-қон үдерістеріне жәрдемдесетін көші-қон 
қылмыстылығының санаттық-ұғымдық аппаратын жасауға, нақты 
белгілердің жиынтығын бөліп шығаруға, көші-қон қылмыстылығын 
ғылыми дефиниция ретінде қарастыруға талпыныс жасалған. 
Көші-қон қылмыстылығы қылмыстылық жүйесінің, онымен тығыз 
байланысты бір бөлігі болып табылады. Көші-қон қылмыстылығының 
бағытталу векторын мигранттар құрайды. Көші-қон қылмыстылығы 
көші-қон үдерістерімен немесе көші-қон заңнамасын бұзумен 
байланысты қылмыстың субъектісінің мінез-құлқының сипаттамасы 
негізінде бөлініп шығарылған элементтерден тұратын белгілі бір 
тұтастық ретінде қарастырылады.

Түйін сөздер: көші-қон қылмыстылығы, криминалды көші-қон, 
көші-қонмен байланысты қылмыстылық, мигранттар қылмыстылығы, 
шетелдіктер қылмыстылығы.
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В теории нет единства подходов к определению понятия и 
сущности миграционной преступности. 

П.А. Насуров определяет миграционную преступность 
как «преступные деяния, совершаемые мигрантами (группой 
мигрантов или этнической группой) на территории стран-
реципиентов или на межгосударственном (транснациональном) 
уровне, а также совершенные в отношении мигрантов (закон-
ных и незаконных) общественно опасные деяния на территории 
принимающих государств или стран транзита» [1, c. 17]. 

Автором выделены следующие характерные признаки ми-
грационной преступности: 

– транснациональность (межгосударственный уровень);
– территориальность (на территории страны реципиента, 

пребывания, транзита);
– специфичность субъектов преступной деятельности (ми-

гранты, группы мигрантов, этнические группы);
– рассмотрение мигрантов в качестве как субъектов пре-

ступлений, так и жертв преступлений (совершение преступле-
ний как мигрантами, так и в отношении мигрантов).

Признаки, выделенные автором, определяют отдельные 
аспекты миграционной преступности. Важными для характери-
стики миграционной преступности с позиции осознания крими-
ногенного влияния миграции, на наш взгляд, являются призна-
ки, характеризующие совершение преступлений на территории 
страны-реципиента, пребывания и транзита лицом с особым 
статусом мигранта (иммигранта) или в отношении такого лица. 

В научной литературе встречаются и другие признаки, опре-
деляющие миграционную преступность. В частности, Э.Б.  Ма-
гомедов выделяет такие признаки, как: 

– склонность к перманентному (непрерывному) росту;
– латентность;
– рост опасных и особо опасных преступлений;
– высокая доля преступлений, сопряженных с незаконным 

пересечением государственной границы [2, с. 5]. 
В числе выделенных признаков важным представляется 

уровень латентности миграционной преступности, через кото-
рый проявляются другие указанные признаки.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ 
И ВИДЫ  

МИГРАЦИОННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ
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А.Н. Шкилев определяет миграционную пре-
ступность как «социальное исторически измен-
чивое, общественно опасное, относительно мас-
совое явление, представляющее собой систему 
преступлений, совершенных на данной террито-
рии за определенный период мигрантами, объ-
единенными на территории России общностью 
криминальной сферы и интересов» [3, с. 13].

Для понимания явления «миграционная 
преступность» автор выделяет следующие при-
знаки:

– миграционная преступность может иметь 
место в различных сферах жизнедеятельности 
общества;

– преступления совершаются по экономиче-
ским, политическим и другим мотивам;

– субъектами преступной деятельности яв-
ляются мигранты;

– мигранты выступают связующим звеном 
между преступными структурами страны исхода 
и страны пребывания, а также организованными 
преступными группами этнических диаспор.

И.Е. Нежибецкая, определяя миграционную 
преступность, выделила два критерия определе-
ния преступника-мигранта: место совершения 
преступления и место постоянного жительства, 
когда при их несовпадении преступника мож-
но считать мигрантом (криминальный мигрант, 
приезжий преступник, преступник-гастролер) 
[4, с.13]. 

Привлекательным является предложенный 
автором точный критерий отнесения лица, со-
вершившего преступление к категории мигран-
тов.

О.О. Громова в рамках миграционной пре-
ступности особо выделяет такой ее «самосто-
ятельный и значительный сегмент, который 
связан с криминальными формами обеспечения 
миграционных потоков», фактически подразу-
мевая реализацию деятельности по незаконному 
перемещению через государственную границу 
нелегальных мигрантов, которая опосредованно 
связана с преступностью мигрантов [5, с. 15-16]. 

Представляя миграционную преступность 
как «полиобъективное общественно опасное де-
яние, субъектом которого выступает мигрант», 
Э.Х. Кахбулаева считает, что «это обществен-
но опасное, относительно массовое социально-
правовое явление, состоящее из совокупности 
преступлений, совершаемых мигрантами в сфе-
рах обеспечения безопасности жизни граждан, 
экономики, общественной безопасности и об-
щественного порядка, государственной власти, 
мира и безопасности человечества» [6, с. 48-51]. 

В.В. Собольников, рассматривая миграцион-
ную преступность в контексте угрозы кримино-
логической безопасности государства [7, с. 130], 
предлагает использовать такой подход и при 
определении понятия «миграционная преступ-
ность» [8, с. 12-13]. 

Автор выделяет следующие криминологиче-
ски значимые признаки:

– миграционная преступность является 
угрозой криминологической безопасности лич-
ности, общества и государства;

– субъектом преступлений могут выступать 
мигранты и их корпоративные объединения, у 
которых место совершения преступления не со-
впадает с постоянным местом жительства;

– криминальная деятельность мигрантов 
должна преследовать цель, сформировавшую-
ся на основе, с одной стороны, особого этно-
социального интереса, ценностей и ценност-
ных ориентаций, стремления обеспечить захват 
материальных и других благ и т.д., а с другой 
– подготовить необходимые условия, при кото-
рых в процессе перемещения будет обеспечена 
сохранность сложившихся факторов, позволя-
ющих им функционировать в различных кри-
минальных сферах деятельности, по причине 
наличия у субъектов корыстно-экономической, 
собственнической мотивации;

– виртуальная сущность миграционной пре-
ступности носит имманентный характер, тем 
самым, способствуя ее высоколатентности [7, 
с. 131-132]. На основе изложенного, В.В. Со-
больников предлагает следующее определение 
миграционной преступности: «вид общественно 
опасного противоправного поведения, соверша-
емых в сфере экономики мигрантами и их кор-
поративными объединениями, имеющих в своей 
основе корыстно-экономическую, собственни-
ческую мотивацию и нарушающих криминоло-
гическую безопасность страны» [7, с. 131-132]. 

Общественную опасность миграционной 
преступности автор рассматривает в реализо-
ванном и потенциальном аспектах. Существу-
ющее состояние миграционной преступности и 
способность порождать крайне негативные по-
следствия являются реализованным аспектом. 
Потенциальный аспект просматривается авто-
ром как «перспектива результата дальнейшей 
глобализации миграционной преступности, ко-
торая закономерно приведет ее к большей кри-
минализации и транснационализации, детерми-
нируя целый ряд новых возможно неизвестных 
ранее видов и сфер преступного промысла ми-
грантов» [7, с. 131-132]. 
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Также В.В. Собольников предлагает пони-
мать миграционную преступность в криминоло-
гическом смысле как «целостное криминальное 
явление, представляющее собой совокупность 
противоправных, общественно-опасных, ко-
рыстных и причиняющих существенный вред 
посягательств в различных сферах жизнедея-
тельности личности, общества и государства со 
стороны лиц, основным занятием которых явля-
ется перемещение через границу тех или иных 
территорий со сменой навсегда или на время по-
стоянного места жительства либо с регулярным 
возвращением к нему» [9, с. 63-64].

Выработка категориально-понятийного 
аппарата миграционной преступности, сопут-
ствующей процессам миграции, выделение 
определенной совокупности признаков и по-
пытка представить миграционную преступ-
ность в виде дефиниции являются сегодня од-
ной из приоритетных задач. Следует отметить, 
что в юридической литературе одновременно с 
понятием «миграционная преступность» при-
меняются такие трактовки, как «криминальная 
миграция», «преступность, связанная с мигра-
цией», «преступность мигрантов», «преступ-
ность иностранцев». 

Широко используемые, наряду с «миграци-
онной преступностью», понятия «криминальная 
миграция», «преступность, связанная с миграци-
ей», «преступность мигрантов», «преступность 
иностранцев» имеют общее семантическое про-
исхождение, отражающее специфическую раз-
новидность преступности, источником которой 
являются собственно миграционные процессы. 
Мы разделяем точку зрения о существовании 
смысловых различий между этими понятиями. 
Для выяснения смыслового соотношения ука-
занных терминов, из всего многообразия со-
ответствующих определений были выделены 
общие для этих понятий признаки, содержание 
которых, так или иначе, сводилось к характери-
стике преступности относительно источника ее 
происхождения (в нашем случае это «иностран-
ная миграция»). 

Если миграционную преступность рас-
сматривать как одну из категорий родового 
понятия «преступность», т. е. совокупность 
преступлений, объединяемых в виду специфики 
их субъектов, тогда этот вид преступности мож-
но определить как преступления, совершаемые 
мигрантами на определенной территории в опре-
деленный период времени. Но подобное толко-
вание понятия «миграционная преступность», с 
одной стороны, значительно сужает суть как са-

мого явления, так и решаемой проблемы, с дру-
гой – приводит к их оценке как синонимов.

В виду семантических особенностей тер-
мин «миграционная преступность» соответ-
ствует преступлениям, непосредственно свя-
занным с миграцией населения в собственном 
смысле, то есть с процессом перемещения лю-
дей через государственные границы, что соот-
ветствует современному миграционному зако-
нодательству.

Термин «криминальная миграция» обу-
слав ливает разновидность миграционных 
перемещений, имеющих добровольный харак-
тер, осуществляемых как легально, так и не-
легально, мотивация которых определяется 
криминальными целями. Так, С.Е. Метелев рас-
сматривает криминальную миграцию как «со-
циальное, относительно массовое, общественно 
опасное явление, проявляющееся в территори-
альном перемещении лиц в целях совершения 
преступлений, а также перемещения криминаль-
ных технологий, что в определенной мере боль-
ше раскрывает термин «преступник-гастролер» 
[10, с. 8]. 

По мнению автора, криминальная миграция 
«включает в содержание своей деятельности те 
явления, которые связаны с целеустремленной 
преступной деятельностью. Преступник осозна-
ет, что перемещается в пространстве, нарушая 
уголовно-правовые нормы, либо с намерением 
их нарушить в обозримом будущем. Собственно 
говоря, сам характер проявляется в территори-
альном перемещении лиц в целях совершения 
преступлений, а также перемещении криминаль-
ных технологий» [11, с. 5]. 

По мнению специалистов, смысл понятия 
«криминальная миграция» подразумевает непо-
средственную взаимосвязь между миграцией и 
реализацией мигрантами своих криминальных 
целей. Криминальная миграция создает условия 
для совершения преступлений. Мигранты, яв-
ляясь субъектами иных общеуголовных престу-
плений, могут совершать преступные деяния, не 
имеющие отношения к незаконной миграции. 
В самом общем виде криминальную миграцию 
можно определить как миграцию с целью со-
вершения преступлений. Именно субъективный 
фактор, заключающийся в стремлении совер-
шить преступление или осуществлять преступ-
ную деятельность, определяет характер крими-
нальной миграции, а сам криминальный мигрант 
рассматривается как лицо, совершающее или со-
вершившее миграционное перемещение с целью 
совершения преступления.
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Мотивация криминальной миграции, как 
справедливо отметил С.Е. Метелев, ограничи-
вается потребностями овладения криминальным 
пространством, расширения сфер криминально-
го бизнеса, обеспечения собственной безнака-
занности за преступную деятельность и налажи-
вания связей с преступными формированиями. 
Исходя из изложенного, следует, что крими-
нальная миграция является частью (негативной) 
миграционных процессов, а преступления, со-
вершаемые мигрантами, – частью (подгруппой) 
миграционной преступности.

Смешение смысловых различий происходит, 
на наш взгляд, вследствие того, что, как прави-
ло, рассматривая понятие «криминальная мигра-
ция», внимание сосредотачивается на том, что 
этот феномен часто проявляется через те уго-
ловные правонарушения, посредством которых 
собственно и осуществляется незаконная мигра-
ция (статьи 392, 393, 394 УК РК – миграционные 
преступления в узком смысле), а также уголов-
ные правонарушения, обеспечивающие процесс 
незаконной миграции и сопутствующие неза-
конной миграции (статьи 369, 383, 384, 385, 395 
УК РК – преступления, связанные с миграцией). 
Последняя группа преступлений при определен-
ных условиях подлежит дополнительной квали-
фикации и образует совокупность с миграцион-
ными преступлениями первой группы (в узком 
смысле). Деяния непосредственно не входят в 
сферу незаконной миграции, однако способству-
ют незаконному пересечению Государственной 
границы РК иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, их нахождению на террито-
рии РК и транзиту через нее. Они, в сущности, 
позволяют легализовать пребывание иностран-
ного гражданина или лица без гражданства на 
территории РК, т. е. сопутствуют преступлениям 
в сфере незаконной миграции. 

Процесс незаконной миграции зачастую 
обеспечивается и сопровождается коррупцион-
ными правонарушениями, которые при опреде-
ленных условиях тоже могут быть включены 
в структуру миграционной преступности. На 
первый взгляд эти деяния не имеют непосред-
ственной взаимосвязи с незаконной миграци-
ей. Вместе с тем, при определенных обстоя-
тельствах так же могут обеспечивать процесс 
незаконной миграции либо создавать для нее 
условия, опосредованно способствующие неза-
конной миграции.

Необходимо также различать общее понятие 
«миграционная преступность» от частных про-
явлений – «преступность мигрантов» и «пре-

ступность иностранцев». Так, М.В. Королева 
выделяет преступность мигрантов «на основа-
нии такой характеристики субъекта преступле-
ния, как его перемещение через границы тех или 
иных территорий со сменой навсегда или на вре-
мя постоянного места жительства, либо с регу-
лярным возвращением к нему» [12, с. 799].

 Рассматривая преступность мигрантов (ино-
странцев), мы вправе говорить о том, что под 
ней подразумеваются все преступления, совер-
шенные мигрантами. Однако, преступления со-
вершаются не только мигрантами, но и в отно-
шении них. Четкое разграничение имеющихся 
понятий позволит более объективно подходить 
к оценке криминального характера миграции.

Преступность как системно-структурное 
явление представляет собой определенную со-
вокупность взаимосвязанных элементов. Ми-
грационная преступность выступает в качестве 
специфической подсистемы преступности в 
целом, тесно связанной с ней, угроза от кото-
рой по мере глобализации мировых и кримина-
лизации общественных отношений будет зна-
чительно усиливаться. Вектор направленности 
миграционной преступности, обеспечивая ей 
сущностную характеристику, придают мигран-
ты. Миграционная преступность существует как 
определенная целостность, состоящая из отдель-
ных элементов, выделенных на основе единого 
критерия – характеристики поведения субъекта 
преступления, связанного с нарушением мигра-
ционного законодательства или с миграционны-
ми процессами.

На основании изложенного, составляющие 
миграционную преступность деяния можно ус-
ловно разделить на следующие подгруппы: 

– преступные деяния мигрантов, соверша-
емые в различных сферах жизнедеятельности 
общества;

– преступные деяния, совершенные в отно-
шении мигрантов;

– преступные деяния, посягающие на уста-
новленный государством порядок миграции 
населения, посредством которых собственно и 
осуществляется незаконная миграция (миграци-
онные преступления в узком смысле); 

– преступления, обеспечивающие или со-
провождающие процесс незаконной миграции 
либо являющиеся способом незаконной мигра-
ции, сами по себе не нарушающие установлен-
ный государством порядок миграции населения, 
но создающие условия для подобных нарушений 
и причиняющие вред иным охраняемым правом 
объектам.
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Анализ сущности миграционной преступно-
сти позволяет выявить в ней наличие устойчи-
вых структурных элементов. В процессе взаимо-
действия просматриваются закономерные связи 
и способности мигрантов приспособиться к сре-
де либо приспособить эту среду в криминальных 
целях или для своего выживания и развития. 
Основными сферами преступной деятельно-
сти мигрантов выступают: безопасность жизни 
граждан, мир и безопасность человечества, эко-
номика, общественная безопасность и обще-
ственный порядок, государственная власть. Зна-
чимой тенденцией миграционной преступности 
является интенсивное усиление ее обществен-
ной опасности. Преступления, совершаемые ми-
грантами, вызывают огромный общественный 
резонанс, провоцируют на разжигание ксенофо-
бии, ненависти по признакам расы, националь-
ности и вероисповедания, а также существенный 
рост экстремизма.

Преступность как постоянно трансформи-
рующееся явление проявляет себя в разные 
временные периоды крайне многообразно и не-
одинаково. В этом плане миграционная преступ-
ность исключением не является. Такая черта 
миграционной преступности, как неопределен-
ность, непредсказуемость, чему способствует 

нерегулярный характер миграции, проявляется 
достаточно четко.

Таким образом, под миграционной пре-
ступностью следует понимать самостоятель-
ное, специфическое общественно опасное, со-
циально-правовое явление, складывающееся 
из совокупности преступлений, совершенных 
на территории Республики Казахстан за опре-
деленный период времени мигрантами, в отно-
шении мигрантов или иными лицами, посягаю-
щими на установленный государством порядок 
миграции населения, а также на иные охраняе-
мые уголовным законом отношения, причине-
ние вреда которым связанно с миграционными 
процессами.

Полагаем, что понятие «миграционная пре-
ступность» в узком смысле представляет собой 
специфичную разновидность преступлений, 
которые посягают на установленный государ-
ством порядок миграции населения; в широком 
смысле – преступления, посягающие на иные ох-
раняемые уголовным законом отношения, при-
чинение вреда которым так или иначе связанно 
с миграционными процессами (легальной, неза-
конной, криминальной миграцией, преступле-
ния мигрантов, преступления, совершенные в 
отношении мигрантов). 
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Некоторые особенности и 
проблемы реформирования 

индивидуального подоходного 
налога в Республике Казахстан

В данной статье рассматривается индивидуальный подоходный 
налог как один из главных источников формирования госу-
дарственного и местного бюджетов. Также в статье описаны порядок 
и особенности обложения налогом доходов физических лиц согласно 
Налоговому Кодексу Республики Казахстан. Рассмотрены основные 
проблемы налогообложения доходов граждан и перспективы 
использования зарубежного опыта в его регулировании, приведены 
предложения по совершенствованию системы индивидуального 
подоходного налогообложения.

Ключевые слова: индивидуальный подоходный налог, 
доходы физического лица, государственный бюджет, всеобщее 
декла ри рование доходов и имущества, прогрессивная шкала 
налогообложения, источник выплаты, налоговая ставка.

Kuanalieva G.A., Bajelova A.B.

Some features and problems of 
reforming of individual income 

tax in the Republic of Kazakhstan

This article discusses the individual income tax as one of the main 
sources of state and local budgets. Also, the article describes the procedure 
and peculiarities of taxation of income of individuals according to the Tax 
Code of the Republic of Kazakhstan. The basic problems of taxation of 
income of citizens and prospects of using foreign experience in regulating 
it, suggestions for improvement of system of the individual income taxa-
tion are given.

Key words: individual income tax, the income of an individual, the 
state budget, the general declaring of income and property, the progressive 
tax scale, source of payment, the tax rate.
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Қазақстан Республикасындағы 
жеке табыс салығының кейбір 

ерекшеліктері мен реформалау 
мәселелері

Берілген мақалада мемлекеттік және жергілікті бюджетті 
қалыптастырудың басты көздерінің бірі ретінде жеке табыс 
салығы қарастырылады. Сонымен қатар, мақалада Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексіне сәйкес жеке тұлғалардың 
табысына салық салудың тәртібі мен ерекшеліктері сипатталған. 
Азаматтардың кірістеріне салық салудың негізгі мәселелері және 
оны реттеудегі шетел тәжірибесін қолданудың мүмкіншілігі 
қарастырылған, жеке табыс салығын салу жүйесін жетілдіру бойынша 
ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: жеке табыс салығы, жеке тұлғалардың табысы, 
мемлекеттік бюджет, табыс пен мүлікті жаппай декларациялау, салық 
салудың үдемелі межелігі, төлем көзі, салық мөлшерлемесі.
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Индивидуальный подоходный налог является одним из 
главных источников формирования госу дарственного и мест-
ного бюджетов Республики Казахстан, который затрагивает 
интересы всех без исключения слоев экономически активного 
населения страны.

Используя индивидуальный подоходный налог, государ-
ство стремится к осуществле нию своих основных социально-
экономических целей, таких как устойчивый экономический 
рост, обеспечение полной занятости трудоспособного населе-
ния, обеспечение определенного минимального уровня дохо-
дов населения, перераспределение дохода богатства.

Подоходный налог с физических лиц сравнительно легче 
контролируется налоговыми органами и от его уплаты сложнее 
уклониться недобросовестным налогоплательщикам, что пред-
ставляет перспективность данного вида налога.

Основные принципы индивидуального подоходного налога: 
– подоходный налог с физических лиц представляет собой 

обязательный денежный платеж, устанавливаемый государ-
ством исходя из экономических реалий, но строго директивно;

– налогом должны быть охвачены доходы всех групп граж-
дан, вне зависимости от видов их деятельности;

– по объему финансовых ресурсов и сроку поступления в 
государственный бюджет налог обеспечивает определенность;

– налог не должен препятствовать развитию человеческого 
потенциала [1, с. 11]. 

6-й раздел Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет», принятого 10 де-
кабря 2008 года, регулирует и определяет особенности обло-
жения данным видом налога. Согласно Налоговому Кодексу 
Республики Казахстан, плательщиками индивидуального подо-
ходного налога являются физические лица, а объектами обло-
жения индивидуальным подоходным налогом являются дохо-
ды физического лица в виде доходов, облагаемых у источника 
выплаты и доходов, не облагаемых у источника выплаты. К до-
ходам, облагаемым у источника выплаты, относятся доход ра-
ботника, доход физического лица от налогового агента, пенси-
онные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда 
и добровольных накопительных пенсионных фондов, доход в 

НЕКОТОРЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ  

И ПРОБЛЕМЫ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДОХОДНОГО  

НАЛОГА  
В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №4 (80). 2016212

Некоторые особенности и проблемы реформирования индивидуального подоходного налога ...

виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, 
стипендии и доход по договорам накопительно-
го страхования. К доходам, не облагаемым у ис-
точника выплаты, относятся имущественный до-
ход, доход индивидуального предпринимателя, 
доход частных нотариусов, частных судебных 
исполнителей, адвокатов, профессиональных 
медиаторов и прочие доходы. 

В соответствии с Налоговым Кодексом Ре-
спублики Казахстан, доходы налогоплательщи-
ка облагаются налогом по ставке 10 процентов, 
за исключением доходов в виде дивидендов, ко-
торые облагаются по ставке 5 процентов [2].

На практике применяются три способа взи-
мания индивидуального подоходного налога: 
1)  декларированный, 2) у источника выплаты, 
3) по патенту. Первый предполагает самостоя-
тельный расчет плательщиком причитающихся 
к уплате в бюджет налоговых сумм по деклара-
ции. Самообложение, когда налогоплательщик 
сам заполняет деклара цию и платит налоги, пока 
применяется только работниками государствен-
ных органов.

Подоходный налог с населения традици-
онно взимается на месте получения платель-
щиком дохода, когда налог определяется и 
удерживается бухгалтерией предприятия, т.е. 
«у источника». Подобная оценка налога имеет 
свои несомненные преимущества: не требуется 
вложения крупных материальных, финансовых 
и людских ресурсов, что неизбежно при актив-
ном способе взимания подоходного налога с 
населения.

И третий способ предполагает взимание на-
лога при покупке патента. 

Социальная значимость индивидуального 
подоходного налога обусловлена тем, что его 
уплачивает экономичес ки наиболее активная 
часть общества и в нормально функционирую-
щей экономической систе ме государства он яв-
ляется одной из основных статей дохода бюдже-
тов всех уровней, и, вместе с тем, посредством 
этого налога происходит пе рераспределение 
доходов среди различных сло ев общества. Воз-
растающая роль индивидуального подоходного 
налога как социально значимого особенно за-
метна в кризисные периоды и периоды выхода 
из кризиса.

Однако в сфере индивидуального по-
доходного налогообложения в Республике Ка-
захстан до сих пор остается ряд проблем, тре-
бующих решения, таких как сокрытие доходов 
и неуплата налогов, неэффективность системы 
вычетов и льгот и т.д. 

Основной проблемой индивидуального по-
доходного налога в Республике Казахстан яв-
ляется то, что, к сожалению, не все физические 
лица знают о необходимости его оплаты. Боль-
шинство населения уверено в том, что инди-
видуальный подоходный налог оплачивается 
только лишь за доходы, облагаемые у источника 
выплаты, а на все иные доходы требования на-
логового кодекса не распространяются. В виду 
этого в правовой действительности очень рас-
пространены судебные дела по налоговым спо-
рам о взыскании недоимки по уплате налога. 

Индивидуальный подоходный налог с точ-
ки зрения налогоплательщика является одной 
из причин ухудшающего его благосостояния, 
поскольку это способствует уменьшению его 
дохода. Поэтому подоходный налог с физиче-
ских лиц является наиболее чув ствительным 
для налогоплательщика. Как следствие нало-
гоплательщики с целью неуплаты налога пы-
таются скрыть свои доходы. И стоит отметить, 
что большинство принимаемых в настоящее 
время мер по борьбе с неуплатой налогов в Ре-
спублике Казахстан характеризуются тем, что 
они направлены не на причины, порождающие 
неуплату, а на воздействие и наказание тех на-
логоплательщиков, которые уже совершили 
правонарушение. 

В связи с этим нужно разработать ряд ме-
роприятий для прозрачности отражения дохо-
дов физических лиц, к которым можно отнести 
всеобщее декларирование доходов и имущества 
гражданами Республики Казахстан. Введение 
всеобщего декларирования индивидуальных до-
ходов является одним из мощных инструментов 
по борьбе с теневой экономикой и позволит ав-
томатически расширить налогооблагаемую базу, 
а значит, позволит снизить нагрузку на отдельно 
взятого налогоплательщика. Также это предо-
ставит возможность пользоваться системой вы-
четов и льгот и позволит каждому физическому 
лицу подойти осознанно к выплате подоходного 
налога.

Статистически доказано, что на поступле-
ния от индивидуального подоходного налога в 
бюджет оказывают прямое влияние социально-
экономические факторы, такие как объем про-
мышленного производства, сельскохозяйствен-
ной продукции, торговли, уровень безработицы, 
средняя номинальная заработная плата. В этой 
связи для роста налоговых поступлений от ин-
дивидуального подоходного налога рекомендо-
вано: провести легализацию всех видов доходов 
налогоплательщиков; усилить налоговое адми-
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нистрирование с целью выявления организаций, 
не заключающих с работниками трудовых или 
гражданско-правовых договоров, а так же ор-
ганизаций, в которых официальная заработная 
плата работников ниже реально получаемого; 
провести мероприятия по снижению уровня без-
работицы и других негативных факторов, влия-
ющих на объем налоговой базы по индивидуаль-
ному подоходному налогу. 

На данном этапе развития сложились пред-
посылки для проведения масштабного реформи-
рования налогообложения физических лиц, ко-
торые позволят одновременно решить ряд остро 
стоящих социально-экономических задач.

На фоне складывающейся в Казахстане тен-
денции изменения и постоянного совершенство-
вания системы налогообложения особую акту-
альность имеет изучение зарубежного опыта. 
Рассматривая зарубежный опыт различных го-
сударств по применению механизма исчисления 
и уплаты индивиду ального подоходного налога, 
следует обратить внимание на опыт развитых 
стран. В странах с разви той экономикой все на-
логи, а индивидуальный подоходный налог в 
частности, применяются как самое эффективное 
орудие государственного регулирования эконо-
мической и социальной политики страны.

В настоящее время вопрос о том, какая же 
ставка индивидуального подоходного налога 
более эффективна и справедлива – плоская или 
прогрессивная, активно обсуждается экономи-
стами, поли тиками, социологами. И этот вопрос 
актуален не только в развивающихся, но и в раз-
витых странах, таких как Канада и США. Не 
стоит забывать о том, что плоская шкала нало-
га, в первую очередь, выгодна богатым, нежели 
бедным. В денежном эквиваленте даже 10% от 
дохода богатых – это мо гут быть суммы, выра-
женные в десятках тысяч долларов. Но в то же 
время мы прекрасно понимаем, что выплачивать 
10% куда проще и «не так обидно», чем, скажем, 
20%, 30% или даже 40% [3, с. 60].

Американские ученые выступают за про-
грессивную шкалу налогообложения: чем богаче 
чело век и чем выше его доход, тем выше налоги. 
Российские ученые, изучая вопрос, насколько 
экономи чески обоснованы и учтены способно-
сти налогоплательщика к уплате налога в систе-
ме налогообло жения доходов физических лиц в 
России, пришли к выводу, что применение еди-
ной ставки налого обложения ведет к искажению 
характера налогового стимулирования. Именно 
прогрессивная шкала индивидуального налого-
обложения позволяет сформировать более бла-

гоприятную с социально-экономической точки 
зрения систему перераспределения доходов в 
обществе [4, с. 25].

Весьма интересна шкала подоходного об-
ложения с физических лиц в Японии. Для цен-
трального бюджета имеется пять разделов пла-
тежа (10, 20, 30, 40 и 50%); кроме того, в местные 
бюджеты вы плачиваются ставки в размере 5, 
10 и 15%. Помимо этого, все граждане Японии 
старше 18 лет обяза ны выплатить в центральный 
бюджет 3200 йен ежегодно [3, с. 45].

В относительно справедливом со циально 
ориентированном обществе система подоходно-
го налога строится так, что более бо гатые члены 
его уплачивают не только абсолют но, но и отно-
сительно большие размеры подоход ного налога, 
особенно подоходного налога с фи зических лиц. 
Поэтому в социально ориентиро ванных обще-
ственных системах существует, как правило, 
прогрессивная шкала налогообложения юриди-
ческих и физических лиц. И, наоборот, в обще-
ственных системах, ориентированных на соблю-
дение интересов более богатых слоев об щества, 
система налогообложения строится та ким обра-
зом, чтобы на плечи менее обеспечен ных слоев 
общества переложить большую тя жесть налого-
вой нагрузки.

Так же как и ставка индивидуального подо-
ходного налога, необходимо решить вопрос с 
выбором налогооблагаемой базы. Мировой опыт 
выработал здесь две модели налогообложения:

1) налогооблагаемой базой является весь по-
лученный доход физического лица без вычетов;

2) налогооблагаемой базой является сум ма 
полученного дохода за вычетом прожиточ ного 
минимума самого налогоплательщика и его иж-
дивенцев.

Применение первой модели име ет жёсткую 
административную направленность, поскольку 
налог взимается со всех, даже с минимальных, до-
ходов, не всегда обес печивающих необходимый 
прожиточный ми нимум налогоплательщиков. 

При применении второй модели от налого-
обложения освобожда ются наименее обеспечен-
ные слои населения, а налоговая нагрузка ло-
жится на более обес печенные.

Подытоживая всё вышеописанное, для со-
вершенствования налогообложения доходов фи-
зических лиц в нашей стране в условиях глоба-
лизации предлагается осуществить следующие 
мероприятия:

– введение всеобщего декларирования инди-
видуальных доходов;

– усиление налогового администрирования;
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– внедрение прогрессивной шкалы налогоо-
бложения;

– увеличение и введение новых нестандарт-
ных налоговых вычетов, повышение налоговых 
льгот;

– введение необлагаемого минимума;
– также снижение налогового бремени на 

население за счет уменьшения косвенных нало-
гов, например НДС, акцизов.

В настоящее время перед страной стоит одна 
из важнейших задач дальнейшего стратегиче-
ского развития – создание такого налогового 
режима, который, в свою очередь, будет гаран-
тировать сбор налогов, достаточных для финан-
сирования государственных расходов, обеспе-
чение благоприятных условий экономического 
роста, а также снижение налогового бремени на 
население.
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Қылмыстық іс жүргізудегі 
дәлелдемелер ұғымы 

Аталған мақалада авторлар әр түрлі ғалым-заңгерлердің 
дәлелдеменің түсінігіне байланысты білдірген ой-пікірлерін талдап, 
өздерінің көзқарастарын білдіре отырып, қылмыстық процестегі 
дәлелдеменің түсінігі мен мазмұнына қатысты ұсыныстарын 
білдірген. 

Түйін сөздер: қылмыстық процесс, дәлелдеме, дәлелдеу, заттай 
дәлелдемелер, нақты деректер.

Zhanibekov A.K., Aryn A.A., 
Umbetbaeva Zh.B.

The concept of evidence in 
criminal process

In this article, the authors analyze the different opinions of legal schol-
ars on the concept of proof, they outlined their views and recommenda-
tions brought about the concept and content of the evidence in criminal 
proceedings.
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Понятие доказательств  
в уголовном процессе

В настоящей статье авторы, анализируя мнения различных 
ученых-юристов о понятии доказательств, обозначили свои взгля-
ды и привели рекомендации касательно понятия и содержания 
доказательств в уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, дока-
зывание, вещественные доказательства, фактические данные. 
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Қылмыс – бұл әрқашанда өткен оқиға және сондықтан да оны 
кез келген оқиғалар материалдық әлемінің түрлі нысандарында 
немесе адамдардың санасында қалдыратын іздерді, саусақ ізде-
рін және айқындамаларды зерттеу арқылы ғана тануға болады. 

«Қандай да бір құбылыстарды таныған кезде, мазмұнынан, 
заттар арасындағы байланыстар мен қатынастардан белгілі 
бір тұжырымға келген кезде, бізде сол тұжырымды тудырған 
мәліметтерді дәлелдемелер деп атаймыз», – деп жазды В.Д.  Спа-
сович [1, 7 б.].

Дәлелдеме ұғымы дәлелдемелер және дәлелдеу құқығы 
теориясындағы негізгі, бастапқы ұғымдардың қатарына 
жатады. Әлі де болса қылмыстық іс жүргізу әдебиеттерінде 
дәлелдеме ұғымы туралы мәселе бойынша бір-біріне сәйкес 
келмейтін тұжырымдар бар. 

Бірқатар ғалымдар дәлелдемені «іс оқиғаларын зерт-
теу үшін пайдаланылатын нақты іс жүзіндегі деректер, сол 
мәліметтердің қайнар көздері және оларды алу, тексеру және 
пайдалану әдістері» деп түсінеді [2, 46 б.].

Екінші тұжырымдама дәлелдеме ұғымынан оның қайнар 
көздерін оларды дәлелдеу құралдары деп атай отырып, жоққа 
шығарады. 

Мұндай ұстанымға қарсы шыға отырып, басқа ғалымдар 
түсініктемелерді, заттай айғақтарды, хаттамалар мен 
құжаттарды (олардың дәлелдемелердің қайнар көзі, дәлелдеу 
құралдары немесе тағы да басқаша аталуына қарамастан) іс 
жүзіндегі деректермен қатар дәлелдеменің жалпы ұғымына кір-
гізетін тұжырымдаманы қолдайды [3, 73 б.]. Мұндай көзқарас 
көңілге қонымдырақ әрі қолдауға лайық болып көрінеді. 

Іс жүзіндегі деректер – бұл фактілер туралы заңды қайнар 
көзден алынған мәліметтер» [4, 207 б.]. Аталған көзқарас 
көптеген қылмыстық іс жүргізу саласының ғалымдарымен 
қабылданған [5, 28 б.].

Соңғы кездері дәлелдеме ұғымын қайта ойластыру 
талпынысы байқалып отырғанын айта кету керек. Мәселен, 
A.M. Ларин «іс жүзіндегі деректер» мен «ақпарат» ұғымдарын 
дәлелдеме құрамына қоса отырып, оларды ұқсастырады. 
Оның пікірінше, мәліметтер сезім арқылы қабылдаудың кей-
бір нәтижелері ретінде анықталады. Бұл белгі – сөздер, сан-
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дар, шартты белгілер түрінде айқындалған, 
адам беретін түсініктерге сәйкес келеді. Алай-
да «мәліметтер» ұғымына адам санасынан тыс 
және тысқары пайда болатын дәлелдемелер аса 
сай келмейді. Мысалы, өлтіру құралы болған 
пышақты, жәбірленушіден ұрланған киімді 
мәліметтерге жатқызуға болмайтын сияқты. 
Ақпарат сана өнімі ретіндегі мәліметтерді 
(хабарламаларды), сонымен қатар, материалдық 
нысандардың белгілерін, қасиеттерін, ерекше-
ліктерін біріктіретін ұғым болып табылады [6, 
57 б.].

Заттай дәлелдеменің болуы – бұл шын 
мәнінде нақты факт екенін айта кетейік. Алайда, 
дәлелдеу құндылығы сол фактінің өзінде емес, 
зат ие болатын ақпаратта және сол зат болған 
ахуалында болып табылады. Заттың өзі оны 
анықтау орны мен жағдайларын айқындаусыз, 
айрықша белгілерсіз және тағы басқаларсыз 
дәлелдеу құндылығына ие болмайды және бұл 
жағдайда шынайылықтың нақты фактісі емес, 
оның іс деректерінде айқындалуы дәлелдеме 
болып табылады. 

С.А. Пашин дәлелдеме ұғымын қарастырып, 
оның мазмұнына зиян келтіре отырып, 
нысанына екпін жасайды. Оның пікірінше, 
«іс жүргізу шешімдерін, әсіресе үкімдерді 
шығарғанда ескерілетін фактілерді анықтау 
үшін сот өндірісінде заңды қолдануға болатын, 
іс жүргізу түрінде ресімделген хабарлама-
лар, сонымен қатар құжаттар мен басқа заттар 
дәлелдемелер болып табылады». Дәлелдемелер 
– бұл сот өндірісінде пайдаланылатын, хабарла-
малардан, құжаттардан немесе басқа заттардан 
тұратын деректер» [7, 64  б.]. Біздің пікірімізше, 
мұндай көрініс дәстүрлік көрініске қарағанда 
айтарлықтай нақты әрі толық емес. Себебі онда 
дәлелдеменің біршама маңызды қасиеті – оның 
қатыстылығына, яғни, дәлелдеменің дәлелдеу 
пәнімен байланысына (кез келген хабарлама-
лар емес, тек дәлелдеуге жататын оқиғаларға 
сілтейтін хабарламалар ғана дәлелдеме 
болып табылады) сілтеме жасалмаған. Онда 
дәлелдемені алу әдісіне нақты сілтеме жоқ, ең 
бастысы – кез келген құбылысқа тән дәлелдеме 
құрамы мен нысаны жіктелмейді. 

Кез келген құбылыста, объектіде мазмұн 
мен нысанның арақатынасы олардың бірлігі-
мен айқындалатыны және де нысан мазмұнның 
көрініс табуының әдісі болып табылатыны 
туралы ой қазіргі философиялық ғылымда күмән 
тудырмайды. Іс жүзіндегі деректер заңмен та-
лап етілген нысанда болмаса, бұл дәлелдеме 
ұғымына қатысты іс бойынша дәлелдемелер 

деп есептеле алмайды дегенді білдіреді. Басқа 
жағынан, түсініктер, хаттамалар, құжаттар істің 
елеулі жағдайлары туралы ақпаратқа ие болғанда 
ғана дәлелдеме деп санала алады. Бұл ой заттар, 
хаттамалар және құжаттар істің елеулі мән- 
жайларын анықтау құралдары ретінде қызмет 
көрсете алса ғана оларды дәлелдеме деп атайтын 
ҚР ҚПК 119, 124, 125 баптарында айқындалған. 
Біздің пікірімізше, дәлелдеменің қалыптасуы іс 
жүзіндегі деректер, айғақтар, қорытындылар, 
хаттамалар және т.б. нысанына ие болған сәтте 
аяқталатыны туралы ереже даусыз. Сондықтан 
нысан мазмұнының ажырамас бөлігі болатындай, 
«қайнар көздері» де іс жүзіндегі деректердің 
ажырамас бөлігі болып табылады. Дәлелдеменің 
бірыңғай ұғымы нысанның тарапынан және 
мазмұнның тарапынан ашылады. 

Осылайша, дәлелдеме мазмұн (іс жүзіндегі 
деректер, яғни, анықталуға жататын фактілер 
туралы мәліметтер) мен нысанның (айғақтар, 
сарапшылардың қорытындылары, заттай 
дәлелдемелер және құжаттар) үздіксіз бірлігі 
болып табылады. 

ҚР ҚПК 111 бабының 1 бөлігінде былай де-
лінген: «Заңды түрде алынған, олардың негізін-
де анықтау органы, анықтаушы, тергеушi, про-
курор, сот осы Кодексте айқындалған тәртiппен 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексiнде көзделген іс-әрекеттiң бар екенін не-
месе жоқ екенін, күдіктінің, айыпталушының 
немесе сотталушының бұл әрекеттi жасағанын 
немесе жасамағанын, оның кiнәлiлiгiн не 
кiнәсіздігін, сондай-ақ iстi дұрыс шешу үшiн 
маңызы бар өзге де мән-жайларды анықтайтын 
нақты деректер қылмыстық iс бойынша 
дәлелдемелер болып табылады» [8].

Біздің ойымызша, «іс жүзіндегі дерек-
тер» ұғымы екі түсінікті қамтиды: объективті 
ақиқаттылықтың фактілері және фактілер 
туралы мәліметтер. Объективті ақиқаттылықтың 
фактілері – бұл қылмыстың деректі іздері, онда 
істі тергеу және қарау сәтінде сақталған көрінісі 
(сынған әйнек, сынған көлік және т.б.), ал фак-
тілер туралы мәліметтер – бұл танылатын, 
орнатылатын, анықталатын мән-жайлар (көлік 
қандай әрекеттердің нәтижесінде сынды, оған 
нақты қандай ақау жасалды, зардап қандай, те-
резе неге сынды және т.б.) белгілі мәліметтерді 
(мысалы, анықтау кезінде алынған) тексеріп, 
бағалау қажет [9, 24 б.].

Іс жүзіндегі деректер заңда нақты белгі-
ленген қайнар көздерден алынған болса ғана 
(ҚР ҚПК 111 бабының 2 бөлігі) дәлелдемелер 
ретінде пайдаланыла алады. Бұл «фактілер 
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туралы мәліметтер және фактілердің өздері 
де олар дәл сол қайнар көздердің құрамында 
болған жағдайда ғана дәлелдеу мәніне ие 
болады. Қылмыстық сот өндірісінің дамуы мен 
жетілдірілуінің барысында оның жаңа қайнар 
көздермен толықтырылуы туралы мәселе 
көтерілуі мүмкін. Алайда іс жүзінде қолданудың 
міндетті шарты олардың нормативтік танылуы, 
заңда бекітілуі болады» [10, 76 б.].

Қылмыстық іс жүргізу теориясында «дә-
лел демелер» және «іс жүзіндегі деректер» 
ұғымдарының арақатынасы туралы мәселе дау 
үстінде қалып отыр. 

Бір ғалымдардың пікірінше, дәлелдемелер 
деп заңда белгіленген қайнар көздерден және 
заңмен қарастырылған әдістермен алынған, 
қылмыстық істің дұрыс шешілуі үшін маңызды 
фактілер мен мән-жайлар туралы кез келген іс 
жүзіндегі деректер аталады.

Басқа зерттеушілер дәлелдемелерді қыл-
мысты немесе оның жоқтығын, қайсыбір 
тұлғаның сол қылмысты жасағаны үшін 
кінәлілігін немесе кінәлі еместігін және сол 
тұлғаның жауапкершілігінің дәрежесі тәуелді 
болатын өзге мән-жайларды анықтайтын факті-
лермен ұқсастырған.

Үшінші бір топ авторлар дәлелдемелер деп өз 
табиғаты бойынша фактілер туралы мәліметтер 
немесе қоғамға тигізер қаупі бар әрекеттің 
белгілерін, айыпталушының жеке тұлғасын 
сипаттайтын фактілер бола алатын немесе іс 
үшін маңызы бар басқа фактілерді анықтайтын 
аталмыш дәлелдеуші фактілер бола алатын 
кез келген іс жүзіндегі деректерді түсінеді [11, 
27  б.].

Біздің пікірімізше, дәлелдемелерді іс жү-
зіндегі деректермен, фактілермен және дәлел-
деуші фактілермен ұқсастыру туралы бұл пі-
кірлерді дұрыс деп санауға болмайды, себебі 
заң әдебиеттерінде заңда аталған іс жүзіндегі 
деректер деп дәлелдемелер құрамындағы өткен 
оқиғалар туралы мәліметтерді түсіну керек де-
ген пікір қалыптасқан. 

Осылайша, «іс жүзіндегі деректер» ұғымын 
қолдана отырып, заң шығарушы фактілер 
туралы мәліметтерді, фактілер туралы дерек-
терді меңзеп отыр, себебі бұл жағдайда «іс 
жүзіндегі» анықтауыш сөзі ҚПК 111 бабының 
мәтінінде фактілердің өзіне емес, сол фактілер 
туралы мәліметтерге қатысты болып отыр. Не-
гізгі мағыналық жүктелім «деректер» сөзіне 
тиесілі, оған мәліметтер, ақпараттар жатады. 
Фактілердің өздері емес, дәл осы мәліметтер, де-
ректер, ақпараттар, фактілер туралы білім ақиқат 

немесе жалған болуы мүмкін және сол тұрғыда 
бағалануы керек. 

Факт болса объективті шындық ретінде 
ақиқат немесе жалған бола алмайды және тиісін-
ше, бұл тұрғыда бағалана алмайды. 

Фактілер туралы мәліметтердің (білімнің) 
ақиқаттылыққа жанасу (баламалы болу) қабілеті 
дұрыстық сияқты дәлелдемелерді бағалау крите-
рийімен айқындалатынын айта кету қажет. 

Фактілер туралы мәліметтердің орнына, 
әңгіме заттар, құжаттар және материалдар туралы 
болып отыр. «Алайда қылмыстық іс бойынша 
дәлелдемелер анықтамасынан іс жүзіндегі де-
ректерді жоққа шығарудың ешқандай объективті 
және құқықтық алғышарттары мүлдем жоқ 
екенін сенімді түрде айту керек. Қылмыстар 
әрқашан заттар, құжаттар немесе басқа да мате-
риалдар арқылы емес, сол қылмыстар шынайы 
ақиқаттылықта қалдыратын іздердің көмегімен 
ашылды және ашылатын болады деп айта кет-
кен маңызды. Қылмыс іздерінің дәл өзін, яғни 
дұрыстығын анықтау мақсатында тексеруге 
және бағалауға жататын іс жүзіндегі деректер-
ді анықтау және іс жүргізуде бекіту жөніндегі 
мемлекеттік органдардың және лауазымды 
тұлғалардың қызметі қылмыстық істер бойынша 
өндірістің негізін құрайды» [12, 25 б.].

Дәлелдемелер анықтамасында «оқиға» тер-
минін қолдануды біз дұрыс емес деп санаймыз. 
Оқиға өздігінен әлі қылмыс оқиғасы емес. Бұл 
әкімшілік құқық бұзушылық немесе қылмыс 
құрамының белгілері жоқ оқиға болуы мүмкін 
(аса қажеттілік, қажетті қорғаныс және т.б.).   

Қылмыстық іс жүргізу әдебиеттерінде 
«дәлелдемелердің қайнар көзі» терминінің 
нақтылықсыздығы бірнеше рет орын алған. 
Негізінде, сол терминмен анықталатын сөз 
сақтау әдісі мен олардың құрамындағы ақпарат 
бойынша ерекшеленетін дәлелдемелер түрлерін 
білдіреді, яғни дәлелдемелер нысаны болып 
табылады. 

Біздің ойымызша, «Дәлелдемелер» бабының 
мазмұны келесідей болуы керек: «Оның 
негiзiнде анықтаушы орган, тергеушi, проку-
рор немесе сот (судья) қоғамға тигізер қаупі 
бар әрекеттің бар болуын немесе жоқтығын, сол 
әрекетті жасаған тұлғаның кiнәлiлiгiн не кiнәлi 
емес екендiгiн және iс үшiн маңызы бар өзге 
де мән-жайларды заңмен белгiленген тәртiппен 
анықтайтын фактілер (мән-жайлар) туралы 
кез келген іс жүзіндегi деректер қылмыстық iс 
бойынша дәлелдемелер болып табылады.

Мәліметтердің қайнар көзі болып келесілер 
танылады: күдіктінің, айыпталушының, сот-
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Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер ұғымы 

та лушының, жәбірленушінің айғақтары; 
сарапшының қорытындысы және айғақтары; 
ревизиялар мен құжаттық тексерістердің 

актілері, заттай дәлелдемелер, тергеу және сот 
әрекеттерінің хаттамалары; басқа да әрекеттер 
және өзге құжаттар. 

Әдебиеттер

1 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. – СПб., 
1861. – 89 с.

2 Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976. – 93 с.
3 Лупинская П.А. Доказательства в уголовном процессе. – М., 1997. – 140 с.
4 Дорохов В.Я. Понятие доказательства. – М., 1973. – 224 с.
5 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. – 

Тольятти, 1998. – 137 с.
6 Ларин A.M., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-очерки / под ред. В.М. 

Савицкого. – М., 1997. – 325 с.
7 Пашин С.А. Проблемы доказательственного права // В кн.: Судебная реформа: юридический профессионализм и 

проблемы юридического образования. Дискуссии. – М., 1995. – 315 с.
8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (с изменениями и дополнениями). – 

Алматы: Юрист, 2016. – 359 с.
9 Смородинова А., Зайцева С., Громов Н. Соотношение доказательств и фактов в уго ловном процессе // Российская 

юстиция. – 1998. – № 11. – С. 24-25.
10 Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. – Воронеж, 

1978. – 102 с.
11 Доль Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М, 1996. – 128 с. 
12 Зажицкий В. О доказательственном праве // Российская юстиция. – 1995. – № 1. – С. 25-27.

References

1 Spasovich V.D. O teorii sudebno-ugolovnyh dokazatel’stv v svjazi s sudoustrojstvom i sudoproizvodstvom. – SPb., 1861. 
– 89 s.

2 Fatkullin F.N. Obshhie problemy processual’nogo dokazyvanija. – Kazan’, 1976. – 93 s.
3 Lupinskaja P.A. Dokazatel’stva v ugolovnom processe. – M., 1997. – 140 s.
4 Dorohov V.Ja. Ponjatie dokazatel’stva. – M., 1973. – 224 s.
5 Shejfer S.A. Dokazatel’stva i dokazyvanie po ugolovnym delam: problemy teorii i pravovogo regulirovanija. – Tol’jatti, 

1998. – 137 s.
6 Larin A.M., Mel’nikova Je.B., Savickij V.M. Ugolovnyj process Rossii. Lekcii-ocherki / pod red. V.M. Savickogo. – M., 

1997. – 325 s.
7 Pashin S.A. Problemy dokazatel’stvennogo prava // V kn.: Sudebnaja reforma: juridicheskij professionalizm i problemy 

juridicheskogo obrazovanija. Diskussii. – M., 1995. – 315 s.
8 Ugolovno-processual’nyj kodeks Respubliki Kazahstan ot 4 ijulja 2014 goda (s izmenenijami i dopolnenijami). – Almaty: 

Jurist, 2016. – 359 s.
9 Smorodinova A., Zajceva S., Gromov N. Sootnoshenie dokazatel’stv i faktov v ugolovnom processe // Rossijskaja justicija. 

– 1998. – № 11. – S. 24-25.
10 Gorskij G.F., Kokorev L.D., Jel’kind P.S. Problemy dokazatel’stv v sovetskom ugolovnom processe. – Voronezh, 1978. – 

102 s.
11 Dol’ E.A. Ispol’zovanie v dokazyvanii rezul’tatov operativno-rozysknoj dejatel’nosti. – M, 1996. – 128 s. 
12 Zazhickij V. O dokazatel’stvennom prave // Rossijskaja justicija. – 1995. – № 1. – S. 25-27.





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Токпаева Д.М.

К вопросу стимулирования 
уплаты задолженности  

в государственный бюджет: 
основания освобождения  

от уголовной ответственности

В настоящей работе автором предпринимается попытка 
рассмотрения проблем условий освобождения от уголовной 
ответственности при совершении уклонения от уплаты налогов, 
таможенных сбор и платежей. Законодатель закрепляет право, но 
не обязанность правоприменителя освободить виновное лицо, даже 
при выполнении всех условий, предусмотренных в законе. При этом 
освобождение от уголовной ответственности в рассматриваемых 
случаях будет являться не реабилитирующим основанием, что, 
соответственно, может негативно повлиять на такое лицо. Полагаем, 
что указанные обстоятельства не стимулируют задолжников к 
уплате налогов, таможенных платежей и сборов, поэтому автором 
предлагается ряд рекомендаций.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 
уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей и сборов, право, 
обязанность, реабилитирующие основания.

Tokpayeva D.M.

On the question of incentive 
debt payments to the state 

budget: grounds for exemption 
from criminal liability

In this paper the author attempts to analyze the grounds for exemp-
tion from criminal liability in cases of evasion of mandatory payments to 
the budget and examine the possibility of introducing a special rule on 
the exemption from criminal liability in connection with the repayment of 
debt with tax evasion. The author proposes to accept this provision as a 
rehabilitative ground. This provision is offered as an incentive to increase 
payments to the state budget. The proposed recommendations are cor-
respond for the problem of humanization of criminal policy, as set out in 
the Republic of Kazakhstan legal policy concept for the period from 2010 
– 2020.

Key words: exemption from criminal liability, tax evasion, customs 
duties and taxes, the right, the duty, rehabilitative grounds.

Тоқпаева Д.М.

Мемлекеттік бюджетке 
қарыздың төлемін ынта-

ландыру мәселесі туралы: 
қылмыстық жауаптылықтан 

босату үшін негіздері

Бұл мақалада автор бюджетке міндетті төлемдер төлеуден 
жалтару туралы істер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босату 
негіздемелер талдауын базасында және салық төлеуден жалтарды 
борышты өтеуге байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату 
туралы арнайы ереже енгізу мүмкіндігін зерделеу тырысады. Авторы 
оңалту негіздер осы ережені қабылдауға ұсынады. Осы ереже 
мемлекеттік бюджетке төлемдерді арттыру үшін ынталандыру 
ретінде ұсынылады. Аталған ұсыныстар 2010-2020 жылға арналаған 
ҚР құқықтық саясат тұжырымдамасында қойылған қылмыстық 
саясатты ізгілендіру талабына сәйкес болып табылады.

Түйін сөздер: қылмыстық жауапкершілік, салық төлеуден 
жалтару, кедендік баждарды, салықтарды төлеуден босату, құқық, 
міндет, ақтау негіздері.
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Введение

Глобальный финансово-экономический кризис обуславли-
вает повышенное внимание к проблеме пополнения бюдже-
та, где важной составляющей является уплата обязательных 
платежей. Президент Республики Казахстан (далее – РК) Н.А. 
Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан 
в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 
30.11.2015 года отметил о 20-процентном снижении налоговых 
поступлений в республиканский бюджет [1]. В этой связи во-
просы пополнения государственного бюджета, и в том числе, 
стимулирования уплаты налогов в государственный бюджет 
приобретают особое актуальное значение. Одним из стимули-
рующих факторов для погашения задолженности в государ-
ственный бюджет являются условия освобождения от уголов-
ной ответственности за неуплату налогов, таможенных пошлин 
и обязательных платежей в бюджет.

Так, ответственность за уклонение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов (других обязательных платежей в бюджет), 
таможенных сборов или других таможенных платежей закре-
пляется в трех статьях Уголовного кодекса РК (далее – УК РК), 
а именно: 1) за уклонение от уплаты налогов, таможенных по-
шлин или других таможенных платежей в крупных размерах 
(ст. 236 УК РК); 2) за уклонение гражданина от уплаты нало-
гов и других обязательных платежей в бюджет (ст. 244 УК РК); 
3)  за уклонение от уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет с организаций (ст. 245 УК РК) [2]. 

Основная часть

Анализ статистических данных судебно-следственной 
практики показывает, что в 2013 году было зарегистрировано 
40 уголовных преступлений за уклонение от уплаты таможен-
ных сборов и других таможенных платежей; в 2014 – 77; в 2015 
– 71 [3]; за уклонение гражданина от уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет в 2013 было зарегистриро-
вано 50 уголовных правонарушений, в 2014 – 37; в 2015 – 111; 
за уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных 
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платежей в бюджет с организаций в 2013 году 
было зарегистрировано 583 уголовных правона-
рушения, в 2014 – 304, в 2015 – 826 [4] (табл.)

Таблица 

№ Название статьи 2013 2014 2015

1

Уклонение от уплаты 
таможенных сборов и 
других таможенных 
платежей

40 77 71

2

Уклонение гражданина 
от уплаты налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджет (ст. 
221 УК РК)

50 37 111

3

Уклонение от уплаты 
налогов и других 
обязательных платежей 
в бюджет с организаций 
(ст. 222 УК РК)

583 304 826

Учитывая произошедшие за последние три 
года неоднократные изменения в структуре ор-
ганов, ведущих борьбу с преступностью в сфере 
экономической деятельности, а именно ликви-
дацию финансовой полиции и создание службы 
экономических расследований в структуре Ко-
митета государственных доходов, трудно на се-
годняшний день на основе изложенных данных 
составлять конкретные выводы об эффективно-
сти борьбы с налоговыми преступлениями. При 
этом анализ данных о задолженности по неупла-
те налогов показывает, что материальный ущерб 
государству в связи с неуплатой налогов в 2015 
году составил 55,4 млн. тенге, из которых было 
возмещено только 26,1 млн. тенге, что составля-
ет 32%. Таким образом, долг по неуплате нало-
гов на 1 января 2016 года составляет 29,3 млн. 
тенге, что составляет 68% [5] (рис.).

 
 

Недоимка
68%

Возмещено
32%

 
 Рисунок – Статистика возмещения ущерба  

при уклонении уплаты налогов  
(ст. 245 УК РК)

Изложенные цифры заставляют задуматься 
о необходимости выработки условий для сти-
мулирования погашения задолженности перед 
бюджетом. 

Проблемам противодействия налоговым 
правонарушениям посвящено немало работ в Ка-
захстане. Вопросы борьбы с экономической пре-
ступностью затронуты в работах таких ученых, 
как Н.М. Абдирова, А.Н. Агыбаева, Т.К.  Айт-
муханбетова, Е.О. Алауханова, М.М.  Алиева, 
И.Ш.  Борчашвили, У.С. Джекебаева, З.С.  За-
рипова, С.Е. Каиржановой, Г.С. Маулено-
ва, А.Х.  Миндагулова, Б.А. Мухамеджанова, 
С.С.  Молдабаева, М.С. Нарикбаева, Б.М.  Нур-
галиева, М.О. Нукенова, И.И. Рогова, С.М.  Рах-
метова, Н.Н. Турецкого, Г.Д. Тленчиевой, 
К.Ш.  Уканова, Р.Н. Юрченко и др. В тоже время 
изменяющиеся экономические условия в связи 
с наступлением финансового-экономического 
кризиса, динамика налоговых правонарушений, 
принятие новых уголовного и уголовно-процес-
суального кодексов РК обуславливают изучение 
проблемных ситуаций, с которыми сталкивают-
ся практические органы, а также поиск новых 
взаимовыгодных решений при решении вопроса 
о привлечении к уголовной ответственности как 
для государства, так и для правонарушителя. В 
этой связи автором предпринимается попытка 
рассмотреть основания освобождения от уголов-
ной ответственности по делам, связанным с не-
уплатой обязательных платежей в бюджет, для 
стимулирования уплаты такой задолженности. 
Полагаем, что эффективное разрешение рассма-
триваемых вопросов послужит основой для по-
полнения государственного бюджета.

Освобождение от уголовной ответствен-
ности за уклонение от уплаты задолженности 
перед бюджетом, как право, но не обязанность.

Анализ норм уголовного законодательства 
по вопросам освобождения от уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов, 
таможенных платежей и сборов показывает, что 
УК РК содержит ряд норм, где закреплены опре-
делённые условия, при которых лицо может быть 
освобождено от уголовной ответственности при 
совершении рассматриваемых правонарушений. 
Однако, анализ судебно-следственной практики 
свидетельствует о наличии проблем, с которыми 
сталкиваются сотрудники при применении норм 
об освобождении от уголовной ответственности.

Примечание к ст. 236 УК РК предусматри-
вает, что в случае, если лицо добровольно упла-
тит сумму недоимки, начисленные пени, сумму 
штрафов, то оно освобождается от уголовной 
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ответственности по ч. 1 ст. 236 УК РК [2]. Рас-
смотрим условия, при которых возможно осво-
бождение виновного лица за совершение рас-
сматриваемых правонарушений.

Так, ст. 36 УПК РК предусматривает, что 
суд, орган уголовного преследования вправе при 
наличии соответствующих обстоятельств пре-
кратить уголовное преследование и освободить 
лицо от уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 65, ч. 2, 3 ст. 68 УК 
РК [6]. Отметим, что словами «вправе» законо-
датель закрепляет, что даже если лицо выполнит 
все условия, то освобождение от уголовной от-
ветственности остается правом правопримени-
теля, но не обязанностью. 

Предлагаем подробнее остановиться анализе 
признаков рассматриваемого института, пред-
усмотренных в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, а именно в ст. 36 УПК РК. Так, 
ст. 65 УК РК предусматривает, что лицо может 
быть освобождено от уголовной ответствен-
ности с учетом его явки с повинной, личности 
виновного, способствования им раскрытию и 
расследованию уголовного правонарушения, а 
также заглаживанию им вреда, нанесенного уго-
ловным правонарушением в связи с деятельным 
раскаянием в случаях, если лицо совершило уго-
ловный проступок либо впервые совершило пре-
ступление [2]. 

Другим основанием освобождения от уго-
ловной ответственности при уклонении от упла-
ты обязательных платежей в бюджет является 
примирение с потерпевшим. В соответствии со 
ст.68 УК РК ряд лиц подлежит освобождению 
в случаях, если они впервые совершили тяж-
кое преступление, не связанное с причинением 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека, 
примирились с заявителем, потерпевшим и за-
гладили причиненный вред. Такими лицами яв-
ляются беременные женщины; несовершенно-
летние; женщины, имеющие малолетних детей; 
женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше 
лет; мужчины, воспитывающие в одиночку ма-
лолетних детей; мужчины в возрасте шестидеся-
ти трех и свыше лет [2].

В рассматриваемой уголовно-правовой нор-
ме отмечается, что в случае причинения вреда 
охраняемым законом интересам общества и го-
сударства лицо загладило причиненный вред и 
чистосердечно раскаялось, то оно может быть 
освобождено от уголовной ответственности (ч. 3 
ст. 68 УК РК) [2].

Таким образом, ст.ст. 65 и 68 УК РК также 
предусматривают, что если предприниматель 

погасит задолженность перед бюджетом и чи-
стосердечно раскается, то он может быть, но 
не обязательно, освобожден от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потер-
певшим. Правоприменитель имеет право, но не 
обязанность освободить лицо от уголовной от-
ветственности, даже в случае выполнения всех 
условий. В словах: «может или могут быть ос-
вобождены» (ч. 1 ст. 65, ч. 2, 3 ст. 68 УК РК) и 
в ст. 36 УПК РК в слове: «вправе» проявляется 
субъективная воля правоприменителя [6].

Далее остановимся на рассмотрении обстоя-
тельств, предусмотренных в ст.ст. 65 и 68 УК РК, 
при которых лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности с учетом личности 
виновного. Такими обстоятельствами являются: 

– явка с повинной;
– чистосердечное раскаяние;
– способствование раскрытию и расследо-

ванию совершенного им уголовного правонару-
шения;

– заглаживание причиненного уголовным 
правонарушением вреда.

Так, П.С. Яни считал, что одного способ-
ствования без добровольной явки лица для при-
знания наличия деятельного раскаяния недоста-
точно [7]. В Сверчков также поддерживал идею, 
что только сумма всех перечисленных условий 
может образовать предпосылку для освобожде-
ния от уголовной ответственности за налоговые 
преступления [8].

Очевидно, что личность виновного, чисто-
сердечность раскаяния и способствование рас-
крытию и расследованию совершенного им 
уголовного правонарушения могут быть оцене-
ны субъективно, они являются субъективными 
факторами оценочного характера. Полагаем, что 
факт возмещения вреда в виде погашения всей 
задолженности перед бюджетом уже положи-
тельно характеризует виновного, как лицо, встав-
шее на путь исправления, явившееся с повинной 
и способствующее раскрытию и расследованию 
уголовного правонарушения, а также свидетель-
ствует о его чистосердечном раскаянии.  

Как правильно отмечает В.М. Зарипов в 
своей статье по вопросам освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием при совершении налоговых престу-
плений: «возведенный законодателем частокол 
условий значительно снижает желание граж-
дан желание граждан доносить на самих себя... 
В условиях высокой латентности (скрытности) 
налоговых преступоений требуется дальнейшее 
законодательное совершенствование института 
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деятельного раскаяния при совершении налого-
вых преступлений» [9]. 

Действующая редакция рассматриваемых 
норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, возможность субъективной 
оценки правоприменителем поведения лица, же-
лающего добровольно уплатить задолженность 
в государственный бюджет, на наш взгляд, сни-
жает стимулирование к погашению такой за-
долженности, препятствует пополнению госу-
дарственного бюджета, и в том числе, создает 
условия для коррупции. 

Здесь также возможна конкуренция норм 
между институтом освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем и освобождением от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением сторон. Однако, 
вопрос конкуренции норм по рассматриваемым 
случаям не является предметом настоящей рабо-
ты и будет рассмотрен в следующих работах, по-
священных рассматриваемой теме.

Нереабилитирующее основание
Другой проблемой, касающейся рассматри-

ваемого вопроса, является то, что в соответствии 
со ст. 37 УПК РК прекращение уголовного дела 
в отношении лица, подлежащего освобождению 
от уголовной ответственности в соответствии с 
положениями УК РК, относится к не реабилити-
рующим основаниям. 

Так, в ст. 37 УПК предусмотрен перечень ос-
нований, по которым лица подлежат реабилита-
ции, то есть восстановлению в правах с запретом 
на применение к ним каких-либо ограничений в 
правах и свободах, гарантированных Конститу-
цией РК. При этом п. 12 части 1 ст. 35 УПК РК, 
где предусматривается норма об освобождении 
лица от уголовной ответственности в силу по-
ложений УК РК, не включена в этот перечень 
[6]. Таким образом, лицо, погасившее задолжен-
ность перед бюджетом за уклонение от уплаты 
налогов, освобождается от уголовной ответ-
ственности по нереабилитирующим основани-
ям. Последствием такого освобождения являет-
ся то, что сведения о таких лицах отражаются в 
специальных учетах как о лицах, в отношении 
которых вынесено постановление о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного преследо-
вания по нереабилитирующим основаниям, что 
может негативно повлиять на будущее человека.

Таким образом, лицо, возместившее задол-
женность по налогам перед государством и ос-
вобожденное в связи с погашением задолженно-
сти в соответствии со ст. 37 УК РК, не подлежит 
реабилитации, то есть восстановлению в правах 

с запретом на применение к ним каких-либо 
ограничений в правах и свободах, гарантирован-
ных Конституцией РК [2].

Отметим также, что прекращение уголовного 
преследования по нереабилитирующему осно-
ванию возможно лишь в случае отсутствия воз-
ражения, то есть согласия лица на прекращение 
уголовного дела по такому основанию (п. 3,5 ст. 
36 УПК РК) [6]. Полагаем, что в случае подпи-
сания согласия лицо будет являться доброволь-
ным признанием себя виновным в совершении 
рассматриваемого уголовного правонарушения. 

На наш взгляд, признание освобождения 
лица от уголовной ответственности в качестве 
реабилитирующего основания будет стимули-
рующим обстоятельством для уплаты задолжен-
ности в бюджет и будет способствовать его по-
полнению.

Международный опыт
Анализ зарубежной практики стран СНГ по-

казывает, что в УК Российской Федерации (да-
лее – РФ) предусмотрена специальная статья, 
где предусматривается, что лицо может быть 
освобождено по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности в случаях, где это 
предусмотрено уголовным законом, если:

1) лицо перечислило в федеральный бюд-
жет денежное возмещение в размере пятикрат-
ной суммы причиненного ущерба;

2) возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству в резуль-
тате совершения преступления;

3) либо перечислило в федеральный бюд-
жет доход, полученный в результате совершения 
преступления, и денежное возмещение в разме-
ре пятикратной суммы дохода, полученного в 
результате совершения преступления.» [10].

По УК Республики Беларусь (далее – РБ) 
лицо может быть освобождено от уголовной от-
ветственности и наказания в случаях, если:

1) лицо уплатило доход, полученный пре-
ступным путем;

2) возместило ущерб (вред);
3) если лицо выполнило иные условия ос-

вобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные законодательным актом;

4) если его действия не связаны с посяга-
тельством на жизнь или здоровье человека [11].

Таким образом, для освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с совершением 
уклонения от уплаты налогов по УК РБ и РФ 
достаточным является факт погашения при-
чиненного ущерба либо перечисление в феде-
ральный бюджет пятикратного размера суммы, 
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причиненного ущерба или дохода, полученного 
в результате совершения преступления и денеж-
ное возмещение в размере пятикратной суммы 
дохода, полученного в результате совершения 
уголовного правонарушения.

Выводы

Как отмечается в докладе Генерального про-
курора Ж. Асанова, «самым болезненным для 
бизнеса является вовлечение в уголовный про-
цесс» [12]. Мы считаем, что погашение задол-
женности перед бюджетом уже свидетельствует 
о выполнении условий, предусмотренных в за-
коне, как: явка лица с повинной; чистосердеч-
ное раскаяние; способствование раскрытию и 
расследованию совершенного им уголовного 
правонарушения; заглаживание причиненного 
уголовным правонарушением вреда. При этом 
полагаем, что наличие оснований для освобож-
дения от уголовной ответственности за соверше-
ние указанных правонарушений должно рассма-
триваться как обязательство, а не право.

На основании изложенного предлагаем целе-
сообразным принять следующие меры:

1. Внести в УК РК дополнительную специ-
альную норму 65-1 «Освобождение от уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, таможенных сбо-
ров или других таможенных платежей» следую-
щего содержания:

«Лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов или дру-
гих таможенных платежей, если лицо возмести-
ло причиненный в результате совершения пре-
ступления государству ущерб».

2. В целях признания освобождения от уго-
ловной ответственности за уклонение обязатель-
ных платежей в бюджет в качестве реабилитиру-
ющего основания предлагаем внести в УПК РК в 
статью 35 пункт 13) следующего содержания: «в 
отношении лица, подлежащего освобождению 
от уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты таможенных пошлин, налогов, таможен-
ных сборов или других таможенных платежей», 
а также внести дополнения в ст. 37 УПК РК по-
сле слов: «предусмотренных пунктами 1), 2) , 5), 
6), 7), 8)» слова: «13) части первой статьи 35» 
далее по тексту.
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Джансараева Р.Е.

Взаимосвязь миграции  
и преступности

Трансформация общественных отношений в условиях 
глобализации, наряду с положительными аспектами, имеет свои 
негативные последствия: криминализация отношений, изменение 
структуры преступности, модификация известных и появление 
новых видов преступности. В статье исследуется взаимосвязь 
миграции и определенной совокупности преступлений, совершаемых 
мигрантами, объединенными на территории РК общностью 
криминальной сферы и интересов. Модель проблемной ситуации 
находится в области преступных посягательств на общественные 
отношения, складывающиеся в сфере обеспечения безопасности 
жизни граждан; общественной безопасности и общественного 
порядка, государственной власти; мира и безопасности человечества.

Ключевые слова: миграция, мигрант, криминальная миграция, 
незаконная миграция, преступность, миграционная преступность.

Dzhansarayeva R.Y.

The interrelationship between 
migration and crime

The transformation of social relations in the context of globalization, 
along with the positive has its negative consequences of the criminaliza-
tion of relations, changing crime patterns, modification of known and new 
types of crime. The article explores the relationship between migration 
and specific set of crimes committed by migrants in Kazakhstan combined 
common criminal sphere and interests. Model is a problematic situation in 
the field of criminal attacks on public relations in the sphere of security of 
life of citizens; public safety and public order, the public authorities; peace 
and security of mankind.

Key words: migration, migrant, migration crime, illegal migration, 
crime, migration crime.

Джансараева Р.Е.

Қылмыстылық пен көші-
қонның өзара байланысы

Жаһандану жағдайындағы қоғамдық қатынастардың өзгеріс-
терге ұшырауының жағымды аспектілерімен қоса, жағымсыз 
салдарларды: қатынастардың криминализациялануын, қылмысты-
лық тың құрылысының өзгеруін, белгілі қылмыстылықтың түрін 
өзгертуі мен жаңа қылмыстылық түрлерінің пайда болуын туын-
датады. Мақалада көші-қон мен ҚР аумағында криминалды ая мен 
мүдделердің ортақтығымен біріктірілген мигранттармен жасалынған 
қылмыстардың белгілі бір жиынтығының өзара байланысы зерттелген. 
Шиеленісті жағдайдың үлгісі азаматтардың өмірінің қауіпсіздігін, 
қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті, мемлекеттік билікті, 
бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында 
қалыптасатын қоғамдық қатынастарға қылмыстық қол сұғушылықтар 
аясында туындайды.

Түйін сөздер: көші-қон, мигрант, криминалды көші-қон, заңсыз 
көші-қон, қылмыстылық, көші-қон қылмыстылығы.
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Процессы глобализации и интеграции, происходящие в со-
временном мире в последние десятилетия, усиливают мигра-
ционные процессы. Мобильность населения, обусловленная 
поиском лучших возможностей в плане образования и трудоу-
стройства, вынужденным перемещением из-за природных и ан-
тропогенных катастроф и ухудшения среды обитания, бегством 
из зон политической нестабильности и вооруженных конфлик-
тов, продолжает возрастать. Изменения размеров, направления, 
интенсивности миграционных потоков происходят под воздей-
ствием экономических, демографических, социальных, поли-
тических, экологических факторов.

Современные миграционные потоки предоставляют значи-
тельные преимущества государствам-реципиентам миграцион-
ных потоков в виде пополнения демографического потенциала, 
дополнительных ресурсов рабочей силы, роста экономики.

Позитивные последствия миграционных потоков наблю-
даются и в государствах-донорах – поставщиках миграции: 
решается вопрос трудоустройства избыточной рабочей силы 
и уменьшения количества безработного трудоспособного на-
селения, благодаря денежным переводам стимулируется рост 
экономики и благосостояния страны исхода. 

Наряду с позитивными последствиями, миграционные по-
токи влекут негативные процессы. Миграционные процессы 
способны влиять на показатели преступности в принимающих 
странах, в связи с чем различные аспекты миграции населения 
все чаще привлекают внимание криминологов, многие из кото-
рых рассматривают миграцию населения как «фоновое явление 
преступности», влияющее на количественные, а иногда и каче-
ственные показатели [1-5]. 

Миграционные потоки оказывают негативное влияние на 
криминологическую ситуацию соответствующих регионов. В 
большей степени миграционные процессы коррелируют к кри-
минологическим показателям, характеризующим преступления 
против личности, в сфере экономики, общественной безопас-
ности и общественного порядка. 

Постоянно увеличивающийся поток иммигрантов в Казах-
стан на фоне отсутствия действенной системы предупреждения 
и пресечения незаконной миграции становится наиболее акту-
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альной проблемой для общества и государства. 
Поскольку реальное количество мигрантов не 
поддается оценке, а структура миграционных 
потоков весьма разнообразна по своим социаль-
ным характеристикам, можно привести лишь бо-
лее-менее точные данные, отражающие мигра-
ционную преступность одной из важных групп 
внешних мигрантов, не самой многочисленной, 
но наиболее подконтрольной для правоохрани-
тельных органов, а именно – преступности ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Так, 
по данным Департамента миграционной поли-
ции МВД РК, за 2015 год в органах внутренних 
дел был зарегистрирован 1381601 иностранец, 
прибывший в нашу страну с различными целя-
ми. За 8 месяцев 2016 года в органах внутренних 
дел зарегистрировано 1053959 иностранцев.

 Массив иммигрантов неоднороден по сво-
ему составу, по мотивации и целям приезда, 
длительности пребывания, демографическим, 
этническим, социальным характеристикам. Сле-
довательно, различны и направления воздей-
ствия различных групп мигрантов на кримино-
логическую ситуацию. 

Так, по данным ДМП МВД РК, в Республику 
в 2015 году прибыли:

– по частным делам – 1179596 человек; 
– по служебным делам – 50536 человек; 
– на работу – 125625 человек; 
– в качестве туристов – 11972 человека; 
– на учебу – 10011 человек; 
– миссионеров – 3495 человек; 
– с иной целью – 3495 человек. 
Большинство иностранцев временно зареги-

стрированы в г. Алматы – 316709 человек; Ал-
матинской области – 142279 человек; Южно-Ка-
захстанской области – 142062 человека. 

Наибольшее количество зарегистрирован-
ных из стран СНГ – граждане:

– Узбекистана – 797 982 человека;
– России – 166 233 человека;
– Кыргызстана – 114 385 человек.
Из стран дальнего зарубежья:
– КНР – 103 468 человек;
– Турции – 51 276 человек;
– Монголии – 11 098 человек.
За 8 месяцев 2016 года в Республику Казах-

стан прибыли:
– по частным делам – 876 852 человека;
– по служебным делам – 32 324 человека;
– на работу – 135 082 человека;
– в качестве туристов – 7 837 человек; 
– на учебу – 4 385 человек; 
– миссионеры – 237 человек;

– иные – 2 522 человека.
Большинство иностранцев временно зареги-

стрированы:
– г. Алматы – 248 536 человек;
– Алматинская обл. – 185 426 человек;
– Южно-Казахстанская обл. – 127 986 человек; 
– г. Астана – 105 089 человек.
Наибольшее количество зарегистрирован-

ных из стран СНГ – граждане:
– Узбекистана – 665 984 человека; 
– России – 114 096 человек; 
– Кыргызстана – 83 337 человек.
Из стран дальнего зарубежья:
– КНР – 64 544 человека;
– Турции – 29 633 человека;
– Монголии – 7 329 человек.
При этом большое число иностранных граж-

дан не соблюдает установленный режим пре-
бывания. В 2015 году 106945 иностранцев было 
привлечено к административной ответственно-
сти за нарушение миграционного законодатель-
ства, 10840 иностранцев выдворено. 

В том числе по:
– г. Алматы привлечено – 17 154 человека; 

выдворено – 1165 человек;
– Алматинской области привлечено – 11 987 

человек; выдворено – 946 человека;
– Южно-Казахстанской области привлечено 

– 11 118 человек; выдворено – 936 человек;
– г. Астана, привлечено – 9 739 человек; вы-

дворено – 2236 человек.
Из стран СНГ:
– Узбекистана, привлечено – 70 846 чело-

век; выдворено – 7 789 человек;
– России, привлечено – 8 381 человек; вы-

дворено – 675 человек;
– Кыргызстана, привлечено – 5 028 человек; 

выдворено – 545 человек.
Из стран дальнего зарубежья:
– КНР, привлечено – 3 258 человек; выдво-

рено – 524 человека;
– Турции, привлечено – 1 008 человек; вы-

дворено – 85 человек;
– Монголии, привлечено – 249 человек; вы-

дворено – 7 человек.
За 8 месяцев 2016 года за нарушение мигра-

ционного законодательства к административной 
ответственности привлечено 75185 иностран-
цев, выдворено 7923 человека. 

В том числе по:
– г. Алматы привлечено – 12 861 человек; 

выдворено – 1635 человек;
– г. Астана привлечено – 8 077 человек; вы-

дворено – 1653 человек;
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– Алматинской области привлечено – 7 270 
человек; выдворено – 499 человек;

– Мангистауской области привлечено – 6 
588 человек; выдворено – 859 человек.

Из стран СНГ:
– Узбекистана, привлечено – 49 870 чело-

век; выдворено – 5 830 человек;
– России, привлечено – 5 371 человек; вы-

дворено – 443 человека;
– Кыргызстана, привлечено – 3 032 челове-

ка; выдворено – 420 человек.
Из стран дальнего зарубежья:
– КНР, привлечено – 1 669 человек; выдво-

рено – 297 человек;
– Турции, привлечено – 704 человека; вы-

дворено – 32 человека;
– Монголии, привлечено – 211 человек; вы-

дворено – 8 человек.
В 2015 году было зарегистрировано 216 фак-

тов умышленного незаконного пересечения Го-
сударственной границы Республики Казахстан. 
За 8 месяцев 2016 года таких фактов было заре-
гистрировано 130. Очевидно, складывающаяся в 
стране ситуация с незаконной миграцией – это 
следствие сложной социально-политической и 
социально-экономической обстановки в мире, 
обусловленной локальными войнами и воору-
женными конфликтами и глобальным экономи-
ческим кризисом.

Незаконная миграция является сложным со-
циально-экономическим процессом, влияющим 
на все стороны жизни страны, и в первую оче-
редь на ее безопасность и социально-экономи-
ческое развитие. Незаконная миграция, в част-
ности, 

– в политической сфере выступает в каче-
стве непосредственной угрозы территориальной 
целостности государства; 

– в экономической сфере способствует уве-
личению масштабов «теневой» экономики, изъ-
ятию из финансового оборота значительной 
доли денежных средств (уклонение от уплаты 
налогов, вывоз денег за рубеж и пр.), обостре-
нию ситуации на рынке труда и, в целом, крими-
нализации экономики; 

– в социальной сфере приводит к усиле-
нию социальной напряженности, обострению 
межнациональных отношений, ухудшению 
криминальной обстановки в государстве. 

Незаконная миграция превращается в отла-
женный криминальный бизнес с разветвленной 
структурой, значительным количеством вовле-
ченных лиц и огромным оборотом финансового 
капитала.

Незаконная миграция в РК, как и всякое мас-
штабное явление, является следствием конкрет-
ных причин, которые связаны с определенными 
административно-правовыми и финансовыми 
условиями.

Основными причинами этого явления вы-
ступают, прежде всего, существующая «про-
зрачность» границ и отсутствие эффективной 
системы иммиграционного контроля на соответ-
ствующих постах в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Республики Казахстан. 
Казахстан имеет безвизовые отношения с рядом 
государств, что позволяет гражданам этих стран 
беспрепятственно проникать на территорию РК. 
Отсутствует четкое правовое регулирование по 
принятию действенных мер в отношении ино-
странных граждан, не имеющих при себе доку-
ментов, удостоверяющих их личность. Дефицит 
бюджетного финансирования процедур, связан-
ных с выдворением иностранных граждан, укло-
няющихся от выезда по истечении определен-
ного им срока пребывания, а также отсутствие 
финансовых средств на создание центров депор-
тации. 

Отсутствие единой межведомственной ин-
тегральной информационной системы контроля 
миграционных процессов, лиц и транспортных 
средств, проследовавших через государствен-
ную границу, ее интегрированности с системой 
контроля паспортно-визовых документов не по-
зволяет эффективно и оперативно решать во-
просы контроля за въездом (выездом), режимом 
пребывания и местами нахождения и занятия 
трудовой деятельностью иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Массовое явление незаконной миграции 
способствует росту правонарушений среди ми-
грантов. Многие незаконные мигранты зани-
маются противоправной деятельностью, в том 
числе в составе организованных групп, сфор-
мированных по этническому принципу. Не-
редко они находят общие интересы с местны-
ми организованными преступными группами и 
коррумпированными чиновниками. Соверша-
емые преступления несут за собой ухудшение 
криминогенной обстановки, провоцируют обо-
стрение в обществе конфликтов на этнической 
почве, подрывают общественный порядок и 
безопасность в стране. Не имея четкого право-
вого статуса, доступа к полноценному меди-
цинскому обслуживанию, стремясь избежать 
контактов с правоохранительными органами, 
незаконные мигранты оказываются в положе-
нии маргиналов и становятся на путь соверше-
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ния преступлений или жертвами насилия и вы-
могательства. 

По информации МВД РК, за последние годы 
количество преступлений, совершаемых ино-
странными гражданами и лицами без граждан-
ства на территории страны, имеет тенденцию к 
росту. 

Так, согласно официальной статистике, в 
Казахстане в 2010 году иностранцами и ли-
цами без гражданства совершено 2119 пре-
ступлений, при этом их удельный вес в общей 
структуре преступности составил 0,6%. В 2011 
году ими было совершено 1765 преступлений, 
при удельном весе в общей структуре преступ-
ности 0,6%; в 2012 году указанной категорией 
лиц было совершено 1788 преступлений, что в 
удельном весе в общей структуре преступности 
составило 0,6%; в 2013 году количество престу-
плений, совершенных иностранцами и лицами 
без гражданства, составило 1570 преступлений 
из 347 тысяч зарегистрированных преступлений, 
или 0,5%; в 2014 году иностранцами совершено 
2489 преступлений, при этом их удельный вес в 
общей структуре преступности из числа зареги-
стрированных 332 тысяч преступлений составил 
0,7%. В 2015 году всего было зарегистрировано 
368,7 тысяч преступлений, к уголовной ответ-
ственности привлечены 2744 иностранца, из них 
1976 за совершение преступлений, при этом их 
удельный вес в общей структуре преступности 
составил 0,7%. За 9 месяцев 2016 года всего за-
регистрировано 282,7 тысяч преступлений, к 
уголовной ответственности привлечено 1929 
иностранцев, в том числе за совершение престу-
плений 1284, при этом их удельный вес в общей 
структуре преступности составляет 0,7%.

Увеличивается количество преступлений и 
в отношении самих иностранных граждан, вре-
менно пребывающих в Республике Казахстан. 
Так, в 2010 году в отношении иностранцев со-
вершено 1376 преступлений, в том числе:

– краж – 172;
– грабежей – 56;
– хулиганств – 31;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 11;
– убийств – 21;
– разбоев – 22;
– других – 1063.
В 2011 году в отношении иностранцев совер-

шено 783 преступления, в том числе:
– краж – 349;
– грабежей – 114;
– хулиганств – 56;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 15;

– убийств – 13;
– разбоев – 24;
– других – 212.
 В 2012 году количество преступлений в 

отношении иностранцев составило 960, в том 
числе: 

– краж – 479;
– грабежей – 103;
– хулиганств – 63;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 22;
– убийств – 22;
– разбоев – 21;
– других – 250.
В 2013 году преступлений в отношении ино-

странцев было 1074, в том числе:
– краж – 520;
– грабежей – 104;
– хулиганств – 106;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 19;
– убийств – 18;
– разбоев – 9;
– других – 298.
В 2014 году в отношении иностранцев совер-

шено 1645, том числе: 
– краж – 641;
– грабежей – 102;
– хулиганств – 92;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 13;
– убийств – 17;
– разбоев – 13;
– других – 767.
В 2015 году зарегистрировано 2204 уголов-

ных правонарушения, в том числе 2028 престу-
плений, из них:

– краж – 1015;
– грабежей – 104;
– хулиганств – 181;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 52;
– убийств – 32;
– разбоев – 17;
– других – 803.
За 9 месяцев 2016 года в отношении ино-

странцев зарегистрировано 1818 уголовных пра-
вонарушений, в том числе 1692 преступления, из 
них:

– краж – 914;
– грабежей – 121;
– хулиганств – 131;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 43;
– убийств – 19;
– разбоев – 10;
– других – 454.
Вклад мигрантов в преступность разных 

регионов различен. Он определяется, прежде 
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всего, масштабами самого потока приезжих, 
который, как правило, тем выше, чем крупнее 
населенный пункт. Сверхкрупные города с их 
широким спектром возможностей всегда были 
наиболее привлекательны для приезжих. Так, 
наибольшее количество преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами за 9 месяцев 
2016 года, зарегистрировано:

– в городах Алматы (445) и Астана (231), в 
Жамбылской (158), Мангистауской (127), Юж-
но-Казахстанской (110) и Восточно-Казахстан-
ской (95) областях; 

– в 2015 году – в городах Алматы (623) и 
Астана (280), в Алматинской (166), Жамбыл-
ской (263), Мангистауской (165), Южно-Казах-
станской (183) и Восточно-Казахстанской (181) 
областях;

– в 2014 году – в городе Алматы (593), в Ал-
матинской (165), Жамбылской (247) и Костанай-
ской (158) областях;

– в 2013 году – городе Алматы (139), в Ал-
матинской (158), Жамбылской (113), в Южно-
Казахстанской (141) и Восточно-Казахстанской 
(78) областях;

– в 2012 году – в городе Алматы (279), в 
Алматинской (138), Жамбылской (219), Южно-
Казахстанской (134) и Восточно-Казахстанской 
(133) областях;

– в 2011 году – городе Алматы (267), Жам-
былской (182), Мангистауской (122), Восточно-
Казахстанской (182) и Костанайской (123) обла-
стях.

Интерес представляют не только количе-
ственные особенности преступности мигрантов, 
но и качественные. Для мигрантов характерно 
совершение преступлений, требующих высоко-
го криминального профессионализма и органи-
зованности. 

Так, из общего количества преступлений, со-
вершенных мигрантами в 2010 году, составили:

– краж – 455;
– хулиганств – 51;
– грабежей – 85;
– наркопреступлений – 340;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 40;
– разбоев – 38;
– убийств – 47;
– других – 1063.
В 2011 году было иммигрантами совершено:
– краж – 495;
– хулиганств –39;
– грабежей – 94;
– наркопреступлений – 180;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 26;

– разбоев – 54;
– убийств – 41;
– других – 836.
В 2012 году:
– краж – 343;
– хулиганств – 56;
– грабежей – 93;
– наркопреступлений – 145;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 36;
– разбоев – 33;
– убийств – 47;
– других – 1035.
В 2013 году:
– краж – 343;
– хулиганств – 56;
– грабежей – 93;
– наркопреступлений – 145;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 36;
– разбоев – 33;
– убийств – 47;
– других – 1035.
В 2014 году:
– краж – 702;
– хулиганств – 80;
– грабежей – 135;
– наркопреступлений – 101;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 35;
– разбоев – 27;
– убийств – 52;
– других – 1357.
В 2015 году:
– краж – 702;
– хулиганств – 80;
– грабежей – 135;
– наркопреступлений – 101;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 35;
– разбоев – 27;
– убийств – 52;
– других – 1357.
В 2016 году (9 месяцев):
– краж – 554;
– хулиганств – 106;
– грабежей – 96;
– наркопреступлений – 54;
– причинений тяжкого вреда здоровью – 52;
– разбоев – 21;
– убийств – 23;
– других – 378.
Преступность мигрантов характеризуется 

высокой латентностью, которая неоднозначна 
и имеет признаки, отличающие ее от латентно-
сти общеуголовных преступлений. Поскольку 
латентная преступность представляет собой ре-
альную, но скрытую или незарегистрированную 
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часть фактически совершенных преступлений, 
то можно предположить, что среди всей массы 
преступлений, связанных с миграцией, какая-то 
часть ее осталась незарегистрированной. Она 
фиксируется именно как преступность мигран-
тов только в случае раскрытия преступлений и 
обнаружения виновных лиц, то есть после того, 
как устанавливается, что виновный – мигрант. 

В тех случаях, когда правоохранительным 
органам не известно о самом факте совершения 
преступления (естественная латентность), осо-
бых отличий преступности мигрантов от общеу-
головной преступности не наблюдается. Однако 
в тех случаях, когда правоохранительные орга-
ны, зная о совершенном мигрантом преступном 
деянии, не регистрируют преступление (искус-
ственная латентность), то существуют отличия, 
обусловленные тем, что к тем основаниям, по 
которым укрывается то или иное преступление, 
дополнительно прибавляется еще одно основа-
ние, связанное с характеристикой лица, совер-
шившего преступление – мигрант. Кроме того, 
учитывая, что мигранты могут быть как офици-
ально зарегистрированными, так и нелегалами, 
то разыскать лиц, которых «de jure» на терри-de jure» на терри- jure» на терри-jure» на терри-» на терри-
тории государства нет, затруднительно и, зача-
стую получить какую-либо информацию о лице, 
совершившем преступление до его задержания, 
практически невозможно. 

Таким образом, для определения общей 
совокупности преступлений, совершаемых 
иностранными мигрантами на определенной 
территории за определенное время, мы исполь-
зовали понятие «преступность мигрантов». 
Также наряду с понятием «преступность ми-
грантов» широкое распространение получили 
понятия «криминальная миграция», «преступ-
ность, связанная с миграцией», «преступность 
иностранцев», «миграционная преступность». 
Следует признать, что в теории нет согласо-
ванности позиций, позволяющей рассматри-
вать миграционную преступность как част-
ный компонент родового понятия незаконной 
миграции, что, в свою очередь, позволило бы 
устранить многие семантические противоречия 
в криминологии и других юридических науках, 
изучающих феномен незаконной миграции, нет 
единства мнений относительно толкования и 
терминологического определения миграцион-
ной преступности. 

Миграционная преступность по своим мас-
штабам и направленности разрушительного 
воздействия на экономику и безопасность го-
сударства стала реальной глобальной угрозой. 
Осознание миграционной преступности как 
угрозы обусловливает необходимость ее теоре-
тического осмысления и потребность постанов-
ки научной проблемы противодействия ей.
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G. Kaĭzer. – M., 1979. 
5 Jakovlev A.M. Teorija kriminologii i social’naja praktika / A.M. Jakovlev. – M., 1985.





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Смaтлaев Б.М.

К воп ро су  
о со вер шенст вовa нии рaбо ты 

по про ти во дей ст вию  
тер ро риз му и экс тре миз му  

в Кaзaхстaне

Нaстоящaя стaтья пос вя щенa aнaли зу те ку ще го сос тоя ния уг роз 
тер ро ризмa и ре ли ги оз но го экс тре мизмa в Кaзaхстaне. Вы де ляют ся 
фaкто ры, влияющие нa рост дaнных вы зо вов в рес пуб ли ке. С целью 
оп ре де ле ния ис точ ни ков уяз ви мос ти и не до че тов в aнтиэкс тре ми стс-
кой и контр тер ро рис ти чес кой дея тель ности го судaрс твa произ ве ден 
крaткий aнaлиз хaрaктер ных осо бен нос тей и пред по сы лок терaктов, 
осу ще ств лен ных в го родaх Aкто бе и Aлмaты, соот ве тст вен но, в июне 
и июле 2016 годa. Зaтро ну ты воп ро сы пе ни тен циaрной про филaкти-
ки ре ли ги оз но го экс тре мизмa и пред по сы лок ре ци дивa экс тре ми стс-
ких прес туп ле ний в свя зи с нaли чием ус ло вий для сок ры тия но си-
те ля ми рaдикaль ных возз ре ний своих ис тин ных убеж де ний, a тaкже 
по рой неэф фек тив ным окaзa нием испрaви тель но го воз дейст вия нa 
осуж ден ных. В стaтье при во дят ся рaссуж де ния aвторa о си ло вом и 
про филaкти чес ком под ходaх к про ти во дей ст вию ре ли ги оз но му экс-
тре миз му и тер ро риз му, a тaкже о пред поч ти тель ности пре вен тив-
но го хaрaктерa рaбо ты в дaнном нaпрaвле нии. Нa бaзе про ве ден но го 
исс ле довa ния выд вигaет ся ряд вы во дов и пред ло же ний.

Клю че вые словa: ре ли гия, тер ро ризм, экс тре мизм, рaдикaльное 
рек ру ти ровa ние, де портa ция, экс трaди ция, ислaм. 

Smatlaev B.M.

About improvement of work 
against terrorism and extremism 

in Kazakhstan

This article analyzes the actual threats of terrorism and religious ex-
tremism in Kazakhstan. Underlines factors which have influence on the 
growth of the existing problem in the country. In order to determine the 
sources of vulnerabilities and gaps in anti-extremist and anti-terrorist ac-
tivities of the state made a brief analysis of the characteristics and prereq-
uisites of terrorist attacks carried out in Aktobe and Almaty, respectively, 
in June and July of 2016. The issues of penitentiary prevention of religious 
extremism and extremist crimes prerequisites relapse due to the presence 
of conditions for concealment carriers radicalized their true beliefs, and 
sometimes inefficient provision of correctional impact on the convicts. 
The article presents the author’s arguments about force and preventive ap-
proaches to combating religious extremism and terrorism, as well as a pref-
erence for preventive work in this direction. On the basis of the research 
author propose a number of conclusions and suggestions.

Key words: terrorism, religious extremism, terrorist attacks, radical, 
preventive.

Смaтлaев Б.М.

Қaзaқстaндaғы экс тре ми зм  
мен тер ро ри зм ге қaрсы кү рес 

жa йын дaғы мә се ле лер

Бұл мaқaлa Қaзaқстaндaғы лaңкес тік қa уіп-қaтер дің қaзір-
гі aхуaлы мен ді ни экс тре ми зм ді тaлдaуғa aрнaлғaн. Рес пуб-
ликaдaғы aтaлғaн сын-те геурін дер дің өс уіне әсер ете тін фaкторлaр 
нaқтылaнғaн. Мем ле кет тің экс тре ми зм ге жә не лaңкес тік ке қaрсы 
шaрaлaры ның осaл тұстaры мен кем ші лік те рін, се беп те рін aнықтaу 
мaқсaтындa 2016 жыл дың мaусым жә не шіл де aйлaрындa Aқтө бе жә-
не Aлмaты қaлaлaрындa орын aлғaн лaңкес тік тің aлғышaрттaры мен 
өзін дік ерек ше лік те рі не тaлдaу жaсaлғaн. Рaдикaлды көзқaрaстaғы 
aдaмдaрдың шынaйы се нім де рін жaсы руғa жaғдaйлaрдың болуынa 
орaй, со ны мен қaтaр кей бір уaқыттa соттaлғaн aзaмaттaрды тү зеуге 
бaғыттaлғaн әсер ету жұ мыстaры ның тиім сіз жүр гі зілуіне орaй ді ни 
экс тре ми зм нің пе ни тен циaрлық aлдын aлу жә не экс тре мис тік қыл-
мыстaрдың қaйт aлaнуы ның aлдын aлу мә се ле ле рі қaрaсты рылғaн. 
Мaқaлaдa aвтор дың ді ни экс тре мизм мен лaңкес тік ке қaрсы әре-
кет жaсaуғa күш теу жә не aлдын aлу жолдaры жaйлы, со ны мен қосa 
aтaлғaн бaғыттa пре вен тив ті жұ мыс жaсaу жо лы ның оңтaйлы болaты-
ны жaйлы пaйымдaулaры көр се тіл ген. Жaсaлғaн зерт теу дің не гі зін де 
бірқaтaр тұ жы рымдaр мен ұсы ныстaр aлғa тaртылaды.

Тү йін  сөз дер: дін, лaңкес тік, экс тре мизм, қыл мыс, рaдикaлды 
көзқaрaс, пре вен тив ті жұ мыс.
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Со бы тия экс тре ми ст ско го хaрaктерa, слу чив шиеся в 
Кaзaхстaне зa пос лед ние ме ся цы, обуслaвливaют ост рую 
aктуaль нос ть проб лемaти ки про ти во дей ст вия ре ли ги оз но-
му экс тре миз му и тер ро риз му, ко то рой пос вя щенa нaстоящaя 
стaтья. Сло жившaяся ре ли ги оз но-со циaльнaя си туaция тре-
бует, что бы про ти во дей ст вие укaзaнным вы зовaм и уг розaм 
воп ло ти лось в сов мест ное и тотaльное про ти вос тоя ние го-
судaрс твa и всех здо ро вых и прог рес сив ных об ще ст вен ных 
сил сис те ме рaдикaльно го рек ру ти ровa ния. Нa это укaзывaет 
aнaлиз имею щих ся све де ний. Тaк, нaпри мер, по дaнным Ко-
ми тетa нaционaль ной бе зопaснос ти Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
по сос тоя нию нa сен тябрь 2016 годa, зa про шед шие пять лет 
в стрaне зa со вер ше ние прес туп ле ний тер ро рис ти чес ко го и ре-
ли ги оз но-экс тре ми ст ско го хaрaктерa осуж де ны 445 че ло век. 
Кро ме то го, с нaчaлa воору жен ных конф лик тов в Aфгa нистaне, 
Си рии, Ирaке из лaге рей меж дунaрод ных тер ро рис ти чес ких 
оргa низaций, a тaкже опор ной и трaнзит ной инфрaст рук тур в 
треть их стрaнaх де пор ти ровaны и экс трaди ровaны 45 грaждaн 
Кaзaхстaнa, 33 – вер ну лись сaмос тоя тель но. Из них 33 прив ле-
че ны к уго лов ной от ве тст вен нос ти зa учaстие в тер ро рис ти чес-
кой дея тель ности [1].

По тем же дaнным, в те ку щем го ду зa тер ро ризм и экс-
тре мизм осуж де ны 25 че ло век. В следст вен ных изо ля торaх 
нaхо дят ся 50 че ло век. С 2011 годa нa рaнней стaдии при го тов-
ле ния прaвоохрa ни тель ные оргaны пре до тврaти ли и сорвaли 
64 нaсиль ст вен ные экс тре ми ст ские aкции, a с нaчaлa это го 
годa  – 9.

Внеш ний фaктор игрaет од ну из клю че вых ро лей. От мечaет-
ся, что зa пос лед ние пять лет оргaны КНБ не до пус ти ли выезд в 
зо ны тер ро рис ти чес кой aктив нос ти 559 рек ру тов-кaзaхстaнцев. 
Ру ко во дс тво КНБ РК под чер кивaет, что воору жен ный конф-
ликт в си рий ско-ирaкс кой зо не aкти ви зи ровaл тер ро рис ти чес-
кие си лы нa всем Ближ нем Вос то ке, и учaстие в воору жен-
ных конф ликтaх грaждaн нaшей стрaны предстaвляет пря мую 
уг ро зу Кaзaхстaну. В том чис ле, опaсе ния вы зывaют фaкты 
возврaще ния боеви ков из си рий ско-ирaкс кой зо ны в Кaзaхстaн. 
Это фaкти чес ки но си те ли крaйне рaдикaль ных вз гля дов, ко то-
рые при этом облaдaют вер бо воч ны ми и боевы ми нaвыкaми. 

К ВОП РО СУ О СО-
ВЕР ШЕНСТ ВОВA НИИ 

РAБО ТЫ ПО  
ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТ ВИЮ  

ТЕР РО РИЗ МУ  
И ЭКС ТРЕ МИЗ МУ  

В КAЗAХСТAНЕ
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К воп ро су о со вер шенст вовa нии рaбо ты по  про ти во дей ст вию  тер ро риз му  и экс тре миз му  в Кaзaхстaне

Поэто му сохрaняет ся вы со кий уро вень уг ро зы 
тер ро рис ти чес ких aктов внут ри Кaзaхстaнa.

Что кaсaет ся лиц, ко то рые остaют ся в зонaх 
тер ро рис ти чес кой aктив нос ти, мы со лидaрны с 
мне нием, что они игрaют роль идей ных про вод-
ни ков рaдикaлизмa, aктив но учaст вуют в подст-
рекaтельст ве, вер бов ке рек ру тов и боеви ков к 
тер ро рис ти чес кой дея тель ности.

Ви дит ся серь езнaя опaснос ть в се год няш-
ней уяз ви мос ти чaсти ве рующих к рaзным те-
че ниям джихaдист ско го толкa. Кaк от мечaют 
исс ле довaте ли, воз никлa новaя тен ден ция к при-
мыкa нию рaдикaльно под вер жен ной ве рующей 
мо ло де жи (сто рон ни ки тaкф ризмa) уже не толь-
ко ИГИЛу, но и проaлькaидовс кой оргa низaции 
«Джaбхaт фaтaх aль-Шaм», дей ст вую щей в Си-
рии и нaбирaющей aвто ри тет сре ди воору жен-
ных групп [2].

Серь ез ную роль в рaдикaль ной обрaбот ке 
грaждaн зa нимaет ин тер нет-фaктор. Экс тре-
ми стс кий кон тент по-преж не му нaхо дит своих 
aктив ных пот ре би те лей, при том, что функ-
цио ни рует целaя сис темa ин тер нет-ре сур сов, 
ориен ти ровaнных нa идеоло ги чес кую обрaбот-
ку и обу че ние ме тодaм тер ро рис ти чес кой дея-
тель ности. Обес по коен нос ть по это му воп ро су 
недaвно вырaжaл ге нерaль ный про ку рор стрaны 
[3].

Спе циaлистaми и исс ле довaте ля ми от мечaет-
ся роль неблaгоп рият ных со циaль ных ус ло вий, 
ко то рые в немaлой сте пе ни спо со бс твуют уяз-
ви мос ти грaждaн к вов ле че нию в рaдикaльные 
груп пы. Нaпри мер, предстaви те ли рaботaющей 
в aктю би нс ком ре ги оне пос ле про шед ше го 
терaктa груп пы спе циaлис тов в своих выс туп ле-
ниях в СМИ неод нокрaтно под чер кивaют этот 
мо мент [4].

Тaким обрaзом, нa се год няш ний день создaнa 
инфрaст рук турa по стaдий но му, пос те пен но му 
вов ле че нию грaждaн в экс тре ми ст скую и тер-
ро рис ти чес кую дея тель ность, бaзи рующaяся нa 
еди ном идей но-рaдикaль ном и ме то до ло ги чес-
ком нaчaле, оп ре де ляющем иную, обо соб ни чес-
кую иден тич нос ть втя ну тых aдеп тов.

Бе зус лов но, мы имеем де ло со ск рыт ны ми, 
зaконс пи ри ровaнны ми группaми экс тре мис-
тов. С од ной сто ро ны, это го во рит о том, что их 
выяв ле нием и рaск ры тием долж ны зa нимaться 
суб ъек ты оперaтивной дея тель ности, с дру гой 
– что тaкие груп пы зaкры ты от диaлогa и пе-
реубеж де ния, и это ос лож няет пре вен тив ную и 
про филaкти чес кую рaбо ту.

Вмес те с тем, откaзывaться от про филaкти ки 
по при чи не имею щих ся слож нос тей бы ло бы не-

вер ным, поэто му полaгaем, что должнa при ме-
нять ся спе ци фи ческaя ме то до ло гия по зaвлaде-
нию внимa нием чле нов рaдикaль ных те че ний. 
Хо тя по нят но, что их ли де ры бу дут ст ре мить ся 
к мaксимaльно му отк лю че нию своих aдеп тов 
от aль тернaтив ной ин формa ции, в том чис ле о 
нормaтив ном ре ли ги оз ном тол ковa нии оп ре де-
лен ных по ня тий и тер ми нов, т.е. от дерaдикaли-
зи рующе го и идей но-оз до ро ви тель но го внеш не-
го влия ния.

Из ло жен ное в оп ре де лен ной сте пе ни хaрaкте-
ри зует сов ре мен ную тaкти ку и нaпрaвлен ность 
дея тель ности экс тре ми стс ких и тер ро рис ти чес-
ких кру гов. В этих ус ло виях тре бует ся нaйти 
от вет нa воп рос: что имен но необ хо ди мо со-
вер шенст вовaть в дея тель ности го судaрс твa, 
нaпрaвлен ной нa преодо ле ние уг роз ре ли ги оз но-
го экс тре мизмa и тер ро ризмa.

Осенью 2013 годa былa ут ве рж денa Го-
судaрст веннaя прогрaммa по про ти во дей ст-
вию ре ли ги оз но му экс тре миз му и тер ро риз му 
нa 2013-2017 го ды. В ней пре дус мот ре ны ме ры 
всес то рон не го хaрaктерa. Вмес те с тем, 2016 год 
стaл своего родa ис пытa нием нa эф фек тив нос ть 
предп ри нимaемых мер.

В рaмкaх од ной стaтьи слож но охвaтить весь 
комп лекс при чин, по ко то рым не удaлось пре до-
тврaтить со вер ше ние терaктов в от дель ных ре-
ги онaх стрaны. Однaко оп ре де лен ные вы во ды 
обознaчить все же воз мож но, в том чис ле aнaли-
зи руя тер ро рис ти чес кие прояв ле ния, имев шие 
мес то в Aктю би нс кой облaсти и го ро де Aлмaты.

Aктю би нс кий ре ги он, нaря ду с дру ги ми 
зaпaдны ми облaстя ми Кaзaхстaнa, не пер вый 
год из вес тен в кaчест ве зо ны бо лее вы со ко го 
рискa ре ли ги оз но го экс тре мизмa. В ус ло виях 
тaкой вырaженнос ти слож но считaть имев ший 
мес то терaкт чем-то неп ред ви ден ным или нео-
жидaнным. Поэто му тем бо лее необ хо ди мо 
нaйти слaбые звенья в сис те ме мер про ти во дей-
ст вия экс тре миз му в укaзaнной облaсти.

По мне нию экс пер тов и по ли то ло гов, од-
ним из промaхов стaлa слaбо оргa ни зовaннaя в 
ре ги оне пре вен тивнaя рaботa идеоло ги чес ко-
го хaрaктерa [5]. То есть но си те лей рaдикaль-
ных возз ре ний ли бо не пе реубеждaли нa 
долж ном кaчест вен ном уров не, ли бо не был 
обес пе чен охвaт лиц, от ко то рых долж ны бы ли 
быть ожидaемы экс тре ми ст ские прояв ле ния. В 
этой свя зи у экс пер тов вызвaлa не ко то рые воп-
ро сы и оперaтивнaя состaвляющaя рaбо ты в от-
но ше нии рaдикaль ных групп, ко то рые покaзaли, 
что при aвто ном нос ти их aдеп тов в оргa низaции 
своей пов сед нев ной жиз не деятель ности они спо-
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соб ны нa быст рую мо би лизaцию и оргa низaцию 
сти хий ных нaпaде ний нa го судaрст вен ные и 
грaждaнс кие объек ты.

В кaчест ве ос нов но го объеди няюще го 
нaчaлa ви дит ся все же некaя единaя идейнaя 
плaтформa. Ведь яв но то, что для то го что бы в 
те че ние ко рот кой вс тре чи мо ти ви ровaть друг 
другa нa под рыв ные aкты и по ку ше ния, тре бует-
ся некaя общaя бaзa, сфор ми ровaннaя в их сознa-
нии рaнее и снимaющaя в них мо тивaцион ные 
бaрьеры к воору жен ным aтaкaм и убий ствaм. По 
всей ви ди мос ти, вре мя отс ле живa ния про ник но-
ве ния и уко ре не ния тaкой идей ной плaтфор мы 
сре ди ве рующей мо ло де жи aктю би нс ко го ре ги-
онa, a тaкже оргa низaции aдеквaтно го эф фек тив-
но го про ти во дей ст вия бы ло упу ще но.

С нaчaлa ок тяб ря 2016 годa для кон цент ри-
ровaнно го про ве де ния в те че ние од но го ме сяцa 
комп лекс ной ин формaцион но-рaзъяс ни тель-
ной рaбо ты во всей Aктю би нс кой облaсти по 
ини циaти ве Ге нерaль ной про курaту ры со все-
го Кaзaхстaнa стя ну ты спе циaлис ты: теоло ги, 
пси хо ло ги, долж ност ные лицa, об ще ст вен ные 
деяте ли и т.д. Это го во рит о вы со кой сте пе-
ни осознa ния го судaрст вом реaльно го уров ня 
опaснос ти ре ли ги оз но го экс тре мизмa и тер ро-
ризмa в нaстоящее вре мя.

Воз никaет воп рос: по че му нес кольки ми 
годaми рaнее или од ним го дом рaнее не бы ло 
оргa ни зовaно прив ле че ние по доб но го родa сил 
из дру гих ре гионов рес пуб ли ки, ес ли си туaция 
шлa к терaктaм, a сaми от ве тст вен ные зa дaнную 
рaбо ту облaст ные ст рук ту ры и оргa низaции 
спрaвить ся не мог ли? Вaриaнтов от ве тов тут 
нем но го: ли бо мест ные влaсти не в достaточ ной 
ме ре ви де ли и оце нивaли реaльную обстaнов ку, 
не про во ди ли кaчест вен ный мо ни то ринг, не отс-
ле живaли тен ден ции, ли бо знaли о негaтивных 
про цессaх, однaко по сaмоуве рен нос ти или 
хaлaтно и по пус ти тель ски не предп ри ня ли долж-
ных мер.

В пер вом случaе ост ро встaет воп рос прaкти-
чес ки о необ хо ди мос ти зaме ны всей це пи, 
предстaвляю щей со бой сис те му про ти во дей ст-
вия ре ли ги оз но му экс тре миз му и тер ро риз му в 
Aктю би нс кой облaсти. Однaко вто рой вaриaнт 
предстaвляет ся бо лее реaлис тич ным, и тогдa 
сaмое мa лое, что необ хо ди мо бы ло предп ри-
нять, – это зaявить о проб ле ме тaк, кaк оно есть 
нa сaмом де ле. Тер ри то рия должнa былa прaвди-
во проин фор ми ровaть Центр. О негaтивно 
склaдывaющей ся обстaнов ке необ хо ди мо бы-
ло под нимaть воп рос в экс перт ной сре де и в 
средс твaх мaссо вой ин формa ции. Однaко тaких 

сигнaлов в об ще ст вен ную и ин формaцион ную 
сре ду из aктю би нс ко го ре ги онa не подaвaлось. 
Нет уве рен нос ти и в том, что шлa дос то вернaя 
и объек тивнaя ин формaция нaверх по вер тикaли 
влaсти.

Полaгaем, что по доб но го родa по ло же ние 
хaрaктер но не толь ко для взя той для aнaлизa в 
дaнном случaе Aктю би нс кой облaсти. В этой 
свя зи соот ве тс твующие уро ки долж ны быть изв-
ле че ны все ми ре ги онaми Кaзaхстaнa.

До пол ни тель ную цен ность в прояс не нии сос-
тоя ния ре ли ги оз но го экс тре мизмa и тер ро ризмa 
в Кaзaхстaне мо жет предстaвить aнaлиз терaктa, 
имев ше го мес то в Aлмaты в июле 2016 годa и 
ис пол ни те ля ко то ро го – Руслaнa Ку ликбaевa – в 
прес се и со циaль ных се тях прозвaли «aлмaтинс-
ким ст рел ком».

Небе зыз вест но, что Aлмaты яв ляет ся цент-
ром при тя же ния внут рен ней мигрa ции. В 
мегaпо лис приезжaют и пе реезжaют жи те ли со 
всех ре гионов стрaны, в том чис ле в поискaх 
зaрaботкa и, не ред ко, желaющие «зaлечь нa дно» 
в свя зи с воз мож ным внимa нием к их пер сонaм 
со сто ро ны прaвоохрa ни тель ных оргaнов. По 
всей ви ди мос ти, дaнные мо мен ты мож но от нес-
ти и к со циaльно му порт ре ту Р. Ку ликбaевa.

Не пос редст вен но для Aлмaты внут рен ний 
мигрaцион ный фaктор дол жен быть уч тен кaк 
спе ци фи чес кий. Он в немaлой сте пе ни и дол-
жен оп ре де лять дея тель ность мест ных влaстей 
в реaлизaции сис тем ных мер про ти во дей ст вия 
ре ли ги оз но му экс тре миз му и тер ро риз му. При 
этом вaжно не до пус тить со сто ро ны «приш-
лых» рaдикaлов, во-пер вых, под рыв ных aктов, a 
во-вто рых, их воз мож ной дея тель ности по рaсп-
рострaне нию своего рaдикaльно го влия ния и 
вов ле че ния в свой круг дру гих лиц. Еще бо лее 
слож но бу дет отс ле живaть си туa цию, ес ли под 
тaкое влия ние попaдут опять же приез жие лю ди.

Сле дует зaме тить, что «aлмaтинс кий ст ре-
лок» кaк тер ро рист с ре ли ги оз но-экс тре ми стс-
ким окрaсом стaрaлся убивaть иск лю чи тель но 
лю дей, имею щих от но ше ние к прaвоохрa ни-
тель ным оргaнaм, воен нос лужaщих [6]. И это 
отрaжaет уже тен ден цию, хaрaктер ную не имен-
но для Aлмaты, но и при су щую в це лом сов ре-
мен но му кон тин ген ту кaзaхстaнс ких ре ли ги оз-
ных экс тре мис тов.

Не сек рет, что в пер вую оче редь в спис ке 
нa по ку ше ние стоят рaбот ни ки спе циaль ных и 
прaвоохрa ни тель ных оргaнов, воен ные. В этом 
сос тоит осо бен ность идеоло ги чес ко го хaрaктерa. 
Поэто му сле дует обрaтить внимa ние нa воен-
но-спор тив ную и ог не вую под го тов ку лич но го 



Вестник КазНУ.  Серия юридическая. №4 (80). 2016242

К воп ро су о со вер шенст вовa нии рaбо ты по  про ти во дей ст вию  тер ро риз му  и экс тре миз му  в Кaзaхстaне

состaвa прaвоохрa ни тель ных оргaнов. Онa ни 
в коем случaе не должнa ус тупaть и, бо лее то-
го, должнa пре вос хо дить уро вень под го тов ки 
экс тре мис тов и тер ро рис тов. Жиз нь и си туaция 
дик туют тре бовa ние не толь ко влaдеть ору жием, 
но и быть спо соб ным, уметь зaщи тить тaбель ное 
ору жие, нaхо дя щееся нa рукaх у пaтруль ных и 
пос то вых служб, от попaдa ния в ру ки прес туп-
никaм, осо бен но, тер ро ристaм.

Тaк кaк Р. Ку ликбaев яв лял ся быв шим осуж-
ден ным, сле дует остaно вить ся и нa рaбо те по 
идеоло ги чес ко му испрaвле нию осуж ден ных зa 
экс тре ми ст ские и тер ро рис ти чес кие прес туп ле-
ния в местaх ли ше ния сво бо ды. Проб лемa в том, 
что, по всей ви ди мос ти, не все лицa, нa сaмом де-
ле, охвaче ны про филaкти чес ким воз дейст вием в 
испрaви тель ных уч реж де ниях. При достaточ но 
боль шом внимa нии, ко то рое уде ляет ся се год-
ня пе ни тен циaрной про филaкти ке ре ли ги оз но-
го экс тре мизмa, a тaкже с уче том нaблюдaемой 
aктив нос ти и нaбрaнной динaми ки в этой сфе ре 
полaгaем, что внут ри осуж ден но го кон тин гентa 
все же имеет ся кaте го рия лиц, уме ло ск рывaющaя 
свои убеж де ния и экс тре ми ст ские нaме ре ния, в 
свя зи с чем ру ко во дст вом ко ло ний эти лю ди кaк 
бы снимaют ся с учетa. В ито ге, они пе ре жидaют 
и пе ре живaют своего родa ин кубaцион ный пе-
ри од. Тaким обрaзом, встaет проб лемa выяв ле-
ния лaтент ных, «ин кубaцион ных» рaдикaлов. 
Для это го нуж ны оп ре де лен ные кри те рии, ко то-
рые долж ны быть вырaботaны спе циaлистaми в 
облaсти пе реубеж де ния и дерaдикaлизa ции.

По ми мо кри те риев ин дикaции ск ры-
тых рaдикaлов, от мечaет ся пот реб нос ть в 
рaзрaбот ке объек тив ных кри те риев и покaзaте-
лей для оцен ки сос тоя ния и эф фек тив нос ти 
про во ди мой aдрес ной рaбо ты по пе реубеж-
де нию и дерaдикaлизaции в це ле вой тaкфи-
ро-«джихaдистс кой» сре де [7], в том чис ле в 
испрaви тель ных уч реж де ниях. Кро ме то го, 
кaсaтель но испрaви тель ной рaбо ты с осуж ден-
ны ми в пе ни тен циaрной сис те ме сле дует от ме-
тить, что по рой в ко ло ниях дос тигaет ся обрaтный 
эф фект, о чем в СМИ про хо дит ин формaция 
опять же от но си тель но «aлмaтинс ко го ст релкa», 
о ко то ром его дру жес ки ми свя зя ми от мечaет ся, 
что зa вре мя его нaхож де ния в местaх ли ше ния 
сво бо ды его пси хикa былa нaру шенa [8]. Дaнный 
случaй тре бует своего aнaлизa и исс ле довa ния 
во из бежa ние по доб ных трaги чес ких пов то ров.

С точ ки зре ния прaвa и кри ми но ло гии 
предстaвляет ин те рес нa се год няш ний день по-

иск пу тей юри ди чес ко го квaли фикaцион но-
го зaслонa рaсп рострaне нию идеоло гии ре ли-
ги оз но го экс тре мизмa и тер ро ризмa, ко то рый 
срaбaтывaл бы в пре вен тив ном по ряд ке.

Формaт про ти во дей ст вия ре ли ги оз но му экс-
тре миз му и тер ро риз му мо жет быть си ло вым, 
когдa уже проис хо дит экс тре ми ст скaя aкция 
или терaкт или имеет ся реaльнaя уг розa его со-
вер ше ния, и про филaкти чес ким, когдa про во-
дит ся пре дуп ре ди тель нaя рaботa пре вен тив но го 
хaрaктерa.

Си ло вой ме тод при ме нить ни когдa не позд-
но, он реaли зуем нa лю бом этaпе. Однaко в нем 
имеют ся и оп ре де лен ные рис ки, ко то рые мо-
гут сп ро во ци ровaть негaтивные пос ледст вия. 
Нaпри мер, не ко то рые го ря чие го ло вы нa вол не 
эмо ций предлaгaют под вергaть си ло во му воз-
дейст вию не толь ко сaмих но си те лей рaдикaль-
ных и дест рук тив ных возз ре ний, но и чле нов их 
се мей. По доб но го родa от но ше ние и дей ст вия 
мо гут во зы меть обрaтный эф фект, дaв по вод для 
рaзворaчивa ния рaдикaлaми дaль ней шей экс тре-
ми стс кой пропaгaнды и выпaдов. Си ло вой под-
ход, нa нaш взг ляд, сле дует про во дить тон ко и 
из бирaтельно, с нaли чием достaточ ных прaво-
вых ос новa ний и в нуж ный мо мент вре ме ни.

Тaким обрaзом, в ре ше нии проб ле мы про-
ти во дей ст вия ре ли ги оз но му экс тре миз му и тер-
ро риз му, осо бен но идеоло ги чес ко го хaрaктерa, 
си ло вой под ход кaк тaко вой не дол жен брaться 
зa ос но ву. Бо лее то го, это ознaчaло бы признa-
ние своего родa бес си лия го судaрс твa в облaсти 
конт рп ропaгaнды, т.е. в поис ке и нaхож де нии 
ис чер пывaющих конт рдо во дов, докaзывaющих 
не сос тоя тель ность рaдикaль ной идеоло гии и 
ме то дов, их обмaннос ть и лож ность и, нaпро-
тив, яв ную пред поч ти тель ность с лю бой, в том 
чис ле и осо бен но ре ли ги оз ной, точ ки зре ния 
нерaдикaль ных, конст рук тив ных и ре ли ги оз но-
нормaтив ных под хо дов к жиз не деятель ности че-
ло векa, вк лючaя воп ло ще ние его ре ли ги оз ных 
пот реб нос тей.

В этой свя зи считaем, что необ хо ди мо про-
должaть рaзви тие пре вен тив ных ме то дов рaбо-
ты по про ти во дей ст вию ре ли ги оз но му экс тре-
миз му и тер ро риз му, включaя идеоло ги чес кие, 
теоло ги чес кие, пси хо ло ги чес кие, со циaльные и 
ин формaцион но-тех ни чес кие aспек ты преодо ле-
ния уяз ви мос ти нaсе ле ния, осо бен но ве рующей 
мо ло де жи, к рaдикaль ной обрaбот ке. Полaгaем, 
что дaнное нaпрaвле ние бу дет стрaте ги чес ки бо-
лее выиг рыш ным.
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О некоторых проблемах начала 
досудебного расследования 
экологических преступлений

В статье рассмотрены некоторые процессуальные, мето-
дологические вопросы, решаемые лицами, ведущими уголовный 
процесс в начале досудебного расследования экологических 
преступлений, разрабатываемые представителями криминалистики и 
уголовно-процессуальной науки. Автор подчеркивает, что уголовные 
дела о преступлениях в сфере экологии отмечаются особой 
сложностью, что сказывается уже на стадии проверки, поскольку 
выявление признаков преступления определяется существенной 
спецификой и требует применения и сочетания комплекса биоло-
гических, химических, физических, даже экономических и правовых 
мероприятий.

Ключевые слова: признаки преступления, досудебное рассле-
дование экологических преступлений, экономические и правовые 
мероприятия.

Daubasova S.Zh.

On some problems of 
the beginning of pre-trial 

investigation of environmental 
crimes

The article deals with some procedural, methodological issues decides 
officials conducting criminal proceedings at the beginning of the pre-trial 
investigation of environmental crimes developed by representatives of 
criminology and criminal procedure science. The author emphasizes that 
criminal cases involving crimes in the sphere of ecology, notes the particu-
lar difficulty that affects at the time of inspection, as evidence of a crime is 
determined by identifying the essential characteristics and requires the use 
of complex and combination of biological, chemical, physical, economic 
and even legal activities.

Key words: evidence of a crime, pre-trial investigation of environmen-
tal crimes, economic and legal measures.

Даубасова С.Ш.

Экологиялық қылмыстардың 
алдын ала тергеу басында 
кейбір мәселелері туралы

Мақалада қарастырылған кейбір процессуалдық, әдістемелік 
мәселелерімен криминология және қылмыстық іс жүргізу ғылым 
өкілдері әзірлеген экологиялық қылмыстардың алдын ала тергеу 
басында қылмыстық процестi жүргiзушi лауазымды тұлғалары 
шешеді. Автор айтқандай, экология саласындағы қылмыстар туралы 
қылмыстық істер, ерекше күрделілікпен атап өтіледі, осы себептен 
тексерулер жүргізіліп, болған қылмыстар белгілері айқындалуы 
маңызды ерекшелікпен анықталуда және биологиялық, химиялық, 
физикалық, экономикалық және құқықтық шаралар кешенді 
байланыстырылған.

Түйін сөздер: қылмыстың белгілері, экологиялық қылмыстарды 
сотқа дейінгі тергеу, экономикалық және құқықтық іс-шаралар.
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Деятельность уполномоченных органов относительно вы-
явления, раскрытия и расследования преступлений, ее струк-
туризация на этапы (стадии) – проблема, которая интенсивно 
разрабатывается представителями криминалистики и уголов-
но-процессуальной науки и которая имеет несомненное ме-
тодологическое значение. Результаты ее исследования непо-
средственно преломляются в усовершенствовании методик 
расследования отдельных видов (групп) преступлений; с уче-
том выделенных этапов конструируются соответствующие 
методики, конкретизируются цели и средства достижения эф-
фективных результатов в каждом из них. С точки зрения со-
держательной стороны и решаемых следователем задач весь 
процесс доказывания рассматривается поэтапно – этап реги-
страции заявления, сообщения об уголовном правонарушении 
в Едином реестре досудебных расследований, первоначальный 
этап расследования, последующий и заключительный этапы. 
На каждом из перечисленных этапов решаются соответству-
ющие задачи: на этапе регистрации заявления, сообщения об 
уголовном правонарушении в ЕРДР – выявление признаков 
преступления или уголовного проступка; на первоначальном 
– выявление подозреваемого; два последних – решение задачи 
полного расследования, доказывание виновности подозревае-
мого для предания суду.

В процессуальной и криминалистической литературе 
уделяется достаточное внимание проблеме выявления 
преступлений. Отдельные работы касались, прежде всего, 
процессуальной стороны проблемы в связи с понятием 
«раскрытие преступления» [1]. По мнению некоторых 
ученых, выявление преступлений – это процесс, в результате 
которого скрытые (латентные) преступные деяния становятся 
известными правоохранительным органам, и из этого момента 
возникает законная обязанность рассмотреть материалы о 
наличии признаков преступления и достаточных основаниях 
для возбуждения уголовного дела [2, c. 18]. В связи с этим 
неминуемо возникает вопрос: можно ли считать выявление 
преступления неотъемлемой частью его раскрытия? В крими-крими-
налистической литературе на этот счет встречаем два основных 
взгляда. Сторонники первого из них включают выявление 
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преступления в деятельности относительно 
его раскрытия, считая, что таким образом 
обеспечивается целостность и повышается 
эффективность единого процесса раскрытия 
преступления [3]. Другие авторы рассматривают 
выявление преступлений как самостоятельный, 
первый этап борьбы с преступностью, считая, что 
раскрытие осуществляется после возбуждения 
уголовного дела лишь предусмотренными 
уголовно-процессуальным законом средствами 
[4]. При этом тот факт, что в процессе 
расследования или судебного разбирательства 
одного преступного деяния могут быть выявлены 
факты совершения других преступлений – этот 
вопрос не рассматривается.

Если в ранее действующем УПК РК была 
глава, посвященная этапу возбуждения и 
выделены следственные действия, проведение 
которых допускалось до возбуждения уголов- возбуждения уголов-
ного дела, то с принятием нового УПК РК в 
соответствии с ч. 1 ст. 179 началом досудебно-ст. 179 началом досудебно-
го расследования является регистрация заявле-
ния, сообщения об уголовном правонарушении 
в Едином реестре досудебных расследований 
либо первое неотложное следственное действие. 
В соответствии с ч. 5 ст. 181 при отсутствии до- ч. 5 ст. 181 при отсутствии до-
статочных данных, указывающих на признаки 
уголовного правонарушения, заявления и сооб-
щения, требующих проведения ревизий и прове-
рок уполномоченных органов для установления 
признаков уголовного правонарушения, без ре-
гистрации в Едином реестре досудебных рассле-
дований в течение трех суток направляются для 
рассмотрения уполномоченным государствен-
ным органам. 

Между тем проблема выявления эколо-
гических преступлений невероятно сложна 
и поэтому нуждается в специальной процес-
суаль ной и криминалистической разработке. 
Необходимо сразу же оговорить, что среди 
экологических преступлений особенно серьез-
ные проблемы имеют место в отношении 
преступлений 1 и 2 групп, поскольку эти право-
нарушения сочетают в себе сложный комплекс 
факторов, включая не только пространственные, 
когда территория, подвергшаяся загрязнению 
занимает десятки, сотни километров, но и 
метеорологические, которые вносят измене-
ния, причем весьма существенные и могут 
нивелировать изменения. Усложняет процесс 
выяв ления признаков преступления в биоло-
гичес ких объектах, поскольку их иммунная 
система противодействует внешним негативным 
воздействиям и существует временной фактор, 

который может оказаться продолжительным 
– недели, месяцы, иногда годы проходят, 
прежде чем биологическая особь погибает из-
за произошедшего экологического правонару-
шения. Поясним на нескольких примерах, 
получивших большой общественный резонанс. 
В 2000 году на Каспийском побережье в Ман-
гистауской области нашли тела тысяч тюленей. 
Причиной их гибели назвали хронический ток-
сикоз. В местной прессе озвучивалось офици-
альное заключение, что несколько лет в силу 
биологических особенностей в организме жи-
вотных накапливались нефтяные токсины и 
сельскохозяйственные пестициды, что привело к 
резкому падению иммунитета у тюленей и под-
верженности их инфекционным заболеваниям. 
Весной 2006 года погибло по меньшей мере 330 
тюленей. Тогда по версии комиссии, наиболее 
вероятной причиной явился вирус чумы. Кроме 
этого, назывались также неблагоприятные по-
годные условия. Но представители Института 
микробиологии и вирусологии предположили, 
что массовая гибель тюленей в Мангистауской 
области произошла в результате интенсивного 
рыболовства. В 2007 году трагедия повторилась, 
количество найденных на берегу мертвых тю-
леней приблизилось к тысяче. Мертвых тюле-
ней находили на побережье между нефтяными 
месторождениями Каламкас и Каражанбас, в 
районе водозащитной дамбы «Каламкас». В мае 
2009 года на побережье Каспия насчитали сотни 
погибших тюленей. В этом же Тюб-Караганском 
районе Мангистауской области было обнаруже-
но более 350 тушек мертвых тюленей. В марте 
2010 года, по данным сайта Aktau-news, вице-ми-
нистр охраны окружающей среды Э. Садвакасо-
ва заявила, что основной причиной сокращения 
популяции тюленей в Каспийском море является 
человеческая деятельность. «Самая первая при-
чина в том, что мы ведем активный вылов рыбы 
в Каспийском море, а это основной продукт пи-
тания тюленей. Популяция тюленей на нашей 
территории – около 8000 особей, и она катастро-
фически сокращается каждый год», – заявила 
тогда Эльдана Садвакасова. В мае 2010 года де-
путат парламента Виктор Киянский обратился 
с запросом на имя премьер-министра страны. В 
своем обращении депутат заявил, что «избира-
тели отмечают, что ослабление профилактиче-
ских, предупредительных и реабилитационных 
мероприятий приводило и приводит к массовой 
гибели тюленей на Каспии, заморам рыбы, а те-
перь сокращению уральской популяции сайги». 
В отношении тюленей были проведены много-
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численные исследования, приглашены были не 
только казахстанские специалисты, но и ученые 
из Германии, России, Англии и т.д. Результаты 
не были озвучены. Позднее, в 2014 г. в прессе по-
явилась информация о замене труб на Кашагане. 
Как известно, Кашаган уникальное месторожде-
ние, находящееся в шельфе Каспия, и опасность 
добычи нефти на ней заключается в том, что 
сопровождается выбросами высокосернистого 
газа, губительного для живых организмов. В 
средствах массовой информации появились пу-
бликации об утечке газа из труб, проложенных 
в Кашагане. В других публикациях было указа-
но, что трубы будут заменены к 2016 г. Таким 
образом, возникает вопрос, чья вина в исполь-
зовании негодных труб, которые привели к эко-
циду? Возбуждены ли уголовные дела против 
тех лиц, которые использовали заведомо непри-
годные трубы, грубо нарушая технологический 
процесс, приведший к колоссальным потерям? 
Ответа нет!! Аналогичная ситуация с сайгаками, 
причину массовой их гибели ученые связывают 
с результатами человеческой деятельности. Со-
гласно последним данным МСХ РК, этой весной 
2015 г. в Казахстане погибли свыше ста тысяч 
сайгаков. Только в Костанайской области утили-
зировано более 80 тысяч туш, однако проблема 
не выяснена. В истории «сонной болезни» в селе 
Калачи в Казахстане учеными были получены 
результаты экспертиз почвы, подземного возду-
ха и воды, взятых ими из 12 скважин в Калачах. 
После этого у специалистов появилась рабочая 
версия феномена «сонного села», которую пред-
стоит проверить в дальнейших исследованиях. 
«В пробах из почвы Калачей обнаружено по-
вышенное содержание угарного газа CO и угле-
водорода СН. Причину «сонной болезни» я бы 
сформулировал так: периодическое вдыхание 
воздуха с пониженной концентрацией кислоро-
да и повышенной концентрацией угарного газа и 
углеводорода», – считает замгендиректора НЯЦ 
Казахстана Лукашенко. Он подчеркнул, что это 
пока только рабочая версия и добавил, что «сон-
ную болезнь» вызывает не какой-то один фактор, 
а именно совокупность трех факторов – недоста-
ток кислорода плюс избыток CO и СН», – пола-
гает Лукашенко. Так, например, по результатам 
проб оказалось, что концентрация угарного газа 
(СО) в подземном воздухе находится на уровне 
предельно допустимой. Углеводород (СН) не 
превышает уровень предельно допустимой кон-
центрации, он находится примерно на уровне 
половины от ПДК. Кислород – ниже нормы, «но 
не очень смертельно», отмечает ученый. «Каж-

дый из этих трех компонентов по отдельности 
находится почти в пределах нормы – поэтому 
каждый из них не вызывал никакого подозрения, 
и причину «сонной болезни» долго не могли вы-
яснить. А при совокупности трех факторов воз-
никает классический синергетический эффект. 
Сами по себе не очень значительные факторы 
усиливают друг друга и только тогда вызывают 
«сонную болезнь», – объясняет ученый. Долгое 
время ученые шли по ложному следу – Калачи 
находятся рядом с закрытыми рудниками, из 
которых в советское время добывали урановую 
руду. Ученые пытались выяснить связь между 
«сонной болезнью» и радиацией из рудников. 
Версия ученых такая, что связь между рудни-
ком и «сонной болезнью» есть. Дело в том, что 
при работах в шахте использовалось много де-
рева – для крепежа, настилов и так далее. Когда 
скважина была закрыта, она стала заполняться 
водой. При контакте дерева с водой и стал выде-
ляться угарный газ. А когда его накопилось до-
статочное количество, газ стал постепенно вы-
ходить на поверхность», – объясняет ученый [5].

Оценка всей перечисленной информации 
в приведенных примерах предусматривает 
применение комплекса знаний, прежде всего 
экологических, криминалистических, техничес-
ких, потом только правовых. Проверка инфор-
ма  ции включает одновременную работу по нес-
кольким направлениям, в частности: выявление 
и получение следов загрязнений; исследования 
животных, исследования людей, выявление 
предприятий; выявление и получение нужных 
документов и их копий в этих предприятиях; 
выявление причастных лиц; прослеживание 
движения загрязняющих веществ и мн. др. Это 
только первичная информаци. 

При проверке первичной информации при-
родоохранной прокуратурой совместно с раз-
личными службами, например, с Министер-
ством сельского хозяйства РК, осуществляются 
разнообразные мероприятия: организация про-
ведения проверок, получение официальных 
справок от природоохранных служб; опрос 
граждан; исследования диких животных; истре-
бование, исследование и сравнительный анализ 
документов; использование конфиденциаль-
ных источников информации; проверка факти-
ческого наличия очистных средств и их состоя-
ния; оперативное наблюдение; прослушивание 
телефонных переговоров и снятие информации 
с каналов связи; оперативное обследование со-
оружений, помещений, участков местности и 
тому подобное.
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Таким образом, расследования преступления 
в сфере экологии занимают особое место, по-
скольку выявление последних определяется су-
щественной спецификой и требует применения 
и сочетания комплекса биологических, химиче-
ских, физических, даже экономических и право-
вых мероприятий.

Криминалистическое значение деятельно-
сти относительно рассмотрения материалов об 
экологических преступлениях имеет два аспек-
та: процессуальный и оперативно-розыскной. В 
данном случае идет речь о рассмотрении опе-
ративных материалов органами, осуществля-
ющими ведение дела оперативно-розыскными 
функциями, и уголовно-процессуальная деятель-
ность, которая осуществляется в соответствии 
со ст. ст. 179-186 УПК РК о регистрации уго-
ловного дела путем использования имеющихся 
процессуальных средств. Криминалистический 
аспект такой деятельности именуется «прове-
рочные действия». В новом УПК РК понятие 
«проверочные действия» отсутствует. В других 
нормативных актах, юридической литературе и 
среди практических работников такая деятель-
ность именуется по-разному: «доследственная 
проверка», «первичная проверка», «рассмотре-
ние сообщений о преступлениях» [3].

Как один из наиболее спорных аспектов 
уголовного судопроизводства проверка касается 
тех вопросов, где сталкиваются процессуальное 
право и криминалистика. При этом наблюдается 
существенное отставание регламентации этой 
деятельности в УПК РК (как в старом, так и в 
новом) соответствующих криминалистических 
рекомендаций относительно ее проведения.

Отдельные криминалисты считают, что во-
просы, которые касаются рассмотрения первич-
ных материалов и возбуждения уголовного дела, 
должны относиться к науке уголовного процес-
са, а не к методике расследования и криминали-
стики вообще. Мы поддерживаем мнение В.А. 
Образцова, который считает, что решение вопроса 
о достаточности имеющихся данных для возбуж-
дения уголовного дела, потребность провести их 
проверку касается уголовного процесса. Вместе 
с тем, исходные данные, по которым возбуждено 
уголовное дело, являются объектом специфиче-
ской криминалистической оценки с точки зрения 
следственных ситуаций и версий, возникших на 
начальном этапе расследования, и определяют ха-
рактер и направленность решаемых на этом этапе 
поисково-познавательных задач [6, с. 351].

Тактические и методические особенности 
проведения проверки определяются, в част-

ности, видовыми (групповыми) особенностя-
ми преступлений; спецификой задач проверки, 
ограниченностью ее средств и сроков проведе-
ния; особенностями поступившей информации, 
источниками этой информации (например, ин-
формации, полученной путем проведения опера-
тивно-поисковых мероприятий и информации, 
полученной из заявлений граждан, материалов 
проверок контролирующих органов и тому по-
добное); отраслевой спецификой субъекта про-
ведения проверки (природоохранной прокура-
турой); особенностями ситуации, возникающей 
при проверке (возникновения разных конфликт-
ных ситуаций, трудности в получении нужных 
документов, противодействие заинтересован-
ных лиц и тому подобное).

Решающую роль на стадии проверки играет 
информация о преступлении, выступающая по-
водом к возбуждению уголовного дела. Посколь-
ку основания выясняются уже в ходе процесса, 
то возникновение повода как начального момен-
та процесса предшествует установлению этих 
оснований. Следовательно, процессуальная дея-
тельность относительно выяснения оснований к 
возбуждению уголовного дела всегда начинается 
с проверки и оценки повода. Сущность проверки 
материалов об экологических преступлениях 
заключается в исследованиях специалистов.

Анализ дел позволяет определить перечень 
материалов, составляющих первичный мате-
риал, нужный для обоснованного возбуждения 
уголовного дела, перспективного расследования 
и судебного разбирательства:

1) материалы специальных проверок 
природоохранной прокуратурой;

2) письменные заявления органов, осу-осу-
ществляющие государственный экологический 
контроль за состоянием окружающей природ-
ной среды;

3) письменные звявления представителей 
общественных экологических организаций;

4) рапорт работника оперативного под-
раз дела (обобщающий письменный вывод про-
веденной работы относительно выявления и 
документированию преступления или отдель-
ного его эпизода, где четко определяются уста-
новленные данные о преступном событии и 
причастных к нему лицах); 

5) публикации средств массовой инфор мации; 
6) заявления отдельных граждан.
Уголовные дела о преступлениях в сфере 

экологии, как свидетельствует следственная 
практика, отмечаются особой сложностью, что 
сказывается уже на стадии проверки. Для обе-
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спечения судебной перспективы дела об эколо-
гических правонарушениях нужно выполнить 
колоссальную проверочную работу, прежде все-
го с целью контроля полноты тех материалов, 

которые поступали от граждан, средств массо-
вой информации, представителей общественных 
экологических организаций и необходимости 
устранения пробелов.
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Күдіктіні ұстау-тергеу әрекеті 
ретінде

Бұл мақалада күдіктіні ұстау негіздері, күдікті ретінде ұстал-
ған адамдарға анықтау органы, анықтаушы, тергеуші немесе 
про курордың мәжбүрлеу шарасы қолданылу тәртібі, сондай-ақ 
кезеңдері қарастырылған. Мемлекеттік мәжбүрлеуді қолдану өзінің 
сипатымен мақсаты бойынша әртүрлі болып келеді. Қоғамдық 
қатынастардың, сондай-ақ оларға деген қолсұғушылықтардың әр-
түрлі болуы, өздерінің мазмұнына, себептері (негіздері) және іске 
асыру тәртібі бойынша мемлекеттік мәжбүрлеудің әркелкі түрлерін 
қолдану қажеттілігін негіздейтін айқындалған айырмашылықтары 
бар. Ол, қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкімшілік-
құқықтық, тәртіптік ықпалы бар шаралар түрінде ғана көріне алады 
және көрінеді де. Мемлекеттік мәжбүрлеудің тағы бір түрі болып 
өзінде мәжбүрлеу ықпалы бар қылмыстық процессуалдық құқықтың 
барлық нормаларымен қарастырылатын жиынтықты көрсететін 
қылмыстық процессуалдық мәжбүрлеу саналады. 

Түйін сөздер: күдікті, күдіктіні ұстау, процессуалдық тәртібі, 
бұлтартпау шаралары, мәжбүрлеу шаралары.

Nurbek D., Urazymbetov T. 

The detention of the suspect as 
an investigative action

Based on scientific articles that the detention of the suspect, the rights 
of the suspect, the procedure and conditions of detention of persons de-
tained on suspicion of committing a crime, and the criminal procedural 
coercive measures, on the procedure of detention of persons detained as 
suspects. In given article are considered causes of detention of suspect as a 
emergency measure of procedural enforcement, which employed by state 
body of inquiry, prosecutor or interrogator, also phases procedural order 
of arrest.State enforcement is diverse by own character and employment 
aim. Community relations diversity and impinge provides nessecity of 
state enforcement diverse kinds employment, which have strict distinction 
by own content, cause and order of realization. It can appear for not just 
measures of criminal-law, civil-law, administrative-law, disciplinary-law 
effect. Diversity of state enforcement is criminal-procedural enforcement, 
that present complex all measures of enforcement which were provided by 
criminal-procedural norms. 

Kew words: suspect, suspect’s detention, procedural order, preventive 
measures, procedural enforcement measures. 

Нурбек Д.Т., Уразымбетов Т.Е.

Задержание подозреваемого 
как следственное действие

В данной статье рассмотрены основания задержания подозре-
ваемого  как неотложная мера процессуального принуждения, 
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или 
прокурором, также этапы процессуального порядка задержания. 
Государственное принуждение по своему характеру и целям 
применения разнообразно. Разнородность общественных отношений, 
а также посягательств на них обуславливает необходимость 
применения различных видов государственного принуждения, 
которые по своему содержанию, причинам (основаниям) и порядку 
реализации имеют определенные отличия. Оно может выступать и 
выступает не только в виде мер уголовно-правового, гражданско-
правового, административно-правового, дисциплинарного воздей-
ствия. Разновидностью государственного принуждения является 
и уголовно-процессуальное принуждение, представляющее собой 
совокупность всех предусматриваемых нормами уголовно-процес-
суального права мер принудительного воздействия. 

Ключевые слова: подозреваемый, задержание подозреваемого, 
процессуальный порядок, меры пересечения, меры процессуального 
принуждения.
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Күдіктіні ұстау – бұл заң бойынша жаза ретінде бас 
бостандығынан айыру көзделген қылмыстық істерді деп күдік 
келтірген адамды тез арада және қысқаша уақытқа күзетке 
алудан тұратын, оның қылмысқа қатыстылығын анықтау үшін 
және ұсталғанға бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу тура-
лы сұрақты шешу үшін жүгізілетін тергеу әрекеті [1, 77].

Тергеуші мен анықтама органы қылмыс істеді деген 
күдікпен адамды ұстауға тек қана Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексінің 133-бабында көрсетілген 
келесі негіздер болған жағдайда, егер:

1) қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік рас-
талмаса;

2) ұстап алынған адамға күзетпен ұстау түрiндегi бұлтартпау 
шарасын не қамаққа алу не Қазақстан Республикасының 
шегінен тысқары жерге шығарып жіберу түріндегі жазаны 
қолдануға негiздер болмаса;

3) ұстап алу осы Кодекстiң 131-бабының талаптарын елеулі 
түрде бұза отырып жүргiзiлген болса;

4) ұстап алу үшін заңды негіздер болмаса, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе 
прокурордың қаулысы бойынша босатылуға жатады.

Адамды қылмыс істеді деуге негіз беретін басқа деректер 
болған жағдайда оны мынадай кезге ғана ұстауға болады:

– егер бұл адам қашуға құлшынса;
– күдіктінің тұрғылықты мекен-жайы болмаса;
– күдіктінің жеке басы анықталмаған кезде.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 

кодексінің 133-бабында көрсетілген негіздерден басқа қылмыс 
істеуге күдіктіні ұстау кезіндегі ұстау мотивін де ескеру маңызды, 
яғни күдіктенгеніміз бостандықта жүріп тергеуден жасырынып 
қалуы мүмкін, оны жүргізуге кедергі жасауы немесе қылмысын 
жалғастыру сияқты шын үрей тудыратын жағдайлар.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 133-бабында айтыл-
ғандай, қылмыс жасаған адамдарды ұстауға азаматтардың да 
құқықтары бар.

Жәбірленушінің, сондай-ақ кез келген өзге де азаматтың 
жаңа қол сұғушылық жасау мүмкіндігінің жолын кесу мақ-
сатымен қылмыс жасаған адамды ұстауға құқығы бар.

КҮДІКТІНІ ҰСТАУ-
ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТІ 

РЕТІНДЕ
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Осы жағдайларда ұсталған адамға ол қар-
сылық көрсеткен кезде ҚР қылмыстық кодексінің 
33-бабында көзделген шекте дене күші мен басқа 
да құралдар қолданыла алады. Егер ұсталған 
адамда қару немесе өзге де қауыпты заттар бар 
деп ұйғаруға негіз болса, оны ұстаған азамат 
ұсталушының киімін тексеруге және құқық 
қорғау органдарына немесе өзге де мемлекет 
органдарына беру үшін ондағы заттарды алуға 
құқылы [2].

Ал, ҚР Қылмыстық кодексінің 33-бабында 
қол сұғушылық жасаған адамды ұстау кезінде 
зиян келтіру туралы көрсеткен. Қылмысты 
жасаған адамға оны мемлекеттік органдарға 
жеткізу және оның жаңа қол сұғушылық жа-
сау мүмкіндігін тыю үшін ұстау кезінде зиян 
келтіру, егер мұндай адамды өзге амалдармен 
ұстау мүмкін болмаса және бұл орайда осы үшін 
қажетті шаралар шегінен шығуға жол берілмесе, 
қылмыс болып табылмайды. Қол сұғушылық 
жасаған адамды ұстау адамға келтірілген зиян 
жағдай мәжбүр етпейтін анық шектен тыс зиян 
қажетсіз келтірілген кезде, олардың ұсталатын 
адам жасаған қылмыстың сипаты мен қоғамдық 
қауіптілік дәрежесіне және ұстаудың мән-
жайына көрнеу сай келмеуі ұстау шараларын 
асыра сілтеу деп танылады. Бұлайша асыра 
сілтеу қасақана зиян келтірілген жағдайда ғана 
қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. 

Қол сұғушылық жасаған адамды ұстауға, 
бұған арнаулы уәкеттілігі бар адамдармен бірге 
жәбірленушілермен қоса азаматтардың да 
құқығы бар.

Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұстал-
ғандар уақытша ұстау изоляторларына ұсталады. 
Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталған 
адамдарды қамауда ұстаудың тәртібі мен шарт-
тары заңдарымен бекітіледі.

Адамды қамауға алу үшін ол адамды 
әуелі тергеу органдарына алып келу керек. 
Бірақта алып келудің өзі әкімшілік шара. 
Қылмыс үстінде немесе азаматтарды ха-
барлауы бойынша ұсталған адам тергеу 
әрекеттерін жүргізуге құзіреті жоқ кез келген 
полиция қызметкерлерімен, тіптен азамтардың 
өздерімен бірге ішкі істер бөліміне жеткізілуі 
мүмкін. Қылмыс істеді деген күдікпен адамды 
қылмыстық процессуалды тәртіппен ұстауға 
анықтама органы, тергеуші, прокурор ғана 
құқылы. Бірақта көрсетілген қақылы адам-
дармен күзетке алу туралы шешім алдын-
ала қабылданса, осы мәжбірлеу шарасының 
мерзімі шын мәнінде ұстау кезінен бастала-
ды. Бұл жағдайларда органға жеткізуден бас-

тап процессуалдық сипат алады, сол себепті 
процессуалдық ұстаудың бір сатысын құрайды. 

Күдіктіні ішкі істер бөліміне жеткізу көп 
жағдайларда оның қарсылық көрсетуімен 
ұшта сады: полиция қызметкерлеріне күштей 
қарсылық етуге, қашып кетуге, әшкерелейтін 
дәлелдемелерді жойып жіберуге тырысула-
ры қажет. Көрсетілген жағдайлар ұсталуға 
тиісті адамға жақындаудың, оны ұстау мен 
тергеу орына жөнелтудің неғұрлым тимді әдіс-
айлаларын анықтау үшін криминалистикада 
ұстаудың тактикалық ережелерін тағайындау 
қажеттігін тудырады. Сондықтан криминалис-
тикада қылмыстық процеске қарағанда ұстау 
тактикалық тұрғыдан кең көлемде қаралады, 
адамды ИВС (уақытша ұстау изоляторы) қамау 
алдындағы әрекеттерді қоса қарайды.

Қарастырылып отырылған тергеу әрекетінің 
тактикасы көбіне ұстаудың түріне байланысты 
– жалғыздық немесе топтық болуына тәуелді. 
Ұстау өткізу уақыты бойынша бір уақыттық (бір 
қылмыстық іс бойынша өтіп жатқан және әр жер-
де адамдар бір күнде және бір сағатта ұсталады) 
және әр түрлі уақытта жүзеге асырылатын бо-
лып бөлінеді. Сонымен қатар, ұстау өткізу ор-
нына байланысты бөлінеді (пәтерде, саябақта, 
орманда және басқа жерлерде). Тергеліп жатқан 
оқиғаның нақты жағдайына байланысты ұстау 
жақсы дайындықтан соң немесе дайындықсыз 
жүргізіледі. Дайындықсыз жүргізу кенеттен 
пайда болған жағдайлар орын алса, мысалы 
қылмыскер қылмыс істеу үстінде ұсталған кез-
де. «Осылайша ұстау дегеніміз – бұл заң бой-
ынша жаза ретінде бас бостандығынан айыру 
көзделген қылмысты істеді деп күдік келтірілген 
адамды тез арада және қысқаша уақытқа күзетке 
алудан тұратын, оның қылмысқа қатыстылығын 
анықтау үшін және ұсталғанға бұлтартпау ша-
расы ретінде қамауға алу туралы сұрақты шешу 
үшін жүргізілетін тергеу әрекеті» [3, 68].

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы 
күдіктіні ұстап алу – қылмыстық қудалау орга-
ны қылмыстың жолын кесу және оған күзетпен 
ұстау түрiндегi бұлтартпау шарасын қолдану 
туралы мәселенi шешу мақсатында немесе 
адамның жасырынуы не неғұрлым ауыр қылмыс 
жасауы мүмкін деп пайымдауға негіздер болса, 
қылмыстық теріс қылық бойынша іс жүргізуді 
қамтамасыз ету үшін қолданатын процестік 
мәжбүрлеу шарасы.

Қылмыстық қудалау органының лауазымды 
адамы, мына негiздердiң бiрi:

1) осы адам қылмыс жасау кезiнде немесе 
тiкелей оны жасағаннан кейiн ұсталған;
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2) көзімен көргендер (куәлар), оның iшiнде 
жәбiрленушiлер қылмыс жасаған адам ретінде 
осы адамды тікелей көрсетсе не ол адамды осы 
Кодекстiң 130-бабында көзделген тәртiппен 
ұстап алған кезде;

3) осы адамда немесе оның киімінде, өзiнің 
бойында немесе тұрғынжайында қылмыстың 
анық iздерi табылған кезде;

4) жедел-iздестiру қызметiнiң және (неме-
се) жасырын тергеу әрекеттерінің заңға сәйкес 
алынған материалдарында адамға қатысты 
ол жасаған немесе жасауға дайындап жатқан 
қылмыс туралы анық деректер болғанда, 
бас бостандығынан айыру түрінде жаза 
тағайындалуы мүмкін қылмыс жасады деп күдiк 
келтірілетін адамды ұстап алуға құқылы.

Қылмыстық іс жүргізу қызметін атқару ба-
рысында оған қатысушы жеке тұлғаларға заңмен 
көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдану қажет 
болады. Ондай шараларға ҚПК-нің 4-бөлімі 
арналған [2]. Ол шараларды қолданудың негізгі 
мақсаты қылмыстық процестің міндеттерін 
орындауды қамтамасыз ету болып табылады. 
Мысалы, айыпталушы тергеуден жасырынып, 
қылмыстық тез және толық ашуға кедергі жасай-
ды деп санауға негіз бар болған жағдайда, ондай 
кедергіні болдырмау мақсатында тергеуші бұл 
айыпталушыны қамауға алуға құқықты.

Мәжбүрлеу шараларын жүзеге асыру 
адамдардың жеке басының бостандығын және 
өзге де құқықтарын шектеуге соқтыратын 
болғандықтан, ол шараларды қолдану заңдылық 
принципін қатаң сақтауды талап етеді. 
Сондықтан, мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін 
заңмен көзделген негіздің болуы қажет және 
ондай шара қылмыстық іс жүргізу органының 
дәлелді қаулы шығаруы немесе хаттама жазуы 
арқылы рәсімделіп қолданылады. Мәжбүрлеудің 
шарасын қолдануға жеке тұлғаның өзінің неме-
се оның мүддесін қорғайтын адамның келісімі 
қажет етілмейді. Өйткені, мұндай шараның 
мәнісі процеске қатысушы жеке тұлғаларды 
қылмыстық іс жүргізу тәртібін сақтауға еріксіз 
көндіру болып табылады.

Қылмыстық процеске қатысушылардың 
тиісті дәрежедегі тәртібін қамтамасыз ету тура-
лы заң талаптарын, олар жағынан құқыққа қарсы 
әрекетін, сонымен бірге қылмыстық сот ісін 
жүргізу міндетін ойдағыдай шешу мақсатында 
қажетті жағдайды қамтамасыз ету үшін, 
қылмыстық процесті жүргізуші органдарға мәж-
бүрлеу шараларын қолдану арқылы, азамат-
тардың кепілденген конституциялық құқығы 
мен мүддесін шектеуге мәжбүр етеді. Бірақ 

мәжбүрлеу шараларын қолдану демократияның, 
гуманизмнің, заңдылықтың принциптеріне сәй-
кес жүргізілуі тиіс:

– біріншіден, мәжбүрлеу шараларын тек 
қана оған заңды негіз болған кезде қолдану;

– екіншіден, оған уәкілеттігі бар лауазымды 
адамдармен және органдармен;

– үшіншіден, заңда көрсетілген процеске 
қатысушыларға;

– төртіншіден, шығарылған процессуалдық 
акт негізінде;

– бесіншіден, мәжбүрлеу шарасын, заңда 
қарастырылған процессуалдық тәртіп пен про-
цедураны қатаң сақтай отыра қолдану.

Қылмыстық-процессуалдық құқық жүйе-
сіндегі мәжбүрлеу шараларының орнын анық-
тау үшін, бізге қылмыстық-процессуалдық 
мәж бүрлеу институтына түсіндірумен беруіміз 
қажет. Ол үшін мәжбүрлеудің ең толық мағыналы 
ұғымын берген З.Ф. Коврига деген профессорлар 
А.Н. Ахпанов пен Б.Х. Толеубекованың пікір-
лерін қолдау қажет. Сонымен оның айтуынша, 
қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу – сот 
төрелігінің мүдделеріне қатер төндіретін заңсыз 
іс-әрекеттерді яки әрекетсіздікті тыюдың заңда 
белгіленген тәртіппен құзыретті мемлекет орган-
дары (лауазымды адамдар) қылмыстық іс жүргізу 
қызметіне қатысушылар жөнінде қолданатын 
қылмыстық іс жүргізу құралдарына көрініс таба-
тын мемлекеттік ықпал жасау әдісі [4, 78].

Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу 
ша ра лары, тек қана қылмыстық істі тер-
геу ойдағыдай болуға кедергі болуы мүмкін 
қылмыстық процеске қатысушылардың тиісті 
дәрежедегі тәртібін қамтамасыз ету үшін ғана 
емес, сонымен бірге қылмыстық іс бойынша 
объективті шындыққа жетуге және дәлелдеудің 
оптималды жағдайын қамтамасыз ету үшін 
және қылмыс жасаған әрбір адам өзіне тиісті 
жазадан құтылмайтын, жасалған қылмыстың 
жауапкершілігінен бұлтартпасының принципті 
өмірге енгізуге ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл 
шаралардың мақсаты, қылмыстық процестің 
басқа да міндеттерін жүзеге асыру үшін қолайлы 
жағдай жасау болып табылады.

Мәжбүрлеу шарасын қолдану үшін, оған 
негіз болуы қажет, яғни азаматтың құқығы мен 
бостандығын шектеу қажеттілігі нақты дерек-
термен дәлелденуі тиіс. Қылмыстық процестің 
мақсатында, процеске қатысушының құқығы 
мен бостандығын ең аз мөлшерде шектеумен 
жетуі тиіс. Осыған байланысты, мәжбүрлеу ша-
ралары тек қана қозғалған қылмыстық іс бойын-
ша қолданылуы мүмкін.
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Күдіктіні ұстау-тергеу әрекеті ретінде

ҚПК-нің 131-бабында белгіленген тәртіп 
бойынша күдіктіні ұстау хаттама жазу арқылы 
рәсімделеді. Бұл хаттаманы анықтау немесе 
алдын ала тергеу жүргізу органына күдіктіні 
әкелгеннен кейін үш сағаттан аспайтын 
мерзімде тергеуші немесе анықтаушы жазып, 
онда ұстаудың негіздері мен себебін, жерін және 
уақытын (сағаты мен минутын), хаттама жазудың 
уақытын көрсету қажет. Хаттамаға оны жазған 
адам және ұсталған адам қол қояды. Хаттама 
ұсталған адамға жарияланады және оған ҚЖІК-
нің 68 бабында көзделген күдіктінің құқықтары, 
соның ішінде қорғаушы шақыру және оның 
қатысуымен жауап беру құқығы түсіндіріліп, бұл 
жөнінде хаттамада көрсетіледі. 

Күдікті ретінде ұсталған адамдарды қамауда 
ұстаудың тәртібі туралы ҚПК-нің 134-ба-
бында көрсетілген. Бұл бапқа сәйкес, күдікті 
ретінде ұсталғандар уақытша ұстау изолятор-
ларында қамалады. Қылмыс жасады деген 
күдікпен ұсталған әскери қызметшілер мен жа-
засын бас бостандығынан айыру түрінде өтеп 
жүрген адамдар тиісінше абақтыларда және 
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
бас бостандығынан айыру түріндегі жаза-
ны орындайтын қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелерінде де ұсталуы мүмкін. Басқа 
жағдайларда (мәселен, уақытша ұстау изолято-
ры жоқ жерде қылмыс жасады деген күдікпен 
ұсталғандар анықтау органы бастығының 
ұйғаруы бойынша арнайы бейімделген үй-
жайларда ұсталады.

Қылмыс жасады деген күдікпен ұсталған 
адамдарды қамауда ұстаудың жалпы тәртібі мен 
шарттары Қазақстан Республикасының 1999 
жылғы 30 наурыздағы «Қылмыс жасағандығы 
жөнінде күдіктілерді және айыпталушылар-
ды қамауда ұстаудың тәртібі және шарттары» 
заңымен белгіленген [7].

Қылмыстық ізге түсу органы он екі сағаттың 
ізінде күдіктінің ұсталғандығы және қай жер-
де екендігі туралы оның отбасының кәмелетке 
толған мүшелерінің біреуіне, ал олар болмаған 
жағдайда басқа туыстарына не жақын адам-
дарына хабарлауға немесе мұндай хабарлау 
мүмкіндігін күдіктінің өзіне беруге міндетті.

Егер ұсталған адам басқа мемлекеттің аза-
маты болып табылса, көрсетілген мерзімде ол 
мемлекеттің елшілігі немесе консульдығы не 
өзге өкілдігі хабардар етілуі тиіс.

Істің ерекше жағдайларына байланысты 
және тергеу жүргізудің бастапқы кездегі құпия-
сын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында 
прокурордың санкциясымен күдіктінің ұсталған-

дығын көрсетілген адамдарға хабарлау, күдікті 
кәмелетке толмаған жағдайды қоспағанда, ұстау 
кезінен бастап жетпіс екі сағатқа дейін кейінге 
қалдырылуы мүмкін.

Күдіктіні ұстаудан босатудың негіздері және 
тәртібі ҚПК-де көзделген. Бұған сәйкес, мына-
дай жағдайларда қылмыс жасады деген күдік 
бойынша ұсталған адам босатылуға жатады:

1) қылмыс жасады деген күдік расталмаса;
2) ұсталған адамға қамауға алу түріндегі 

бұлтартпау шарасын қолдануға негіз жоқ болса;
3) күдіктіні ұстау кезінде ҚПК 129-бабының 

талаптары бұзылған болса.
Осындай негіздердің бірі болған жағдайда 

күдіктіні ұстаудан босату қылмыстық ізге түсу 
органының бұл туралы қаулы шығару арқылы 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар ҚПК 
131-бабының 4-бөлігінде көрсетілгендей егер 
күдіктіні жетпіс екі сағатқа дейін ұстаудың 
мерзімі өтсе, бірақ бұлтартпау шарасы ретінде 
прокурордың санкциясымен қамауға алу 
қолданылмаған болса, онда қамау органының 
бастығының қаулысымен күдіктіні ұстаудан 
босатып, бұл істі жүргізуші органға және 
прокурорға хабарлауға міндетті [2].

Күдікті ретінде ұсталған адамды боса-
ту кезінде бұл адамға оны кім ұстағандығы, 
ұстаудың негізі, орны және уақыты, босатудың 
негізі мен уақыты көрсетілген анықтама құжаты 
берілуі тиіс. Қылмыс жасады деп күдік келтірген 
адамды ұстау – оның қылмысқа қатыстылығын 
анықтау және оған қамауға алу түріндегі 
бұлтартпау шарасын қолдану туралы мәселені 
шешу мақсатында қолданылатын іс жүргізулік 
мәжбүрлеу шарасы.

Қылмыстылықпен күресуге бағытталған, 
құқықтық құралдар комплексінде, ұстау инсти-
тутына ерекше роль бөлінеді. Қылмыс жасаған 
адамды дер кезінде ұстау қылмысты толық 
және тез ашуға себепкер болады, жазаның 
бұлтартпастығын, дайындалып және жасалы-
натын қылмыстың болдырмауын қамтамасыз 
етіп, қылмыстың алдын алады. Ұстау жариялы 
түрде ғана емес, сонымен қатар жедел іздестіру 
жолымен де жүзеге асады, егер ұйымдасқан 
қылмыстық топ қылмыс жасап жатырғаны ту-
ралы белгілі болса және олардың сыбайластары 
белгілі мерзімге дейін ұстау туралы білмегені 
өте маңызды.

Адамды ұстау үшін, ұсталатын жерді, 
мезгілді, ұстау тобының құрамын, олардың 
техникалық жарақаттандыруы мен қаруын және 
ұстаудың тактикалық әдістерін анықтап алу 
қажет. Процессуалдық мәжбүрлеу шараларының 
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құқық шектегіш сипаты, алдын ала тергеу ор-
гандарына тек қана басқа әдістер мен амалдар 
нәтиже бермеген жағдайда ғана мәжбүрлеуге 
рұқсат ететін ең қолайлы кепілдік жасау туралы 
сұрақ қоюға мүмкіндік тудырады.

Тергеуші, жедел-іздестіру жолымен алынған 
бүкіл мәліметтермен барлық жағдайларда 
тергеушінің танысуға құқығы бар. Прокурор, ал-
дын ала тергеуге қатысып және қадағалау функ-
циясын жүргізе отыра ҚР ҚПК 197 б., ҚР «Про-
куратура туралы» Заңының 35 б. сүйеніп шешім 
шығарады [9] .

Заңда ұстаудың жалпы шарттарымен бірге 
факультативті шарттары бар. Олар ҚР ҚПК 
57 тарауына сәйкес, дипломаттық иммуни-
тет пен артықшылықтарға байланысты ҚР 
Парламентінің депутаттарына, Конституциялық 
Кеңестің мүшелері мен Төрағасына, судьяларға, 
Бас Прокурорға қатысты [2].

Қылмыстық істердегі ҚР ҚПК 131 б. талап-
тарына сәйкес күдіктілерді ұстау хаттамаларын 
талдау нәтижесінде – 33,5% жағдайда тергеу 
мен анықтаудан қашу мүмкіндігі туралы мо-
тив көрсетілген, 17,4% жағдайда – қылмысты 
болдырмау мотиві, 2,6% жағдайда – күдіктіні 
тиісті дәрежедегі емес тәртібінің мотиві, 10,3% 
жағдайда – қылмыс ісін жасырудың алдын-
алу мотиві, 5,7% жағдайда – дәлелдерді жою 
мүмкіндік мотиві көрсетілген.

Сонымен бірге, ұстау институты өзін әрі 
қарай жетілдіруді және құқықтық регла мент-

телуді қажет етеді. Статистикалық зерттеу лердің 
мәліметтеріне сүйенсек, ұстаудың процес-
суалдық нысаны мен тәртібін бұзушылық 89,5% 
жағдайда кездескен.

Мысалы: 26,6% жағдайда ұстаудың негізі 
көр сетілмеген, 27,9% жағдайда ұстаудың мотиві 
жоқ, 37,1% жағдайда күдіктінің құқығы түсінді-
рілмеген, 43% жағдайда өз еркімен адвокат 
көмегінен бас тартуы көрсетілмеген, 90,2  % 
жағдайда прокурор мен күдіктінің туыстары 
хабарланбаған, 2,7% жағдайда күдіктіден тергеу 
алынбаған [11].

Елімізде, 2003 жылы ҚР Бас Прокура-
турасының құқықтық статистика және арнайы 
есептеу комитетінің мәліметтеріне сәйкес тер-
геу органдарымен қылмыс жасағандығы үшін 
21695 күдікті ұсталған, оның ішінде қамауға 
алынғаны – 19529 күдікті, бостандықтан айы-
руға байланысты емес бұлтартпау шарасы 
2114 күдіктіге қабылданған және 52 күдікті 
қамаудан босатылған. Анықтау органдары-
мен 4830 күдікті ұсталған, оның 4381 күдіктісі 
қамауға алын ған, бостандығын айыруға байла-
нысты емес бұлтартпау шарасы 438 күдіктіге 
қолданған және 11 күдікті қамаудан босатылған 
[12].

Сонымен, құқық қорғау органдарында аза-
мат тардың қолсұқпаушылық құқығының бұзы-
луы туралы жағдайлар кездесіп отырады. Ол 
жөнінде құқық қорғау органдарымен 63 күдікті 
заңсыз ұстауы туралы фактілер куә болады.
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Некоторые особенности  
досудебного расследования 

уголовного дела  
по Уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Казахстан 

Начало досудебного расследования уголовного дела представляет 
собой одно из самых сложных процессуальных действий и является 
одним из средств достижения правоохранительной деятельности 
по защите личности от уголовного правонарушения. По своей 
природе оно представляет собой процессуальный институт, который 
определяет обстоятельства возникновения уголовного дела. Данная 
стадия уголовного судопроизводства состоит из общественных 
отношений, возникающих по поводу приема, рассмотрения и 
разрешения заявлений о совершенных или предположительно 
совершенных уголовных правонарушениях, сбора материала для 
решения вопроса о наличии состава уголовного правонарушения. 

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное расследование, 
потерпевший, судопроизводство, суд, уголовное правонарушение, 
преступление.

Nubaeva G.G., Kuanalieva G.A.

Some features of pre-judicial 
investigation of criminal case 

under the Code of Criminal 
Procedure of the Republic of 

Kazakhstan

The start of pre-judicial investigation of criminal case represents one 
of the most difficult procedural actions and is one of means of achieve-
ment of law-enforcement activities for protection of the personality against 
a criminal offense. By the nature it represents procedural institute which 
defines circumstances of emergence of criminal case. This stage of criminal 
trial consists of the public relations arising concerning acceptance, consid-
eration and permission of statements about perfect, or presumably perfect 
criminal offenses, collection of material for the solution of a question of 
availability of structure of a criminal offense.

Key words: criminal trial, pre-judicial investigation, victim, legal pro-
ceedings, court, criminal offense, crime.

Нубаева Г.Г., Куаналиева Г.А. 

Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексі 

бойынша сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің кейбір 

ерекшеліктері 

Қылмыстық істерді сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы 
күрделі процессуалдық әрекеттердің бірі және құқық қорғау қыз-
метінің жеке тұлғаны қылмыстық құқық бұзушылықтан қорғаудың 
негізгі құралы болып табылады. Өзінің табиғаты бойынша ол 
қылмыстық істің пайда болу мән-жайларын анықтайтын процес-
суалдық институт болып табылады. Қылмыстық сот өндірісінің бұл 
сатысы жасалған немесе болжамды түрде жасалған қылмыстық 
құқық бұзушылықтар туралы, арыздарды қабылдау, қарау және шешу 
бойынша пайда болатын қоғамдық қатынастардан және қылмыстық 
құқық бұзушылық құрамының болуы туралы мәселені шешу бойынша 
құжаттар жинаудан тұрады.

Түйін сөздер: қылмыстық процесс, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, 
жәбірленуші, сот өндірісі, сот, қылмыстық құқық бұзушылық, 
қылмыс.



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      259

УДК 343.1 1Нубаева Г.Г., 2*Куаналиева Г.А.
1Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан,  

Республика Казахстан, г. Петропавловск  
2Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Республика Казахстан, г. Алматы  
*Е-mail: kuanalieva.guldanakz@mail.ru

Согласно ст. 180 УПК Республики Казахстан, поводами к 
началу досудебного расследования по признакам насильствен-
ных действий сексуального характера чаще всего являются:

– заявления граждан: а) потерпевшего; б) принимавших 
участие в пресечении преступной деятельности лиц, совер-
шивших насильственные действия в отношении потерпевшего; 
в) других лиц, которым факты совершения рассматриваемого 
вида преступления стали известны из иных источников;

– сообщение должностного лица государственного органа 
или лица, выполняющего управленческие функции в организа-
ции; 

– сообщение в средствах массовой информации;
– непосредственное обнаружение сведений об уголовном 

правонарушении должностными лицами и органами, право-
мочными возбудить уголовное дело [1, с. 325]. 

Поводы к началу досудебного расследования уголовного 
дела представляют собой источник осведомленности органа 
дознания, следователя или прокурора о готовящемся, соверша-
емом либо совершенном преступлении.

Заявление может исходить также от родителей несовершен-
нолетних потерпевших или от преподавателей школ, или от 
медперсонала лечебных учреждений, куда поступил на изле-
чение потерпевший после травм, полученных при совершении 
с ним насильственных действий сексуального характера или 
в случае наступления других последствий (венерического или 
другого заболевания).

Родители, знакомые и учителя потерпевших несовершенно-
летних подают такие заявления в связи с подозрением на на-
сильственные действия сексуального характера, или когда они 
узнали о совершенном уголовном правонарушении со слов ре-
бенка или других детей, или обратили внимание на необычное 
поведение ребенка и состояние его одежды.

Отдельные ученые предлагают дополнить перечень пово-
дов, установленный законодателем. Так, Б.А. Тугельбаева пред-
лагает «новый повод – заявления социальной службы (кризис-
ные центры), подаваемые с согласия потерпевшего лица в тех 
случаях, когда данное лицо не в состоянии осуществлять защи-
ту своих прав и интересов по причине, например посттравмати-
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ДОСУДЕБНОГО  

РАССЛЕДОВАНИЯ  
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ческого шока, болезненного состояния, возраста 
либо инвалидности» [2, с. 45]; не менее ценное 
дополнение и у Б.А. Абдрахманова: «...в части 
возможности использования результатов опера-
тивно-розыскно деятельности в качестве осно-
ваний возбуждения уголовного дела» [3, с. 266].

Согласно нового УПК Республики Казах-
стан, при поступлении подобных заявлений сле-
дует начать досудебное расследование уголовно-
го дела (ч. 1 ст. 179 УПК).

При наличии законного повода к началу до-
судебного расследования уголовного дела про-
курор, следователь или сотрудник дознания обя-
заны установить присутствие в нем достаточных 
данных, указывающих на признаки объективной 
стороны состава уголовного правонарушения, 
предусмотренного статьей особенной части УК 
Республики Казахстан. 

Е.Г. Джакишев отмечает: «… материалы, 
послужившие основанием для возбуждения го-
ловного дела, уже в начальной стадии рассле-
дования позволяют сделать следователю пред-
положение о составе преступления, разработать 
версию квалификации» [4, с. 58], аналогично 
считают В. Сергиевский и С. Рахметов [5, с. 74]. 

В силу различных причин потерпевшие да-
леко не всегда сообщают в правоохранительные 
органы о совершенном в отношении их сексу-
альном насилии, что позволяет виновному лицу 
продолжать свою преступную деятельность. Ис-
следуя насильственную преступность в России, 
Ю.М. Антонян отмечал, что сексуальная пре-
ступность отличается немалой латентностью, 
поскольку о соответствующих деяниях потер-
певшие и их близкие не сообщают, так как счи-
тают, что происшедшее с ними задевает их честь 
и достоинство, и вполне оправдано стремятся 
избежать огласки [6, с. 25].

Аналогичная ситуация прослеживается и в 
Республике Казахстан. Причем «латентность 
особенно высока в тех регионах, где традиции 
строго предписывают женщинам держать в тай-
не посягательство на их половую неприкосно-
венность» [7, с. 17].

В соответствии с формулировкой закона 
(ст.  177 УПК Республики Казахстан – старой 
редакции) для возбуждения уголовного дела не-
обходимы не просто сведения о преступлении, а 
достаточные данные. Этот термин означает, что 
первоначальные сведения о преступлении под-
вергались проверке, которая их подтвердила, и в 
распоряжении следователя оказались достаточ-
ные данные для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела.

Иногда из первичных материалов о совер-
шении насильственных действий сексуального 
характера не представляется возможным сде-
лать вывод о наличии или отсутствии оснований 
для возбуждения уголовного дела по ст. 121 УК 
Республики Казахстан. В этих случаях в поряд-
ке, установленном ст. 184 УПК Республики Ка-
захстан (старой редакции), материал подлежал 
рассмотрению не позднее трех суток со дня его 
поступления. В необходимых случаях для полу-
чения дополнительных сведений, истребования 
документов или иных материалов, проведения 
осмотра места происшествия, экспертизы этот 
срок может быть продлен до десяти суток, а в 
исключительных случаях – до двух месяцев, о 
чем в течение трех суток должен быть уведомлен 
прокурор (ст. 184 УПК Республики Казахстан – 
старой редакции).

С.Д. Оспанов отмечал, что: «Предваритель-
ная проверка заявления о преступлении служит 
одной из гарантий законного и обоснованного 
возбуждения уголовного дела. Вместе с тем она 
должна производиться в случаях действитель-
ной необходимости» [8, с. 45], это мнение кор-
респондируется с взглядами И.М. Лузгина [9, 
с.  25].

В соответствии с требованиями новой редак-
ции Уголовного кодекса Республики Казахстан 
2015 года, предварительная проверка упраздне-
на. Момент регистрации сообщения (заявления) 
является началом досудебного расследования. С 
данного момента исчисляются все сроки пред-
варительного следствия и, получение и добыча 
доказательств должны иметь процессуальную 
форму.

Однако, с целью выяснения объективных 
обстоятельств рассматриваемого преступления, 
при обращении заявителя необходимо получить 
подробные устные и письменные объяснения 
лиц, являющихся очевидцами совершенного 
преступления. Практически во всех случаях по 
факту совершения насильственных действий 
сексуального характера может возникнуть необ-
ходимость применения специальных познаний. 
В этом случае лицу следует получить заключе-
ние (справку) соответствующего специалиста 
или привлечь последнего к производству досу-
дебного расследования на начальной стадии. 

Полагаем, что по категории обращений граж-
дан с заявлениями о правонарушениях против 
личности или аналогичных сообщениях освиде-
тельствование потерпевшего лица нужно прово-
дить в обязательном порядке и в первую очередь, 
цель которого незамедлительно произвести ос-
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мотр освидетельствуемого и зафиксировать ма-
териальные следы уголовного правонарушения, 
имеющиеся на теле последнего.

Как верно высказалась О.А. Исаева в отно-
шении освидетельствования: оно проводится 
с целью получения исходной информации для 
раскрытия преступления по «горячим» следам… 
Кроме того, проведение предварительного ис-
следования позволяет провести по криминали-
стическим учетам, а также осуществить подго-
товку для назначения и производства судебной 
экспертизы [10, с. 21].

При решении вопроса о начале досудебного 
расследования уголовного дела важно также ор-
ганизовать взаимодействие между следователем 
и органом дознания. В данном случае взаимодей-
ствие предполагает, прежде всего, постановку 
следователем соответствующих задач, направ-
ленных на более полный сбор доказательств.

Так, в соответствии с требованиями ст. 117 
УПК Республики Казахстан, ст. 121 УК Респу-
блики Казахстан и Нормативным постановлени-
ем Верховного суда Республики Казахстан № 4, 
в процессе досудебного расследования подлежат 
доказыванию следующие обстоятельства: 

– имело ли место уголовно-наказуемое дея-
ние и в каких общественно опасных действиях 
оно выразилось. Являются ли совершенные дей-
ствия мелким хулиганством, а не насильствен-
ными действиями сексуального характера;

– когда, в каком месте совершены насиль-
ственные действия сексуального характера, кто 
присутствовал при этом; 

– каким способом совершены насильствен-
ные действия сексуального характера; 

– кем совершены насильственные действия 
сексуального характера (группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой); не судим ли из них кто-нибудь;

– виновность и мотивы уголовного правона-
рушения; 

– не сопровождались ли насильственные 
действия сексуального характера угрозой убий-
ства или с особой жестокостью по отношению к 
потерпевшему; 

– не совершены ли насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении 
заведомо  несовершеннолетнего или малолетнего 
лица; 

– обстоятельства, влияющие на степень и 
характер ответственности лица, совершившего 
насильственные действия сексуального характе-
ра: наличие отягчающих и смягчающих обстоя-
тельств, а также иные данные, характеризующие 

личность правонарушителя (точный возраст, 
вменяемость, уровень интеллектуального разви-
тия, род занятий и т.д.); 

– обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния, предусмотренные ст. 35, 36 УПК 
Республики Казахстан;

– обстоятельства, влекущие освобождение 
от уголовной ответственности и наказания;

– каковы последствия насильственных дей-
ствий сексуального характера: повлекли ли они 
по неосторожности смерть потерпевшего, при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
заражен ли он ВИЧ/СПИД; 

– характер причиненного ущерба насиль-
ственными действиями сексуального характера;

– обстоятельства, способствовавшие совер-
шению уголовного правонарушения. 

Данный перечень указан в Нормативном по-
становлении Верховного суда Республики Казах-
стан «О квалификации некоторых преступлении 
против жизни и здоровья человека» от 11 мая 
2007 года, в котором закреплено следующее: 
«Для обеспечения правильного применения уго-
ловного закона при квалификации преступлений 
против личности и назначения справедливого на-
казания необходимо устанавливать форму вины, 
вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку 
и стадию совершения преступления, тяжесть на-
ступивших последствий. Свои выводы органы, 
ведущие уголовный процесс, должны мотивиро-
вать в процессуальных документах (обвинитель-
ном заключении, приговоре) с приведением допу-
стимых, достоверных доказательств» [11, с.  56]. 

Немаловажное значение имеют последова-
тельность и перечень следственных действий 
для каждого уголовного правонарушения пер-
сонально, как отметил М.Ч. Когамова, что «…
содержание функции расследования являются 
процессуальные, в т.ч. следственные действия, 
направленные на полное и всестороннее рассле-
дование преступления с целью выполнения за-
дач предварительного следствия, т.е. раскрытие 
преступления, установление лиц, его совершив-
ших, путем собирания, закрепления, исследова-
ния и оценки доказательств», которые и реали-
зуются на этапах расследования преступлений и 
при производстве некоторых следственных дей-
ствий [12, с. 78].

Таким образом, новое уголовно-процессу-
альное законодательство Республики Казахстан 
аннулировало такие процедуры, как предвари-
тельная проверка, отказной материал, которые 
только затягивали досудебное расследование, 
имели множество повторяющихся действий и 
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вуалировали нераскрытые уголовные дела. С 
поступлением сообщения автоматически на-
чинается досудебное расследование уголовных 

правонарушений, и уже в ходе предварительного 
следствия, процессуально фиксируя, устанавли-
ваются все обстоятельства происшествия.
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Функционирующая роль  
прокурора в досудебном  

производстве

В статье рассматривается роль прокурора в досудебном 
производстве как на начальной стадии, так и на предварительном 
расследовании. Проанализирован вопрос о том, что функция про-
цессуального руководства расследованием в деятельности прокурора 
в законе не упоминается, однако ее наличие становится очевидным 
из анализа фактического содержания деятельности прокурора в 
досудебных стадиях уголовного процесса и нормативно-правовых 
актов РК. Рассмотрены мнения различных ученых-правоведов по 
поводу роли прокурора на стадиях досудебного производства. 
Исследованы соотношения и противоречия вопросов относительно 
того, что же относится к функциям прокурора. 

Ключевые слова: уголовное преследование, общенадзорность, 
прокурорский надзор, процессуальная самостоятельность, руко-
водство, досудебная стадия. 

Bayandina M.O.,Tabyldiev K.

Functioning role of the 
prosecutor in pre-trial 

proceedings

This article examines the role of the prosecutor in the pre-trial stage 
as the beginning and during the preliminary investigation. Function Pro-
cedure manual investigation into the activities of the prosecutor in the 
law is not mentioned, but its presence is evident from the analysis of the 
actual content of the activities of the prosecutor in the pre-trial stages of 
the criminal process and the Republic of Kazakhstan regulatory legal acts. 
Opinions of various legal scholars about the role of the prosecutor in the 
pre-trial stage. The relations and contradictions of the issues that relate to 
the functions of the prosecutor. They are not Untried role in maintaining 
law and order in the country.

Key words: criminal prosecution, obschenadzornost, public prosecu-
tor’s supervision, procedural autonomy, management, pre-trial stage.

Баяндина М.О., Табылдиев К. 

Сотқа дейінгі өндірістегі 
прокурордың функционалдық 

ролі

Мақалада сотқа дейінгі өндірістегі, яғни оның басталуында және 
алдын ала тергеу барысында прокурордың ролі қарастырылған. Заңда 
прокурордың процессуалдық басшылық қызметі қарастырылмаса да, 
оның бар болғанын қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатыларында 
прокурордың қызметін талдауынан анық екені анализденген. Мақа-
лада әр түрлі ғалым-заңгерлердің прокурордың сотқа дейінгі ролі 
туралы пікірлері келтірілген. Прокурордың функцияларына не 
жататындығы туралы сұрақтардың қайшылығы мен өзара қатынасы 
зерттелінген.

Түйін сөздер: қылмыстық ізге түсу, жалпы қадағалаушылық, 
прокурорлық қадағалау, процеcсуалдық дербестік, басшылық, сотқа 
дейінгі саты.



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      265

УДК 347.962; 347.97/.99 *Баяндина М.О., Табылдиев К. 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Республика Казахстан, г. Алматы  
*Е-mail: bimainur@mail.ru

В настоящее время европейские страны имеют две основ-
ные модели прокуратуры, в которых в соответствии с особен-
ностями правовой системы каждого конкретного государства и 
структуры государственного механизма определяются ее функ-
ции. Согласно первой модели прокуратура – это, прежде всего, 
орган уголовного преследования и обвинения, согласно второй 
– преимущественно орган надзора за законностью.

Среди некоторых российских ученых бытует мнение о не-
обходимости отказа от общенадзорной функции в связи с ее 
«тотальностью и неопре деленностью».

В этой связи считаем наиболее правильным подход А.Х. Ка-
зариной, по мнению которой «прокурорский надзор должен 
сохраниться как самостоя тельный вид государственной дея-
тельности, но с привнесением соответст вующих коррективов, 
обусловленных переживаемой конкретно-исторической ситуа-
цией» [1].

Хочется отметить, что прокуратура Республики Казахстан 
сегодня выс тупает многофункциональным органом, приори-
тетной функцией которого все же является надзорная.

Однако, прежде чем непосредственно перейти к анализу 
функций прокурора в досудебной стадии уголовного судопро-
изводства, необходимо уяснить, какими же объективными по-
требностями развития нашего госу дарства и общества в усло-
виях построения правового государства определяется основное 
предназначение прокуратуры.

В условиях проводимой судебно-правовой реформы в Ка-
захстане остро ощущается кризис законности. В этой связи воз-
никают и приобретают остроту вопросы совершенствования 
правового регулирования и укрепления законности не только 
в целом, но в уголовном процессе в частности. При этом оста-
ется важным определение места и роли прокуратуры в системе 
гарантий обеспечения законности. Принято считать, что основ-
ным принципом построения правового государства является 
принцип законности. Согласно традиционному пониманию, 
принцип законности в уголовном процессе содержит в себе 
требование точного, неукоснительного исполнения законов 
всеми его участниками процесса (ст. 10 УПК РК). Именно для 
соблюдения режима законности и охраняемых законом прав и 

ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ  
РОЛЬ ПРОКУРОРА  

В ДОСУДЕБНОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ
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свобод человека и гражданина при расследова-
нии преступлений создан и действует прокурор-
ский надзор.

Важность функции прокурорского надзора 
предопределяется тем, что в настоящее и бли-
жайшее будущее время обеспечить законность в 
досудебных стадиях уголовного процесса реаль-
но под силу действующей системе органов про-
куратуры [2].

При построении иерархии надзорных отрас-
лей Казахстан руководство вался Конституцией 
РК, в результате чего надзор за соблюдением и 
обеспечением прав и свобод человека и гражда-
нина является основным приоритетным направ-
лением среди надзорных отраслей (ст. 28 Закона 
«О Прокуратуре»).

Введение данной отрасли надзора вызывает 
интерес у ученых России. Они предполагают, 
что при аналогичных изменениях в законода-
тельной системе России будет положен конец 
необоснованным требованиям отдельных уче-
ных, лишить прокуратуру надзорной функции 
(как отмечалось выше) [3].

Таким образом, прокурорский надзор за ис-
полнением законов пред ставляет собой весьма 
обширную и разностороннюю функцию, кото-
рая получила свое название в связи с тем, что она 
охватывает огромное правовое поле и большое 
количество поднадзорных органов. Как показы-
вает практика, именно в сфере общенадзорной 
деятельности органами прокуратуры выявляется 
наибольшее число нарушений законности.

Определив основное предназначение про-
куратуры в целом, следует перейти к рассмо-
трению вопроса о функциях прокурора на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства в 
частности.

В этой связи необходимо отметить, что в 
теории уголовного процесса досудебными ста-
диями чаще всего именуется предварительное 
расследование, которое осуществляется в двух 
стадиях уголовного процесса – начало досудеб-
ного производства и само расследование. Имен-
но предварительное расследование и составляет 
предмет надзора прокуратуры [4].

Прокурорский надзор за законностью дозна-
ния и следствия осуществ ляется посредствoм 
полномочий, предоставленных прокурору дей-
ствующим законодательством (ст. 38 Закона «О 
Прокуратуре»).

Функция прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, определяющая его отношения со сле-
дователем и формы контроля над законностью 
и обоснован ностью следственных действий, по-

прежнему остается предметом острой научной 
полемики.

Согласно п. 1 ст. 58 УПК РК прокурор, явля-
ясь должностным лицом, осуществляет в преде-
лах своей компетенции надзор за законностью 
дознания, следствия и судебных решений, а так 
же уголовное преследование на всех стадиях 
уголовного процесса. Участвует в рассмотрении 
уголовного дела судом, представляя интересы 
государства, путем поддержания обвинения, яв-
ляясь государственным обвинителем. Статья 7 
УПК РК разъясняет понятие «уголовного пре-
следования» как процессуальной деятельности, 
осуществляе мой стороной обвинения в целях 
установления деяния, запрещенного уго ловным 
законом, и совершившего его лица, виновности 
последнего в совершении преступления.

По поводу соотношения уголовного пресле-
дования и надзора за органами расследования, 
позиции научных исследователей различны. 
Одни считают надзор самостоятельной функци-
ей прокурора, ни в какой мере не совпа дающей 
с функцией уголовного преследования по при-
чине различных нап равлений деятельности: обе-
спечение законности процессуальной деятель-
ности и изобличение виновных лиц. Другие 
придерживаются мнения, что уголовное пре-
следование осуществляется путем реализации 
надзорных пол но мочий, использование которых 
служит направлением деятельности проку рором 
органов расследования к установлению вино-
вных лиц, обеспечивая при этом объективность 
конечного результата, а так же предотвращение 
и устра нение возможных нарушений закона [5].

С.А. Шейфер полагает, что вторая позиция 
представляется более логичной, последователь-
ной и соответствующей принципу состязатель-
ности [14]. Анализ действующего уголовно-про-
цессуального законодательст ва показывает, что 
данная позиция вполне соответствует нормам 
действую щего УПК РК, где законодатель по-
мещает полномочия прокурора, в том числе и 
по надзору в главу «Государственные органы и 
должностные лица, осуществляющие функции 
уголовного преследования (гл. 8). Тем самым 
подчеркивается осуществление уголовного пре-
следования путем надзорных полномочий [6]. 

Следует признать, что в реализации функ-
ции уголовного преследования на досудебном 
произ водстве роль прокурора достаточно спец-
ифична и, на наш взгляд, указанное решение за-
конодателя не совсем удачно.

В этой связи следует отметить объективное 
замеча ние А.Б. Соловьева и А.Г. Халиулина, что 
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«в отличие от иных органов уголовного пресле-
дования, прокурор служит гарантом законности 
расследования, соблю дения прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. 
Именно через призму обеспечения законности и 
должна рассматриваться деятельность прокуро-
ра при осуществлении: уголовного преследова-
ния. Прокурору совсем не обязательно во всех 
случаях самому начинать досудебное производ-
ство, привле кать лиц к уголовной ответственно-
сти – прокурор должен вмешиваться в про цесс 
расследования лишь с целью предупреждения, 
выявления и устранения нарушений закона. Та-
ким образом, участие прокурора в осуществле-
нии функ ции уголовного преследования про-
изводно и соподчинено его основной функ ции 
– надзору за процессуальной деятельностью, 
органов дознания и органов предварительного 
следствия» [7].

В подтверждение тому последние изменения, 
внесенные в УПК РК: «прокурор … в исключи-
тельных случаях в целях обеспечения полноты и 
объективности расследования … передает дело 
от одного органа предвари тельного следствия 
другому либо принимает в свое производство 
и рас сле дует его независимо от установленной 
УПК подследст вен ности».

B контексте функциональной внутрен- контексте функциональной внутрен-
ней дифференциации мы будем рассматривать 
полномочия, предос тавленные прокурору, в 
аспекте возможности их использования для про-
цессуального руководства расследованием и 
корреляцию данной функции с функцией над-
зора.

Функция процессуального руководства рас-
следованием в деятельности прокурора в законе 
не упоминается, однако ее наличие становится 
очевидным из анализа фактического содержания 
деятельности прокурора в досудебных стадиях 
уголовного процесса и нормативно-правовых 
актов РК.

В этой связи возникает прямая необходи-
мость раскрытия термина «руко водство». Со-
гласно классическому словарю русского языка 
С.И. Ожегова, под руководством понимается на-
правляющая деятельность руководителя [8].

Представляется, что прокурор является орга-
ном надзора за законностью процессуальной дея-
тельности органов дознания и органов следствия 
и его не должны интересовать вопросы руковод-
ства рассле дованием конкретных уголовных 
дел. Для него важно обеспечение за конности и 
обосно ванности производства процессуальных 
действий и принятия процессуальных решений, 

осуществления следственных действий, реали-
зация прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизвод ст ва.

В то время как начальник следственного 
отдела действует в стадии расследования, не 
осуществляя при этом надзорных полномочий. 
Выполнение указаний прокурора, отданных сле-
дователям, об устранении нарушений закона по 
конкретным уголовным делам, обеспечивается 
при процессуальном контроле и руководстве со 
стороны начальника следственного отдела.

Совершенно очевидно, что на досудебных 
стадиях уголовного судо производства не долж-
но происходить смешение функций начальника 
следст венного отдела и прокурора. Прокурор 
не должен без необходимости подме нять на-
чальника следственного отдела и брать на себя 
обязанности по орга низации расследования по 
уголовным делам, находящимся в производстве 
следователей, как и начальник следственного 
отдела не должен выполнять надзорные функ-
ции прокурора. Смешение функций приведет не 
только к излишней трате сил, но и объективно 
затруднит основное предназначение прокурора 
– осуществление надзора за законностью рас-
следования преступ лений. 

В случае же возникновения необходимости 
осуществления процессуаль ного руководства 
прокурор обязан требовать принятия соответ-
ствующих мер непосредственно начальником 
следственного отдела. Вмешательство надзи-
рающего прокурора в процесс расследования и 
осуществление им процес суального руководства 
оправданы лишь в целях предотвращения нару-
шений закона при очевидной некомпетентности 
следователя и бездеятельности начальника след-
ственного отдела [9].

Как известно, ранее по уголовно-процес-
суальному кодексу начальник следственного 
отдела был наделен столь обширным кругом 
полномочий, что в уголовно-процессуальной ли-
тературе невольно возникал вопрос о разграни-
чении функций прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля. Как ни парадоксально, но 
полномочия начальника следственного отдела 
совпадали с полномочиями прокурора, что да-
вало почву начальникам следственных отделов 
для самоустранения от возложенных функций. А 
прокуроры, в свою очередь, принимали на себя 
функции по процессуальному руководству прак-
тически по всем категориям преступлений. При 
этом они давали письменные указания о произ-
водстве следственных действий, самостоятельно 
следили за ходом их исполнения, следили за сро-
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ками следствия и содержания под стражей обви-
няемых и т.д.

Уже тогда многие процессуалисты воз-
ражали против процессуального руководства 
прокурором деятельностью следователя, по-
лагая, что прокурор осуществляет лишь над-
зор за законностью расследования уголовных 
правонарушений, а ру ководство с его стороны 
расследованием ограничивает процессуаль-
ную само стоятельность следователя и снижа-
ет ответственность начальника следствен ного 
отдела за качество расследования уголовных 
дел. Кроме того, сторон ники этой точки зре-
ния сомневались, что может быть эффектив-
ным прокурор ский надзор за деятельностью, 
которой прокурор руководит самостоятельно. 
Представляется, что на этом этапе функция 
процессуального руководства в деятельности 
прокурора практически вытеснила функцию 
прокурорского надзора, поскольку прокурор, 
занимаясь организацией работы следственного 
подразделения, направленной на качественное, 
полное и объективное расследование престу-
плений, практически не имел возможности осу-
ществлять прокурорский надзор в полной его 
мере [10].

Совершенно объективно в этой связи заме-
чание В.Д. Ломовского о том, что «прокурор 
успешно и достаточно эффективно выполнит 
свое государст венное предназначение – надзор 
за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими дознание и следствие, если будет 
использовать в этих целях только надзорные 
полномочия без постоянного и повседневно-
го оперативного вмешательства в деятельность 
следователя, не подменяя началь ника следствен-
ного отдела по руководству подчиненными сле-
дователями» [11].

Следует отметить, что осуществление проку-
рором процессуального руководства расследова-
нием вызывает ряд уголовно-процессуальных 
несоответствий. Во-первых, нерациональная 
трата времени, которое по-прежнему в дефиците 
у прокуроров. Во-вторых, происходит ущемле-
ние процессуальной самостоятельности следо-
вателя, который «каждый шаг» должен согла-
совывать с прокурором. В-третьих, превращает 
начальника следственного отдела в лишнюю фи-
гуру, ненужную в системе процессуального кон-
троля и надзора на досудебном производстве. 
В-чет вертых, утрачивается основная функция 
прокурора – надзор за про цессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов предва-
рительного следствия.

Такое положение недопустимо, поскольку 
прокурорский надзор является процессуальной 
гарантией обеспечения надлежащего режима 
законности предварительного расследования, а 
также соблюдения прав и законных интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве.

Все же было бы не правильным не подчер-
кнуть тесную взаимосвязь функ ции прокурора 
по надзору за процессуальной деятельностью и 
процессуаль ного руководства расследованием. 
Осуществляя надзор за законностью, прокурор 
должен предупредить, выявить и устранить на-
рушение закона, используя при этом средства 
процессуального руководства, в т. ч. и полномо-
чия, предоставленные начальнику следственного 
отдела путем использования своих полномочий, 
предоставленных уголовно-процессуальным 
законода тельством.

Однако ина че складывается ситуация в том 
случае, когда начальник следственного отдела 
не надлежащим образом выполняет свои функ-
ции по руководству расследо ванием и в силу 
каких-либо причин не может обеспечить его 
законное и обоснованное производство. В этих 
случаях прокурор вынужден брать на себя ру-
ководство расследованием, и подобная норма 
закреплена в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве. Так, согласно ч. 3 
ст. 194 УПК РК «Генеральный прокурор Респу-
блики Казахстан, в исключительных случаях 
при установлении фактов неполноты и необъ-
ективности расследования, сложности и зна-
чимости дела может образовать следственную 
группу из числа следователей нескольких орга-
нов, осуществляющих предварительное след-
ствие, назначив при этом прокурора руководи-
телем этой группы, оформив данное решение 
своим постановлением. Надзор за законностью 
следствия, осуществляемого такой следствен-
ной группой, возлагается на Генерального про-
курора Республики Казахстан».

Такая новелла в полной мере отражает за-
интересованность прокурора в качественном 
проведении следствия и дознания, в полном, 
объективном и всестороннем исследовании об-
стоятельств дела и является важнейшим направ-
лением деятельности прокурора на данной ста-
дии уголов ного процесса. Вместе с тем, считаем, 
что подобная практика из исключения не долж-
на превращаться в правило.

В этой связи вызывает интерес позиция за-
конодателя, согласно которой прокурору предо-
ставлены управленческие полно мочия: отстра-
нять следова теля от дальнейшего расследования, 
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если им допущено нарушение законности при 
производстве предварительного расследования 
(п. 7 ч. 2 ст. 193 УПК РК); изымать уголовное 
дело от органа дознания и передавать его органу 
следствия; передавать уголовное дело от одно-
го органа предварительного расследования дру-
гому как по собственной инициативе, так и по 
ходатайству органа предварительного следствия 
(п. 12 ч. 1 ст. 193 УПК РК).

Однако, п. 12 ч. 1 ст. 193 УПК указанной 
статьи содержит оговорку «в исключительных 
случаях с целью обеспечения полноты и объек-
тивности расследования», тем самым, закрепляя 
в деятельности прокурора надзорную функцию 
приори тетной, а управленческие полномочия на 
этом фоне приобретают природу более прием-
лемую для уголовного преследования, нежели 
процессуального руководства.

Совершенно обосновано в этом отношении 
мнения А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, 
которые считают, что руководство прокурора 
ходом рас следования может быть конкретным 
проявлением и его надзорной функции, и полно-
мочий по уголовному преследованию [12]. Поэ-
тому вопрос следует рассмат ривать в плоскости 
соотношения не надзора и руководства расследо-
ванием, а надзора и уголовного преследования. 

Указанная теза находит поддержку и в уго-
ловно-процессуальном законе, где законодате-
лем, очевидно, предприня ты попытки усиления 
процессуальной самостоятельности следовате-
ля. Так, по сравнению с действовавшими ранее 
нормами, в УПК РК расширен перечень про-
цессуальных решений, в отношении которых 
следователь вправе не согла ситься с указаниями 
проку ро ра об их производстве (именно в таких 
указаниях, как правило, и проявляется руковод-
ство расследованием). Поскольку такое право, 
по сути, на сегодня единственная возможность 
следователя отстоять свою процессуальную 
пози цию по основным вопросам расследования 
(ч. 2 ст. 193 УПК РК), очевидно, что подобная 
новелла ведет к укреплению процес суальной са-
мостоятельности следователя. 

Нам видится необходимым при передаче 
прокурором дела от одного органа предвари-
тельного следствия другому предусмотреть на 
законодательном уровне обязательное указание 
оснований такой передачи, что воспрепятствует 
безосновательному использованию со стороны 
прокурора полномочий по процессуальному ру-
ководству.

В связи с чем, предлагаем в п. 12 ч. 1 ст. 193 
УПК РК слова «передает дело от одного органа 

следствия другому» дополнить «с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи».

Таким образом, в соответствии с рассмо-
тренным нами выше вопросом для более ясного 
понимания вышеперечисленных функций про-
курора необхо димо с учетом их относительной 
самостоятельности определить пути их реали-
зации по признаку использования полномочий. 
Поскольку мы последо ва тельно выделяем три 
основных направления: надзор за законностью 
рассле до вания, уголовное преследование и про-
цессуальное руководство расследова нием, то 
попытаемся дифференцировать конкретные про-
курорские полномо чия именно по этим группам:

При осуществлении надзора за законностью 
при расследовании уголовных дел прокурор:

– отменяет незаконные или необоснован-
ные постановления органов расследования; 

– проверяет материалы, предшествующие 
судебному санкционированию с целью провер-
ки правомерности действий следователя или ор-
гана дознания;

– участвует при производстве отдельных 
следственных действий; 

– проверяет соблюдение законности при 
приеме, регистрации, разре шении заявлений и 
сообщений о совершенных или готовящихся 
уголовных правонарушениях; 

– возвращает уголовное дело для производ-
ства дополнительного рассле дования;

– в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством, продлевает срок предваритель-
ного расследования; 

– утверждает постановление органов след-
ствия о прекращении производства по уголовно-
му делу;

– приостанавливает или прекращает произ-
водство по уголовному делу; 

– рассматривает жалобы на действия и ре-
шения сотрудников, занимаю щихся предвари-
тельным расследованием;

– осуществляет проверку над ходом рассле-
дования уголовного дела.

При реализации функции уголовного пре-
следования прокурор: 

– вправе участвовать в осмотре места про-
исшествия, назначать экспер тизы; 

– начинать досудебное производство; 
– передает начатые им уголовные дела для 

производства предва рительного следствия; 
– в предусмотренных законом случаях санк-

ционирует действия долж ност ных лиц, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
дозна ние и следствие; 
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– участвует при производстве отдельных 
следственных действий; 

– в исключительных случаях с целью обе-
спечения полноты и объектив ности расследова-
ния принимает в свое производство и расследует 
уголовные дела;

– возобновляет уголовное преследование;
– передает уголовное дело от одного органа 

предварительного следствия другому в исклю-
чительных случаях с целью обеспечения полно-
ты и объективности расследования;

– вносит представление для получения со-
гласия на привлечение к уго ловной ответствен-
ности лица, обладающего правом неприкосно-
венности; 

– предает обвиняемого суду, направляя в 
суд уголовное дело, пос тупившее из органов 
предварительного следствия, для рассмотрения 
по существу.

При процессуальном руководстве расследо-
ванием прокурор:

– дает письменные указания о производстве 
следственных действий;

– передает начатые им уголовные дела для 
производства пред варительного следствия;

– отстраняет дознавателя, следователя от 
дальнейшего производства расследования, если 
ими допущено нарушение требований УПК РК;

– изымает уголовное дело от органа дознания 
и передает органу пред варительного следствия. 

Таким образом, на досудебных стадиях про-
курор выполняет функцию по осуществлению 
надзора, выраженную его деятельностью по 
предупреждению, выявлению и устранению на-
рушений закона в целях обеспечения точного и 
неуклонного соблюдения принципов и порядка 

уголовного судопроизводства органами дозна-
ния и предварительного следствия при начале 
досудебного производства и его дальнейшем 
расследовании. 

Мы специально подчеркнули факт отно-
сительной самостоятельности выше перечис-
ленных функций. Как показали проведенные 
исследования, в действующем отраслевом за-
конодательстве нашли свое четкое закрепление 
отдельной статьей функции всех государствен-
ных органов и должностных лиц, осуществля-
ющих уголовное преследование. Однако ввиду 
разрознен ности в УПК и в то же время смеше-
нии функций уголовного преследования, над-
зора и процессуального руководства расследо-
ванием нет четкого понимания предназначения 
деятельности прокурора на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. 

В связи с чем представляется в ходе даль-
нейшего совершенствования уголовно-про-
цессуального законодательства найти более 
отчетливое закреп ление функций прокурора 
на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства, тем самым, подчеркнув предназначение 
его деятельности.

Подводя итог исследованию роли прокурора 
на досудебных стадиях уголовного судопроиз-
водства, полагаем, что и в современных услови-
ях основной функцией прокурора продолжает 
оставаться надзор за исполнением законов в дея-
тельности органов дознания и предварительного 
следствия. Это очевидно, поскольку уголовное 
преследование и процессуальное руководство 
могут способствовать осуществлению назначе-
ния уголовного судопроиз водства только при 
условии их законности.
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История развития и общая 
характеристика угрозы  

как уголовного  
правонарушения  

в Республике Казахстан

В данной статье дано определение понятия угрозы в 
рассматриваемом уголовным проступке. В новом уголовном 
законодательстве нашей страны угрозу рассматривают как 
уголовный проступок, а не преступление. Целью данной статьи 
является исследование угрозы как общественно опасного деяния. 
Рассматриваются особенности уголовно-правового регулирования 
ответственности за угрозу, раскрывающие понятие угрозы, а также 
определяющие некоторые аспекты уголовной ответственности, 
имеющие значение для правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: угроза, правонарушение, уголовный проступок, 
уголовный кодекс, ответственность, санкция.

Salikhova A.A., Tazhgarina B.K.

History and general description 
of the threats as a criminal of-

fense in the Republic of Kazakh-
stan

This article defines the concept of threat in this criminal offense. The 
new legislation is considered a threat to our country – as a criminal of-
fense, not a crime. The purpose of this article is to investigate the threats 
– both socially dangerous act. The features of the criminal liability of legal 
regulation of the threat of disclosing the concept of threat, as well as de-
fining some aspects of criminal responsibility relevant to the enforcement 
activities.

Key words: threat, offense, criminal offense, criminal code, responsi-
bility, sanction.

Салихова А.А., Тажгарина Б.К.

Қазақстан Республикасында 
қылмыстық құқық бұзушылық 

ретінде қорқытудың жалпы 
сипаттамасы мен даму тарихы

Бұл мақалада қорқыту түсінігіне қылмыстық теріс қылық 
ретінде анықтама берілген. Елімізде қабылданған жаңа қабылданған 
қылмыстық заңға сәйкес қорқытуды қылмыс емес, қылмыстық 
теріс қылық ретінде қарастырылғандығы туралы сөз қозғалған. Бұл 
мақаланың мақсаты қорқытуды қоғамдық қауіпті әрекет ретінде 
зерттеу. Қорқыту түсінігімен оған қолданылатын қылмыстық 
жауаптылықтың құқық қолдану қызметіндегі негізгі жағдайларын 
анықтауда қылмыстық құқықтық реттеу ерекшелігін ашу мәселесі 
қарастырылады.

Түйін сөздер: қорқыту, құқықбұзушылық, қылмыстық теріс 
қылық, қылмыстық кодекс, жауаптылық, санкция.
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Уголовное законодательство Республики Казахстан не со-
держит определения угрозы, но необходимость его очевидна во 
всех смыслах. Несмотря на то, что в теории уголовного права 
исследуется вопрос о понятии «угрозы» и рассматриваются са-
мые разнообразные решения к её определению, в данное время 
нет единого понимания термина «угрозы».

Вместе с этим ответственность за угрозу в Казахстане пред-
усматривается как за уголовный проступок.

Юридическая норма представляет собой результат отраже-
ния определённых социальных потребностей. Как утверждал 
К.  Маркс, законодатель «не делает законов, он не изобретает 
их, а только формулирует» [1].

В уголовном правоприменении отчетливо наблюдается 
практический подход к изучении уголовной ответственности 
как реализации уголовно-правовых санкций. Не случайно в 
уголовных кодексах Казахстана и России в основу категори-
зации преступлений положена именно санкция совершенного 
деяния. Нельзя не отметить мнение ученых о правомерности 
и целесообразности расширения понятия ответственности за 
угрозу в уголовно-правовой сфере.

В настоящее время большинство авторов-теоретиков скло-
няется к той мысли, что уголовная ответственность за угрозу 
является важнейшей составляющей содержания уголовного 
правоотношения и представляет собой обязанность виновно-
го лица подвергнуться наказанию за совершенный уголовный 
проступок.

Следовательно, основной предпосылкой правильного опре-
деления основания уголовной ответственности за угрозу долж-
но явиться всестороннее, предметное уяснение юридической 
природы и сущности уголовной ответственности, что позволит 
правильно решить вопрос как об основании, так и о механизме 
ее реализации в отраслевом регулировании. Полагая, что обо-
снование социальной сущности проступка неизбежно приводит 
нас к пониманию его в качества некоторого рода общественных 
отношений, уместно отметить существующую доктринальную 
позицию относительно внесения изменений и дополнений в 
норму (ст. 115 Уголовного Кодекса Республики Казахстан). 
Поскольку устанавливаемая норма права, несущая уголовную 
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УГРОЗЫ  
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ответственность за угрозу, реализуется только 
тогда, когда возникает соответствующее право-
отношение, раскрывающее его содержание.

Так, уголовно-правовые нормы Особенной 
части Уголовного кодекса Республики Казах-
стан содержат в себе запреты на определённое 
поведение, то они представляют собой объек-
тивное закономерное выражение воли обще-
ства. Историческое развитие общественных 
отношений привело к необходимости обеспе-
чения принудительной силой государства вы-
полнения требований общества каждым его 
членом.

Однако процесс законодательного формули-
рования и закрепления уголовно-правовых норм 
представляет известные сложности. 

Во-первых, надо выявить соответствующее 
общественное веление. Конечно же, в совре-
менном мире эта процедура отчасти упрощается 
уже сложившимся законодательством. Но суще-
ствующие запреты надлежит корректировать, 
согласовывать с определённым этапом развития 
общества, а при необходимости дополнять име-
ющиеся запреты новыми и исключать изжившие 
себя нормы.

Во-вторых, от законодателя требуется адек-
ватное отражение в уголовно-правовых нормах 
волеизъявления народа. Однако норма не может 
быть копией оригинала, поскольку имеют значе-
ние такие факторы, как интересы и требования 
различных социальных групп, зачастую проти-
воречащие друг другу.

Кроме того, уголовно-правовая норма за 
угрозу как проступка является продуктом созна-
тельной деятельности человека, сочетая в себе 
объективное и субъективное.

В то же время следует отметить существо-
вание нормативной теории, согласно которой 
нормы уголовного права носят производный ха-
рактер.

Существующие и вновь принимаемые уго-
ловные законы нуждаются в проверке их «жиз-
ненности». Это достигается путём конкретно-
социологического метода в уголовном праве, 
прежде всего, в ходе применения уголовного за-
кона. Действенность уголовно-правовых норм в 
сфере угрозы должна быть идеалом, к которому 
необходимо стремиться законодателю. 

Уголовно-правовая норма за угрозу будет 
действенной, если её существование, форма и 
содержание социально обусловлены.

Научно обоснованное изучение социальной 
обусловленности конкретного уголовно-право-
вого запрета угрозы необходимо проводить си-

стематически, вне зависимости от кажущейся 
безупречности какой-либо нормы. Это связано 
с развитием, усложнением общественных от-
ношений, социально-политической ситуацией в 
государстве, состоянием преступности, эволю-
ционированием мировоззрения и правосознания 
людей. Эти факторы повлияли на совершенство-
вание уголовной ответственности за угрозу уго-
ловного законодательства. 

Два названных довода свидетельствуют о це-
лесообразности более детального анализа угро-
зы о социальной необходимости мер уголовно-
правового воздействия. 

В.Д. Филимонов выделяет внутренние и 
внешние основания социальной обусловленно-
сти уголовно-правовой нормы. Внешние основа-
ния делятся на основания установления нормы 
и на основания, определяющие её содержание. 
Внутренние основания выражаются во взаимо-
обусловленности характера и степени обще-
ственной опасности правонарушения с видом 
и размером закреплённого в санкции уголовно-
правовой нормы наказания за угрозу [2].

Как известно, социальная необходимость 
существования конкретной уголовно-правовой 
нормы основывается на состоянии, структуре 
и динамике какого-либо общественно опасного 
деяния. 

Проведённый анализ показал, что в этой свя-
зи угроза является уголовным проступком, а ста-
тистические данные говорят о том, что оно носит 
достаточно стабильный характер в общей массе 
преступности. Рассматриваемое уголовное пра-
вонарушение чётко выделяется от ряда схожих 
деяний, например, угрозы в связи с осуществле-
нием правосудия или производством предвари-
тельного расследования, угрозы применения на-
силия в отношении представителя власти.

В самые древние времена уголовная ответ-
ственность воспринималась через наказание и 
отождествлялась с ним, будучи пронизанной 
идеей возмездия.

В данное время уголовная ответственность за 
угрозу является наиболее суровым видом юри-
дической ответственности и одним из основных 
и дискуссионных понятий права. Уголовная от-
ветственность виновных лиц, как правило, про-
является в наказании. 

В уголовном законодательстве категория 
«цель» применяется в ч. 1 ст. 39 «Понятие и цели 
наказания» Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан. Понятие уголовной ответственности 
законодатель использует в статьях как Общей, 
так и Особенной частей Уголовного кодекса Ре-



ISSN 1563-0366                                      KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016                  275

Салихова А.А., Тажгарина Б.К.

спублики Казахстан, например, ст.ст. 1-3, 15-19, 
412, 413 и т.д. [3]. 

Вместе с тем наказание есть кара виновного 
за совершенное им деяние. Этим наказание от-
личается от других видов уголовной ответствен-
ности. По своему объему, содержанию и назна-
чению понятие «уголовная ответственность» 
шире понятия «наказание». 

Уголовная ответственность за угрозу не 
должна сводиться лишь только к назначению и 
исполнению наказания как одной из основных 
форм ее. 

В зависимости от степени общественной 
опасности и наказуемости деяния они проявля-
ют уголовные проступки в двух признаках: как 
степень общественной опасности и как наказуе-
мость деяния.

Отличительным признаком является опреде-
ленность видов наказания. Уголовный просту-
пок – совершенное виновным деяние, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создав-
шее угрозу причинения вреда личности, органи-
зации, обществу или государству. Уголовному 
проступку присущи такие признаки, как: вино-
вность, противоправность, небольшая обще-
ственная опасность (незначительные, менее су-
щественные последствия – незначительный вред 
либо создание угрозы причинения вреда), нака-
зуемость. 

Уголовная ответственность есть мера госу-
дарственного принуждения в отношении лица, 
виновного в совершении правонарушения, 
осужденного в установленном законом порядке 
с определенным правом ограничения каратель-
ного и не карательного характера. 

Уголовная ответственность может приме-
няться без назначения наказания при раскаянии 
лица в содеянном, с учетом особенностей лично-
сти и характера совершенного преступления [4].

В принципе все проступки, а также угро-
за, являющиеся уголовно-правовым запретом, 
причиняют правопорядку в разной мере орга-
низационно-правовой ущерб, тормозят нор-
мальное функционирование системы правого 
государства. 

Угроза раньше считалась преступлением, а 
сейчас новым Уголовным кодексом дается поня-
тие об угрозе как уголовном проступке. Понятие 
угрозы имеет многовековую историю.

Теоретики уголовного права утверждают, 
что укрепление правовой основы государствен-
ной и общественной жизни, неукоснительное 
соблюдение законности и правопорядка, усиле-

ние борьбы с преступностью – основные вехи на 
пути формирования правового государства, на 
которое взят ориентир в Республике Казахстан. 
Но изучаются эти вопросы в основном для ана-
лиза состава правонарушения, разграничения 
смежных составов и для индивидуализации от-
ветственности лиц за угрозу, что позволило вы-
яснить следующее. 

Одними из наиболее опасных видов уголов-
ных проступков, ставящими в опасность жизнь и 
здоровье человека, являются общественно опас-
ные деяния, как угроза.

Уголовно-наказуемая угроза – это бытовое 
правонарушение, в подавляющем большинстве 
случаев совершаемое на почве длительных не-
приязненных отношений.

Одна из основных причин указанных недо-
статков заключается в использовании в широких 
масштабах относительно-определенных санк-
ций и в большом разрыве между высшим и низ-
шим пределами наказания в таком виде наказа-
ния, как лишение свободы.

Угроза – это вид психического насилия, со-
стоящего в выражении виновным обещания впо-
следствии нанести существенный вред охраня-
емым уголовным законом интересам личности 
способом, характеризующим действительность 
намерения виновного на его причинение, вслед-
ствие этого наносящего психическую травму по-
терпевшему независимо от наличия умысла на 
реализацию угрозы.

По итогам исследования уголовно-правовых 
норм об ответственности лиц за угрозу, сравни-
вая с зарубежными законодательствами, можно 
прийти к следующим выводам.

Три вышеперечисленных термина следует 
знать и различать, так как для правоохранитель-
ных органов и суда они имеют существенную 
разницу. Впрочем, завести уголовное дело, а уж 
тем более дойти до суда, не так-то просто.

Чтобы доказать факт угрозы, необходимо 
иметь либо свидетельские показания, либо до-
кументальное подтверждение (письма, перепи-
ска по электронной почте и т. д.). Видеозапись 
также будет являться неоспоримым доказа-
тельством, в случае если на ней зафиксирован 
сам момент произнесения угрожающей речи в 
ваш адрес либо в адрес ваших близких. Конеч-
но, постоянно мы не держим наготове дикто-
фон или видеокамеру, но если вы знаете, что 
в очередной раз столкнетесь с тем, кто будет 
вам угрожать, то воспользоваться средства-
ми аудио и видеофиксации будет далеко не 
лишним. 
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Также следует учитывать, что дети и взрос-
лые по-разному оценивают степень угрозы. Ре-
бенок в силу своего личного психологического 
восприятия может преувеличить или, наоборот, 
недооценить всю серьезность положения. Не-
редки случаи, когда угрозы поступают не только 
от посторонних лиц, но и от близких или некогда 
близких людей. Например, молодой человек по-
сле расставания с девушкой грозится убить или 
покалечить ее нового поклонника. В такой ситу-
ации стоит незамедлительно принимать меры, 
особенно если угрозы приняли систематический 
характер, поскольку очень часто бытовые пре-
ступления совершаются на почве ревности и 
именно после таких вот предупреждений.

Подытоживая вышесказанное, для осущест-
вления этих задач настоящий Кодекс устанав-
ливает основания уголовной ответственности, 
определяет к уголовным правонарушениям. 
Основанием уголовной ответственности явля-
ется совершение уголовного правонарушения за 
угрозу.

Проблемы ответственности за угрозу в уго-
ловном праве представляют особую сложность 
для правоприменений. Новое уголовное законо-
дательство, закрепившее приоритетность обще-
человеческих ценностей, хотя и обратило внима-
ние на проблему ответственности за угрозу, но 
поверхностно. На современном этапе развития 
общества, нам представляется, нужен иной под-
ход к рассматриваемой проблеме. 

Все вышеперечисленное дает нам сделать 
следующее выводы и внести предложения по со-
вершенствованию уголовной ответственности за 
угрозу. 

Угроза действительно должна быть выраже-
на виновным и должна существовать как явле-
ние объективного мира. Угроза может быть фор-

мой обнаружения умысла на совершение того 
деяния, которым угрожает виновный.

Необходимо еще дифференцировать ответ-
ственность за угрозы в зависимости от вида и 
характера, объединив их в общей норме.

Таким образом, хотелось бы сказать о необ-
ходимости усиления уголовной ответственности 
за угрозу, совершаемую с применением разных 
средств. 

Нормами действующего Уголовного кодекса 
прописано множество деяний, которые являются 
противоправными. И здесь угроза – не исключе-
ние. Именно поэтому своей нормой постарался 
защитить гражданина от возможных обществен-
но опасных последствий.

Угроза, будучи юридическим фактом, порож-
дает уголовно-правовые охранительные отноше-
ния, которые нарушают конституционные права 
и обязанности граждан Республики Казахстан.  

В связи с вышеизложенными положениями 
хотелось бы отметить об институте уголовной 
ответственности за угрозу. В ходе данного ис-
следования решение данной проблемы состоит 
в следующем:

1) определить юридические границы и при-
знаки данного уголовного проступка;

2) обосновать криминализацию видов об-
щественно опасного деяния;

3) обеспечить правильное применение уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих от-
ветственность за данный уголовный проступок;

4) разработать действенный механизм про-
тиводействия угрозы с помощью нового уголов-
ного закона;

5) постоянно следить за уровнем роста пре-
ступности, криминологической обоснованности 
уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за угрозу.
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Қылмыстық іс жүргізудегі 
дәлелдемелерді 

топтастырудың тәртібі

Аталған мақалада авторлар дәлелдемелерді жіктеудің негіздерін, 
дәлелдемелерді жіктеудің тәжірибелік маңызын, дәлелдемелердің 
түрлерін қарастыра отырып, дәлелдемелерді жіктеуден туындайтын 
түрлі авторлардың көзқарастарын талдаған. 

Түйін сөздер: дәлелдемелер, топтастыру, дәлелдемелердің 
қайнар көздері, заттай дәлелдемелер, алиби. 

Zhanibekov A.K., Aryn A.A., 
Umbetbaeva Zh.B.

The order of classification of 
evidence in criminal proceedings

In this article, the authors examined the types of evidence, the basis of 
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Дәлелдемелерді жіктеудің теориялық та, тәжірибелік те 
маңызы бар. Теориялық маңызы мынадан көрінеді: жіктеу 
зерттелетін объектілерге жүйелік көзқарастың негізі болып 
табылады. Қызмет ретінде дәлелдеу процесінің күрделілігі 
мен әр қилылығына, іс жүргізушілік дәлелдеуге тартыла-
тын объектілердің шексіздігіне, сондай-ақ дәлелдемелер мен 
мазмұнының алуан түрлілігіне байланысты дәлелдемелерге 
қатысты бұл өте маңызды. Дәлелдемелерді жіктеудің 
тәжірибелік маңызы туралы айта келіп А.А. Хмыров былай деп 
атап өтеді: дәлелдемелерді жіктеу, оларды жинаудың, зерттеудің 
және бағалаудың ерекшеліктерін алдын ала анықтайды, жекеле-
ген дәлелдемелер түрлерінің іс жүргізушілік режимін, сондай-
ақ оларды пайдаланудың жолдары мен әдістерін, оларды 
дәлелдеудегі маңызын дұрыс анықтауға көмектеседі [1, 126  б.].

Жіктеу істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті 
түрде зерттеуге жәрдемдесуі тиіс және жинақталған 
дәлелдемелер жиынтығын бір жүйеге түсіруге, дәлелдеуге 
жататын іс жағдайларының қайсысы жеткілікті түрде толық 
анықталғанын, қайсысы әлі де анықталмағанын не қосымша 
нақтылануға мұқтаж екенін білуге көмектеседі.

Жоғарыда айтылғандай, зерттеу объектісінің көп 
қырлылығына байланысты қандай да бір негізі немесе белгісі 
бойынша дәлелдемелерді толық жіктеу мүмкін емес. Мынаны 
да есте ұстау керек: дәлелдемелерді жіктеу дәлелдемелердің 
қайсысы «жақсы» деген сұраққа жауап бермейді. Мәселені осы-
лайша қою бірде бір дәлелдеменің күні бұрын анықталған күші 
болмайтындығы туралы қылмыстық іс жүргізушілік ережені 
мағынасынан айырады. Сонымен, дәлелдемелерді жіктеудің 
тәжірибелік маңызы іс бойынша анықталған дәлелдемені 
бағалау кезінде соттың қорытынды ережелерінің сипатына 
қолданылмайды.

Дәстүрлі түрде қабылданған жіктеу мынадай негіздер бой-
ынша бөлуді қарастырады:

1) дәлелдемелер мен олардың қайнар көздерінің байланысы 
бойынша;

2) дәлелдемелердің сипаты бойынша;
3) дәлелдемелерді алу мен пайдаланудың сипаты бойынша.

ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ 

ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ 
ТОПТАСТЫРУДЫҢ 

ТӘРТІБІ
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Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелерді топтастырудың тәртібі

Дәлелдемелер мен олардың қайнар көздерінің 
байланысы бойынша дәлелдемелер мынадай 
түрге бөлінеді:

а) жеке және заттай;
ә) бастапқы және іс жүргізу барысындағы;
б) сапалы және сапасыз.
Жеке және заттай дәлелдемелер дәлелдемелік 

ақпараттың қалыптасу тетігін сипаттайды және 
осы тетіктің акпаратты сақтаушысымен байла-
нысын анықтайды. Егер ақпараттың қайнар көзі 
адам болса (айыпталушының, күдіктінің, куәнің 
жауаптары, сарапшы қорытындысы), онда ол 
жеке дәлелдемелерге жатады. Егер ақпарат зат-
тар мен кұжаттарда болса, бұл орайда құжаттар 
адамдардың жауап беруін тіркемеуге тиіс, онда 
олар заттай дәлелдемелерге жатады.

Заттай айғақтар туралы айта отырып, Ф.Н. 
Фаткуллин былай деп көрсетеді: «Іс жүзіндегі 
акпараттың сақтаушысы материалдық объектілер 
болып табылатын, ал акпараттың өзі тілден тыс 
нысанда берілетін дәлелдемелер мен қайнар 
көздер заттай деп аталуы мүмкін. Мұндайлардың 
қатарына қылмыстық қызметтің құралдары 
мен өнімдері, қоғамдық қауіпті әрекеттің іздері 
бар заттар, қылмыстық жолмен пайда болған 
кұндылықтар жатады. Бұл жерде іс үшін маңызы 
бар жағдайлар туралы тиісті ақпарат қылмыстық 
істі тергеу және соттың қарауы кезінде тікелей 
сезіммен қабылдауға болатын материалдық 
«іздер» мен нақты фактілер түрінде сақталады 
және беріледі» [2, 60 б.].

Дәлелдемелерді жеке және заттай деп 
бөлу олардың қалыптасуының негіздері мен 
тетіктерін саралаудан көрінеді. Мұндай сара-
лау дәлелдемелерді жинаудың, тексерудің және 
бағалаудың тиімді әдістемесі мен тактикасын 
жасау үшін қажет.

Қаралып отырған негіз бойынша дәлел деме-
лерді жіктеуден туындайтын түрлі көзқарастар ды 
талдай отырып, П.С. Элькинд «Дәлелдемелер тео-
риясы» (1973) авторларына кейбір сын-пікірлер 
айтады: олар «дәлелдемелердің екінші түрін тек 
заттай айғақтарға әкеліп тірейді, біз мұнымен 
келісе алмаймыз, өйткені заттай айғақтар азамат-
тардан шықпайтын дәлелдеме компоненттерінің 
бірін құрайды. Мынаны да ескеру керек: тергеу 
және сот іс-қимылының хаттамалары белгілі бір 
адамдардан шыққан акпаратты (мәселен, жауап 
алу хаттамасы) не заттар мен құжаттарда бар ак-
паратты (мәселен, заттық айғақты қарау хаттама-
сы, тінту кезінде табылған құжатты көрсете оты-
рып жасалған тінту хаттамасы және басқалары) 
куәландыра алады. Кез келген хаттамаға нақты 
адамдар қол қояды және осы формалды белгісі 

бойынша адамдардан шыққан дәлелдемелерге 
жатқызуға болар еді, дегенмен шешуші рөлді 
оның мазмұны көрсетеді, ол адамдардан шыққан 
және заттар мен құжаттарда бар ақпаратты 
бекітеді»[3, 78 б.].

Дәлелдемелерді жеке және заттай деп 
бөлудің бар болғаны сыртқы формальды сипа-
ты ғана бар және өзін қалыптастырудың тетігін 
қамтитын дәлелдеме табиғатын бейнелейді.

Бастапқы және туынды дәлелдемелер. Мұн-
дай жіктеу Ф.Н. Фаткуллин атап көрсет кеніндей, 
«іс бойынша анықтауға жататын факті мен оның 
бейнесі болып табылатын акпарат арасындағы 
дәнекерлік деңгейінің белгісіне негізделеді».

Бастапқы дәлелдемелерге тікелей бастау 
көзден шыққан және ақпарат сақтаушысы мен 
ақпарат арасында қандай да бір аралық буы-
ны жоқ дәлелдемелер жатады. Мәселен, өзін 
қызықтырған фактіні тікелей қабылдаған куәнің 
жауабы бастапқы дәлелдемелер болып табы-
лады. Осы топқа барлық уақытта «дәлелдеу 
тақырыбының құрамдас материал дандырылған 
«бөліктері ретінде» заттай айғақтар да жатады».

Туынды дәлелдемелерге «анықтау, тер-
геу, сот органдары ақпараттың екінші қайнар 
көзінен, «екінші қолдан» (құжат көшірмесі, 
куәнің тікелей тиісті оқиғаны бақылаған, басқа 
адамнан не естігені туралы жауап беруі және 
басқалары)» алған ақпараты жатады.

Дәлелдемелерді бастапқы және туынды деп 
бөлудің маңызы дәлелдеменің тікелей бастапқы 
көзден қаншалықты деңгейге ұлғайғанын 
анықтаудың тәжірибелік қажеттілігіне байла-
нысты. Қашықтық деңгейі елеулі болған сайын 
қате мәлімет алудың ықтималдығы ұлғая түседі.

Туынды дәлелдеудің мәні туралы мәселеде 
белгілі бір күрделілік бар. В.Д. Арсеньев атап 
өткеніндей, туынды дәлелдемелерді қалып-
тастыру процесінің кездейсоқ, сондай-ақ жа-
санды сипаты болады. Қылмыстық іс жүргізуді 
жүзеге асыратын адамның еркінен тыс орын 
алатынның бәрі де кездейсоқ сипатта болады 
(мәселен, тікелей куә мен өзге де адамдардың 
арасында істің мән-жайы туралы кездейсоқ 
пікір алмасу). Сот ісін жүргізуде туынды 
дәлелдемелерді сапалы түрде қалыптастыру 
процесі де жүреді. Мәселен. «егер оқиғаның 
басында болған куә тергеушіге жауап берсе, 
соңғысы істі түпкілікті шешетін сотқа қатысты 
жауап беріп (куә белгілі бір себептермен тікелей 
жауап беруге келе алмаса) туынды дәлелдеменің 
көзі ретінде шыға алады. Осы себепке байланы-
сты тікелей жауап алу, тінту жүргізу және өзге 
де іс-әрекет хаттамасы хаттамалардың өзінде 
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тіркелген дәлелдемелерге қатысы жөнінен ту-
ынды болып табылады. Міне, осыны назарға ала 
отырып, С.В. Курылев құжаттарды жасауға «ту-
ынды, дәлелдемелерді туғызудың саналы түрде 
ұйымдастырылған процесі» деп сипаттама берді 
[4, 203 б.].

Сапалы және сапасыз дәлелдемелер. Мұндай 
жіктеу «іс жүзінде ақпарат сақтаушының оны 
дұрыс қабылдау, сақтау және көз алдына келтіру 
қабілетін, қандай да бір басқа себепке байланыс-
ты хабарланатын ақпараттың өңін айналдырмау-
ды оның нақтылығын, қарама-қайшы болмауын 
және тиісінше іс жүргізушілік ресімделуін» 
білдіреді.

Дәлелдеменің сапалық сипаты сыртқы бел-
гі лерді ғана емес, сонымен бірге ізделетін 
ақпараттың мәнділігі мен мазмұнын да қамтиды. 
Сыртқы және ішкі сипаттамаларының жалпы іс 
жүргізушілік сипаттарға сәйкес келуі іс жүзінде 
мұндай ақпарат істің мән-жайын объективті 
түрде бейнелейді және өзінің сапалылығына 
байланысты іс бойынша қорытынды ережелерді 
қалыптастыруда маңызы болады дегенді біл-
діреді. 

Сапалы дәлелдеме өзінің сипаты бойынша 
мынадай түрлерге бөлінеді:

а) айыптау және ақтау;
ә) тікелей және жанама.
Айыптау және ақтау дәлелдемелері. Қара-

лып отырған жіктеу дәлелдеменің айыптау 
тақырыбына қатысын білдіреді.

Айыптауға заңға қайшы іс-әрекет жасаған 
адамның кінәлілігін немесе адамның жауапкер-
шілігін ауырлататын мән-жайды сөзсіз анық-
тайтын іс жүзіндегі деректер жатады. Ақтауға 
айыптауды жоққа шығаратын не адамның 
жауапкершілігін жұмсартатын мән-жайды анық-
тайтын дәлелдемелер жатады. Ақтау дәлел-
демелерінің бір түріне алиби жатады.

«Дәлелдемелер теориясының» авторлары 
(1973 ж.) айыптау тақырыбына қатысы жөнінен 
дәлелдемелер «бейтарап» болуы мүмкін деген 
Р.Д. Рахуновтың тезисін сынға алады, А.И. Вин-
берг дәлелдеменің «бейтараптығы» қылмыстық 
іс жүргізушілік заңның ережелеріне қайшы 
келеді деп есептейді, аталған заңға сәйкес іс 
жүзіндегі деректер қоғамның қауіпті әрекетінің, 
адамның кінәсінің және іс үшін маңызы бар 
өзге де жағдайлардың болғандығын немесе 
болмағандығын анықтау үшін негіз болып та-
былады. Яғни дәлелдеменің «бейтараптық» 
қасиетін тану дәлелдемені іс жүргізушілік 
мағынасында жоққа шығаруға әкеліп соғады [5, 
56 б.].

Дәлелдемені ақтауға және айыптауға жат-
қызудың құбылмалы сипаты бар. Қылмыстық 
сот ісін жүргізудің әр түрлі сатыларында белгілі 
бір ақпарат ақтау сипатында да, айыптау сипа-
тында да көрінуі мүмкін.

Тікелей және жанама дәлелдемелер. Логи-
калық сипаттағы мұндай жіктеу дәлелденетін 
мән-жайды негіздеу процесінің кұрылымын 
білдіреді. Осы құрылымдық айырмашылығын 
негізге ала отырып, бірқатар зерттеушілер тіке-
лей дәлелдемені – бір сатылыға, ал жанаманы 
– көп сатылыға жатқызады. Ф.Н. Фаткуллиннің 
көрсеткені сияқты «дәлелдемелерді тікелей 
және жанама деп жіктеудің негізіне олардың 
белгілі бір адам жасаған (қысқаша іс бойынша 
басты факті деп атасақ) фактіге ғана қатысын 
алған анағұрлым орынды. Бұл орайда тікелей 
дәлелдемелер ретінде іс жүзіндегі деректер 
қызмет етеді, іс жүзіндегі деректер іс бойын-
ша белгілі бір әрекетті жасаушы немесе жа-
самаушы ретінде нақты адамды тікелей және 
бір мәнді етіп көрсетеді. Мұндай белгілер 
қатарына жәбірленушінің күдіктіні тануы, 
айыпталушының өзіне тағылған іс-әрекетті 
жасағандығын мойындауы, куәлардың нақ 
осы адамның іс-әрекет жасағандығы тура-
лы мәліметтер беруі, осы адамның зұлым дық 
жасағандығы туралы сарапшының қорытын-
дысы, айыпталушының алибиі жатады [6, 106  б.].

Жанама дәлелдемелер деп нақты іс жүзін-
дегі деректерді тану керек, ондай деректер 
тергеліп жатқан әрекетті жасаушыға тікелей 
қатысты емес, істің қалған мән-жайларының 
жиынтығында ғана қылмысты ашуға және 
кінәліні анықтауға жәрдемдеседі. Бұл, айталық, 
тас жол бойында жатқан мәйітті табу, мәйітті 
машинаның басып кеткен іздері, нақты маши-
надан адам басқандығының іздерін анықтау, 
кісіні басқан уақытпен бір шамада осы тас жол 
бойымен машинаның жүру фактісі және мұндай 
фактілердің бәрі іс бойынша белгілі әрекетті 
белгілі бір адамның жасағандығы туралы 
қорытындыға әкеледі.

Дәлелдемелерді басты факт және дәлел-
демелік факті деп бөлетін бұрын теорияда билік 
құрған тұжырымды дамыту болып табылады. 
Атап айтқанда М. С. Строгович былай деп жаз-
ды: «Дәлелдемелер айыпталушы өзіне тағылған 
кылмысты жасағандығы туралы басқа фактіні 
немесе дәлелдемелік фактіні, яғни басты фактіге 
енбейтін, бірақ істің басқа да жағдайлары мен 
жиынтығында басты фактіні анықтау үшін 
қызмет ететін қандай да бір қосымша фактіні 
анықтауға байланысты тікелей және жанама 
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Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелерді топтастырудың тәртібі

дәлелдемелерге бөлінеді. Тікелей дәлелдеме ба-
сты фактіні анықтайды. Жанама дәлелдемені ба-
сты факті емес, дәлелдемелік факті анықтайды, 
соңғысы өз кезегінде басты фактінің дәлелдемесі 
болып табылады» [7, 28 б.].

Дәлелдемелерді тікелей немесе жана-
ма деп бөлуге қатысты П.С. Элькинд өзіндік 
бағыт ұстанады. Атап айтқанда, ол осындай 
бөлудің жіктеу өлшемдеріне мынаны жатқы-
зады: «нақты адамның өзіне тағылған қылмыс-
ты жасауы, мұның өзі негізінен қылмыс 
құра мы ның субъектісі мен объектісіне байла-
нысты». Дәлелдемелерді тікелей және жана-

ма деп бөлу – іс бойынша барлық анықталған 
іс жүзіндегі деректердің жиынтығын бағалау 
негізінде істі мәні бойынша шешу туралы 
талаптардың маңыздылығын кемітпейді. Тікелей 
дәлелдемелердің болуы жанама дәлелдердің 
«қажетсіздігін» білдірмейді. Оның үстіне ізде-
летін фактілер жанама дәлелдемелердің негізінде 
ғана дәлме-дәл анықталуы мүмкін. Соңғы 
жағдай жанама дәлелдемелерді өзара байланысы 
жоқ үзік-үзік мәліметтер ретінде карауды жоққа 
шығарады, өйткені керісінше жағдайда әрекеттің 
логикалық дәлме-дәл өлшенген суретін қайта 
қалпына келтіруге болмайды.
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Шидемов А.Г.

Экстремистік бағыттағы 
қылмыстарды тергеу бойынша 

ведомствоаралық жедел  
тергеу тобы

Экстремизм мен терроризмге қарсы күрес заңдарында экстре-
мизмге және терроризмге қарсы күресті жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдарының 
өзара iс-қимылына назар аудару керектігі айтылды. Ресми органдардан 
алынған статистикалық дерек көздері елімізде экстремизм мен 
терроризм қаупінің бар екендігін және оның даму үрдісін көрсетті. 
Өзара әрекеттестік тұрғысынан алғанда, экстремистік бағыттағы 
қылмыстарға байланысты қылмыстық істерді тергеу жұмысын 
ұйымдастырудың ең тиімді түрі экстремистік бағыттағы қылмыстар 
мен терроризм актілерін тергеу бойынша ведомствоаралық жедел 
тергеу тобын құру туралы ұсыныс жасалды.  Жедел тергеу іс-
шараларын жедел тергеу тобында жүзеге асыру ғана барлық білім 
мен машықтарды бір уақытта қолдануға, әр түрлі құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің қабілеттерінің байқалуына мүмкіндік 
береді. Жедел тергеу іс-шараларының барынша тиімділікке қол 
жеткізумен айтарлықтай тез арада өткізілуі мүмкіндігі айтылды. 
Құқық қорғау органдары мен арнайы мемлекеттік органдар 
арасындағы өзара әрекеттестікті реттейтін заңдарға тоқталып кетті.

Түйін сөздер: экстремизм, терроризм, құқық қорғау органдары, 
ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, ведомствоаралық 
жедел тергеу тобы.

Shidemov A.G.

Inter-departmental investigation 
and operational group on 

investigation of the crime related 
to extremism

The laws on combating extremism and terrorism specify the impor-
tance of mutual cooperation of the law-enforcement and special state 
authorities of the Republic of Kazakhstan on combating extremism and 
terrorism. Statistical data obtained from the official sources show that the 
country has the threat of extremism and terrorism, as well as tendency of 
its development. The proposal on mutual cooperation was made, where 
arrangement of investigation of crime related to extremism by establish-
ment of the inter-departmental investigation and operational group on in-
vestigation of the crime related to extremism and acts of terrorism is con-
sidered as effective. Conduction of investigation and operational actions 
in the investigation and operational group provides the possibility to apply 
all knowledge and skills at the same time and open abilities of employ-
ees of various law-enforcement authorities. The opportunity of rapid and 
maximum effective conduction of investigation and operational actions 
is described. The laws regulating mutual cooperation between the law-
enforcement and special state authorities are specified. 

Key words: extremism, terrorism, law-enforcement authorities, au-
thorities of internal affairs, national security authorities, inter-departmental 
investigation and operational group.

Шидемов А.Г.

Межведомственная 
следственно-оперативная  
группа по расследованию 

преступлений экстремисткой 
направленности

В законах по борьбе с экстремизмом и терроризмом говорилось 
о важности взаимного сотрудничества правоохранительных и 
специальных государственных органов Республики Казахстан по 
борьбе с экстремизмом и терроризмом. Статистические данные, 
полученные от официальных источников, показывают, что в стране 
есть угроза экстремизма и терроризма, а также тенденция ее 
развития. Было внесено предложение о взаимном сотрудничестве, 
где эффективной является организация расследования преступлении 
экстремисткой направленности путем создания межведомственной 
следственно-оперативной группы по расследованию преступлений 
экстремисткой направленности и актов терроризма. Проведение 
следственно-оперативных мероприятий в следственно-оперативной 
группе дает возможность все знания и навыки применить в одно 
время и дает возможность раскрыться способностям сотрудников 
различных правоохранительных органов. Описывается возможность 
быстрого и максимально эффективного проведения следственно-
оперативных мероприятий. Расписаны законы, регламентирующие 
взаимное сотрудничество между правоохранительными и специаль-
ными государственными органами.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, правоохранительные 
органы, органы внутренних дел, органы национальной безопасности, 
межведомственная следственно-оперативная группа.
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2016 жылы 5 маусым айында Ақтөбе қаласында орын алған 
лаңкестік оқиғадан кейін шұғыл түрде Ақордада Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев терроризммен және экстремизм-
мен күрес мәселелері бойынша өткізген кеңесінде «Біріншіден, 
біз кез келген сипаттағы экстремизм мен терроризмге қарсы 
заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа қатаң тойтарыс беру 
жайын ойластыруымыз керек. Қолына қару алып, кісі өлтірген 
адам өлім жазасына кесілуі қажет. Екіншіден, елдігімізге сына 
қағатын зұлымдықтардың ымырасыз жолын кесуіміз қажет. Ел 
тыныштығын сақтамасақ, мынадай әлемдік дағдарыстан өте ал-
маймыз. Сондықтан барша халық болып бірігіп, елді сақтауды 
ойлауымыз керек» деп атап өтті [1].

Елбасымыз айтқан экстремизм мен терроризмге қарсы күрес 
заңдарында экстремизмге және терроризмге қарсы күресті 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы құқық қорғау және 
арнайы мемлекеттік органдарының өзара iс-қимылына на-
зар аударғанымыз дұрыс. Бүгінгі таңда ынтымақтаса отырып, 
жұмысты үйлестіре жүргізу ғана экстремизм мен терроризмнің 
алдын алып, жолын кесуге болады. Қазірден бастап елба-
сы айтқан жұмыстарды қолға алмаса, мәселенің бақылаудан 
шығып, ел қауіпсіздігіне нұқсан келтіру мүмкіндігі бар. Осы 
арада елімізде соңғы жылдары экстремизм мен терроризм 
мәселесінің жай күйін анықтау мақсатында Қазақстан Респу-
бликасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу Комитеті берген статистикалық есебіне 
жүгінсек, келесідей болып тұр (Диаграмма № 1) [2].
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Экстремистік бағыттағы қылмыстарды тергеу бойынша ведомствоаралық жедел тергеу тобы

Ресми органдардан алынған статистикалық 
дерек көздері елімізде экстремизм мен терро-
ризм қаупінің бар екендігін және оның даму 
үрдісін көрсетті. Соңғы жылдары құқық қорғау 
және арнайы мемлекеттік органдарымыздың 
жұмыстары нәтижесінде оның дамуын біршама 
тежегенімен, 2016 жылы еліміздің Ақтөбе мен 
Алматы қалаларында орын алған оқиғалар 
мәселені толыққанды шешуді талап ететіндігін 
көрсетті.

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
18 ақпандағы № 31 «Экстремизмге қарсы іс 
қимыл туралы» және 1999 жылғы 13 шілдедегі 
№ 416-I «Терроризмге қарсы іс қимыл туралы» 
заңдарында экстремизм мен терроризмге қарсы 
күресті жүзеге асыратын Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік органдарының өзара iс-қимылы 
айқындалып көрсетілген. 

Экстремизмге қарсы іс-қимылды жүзеге асы-
ратын Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
органдары өз құзыретi шегiнде мемлекеттік ор-
гандар мен ұйымдардың мүмкiндiктерiн, сондай-
ақ азаматтардың жәрдемін пайдалана отырып, 
бiр-бiрiмен өзара бірлесе отырып жұмыс жа-
сайды. Экстремистік бағыттағы қылмыстарды 
тергеген, тергеу амалдары мен жедел іздестіру 
шараларын жүзеге асырушы органдардың 
тәжірибелі қызметкерлерімен жүргізілген 
сұхбаттасу еліміздің құқық қорғау органдарын-
да экстремистік бағыттағы қылмыстарды тергеу 
жұмысы жеткіліксіз екендігін көрсетті. Тергеу 
амалдарын жүргізу аясында экстремистік ұйым 
мүшелерінің қатысуымен өтетін жеке тергеу 
әрекеттеріндегі тергеушілермен жіберілетін 
қателіктер, жедел қызметкерлер тарапынан 
жүргізілетін жедел-іздестіру шараларының 
тиімсіздігі, жедел іздестіру мен тергеу ор-
гандары арасындағы өзара ықпалдастықтың 
төмендігі сияқты олқылықтар қол байлау бо-
лып отыр. Сондықтан құқық қорғау органда-
ры мен мемлекеттік органдардың экстремизм-
мен күресте әрекеттестік мәселелерін тиімді 
ұйымдастырса үлкен септігін тигізері анық.  

Өзара әрекеттестік тұрғысынан алғанда, 
экстремистік бағыттағы қылмыстарға байла-
нысты қылмыстық істерді тергеу жұмысын 
ұйымдастырудың ең тиімді түрі экстремистік 
бағыттағы қылмыстар мен терроризм актілерін 
тергеу бойынша ведомствоаралық жедел тергеу 
тобын құру болып табылады. 

Ішкі істер органы мен Ұлттық қауіпсіздік 
органдарының өзара әрекетінің кейбір негіздері 
«Терроризмге қарсы іс қимыл туралы» және 
«Экстремизмге қарсы іс қимыл туралы» заңдарда 

көрсетілген. Онда террористік актілерге қарсы 
операцияларды дайындау мен өткізу кезінде 
бірлесе отыра құжаттамалық материалдарды 
өңдейтін, әр түрдегі террористік актілердің 
алдын алудың шұғыл тергеулік мәселелерін 
шешетін, күштерімен және құралдарымен 
анықталатын, Қазақстан Республикасының об-
лыс аумақтарында шұғыл штабтар құруды 
қарастырады. Алайда бұл жұмыстар мәселені 
шешуде өз нәтижесін беруде кемшіл тұстары 
бар.

Осы күнде елімізде орын алған экстремистік 
бағыттағы қылмыстар мен терроризм актілеріне 
байланысты қылмыстық істер бойынша тер-
геу жұмысын ұйымдастыру шеңберінде өзара 
әрекеттесіп жұмыс істеуі жұмыс тобын құру 
арқылы жүзеге асырылып отырады. Бірақ аталған 
жұмыс топтары тұрақты түрде емес, нақты бір 
қылмыстық іс бойынша ғана жұмыс жүргізеді 
және құрамы дәл сол уақыттағы жұмыстың 
ауқымдылығына байланысты өзгеріп отырады. 
Бұл өз кезегінде аталған қылмыс түрлерімен 
күрестің нығаюына кері әсерін беретіні белгілі.

Соған байланысты экстремистік бағыттағы 
қылмыстарды тергеу кезінде құқық қорғау 
органдарының өз алдына бөлек жұмыс жасау-
ын жою үшін тұрақты жұмыс істейтін Респу-
блика бойынша ведомствоаралық жедел тер-
геу тобы құрылғаны дұрыс. Оның құрамына 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Тергеу, Криминалды полиция және Жедел-
криминалистикалық департаменттердің ең 
тәжірибелі тергеушілерін, жедел уәкілдерін, 
криминалистерін, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің экстремизмге қарсы күресті жүзеге 
асырушы қызметінің қызметкерлері және 
аталған қылмыс түрлерімен күресте зерттеу, са-
раптау саласынан мамандары бар органдардың 
қызметкерлерін кіргізу қажет.

Экстремизммен күрес кезіндегі өзара 
әрекеттестіктің мұндай түрінің күрескерлік 
қабілеттілігі оның теориялық әлеуетімен ғана 
расталып қойған жоқ, сонымен қатар ол практи-
када сынақтан да өтті.

Мәселен, Ресей Федерациясы Санкт-Петер-
бург қаласының экстремизммен күрес бойын ша 
ведомствоаралық жұмыс тобы ұйымдастыру-
шылық тұрғысынан алғанда – қаланың әр ау-
данында жұмыс істеп тұрған сондай ведом-
ство аралық жұмыс топтарынан тұрады. 
Санкт-Петербург құқық қорғау органдарының 
осы бағытта жүргізген жұмыстарының нәти-
жесінде шетел азаматтарына қатысты жасалған 
күш қолдану қылмыстарының және пайда табу 
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үшін күш қолдану қылмыстарының санын 
азайтуға және қылмыстардың ашылуын 11%-ға 
арттыруға қол жеткізілді [3].

Жоғарыда аталған көрші елдердегі 
тәжірибені саралап, жан-жақты қарап елімізде 
қолданысқа енгізсек нәтижесін көп күттіртпей 
береді. Егер ұдайы жұмыс істеп тұрған жедел 
тергеу тобының құрамына штатында жазба, 
аудио және видео өнімдеріндегі экстремистік 
материалдардың бары-жоғын анықтайтын 
зерт  теулер мен сараптамалар жасап отыра-
тын мамандары бар сараптау-криминалистік 
мекемелерінің өкілдері кіргенде, экстремистік 
бағыттағы қылмыстарға байланысты қылмыстық 
істер бойынша тергеу жұмысының тиімділігі 
тек арта түседі. Істің мәні мынада, экстремистік 
бағыттағы қылмыстарды тергеу кезінде құқық 
қорғау органдарының бастан кешіретін негізгі 
қиындығы – тиісті саланың мамандарының бол-
мауы. Мұндай қиындық экстремистік бағыттағы 
қылмыстар орын алған облыста қажетті саланың 
сарапшыларының болмауынан туындайды. 
Мұндай сараптамаларды (зерттеулерді) басқа 
аймақтарда жүргізу тексерілетін материал-
дар мен істер жөнінде қылмыстық-процестік 
заңнамамен белгіленген мерзімде, өз уақытында 
шешім қабылдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 
бермейді.

Жедел тергеу тобының алдына қойған басты 
міндеті мен құзіретін анықтау үшін топ құрамына 
кіретін ведомствалардың, яғни Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен 
Ішкі істер министрлігінің экстремизм бойын-
ша қарсы күрестегі атқаруға тиісті міндеттерін 
белгілеп алу керек. Аталған заңдарда олардың 
өзара әрекетін қарастыруға болады. Бұл орай-
да Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 
қаңтардағы № 527-IV «Ұлттық қауіпсіздік тура-
лы» заңын айналып кетуге болмайды. Аталған 
заңнаманың Ұлттық қауіпсіздікке негізгі қауіп-
қатерлер атты 6-бабының 1 тармағында «Ұлттық 
қауіпсіздікке негізгі қауіп-қатерлер: 8) кез келген 
нысандардағы және көріністердегі терроризм, 
экстремизм мен сепаратизм» деп экстремизмді 
ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіптердің 
қатарына қосқан.

Дәл осы заңның Ұлттық қауiпсiздiктi қам-
тамасыз ету күштерi атты 9-бабының 1 тармағы 
бойынша «Ұлттық қауiпсiздiктi қам тамасыз ету 
күштерiне:

1) ішкі істер органдары, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызмет, мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдары, экономикалық тергеу қызметі 
және авариялық-құтқару қызметтері жатады.

2) Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
заңнамада белгіленген өкілеттіктерге сәйкес 
барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттің 
лауазымды адамдары үшін міндетті болып табы-
лады.

3) Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету 
күштері және өзге де мемлекеттік органдар 
өзара байланыста iс-қимыл жасайды, Қазақстан 
Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау 
бойынша бірлескен іс-шараларды іске асырады 
және өздерінің құзыретiне жататын мәселелер 
бойынша бiр-бiрiн өзара хабардар етеді.

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері 
мен өзге де мемлекеттік органдардың өзара 
іс-қимыл жасау тәртібі осы Заңда, Қазақстан 
Республикасы Президентінің және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде, тиісті 
мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік 
құқықтық актілерінде айқындалады» деп 
жазылған [4]. 

Басқаша айтқанда барлық ұлттық қауіп-
сіздікке төнетін қауіп-қатердің кез келген 
нысаны оның ішінде экстремизм үшін де ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері мен өзге 
де мемлекеттік органдардың әрекеттестігі тек 
қана нормативтік құқықтық актілер негізінде 
жасалынатындығын айқындаған.

Одан бөлек Ішкі істер органдары мен Ұлттық 
қауіпсіздік органдарының экстремизмге қарсы 
іс қимыл туралы заңға сәйкес атқаруға тиісті 
шаралар тізбегіне тоқтала кетсек. Аталмыш 
заңның мемлекеттiк органдардың экстремизмнiң 
алдын алу саласындағы құзыреті атты 6-бабында 
«Мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде 
экстремизмнен сақтандыруға бағытталған 
мынадай алдын алу шараларын iске асырады:

4) Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауiпсiздiк органдары жедел-iздестiру iс-ша-
ра  ларын жүргiзедi және Қазақстан Респуб- 
ликасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк 
органдардың дәлелдi қорытындылары бойынша 
өздерiнiң iс-әрекеттерiмен қоғам мен мемлекет 
қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн немесе нұқсан 
келтiретiн шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың Қазақстан Республикасына кiруiне 
жол бермеу жөнiндегi шараларды жүзеге 
асырады;

5) Қазақстан Республикасының iшкi 
iстер органдары жедел-iздестiру қызметiн, қоғам-
дық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi 
қамтамасыз ету жөнiнде атқарушылық және 
өкiмдiк функцияларды жүзеге асырады, сон-
дай-ақ өздерiнiң iс-әрекеттерiмен қоғам мен 
мемлекет қауіпсiздiгiне қатер төндiретiн немесе 
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нұқсан келтiретiн шетелдiктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының  
заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы-
нан шығарып жiберудi жүзеге асырады» деп 
көрсетілген [5]. 

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 
жылғы 23 сәуірдегі № 199-V «Ішкі істер органдары 
туралы» және Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 21 желтоқсандағы № 2710 «Ұлттық 
қауіпсіздік органдары туралы» заңдарына сәйкес 
екі ведомствоның құзыретіне де тұлғаның, 
қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігіне зорлықпен 
қол сұғумен күресу кіреді.

«Ішкі істер органдары туралы» заңның 
Ішкі істер органдарының өкілеттіктері тақыры-
бындағы 6 бабында келесідей жазылған: 

«2. Ішкі істер органдарының өз құзыреті 
шегінде:

– төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, терроризмге қарсы операцияны, күзету, 
көпші лік, карантиндік іс-шараларын өткізу, 
іздеу салуда жүрген адамдарды ұстау, кепілге 
алынғандарды босату, қылмыстық немесе 
әкімшілік құқық бұзушылықтар жасады деп 
күдік келтірілген адамдардың ізіне түсу, 
жарылғыш заттар, оқ-дәрілер және жарғыш 
құрылғылар, улы және радиоактивті заттар 
табылғандығы туралы мәліметтерді тексеру, 
жаппай тәртіпсіздіктің және жеке тұлғалардың 
қауіпсіздігіне, инфрақұрылым объектілерінің 
тыныс-тiршiлiгіне қауіп төндіретін, қоғамдық 
тәртіпті бұзатын өзге де топтасқан әрекеттердің 
жолын кесу кезінде жергілікті жер учаскелерін 
қоршауға алуды жүргізу» делінген [6]. 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 
21 желтоқсандағы № 2710 «Ұлттық қауіпсіздік 
органдары туралы» заңының ұлттық қауiпсiздiк 
органдарының құзыретiне арналған 3 тарауында:

«12-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының 
мiндеттерi.

Ұлттық қауiпсiздiк органдары өз өкiлет-
тiктерiнiң шегiнде: 4) Қазақстан Республи-
касының конституциялық құрылысын күшпен 
өзгертуге, аумақтық тұтастығын бұзуға және 
қауiпсiздiгiн әлсiретуге бағытталған терроризм 
мен өзге де қызметтi анықтауға, алдын алуға 
және тыюға; 5) заңмен ұлттық қауiпсiздiк 
органдарының жүргiзуiне жатқызылған қыл-
мыстарды анықтауға, тыюға, ашуға міндетті» 
деп, белгіленген [7].

Жедел тергеу іс-шараларын жедел тергеу 
тобында жүзеге асыру ғана барлық білім мен 
машықтарды бір уақытта қолдануға, әр түрлі 
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

қабілеттерінің байқалуына мүмкіндік береді. 
Жедел тергеу іс-шаралары барынша тиімділікке 
қол жеткізумен айтарлықтай тез арада өткізілуі 
мүмкін.

Экстремистік бағыттағы қылмысты тер-
геу бойынша тұрақты әрекет ететін жедел 
тергеу тобы ең басты басымдылыққа ие: тер-
геудің бастапқы кезеңінде уақыт тапшы 
болған жағдайда ол жеке ұйымдастырылған 
сұрақтарды шешуге уақыт жұмсамай, барынша 
жеделділігімен және құзыреттілігімен жұмысқа 
кіріседі.

Бұл топ бірыңғай қағидалар бойынша, 
қызметкерлер арасында анық бөлінген өзара 
әре кеттесу механизмімен құрылу қажет. 
Экстремистік іс-әрекетті анықтауды, алдын алу-
ды және тергеуді құқық қорғау органдардың 
толық және жан-жақты өзара әрекеттесуімен, 
болашақта бар және әзірленетін бірлескен 
ведомствоаралық нормативтік актілер аясын-
да, экстремистік бағыттағы қылмыстарды және 
терроризм актілерін толық, тиімді және білікті 
тергеуге мүмкіндік беретін, мамандандырылған, 
экстремизм мен терроризмге қарсы жедел тергеу 
тобын құрумен және қызмет етуімен жүзеге асы-
ру қажет.

Баяндалғанның есебімен, біздің пікіріміз бой-
ынша экстремистік бағыттағы қылмыс жасалған 
орынға құқық қорғау органдардың кезекші 
құрылымдарының өкілдерін жібермей, алдын ала 
құрылған жедел тергеу тобының қызметкерлері 
шығу қажет, бұл жұмысты мақсатқа бағытты 
және сапалы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Топ мүшелерінің арасында әр біреуі өздерінің 
әрекеттерін және оның құзыреттілігін анық 
білетін, мамандығы, біліктілігі, тәжірибесі 
мен тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты 
қызметкерлердің міндеттерін уақытында бөліп 
қою мақсатқа сай болады. 

Алайда шынайы диалектиканың талапта-
рына сәйкес көрсетілген өзара әрекеттесудің 
үйлестірілген үлгілері олардың үнемі да-
муында көрсетілуі қажет, криминогендік 
және шұғыл жағдайдағы кез келген өзгерісте 
өзінің ерекшеліктері болады, олар оның 
жетілдірілуіне және басқа түрлерінің пайда бо-
луына мүмкіндік береді. Біздің көзқарасымыз 
бойынша бұл ең алдымен: заңнамалық базаны 
қабылдау және жетілдіру; бірлесе шұғыл тер-
геу эксперименттерін, комбинацияларды өткізу; 
экстремистік топтардың басшыларын және жеке 
мүшелерін әшкерелеу; экстремистік топтардың 
жоспарын шатыстыру үшін жалған ақпаратты 
бірлесе ұйымдастыру және оны бұқаралық 



ISSN 1563-0366                                   KazNU Bulletin. Law series. №4 (80). 2016      289

Шидемов А.Г.

ақпарат құралдарына жариялау және т.б., болу 
қажет.

Жедел тергеу тобы құрамына кірген 
органдардың кеңесті өткізу; ақпаратпен алмасу; 
өңірлерге келісілген іс-әрекеттерді өткізу үшін 
бірлесе іс сапар жасау; экстремистік бағыттағы 
қылмыстарды жасауға мүмкіндік беретін се-
бептер мен шарттарды жою үшін бірлескен ны-
саналы іс-шаралар өткізу; жедел тергеу тобы 
құрамында жүріп қызметтеріндегі міндеттерді 
тиімді әрі нәтижелі орындау үшін бірлескен 
құқықтық актілерді шығару; келісілген жос-
парлар мен іс-шараларды әзірлеу және бекіту 
және тағы да басқа сол сияқты шараларды жасау 
міндеті топ құрамындағы құқық қорғау орган-
дары мен мемлекеттік органдар үшін міндетті 
болмақ.

Елбасымыз «Құқық қорғау органдарының 
елдегі заңдылық пен тұрақтылықты сақтаудан 
асқан маңызды міндеті жоқ», – дей келе 
мемлекетіміздің қауіпсіздігін нығайту мен 
тұрақтылығын сақтау саясатындағы құқық қорғау 
органдары мен арнайы мемлекеттік органдардың 
өзара әрекеттестігінің көрінісі ретіндегі біздің 
тараптан берілген ұсынысымыздың ескерусіз 
қалмайтынына сенеміз [8].

Біздің тараптан толыққанды осы мәселе 
бойынша жүргізілген зерттеу нәтижелерін 
растайтын мемлекеттік органдардан алынған 
ресми ақпараттар, статистикалар, тәжірибе 
қызметкерлерімен жүргізілген сұхбаттасу нәти-
желері және сауалнама қорытындысы аталған 
ұсынысымызды енгізу керектігін көрсетіп  
отыр.
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Әскери қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың алдын алу

Бұл мақалада әскери қызметшілердің арасындағы әскери 
тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету, әскери ортада қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды болдырмау мақсатындағы алдын алу шараларын 
ұйымдастыру және осы бағыттағы іс шаралардың оның мақсаты, 
міндеті және алатын орны қарастырылған. 

Түйін сөздер: кылмыс, әскери қылмыстық құқық бұзушылық, 
әскери жарғы, қылмыстық жауаптылық, жаза, құқық, жарғыға қарсы 
қатынастар, құқықтық қатынас, алдын алу шаралары.

Teleuzhanov S.K.

Prophylaxis of military criminal 
offences

In this article the questions of military discipline, prophylaxis of crimi-
nal offences, are considered among servicemen, and also aim task and way 
of organization, prophylactic measure in eradication of military offences.

Key words: In this article the questions of order of subordination and 
regulation mutual relations are considered among servicemen, where ex-
posed are concepts of responsibility and prophylaxis of criminal offence in 
a kind violation of regulation rules of

Телеужанов С.К.

Профилактика воинских  
уголовных правонарушений 

В данной статье рассмотрены вопросы воинской дисциплины, 
профилактика уголовных правонарушений среди военнослужащих, 
а также цели, задачи и пути организации профилактических 
мероприятий в искоренении воинских правонарушений.

Ключевые слова: преступление, воинское уголовное право-
нарушение, воинский устав, уголовная ответстветнность, наказание, 
право, неуставные взаимоотношения, право, правоотношение, 
профилактика.
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2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы - 
ның Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стра-
тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты 
Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақстан-2030» Страте-
гиясының негізгі қорытындылар ретінде «Біз адамның, қоғам 
мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күшті, за-
манауи, қорғанысқа қабілетті әскерді, пәрменді құқық қорғау 
жүйесін құрдық» – деп тоқтала отырып, «Біз ең ұсақ құқық 
бұзушылықпен, бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға 
келмеуіміз керек, өйткені, осының өзі қоғам тыныштығын 
бұзады, өмірдің сапасына селкеу түсіреді. Тәртіпсіздік пен 
бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі қылмыстарға жол 
ашады. Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы – қоғамдық 
тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды 
қадам» екендігін атап көрсете отырып басты назарға қойған [1].

Сонымен, «Әскери қызмет – бұл мемлекеттік қызметтің 
ерекше түрі, яғни Қазақстан Республикасы азаматтарының 
мемлекет және халық алдында өз борышын Қарулы Күштерінде 
орындауы. Аталған тәртіпті қатаң сақтау, әскери тәртіптің 
мәнін құрайды және ол қоғамның ажырамас бөлігі болып та-
былады. Қатаң әскери тәртіп, әскери қызметшінің құқықтарын 
кемсітпей, әскери ұжымдардың ұйымшылдығын қамтамасыз 
етеді, олардың Қарулы күштердің, басқа да әскерлер мен 
әскери құрылымдардың алдында тұрған міндеттерін орындауға 
тұрақты дайындығына кепілдік береді.

Күрделі жауынгерлік кешендерді басқару, әрбір жауынгердің 
жауынгерлік дайындығын, жоғары ұйымшылдықты, мінсіз 
орындаушылдықты, әскери жарғыларды, командирлер мен 
бастықтардың бұйрықтарын және өкімдерін орындауды қатаң 
сақтауын талап етеді. Тіпті бірлі-жарым тәртіпсіздік, жеңіл көз-
қарастық қарым-қатынас белгіленген құқықтық ұйғарымдарына 
қайта қалпына келмейтін салдарға әкеліп соқтыруы мүмкін.

Әскердегі «әскери жарғылар» құқық бұзушылықтардың 
алдын алуды қамтамасыз етуде, жауынгердің әскери ан-
тымен өз борышын орындауда, жауынгерлік әзірлігін, 
жауапкершілік сезімін қамтитын тәрбиелік маңызы өте зор деу-
ге болады. Себебі, әскери қылмыстық құқық бұзушылықтармен 
күрес әрбір командирдің, тәрбие жұмысы бойынша оның 
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Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу

орынбасарының, бөлімше командирлерінің 
барлық ұйымдастырушылық, шаруашылық, 
мәде ни қызметінің деңгейімен байланысты бо-
лып табылады.

Қылмыстылықпен күрес қылмыс пен қыл-
мыстылықты туындататын себептер мен 
жағдайларға, қылмыс жасаған тұлғаға ықпал ету-
ден тұрады. А.И. Долгованың көзқарасы бойын-
ша қылмыстылықпен күресте келесі бағыттарды 
белгілейді. Оларға 1) қылмыстылықпен күресті 
жалпы ұйымдастыру; 2) қылмыстылықтың ал-
дын алу; 3) құқық қорғау қызметін жатқызады 
[2, 324 б.]. 

Қылмыстылықтың салдарымен күресуден 
гөрі себебімен күресу әлдеқайда тиімді, өйткені 
қылмыстылықтың алдын алу құлашты, әрі 
ауқымы кең шаралар кешені және ол тікелей 
қылмыстылықты ауыздықтауға бағытталған 
әрекеттер жиынтығы деп есептейді өз еңбегінде 
А.  Жұмағали [3, 71-73 б.].

Жалпы профилактика қылмыстылықтың 
алдын алу мақсатында қылмыстылықтың 
себептерін, жағдайларын анықтауға бағытталған 
және оларды жою үшін шараларды өңдеу мен 
қолдауға бағытталған қызмет деп айтамыз. 

Қылмыстардың алдын алу ұғымының астын-
да мемлекеттік органдармен және жұртшылық-
пен оны жою мақсатында бірқатар іс-шаралар 
кешенін өткізетін, сондай-ақ қылмыстарға 
жол беретін жағдайларды анықтау, оның болу 
жағдайларын тауып алдын алу және себептерін 
жою болып табылады деп атап көрсеткен 
Е.О.    Алауханов [4. 154 б]. 

Осы мақсатқа бағытталған тікелей шара-
ларды жауынгерлерге түсіндіру арнайы немесе 
ерекше құқық бұзушылықтың алдын алу шара-
лары деп атауға болады.

Құқық бұзушылықтарды жоюға арналған ар-
найы шаралардың арасында, заңдарды тікелей 
түсіндіру көрсетіледі. Бұл істе жауынгерлерді 
тәрбиелік жолмен мәжбүрлеп оқыту шарала-
рын қолдану маңызды іс-әрекетке ие. Әскери 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу 
және ескертудің маңызды бір құралдарына:

– жеке құрамға құқықтық тәрбие;
– қоғамдық ықпал ету шараларын қолдану;
– әскери қылмыстарды алдын алу және 

болдырмау шараларын жүзеге асыратын әскери 
полиция органдарының іс шаралары.

Атап айтқанда, әскери полиция органдарының 
алдында Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери 
құралымдарында құқық тәртiбiн қамтамасыз 
ету; Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген құзыреттер шегінде қылмыстар 
мен құқық бұзушылықтардың профилактикасы, 
олардың алдын алу, анықтау, жолын кесу және 
ашу; Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген құзырет шегінде сыбайлас жем-
қорлықтың алдын алу және әкімшілік сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау; 
қылмыстар және құқық бұзушылықтар жасауға 
ықпал ететiн мән-жайларды анықтау; Қазақстан 
Республикасының қылмыстық процестік заңна-
масына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру iсiн 
жүргiзу; анықтау, тергеу органдарынан және 
соттан жасырынып жүрген, сондай-ақ әскери 
бөлiмдер орналасқан жердi өз бетiмен тастап кет-
кен әскери қызметшiлердi iздестiру; Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздік орган-
дары, Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен 
әскери құралымдары көлік құралдарының жол 
жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету; заңнамада 
көзделген жағдайларда әскери қызметшiлердi 
гауптвахтаға жабу арқылы ұстауды орындау, 
сондай-ақ әкімшілік қамауға алу түріндегі 
әкімшілік жазаны орындау сияқты міндеттер 
жүктелген [5].

Жауынгерлердің заңдарды, жарғыларды 
қалай құрметтейтіндігі, оларды қаншалықты 
бұзбай орындаулары, армияда әскери құқық-
тық тәртіптің нығайту қажеттілігін терең 
түсіну лері Қарулы Күштердің алдына қойған 
мақсаттарының бірі ретінде Қазақстан Республи-
касы Президентiнiң 1993 жылғы 22 маусымдағы 
№ 1273 қаулысымен бекітілген Қазақстан Ре-
спубликасы Қарулы Күштерiндегi тәрбие және 
әлеуметтiк-құқықтық жұмыс органдары туралы 
ережеге сәйкес «Қазақстан Республикасы Қару - 
лы Күштерiндегi тәрбие және әлеуметтiк-
құқықтық жұмыс органдарын ұйымдастыру 
принциптерiн, қызмет тәртiбiн және олардың 
құқығы мен мiндеттерiн анықтайды және де 
бұл Ереже Қазақстан Республикасы Iшкi iстер 
министрлiгi, Ұлттық қауiпсiздiк коми тетi 
әскерлерiндегi және басқа да әскери құрама-
лардағы тәрбие және әлеуметтiк-құқықтық 
жұмыс ор гандарының қызметiне қолданылады» 
– деп көрсетілген [6].

Яғни, құқықтық тәрбие әскери қызметтік 
қарым-қатынастың өзін-өзі жетілдірумен бай-
ланысты жауынгердің жан-жақты және гармо-
ниялық дамуына жағдайлардың жасалуы десек 
болады. 

Дегенмен құқықты насихаттау жаппай 
жүргізіліп жатқанымен көбінесе оның кәсіби 
деңгейі қойылған талаптарға сай жүргізілмейді. 
Бұндай жағдай осы саладағы тиянақсыздықпен 
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сипатталады: құқықтық жұмыстар барлық жер-
де бірдей жүргізілмейді, яғни әлі де бұл саланы 
жоғары деңгейге жеткізу қажеттілігі туындап 
отыр. 

Әскери қызметшілерді құқықтық тәрбие-
леудің негізгі міндеттері ол, жауынгерлердің 
ойына әскери құқықтық тәртіптің мақсатты 
екендігі, оның қажеттілігі, әділеттілікті орна-
ту үшін заңдылықты қатаң сақтауға, әскери 
жарғыларды орындауға, құқықтық нормаларда 
бекітілген тәртіптерді нығайтуға және дамытуға 
міндетті екендігін ұғындыру қажет. 

Әскери ортада құқықтық тәрбиені орнату 
өзіндік ерекшелікке ие, атап айтқанда: 

1. Жеке құрамда жоғары құқықтық сана-
ны қалыптастыру және құқықтық нормаларға 
қадірлі қарым-қатынаспен қарауы тиіс.

2. Жауынгерлердің санасында заңның та-
лаптарын қатаң сақтауға, әскери жарғыларды, 
әскери антты, бастықтардың бұйрықтарын орын-
дауды әдетке, дағдыға, сондай-ақ әр қайсысының 
жеке арына, борышына айналуы қажет.

3. Әрбір жауынгердің ойында өз еркімен 
құқықтық нормаларды орындауы және оларды 
орындамаған жағдайда тәрбиелік іс шаралар 
арқылы оны орындауға міндеттеу болып табы-
лады.

Сондықтан, құқықты насихаттаудың 
тиім ділігі оның формасы мен құралдарына 
байланысты, дәлірек айтсақ белгіленген 
уақыт аралығында жүзеге асыруға қажетті 
жұмыстарды бөлімшелер немесе нақты әскери 
бөлім алдын ала жоспарланған мақсаттарға 
байланыс ты жүргізу қажет деп есептеймін. 
Сол себепті мұндай жұмыстар әрқайсысының 
қызметіне қарай әр түрлі жүзеге асырылуы 
қажет, дәлірек айтқанда енді ғана әскери боры-
шын өтеуге келгендерге, қатардағы жауынгерлік 
құрамға және де борышын өтеп болып сержант 
ретінде өз қызметін өтеушілерге байланысты. 
Құқықтық насихаттау нақты тақырыптарға сай 
жүргізілуі тиіс және осы немесе басқа әскери 
міндетті әскери қызметшілердің қойылған та-
лаптарды орындауымен де байланысты. Әскерде 
жүргізіліп жатқан әр түрлі пайдалы қоғамдық 
жұмыстардың барлығы, құқық бұзушылықты 
жанама немесе тікелей алдын алуға өз септігін 
тигізеді. Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштерінде құқықтық тақырыптарда құқықты 
насихаттаудың ең көп тараған түрлерінің бірі 
баяндамалар, топтық және жеке дидарласу бо-
лып саналады. Алдын ала жақсы дайындықпен 
дидарласуды қызықты өткізу тыңдаушыларды 
тақырыпты терең ұғынуға көмектеседі. Заң-

дарды, әскери жарғыларды насихаттауды 
жоғары деңгейде баяндау үшін ауқымды 
еңбекті қажет етеді. Бұл мақсатқа тек осы 
істі жүзеге асыру үшін өзінің жеке іскерлігін 
пайдалана отырып сол әскери заңгер немесе 
командир-тәрбиелеуші жете алады. Әр түрлі 
жеке құрам арасында дәрістік-бейнефильмдерді 
ұйымдастырып өткізу арқылы және қолбас-
шылық өкілдерінің қатысуымен, заңгер, 
дәрігерлер, әскери қолбасшылықтардың, әскери 
прокуратура органдары мен әскери полиция 
қызметкерлерінің мадақтау қағаздарына неме-
се медальдерге ие жауынгерлердің қатысуымен 
ұйымдастырылған кештер жауынгердің құқық-
тық санасында терең із қалдырады және оң 
көзқарастарын қалыптастырады. Бұл кештер 
бейнефильмдер, статистикалық мәліметтер бей-
неленген компьютерлік көрсетілімдер арқылы 
жүргізіледі.

Сонымен қатар заңдарды түсіндірудің қол- 
жетімді түрі құқықтық тақырыптарға арналған 
сұрақ және жауап кештерін ұйымдастыру 
және бұндай кештердің әр түрлі құқық қорғау 
қызметкерлерінің қатысуымен өткізілу өз 
тиімділігін арта түсіретіндігіне де көз жеткен 
тәрізді. Сонымен қатар мұндай іс шараларды 
бірқатар судьялар мен прокурорлар қылмыстық 
немесе азаматтық істерді қарағаннан соң әскери 
басшылықтармен ізін суытпай жеке құраммен 
бірге сот процестерінің материалдары негізінде 
сұрақ-жауап кештерінің, сондай-ақ әскери 
қолбасшылығының әскери қызметшілер мен 
әскери заңгерлер арасында еркін құқықтық 
тақырыптарда дөңгелек үстел кештерінің 
ұйымдастырылып тұруы, басқа тұлғалардың 
заңды бұзу фактілерінің ашылуларын мысалға 
келтіру арқылы жауынгерлердің құқық 
бұзушылық жасаудан тартындырады және де 
көптеген өмірлік маңызды сұрақтарға жау-
ап беру арқылы әскери қызметшілердің құқық 
бұзушылық жасамауларының алдын алудың 
бірден бір себептері болып саналады. 

Ал жауынгерлер өз кезегінде, әскери 
тәртіпті нығайтуға бағытталған көптеген пай-
далы ұсыныстарды енгізеді. Құқық бұзушылық 
тақырыбындағы білімді екіжақты байыту 
жүргізіліп, әскери қызметшілердің құқықтық 
білімдері ұлғаяды, әскери қолбасшылықпен 
әскери заңгерлер жауынгердің сұрақтарына жау-
ап беру барысында олардың мұқтаждықтарымен 
тереңірек танысып, ал қажетті жағдайларда 
анықталған жағдайларға байланысты алдын алу 
шаралары қабылданады. Бірақ, өкінішке орай, 
мұндай сұрақ-жауап кештері барлық бөлімдерде 
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Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу

тәжірибеленбейді, сонымен қатар ондай 
жұмыстар ұйымдастырылған күнде де формал-
ды өткізілуі бізді алаңдатады.

Әскери қызметшілер арасында насихаттау 
радио-хабарламалар арқылы өткізу де үлкен 
сұранысқа ие, атап айтқанда «Әскери әндер», 
«әр бір жауынгерге құқықтық білім», «заңмен 
танысыңдар» және т.б. Ішкі радио жүйесі 
командирдің тікелей қатысуымен, бақылауымен 
және оның тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, 
әскери заңгерлер, «құқықтық кеңес» мүшелерінің 
қатысуымен ұйымдастырылып өткізіледі. 
Аталған радио жүйеде жауынгер аталған 
заңдылықтың орындалуын, әскери тәртіпті 
қалай нығайту керектігін, ұжым немесе тікелей 
өзі құқықбұзушылықтың алдын алуда қандай іс 
шаралар жүргізіліп жатқандығын айта алады. 
Сонымен қатар әскер саласында құқықты наси-
хаттау баспа арқылы да жүргізіледі. Тәжірибеге 
сүйенсек мұндай насихаттау өз жемістерін 
дұрыс, үзіліссіз, ілгерілікпен жүргізгенде ғана 
өзінің оңдылығын көрсетуде. Сонымен қатар 
жауынгерлер қабырға газеттерінде қатардағы 
жауынгерлердің жетістіктерін, олардың қызмет 
барысындағы тәжірибелерін, әскери тәртіпті 
бұзушыларға күлкілі мысал келтіру, құқықтық 
тәртіпті, құқық бұзушылық нормаларын наси-
хаттайтын мәліметтерді жариялаулары кеңінен 
қолданылып өз жетістіктеріне ие болуда. Бірақ 
өкінішке орай бұл құқықтық тәрбиелеудің түріне 
аса назар бөлінбеуінде.

Әскери ұжым жалпы әскерлер ішіндегі тама-
ша мектептің бір түрі болып табылады: бірігіп 
жүргізілген жұмыстардың негізінде әкери 
өмірдің қиындықтарын жеңіл өткеру, техни-
каларды меңгеру, жас жауынгерлерді әскери 
дайындықтардың талаптарына тезірек үйретуге 
үлкен септігін тигізеді. Әсіресе әскери ұжым 
әскери борышын өтеуге келген жауынгердің 
басты кезеңінде көп әсер етеді. Бұл кезде тұлға 
ұжымның оң және кері жақтарын байқайды. 
Әскери міндет пен қызметті бірге өтеу кезінде 
бір біріне бауыр басып, артынан бұл достыққа 
айналады. Ал бұл қасиет өз кезеңінде әскери 
тәртіпті әрі қарай нығайтуда және дамытуда 
қолданылатын үлкен күш. 

Заңдылықты орнату кезінде командирдің 
де үлесі үлкен деп тоқталған болатынбыз. Атап 

айтқанда командир өз жұмысындағы жемісі, 
егер ол өзінің әскери ұжымына сенімділікпен 
арқа сүйегенде ғана қол жеткізе алады. Яғни ал-
дын ала дайындалған әскери ұжым ғана ғажайып 
істер істей алады және заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті нығайтуда үлкен жетістіктерге қол 
жеткізеді. Ұжымдағы нақты жағдайларды біл-
мейінше, ол кез келген сұрақтардың шешімі мен 
жауабын таба алмайды. Ол ұжымдағы барлық 
болып жатқан жағдайларды біліп қана қоймай, 
ол жеке ұжымды да осыған үйретуі керек, сонда 
ғана оның ұжымы құқықбұзушылықпен күресуді 
жүзеге асыра алатын ортаға айналады. Мұндағы 
істің қиындығы сол, командир бұл жұмыстарды 
әскери міндетін өтеп жатқан жауынгерлерге де 
үйретіп үлгеруі керек, яғни ол борышын өтеуге 
келіп кетіп қалады да оның орнын басқалары ба-
сады. 

Заңдылықты сақтауға үйрету кезіндегі 
тәрбиелік жұмыстардың да үлкен маңыздылық 
пен ролге ие екендігін естен шығармауымыз 
қажет. Өсіп келе жатқан жастардың сана-
лылығы – үлкен мемлекеттік саяси мәнге ие. 
Яғни Отанның тағдыры жастардың қалайша 
тәрбиеленгендігіне де тікелей байланысты. Ал 
тәрбиелік жұмыстар әр біреуін ақылдылыққа, 
күшті дене дайындығына және техникалық 
ілімді дұрыс меңгергеніне байланысты. 

Жоғарыдағыларды қорытындылай келе, 
әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
алдын алудағы негізгі жұмыстардың бірі, менің 
ойымша адамды уақытында тоқтата білу, оның 
қатесін тереңдетпеу, бақылауға алу, оған талап 
қою мен көңіл бөлу сияқты барлық шараларды 
қолдану қажет деп есептеймін.

Сонымен қатар менің ойымша командир 
мен тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, жал-
пы әскери ұжым әрбір әскери қызметшіге 
ынтамен қарап, болып жатқан қаталдылық, 
жүрексіздік, бір-бірінің арасындағы қарым-
қатынас кезінде бірін-бірі қорлауға, ұрып 
соғуға жол бергізбеулері тиіс. Әсіресе, енді 
ғана әскери борышын өтеуге келген жауын-
герге қамқорлықпен қарау керек. Тек соның 
іс-әрекетіне шыдамдылықпен қарап, көбінде 
тәрбиелік мәні бар іс-әрекеттерді қолдану 
кезінде ғана құқық бұзушылықта азайтуға өз 
үлесімізді қосамыз деп есептеймін. 
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Уразымбетов Т.Е.

ҚР Қылмыстық процестік 
кодексіндегі сотқа дейінгі 

өндірісте тергеу аппаратын 
жетілдіру жолдары

Ғылыми мақалада, отандық қылмыстық сот өндірісінде іс 
жүргізушілік келісім институтының теориялық негіздерін талдау 
арқылы заңнамалық жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу жолымен 
қылмыстық іс жүргізушілікті қамтамасыз ету. Сонынмен бірге, 
аталған құқықтық құбылысты қолдану бойынша шетелдердің 
сот-тергеу тәжірибесі, заңнамасының ерекшеліктерін зерттеу 
жолымен қылмыстық іс жүргізу заңнамасын одан әрі жетілдіру 
қарастырылған. Мақалаға жаңа кодексте, қылмыс үшін қосымша 
төрт түрлі жаза қолдануы туралы енгізілген. Атап айтқанда, мүлкін 
тәркілеу, атағынан, шенінен, марапаттарынан айыру және белгілі бір 
қызметпен ай на лысуын шектеу. Бұл жазалардың бәрі қазіргі заңда 
негізгі жаза ретінде қолданылып жүргені мәлім. Жаңа Қылмыстық 
кодексте айыппұл төлеуден жалтаратындарды заң тезіне салу үшін 
бас бостандығынан айыру жазасын қолдану қарастырылған. Бұл 
жағдайда абақтыда отырған бір күн төрт айлық есептік көрсеткіш 
көлеміндегі айыппұл көлемімен теңестіріледі. Сон дай-ақ, ендігі 
арада айыппұлды қаса қана төлемеу айғағын дәлелдеудің еш қажеті 
жоқ. Мұның өзі бүгінде көбейіп кеткен айыппұлдан жалтарушыларды 
тезге салуға игі ықпалын тигізері анық. 

Түйін сөздер: қылмыстық істер, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, 
қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыстық қудалау, тергеу амалдары.

Urazimbetov T. 

Ways of improving the 
investigative unit before the 

court in the proceedings of the 
Code of Criminal Procedure

The article deals with legislative support through development of 
proposals for improving the criminal procedural, through the analysis of 
theoretical bases of Institute of the procedural agreement in the domestic 
proceedings. The article includes, the application the new code, the use 
of four types of punishment for the crime. In particular, confiscation of 
property, deprivation of a rank, a rank, awards, and restriction to engage 
in certain activities. It is known that all these penalties the current law is 
applied as the main punishment. The new Criminal code, failure to pay the 
penalty provided for the punishment of deprivation of liberty. In this case, 
one day in the colony is equal to the volume of penalty, that is, the four 
dimensions MCI. As well as a forward proof, the fact of deliberate non-
payment of the fine is not necessary. This will have an impact to speed up 
the collection of the health, those who today refuse to pay fines. The article 
also provided for use in the educational process and scientific research on 
emerging issues related to standards and the system of criminal law and 
criminal process. 

Key words: сriminal proceedings, pre-trial investigation, criminal of-
fence, criminal prosecution, investigation techniques.

Уразымбетов Т.Е.

Пути совершенствования  
следственного аппарата  

в досудебном производстве  
по УПК РК

В стaтье рaссмoтрено законодательное обеспечение путем 
разработки предложений по совершенствованию уголовно-
процесуальности через анализ теоретических основ института 
процессуального соглашения в отечественном судопроизводстве. 
В статью включены приложение в новом кодексе о применении 
четырех видов наказания за преступление. В частности, конфискация 
имущества, лишение звания, чина, наград и ограничение заниматься 
определенной деятельностью. Известно, что все эти наказания в 
действующем законе применяются в качестве основного наказания. 
В новом Уголовном кодексе за неуплату штрафа предусмотрено 
применение наказания в виде лишения свободы. В этом случае один 
день в колонии приравнивается к четырем месячным расчетным 
показателям. Впредь доказывание факта умышленной неуплаты 
штрафа не имеет необходимости. Это точно повлияет на ускорение 
вылаты, на тех, кто на сегодняшный день уклоняется от уплаты 
штрафов. Статья также рекомендуется для применения в учебных 
процессах и научных исследованиях по вопросам возникающих 
проблем, связанных с нормами и системой уголовного права и 
уголовного процесса. 

Ключевые слова: уголовное дело, досудебное расследование, 
уголовное правонарушение, уголовное преследование, следственные 
приемы.
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Қазақстан Республикасында қылмыстық істер бойын-
ша сотқа дейінгі өндірісті, яғни тергеу аппаратын жетілдіру 
мәселесі қылмыстық іс жүргізу ғылымында әрқашан маңызды 
орын алады. Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі өндірісі 
қылмыстық процестің алғашқы сатыларының бірі болып табы-
лады және қылмыстық процестегі құқықтық қатынастың үлкен 
бөлігін қарастырады. Тиісінше, сотқа дейінгі өндірістің барлық 
сатыларында қылмыстық сот өндірісінде бекітілген міндеттерді 
жүзеге асыру және қылмыстық процестік заңнамасының та-
лаптарын сақтауы тергеу аппаратының ары қарай дамуы үшін 
маңызды.

Қазақстан Республкисының Президенті Н. Назарбаевтың 
2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында «Қылмыстық және қылмыстық іс 
жүргізу заңдарын реформалауды бастау керек...», – деп атап 
кеткен [1]. Сондықтан, сотқа дейінгі өндірістің негізгі нысаны 
ретіндегі тергеу аппаратын жетілдіру, сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу міндеттерін реттейтін қылмыстық іс жүргізу нормаларын, 
оның қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін, тергеу 
қызметін жүзеге асырудың процедурасы мен оларды Қазақстан 
Республикасында танылған қылмыстық іс жүргізу құқығы 
және халықаралық құқықтық актілердің жалпы жүйесімен 
сәйкес болуын қайта қарауды талап етеді. Осы мақсаттар бой-
ынша аталған қызметті реформалау тергеушінің функциялық 
міндетін нақты анықтауға, оған қажетті құзыреттер беруге, 
сондай-ақ сырттай қандай да бір әсер етуді болдырмайтын тер-
геу аппаратын қайта құруға бағытталуы қарастырылған.

ҚР ҚПК-де қылмыстық сот өндірісін жетілдіру жолдары 
белгіленген, оның ішінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру саты-
сында бәсекелестіктің негізгі бастамасының маңыздылығы 
көрсетілген. Осыған байланысты, тергеу органдарының қыл-
мыстық іс-жүргізішілік функциясын оқыту, қылмыстық про-
цесте тергеу қызметінің және тұлғалардың құқықтарын қорғау 
арасындағы тиімділікті оңтайландыру мақсатымен олардың 
даму жетістіктерін айқындау өзекті мәселе ретінде көрсетіліп 
отыр. Тергеу аппараты қызметінің оңтайландырылуы, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру жүйесінің функционалдық және ұйым-

ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ПРОЦЕСТІК 

КОДЕКСІНДЕГІ СОТҚА 
ДЕЙІНГІ ӨНДІРІСТЕ 

ТЕРГЕУ АППАРАТЫН 
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
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ҚР Қылмыстық процестік кодексіндегі сотқа дейінгі өндірісте тергеу аппаратын жетілдіру жолдары

дастырушылық құрылымының мәселесін зерт-
теу және ол мәселелерді шешу деңгейіне байла-
нысты.

Тергеу аппаратының орнын анықтау мәсе-
лесін және оның қызметін оңтайландыру жолда-
рын табу мәселесін шешу қылмыстық іс жүргізу 
жүйесінде ең қиыны болып табылады, сондықтан 
да, бұл мәселе бүгінгі күнге дейін ғалымдар ара-
сында даулы және талқылау тақырыбы болып 
келеді.

Бұл мәселені шешу үшін, біз тергеу аппа-
ратының қалыптасу және даму үрдісінің бірінші 
дәрежелі, маңызды, мағыналы функционалдық-
құрылымдық тұрғыдан айқындау мен зерттеуді 
ұсынамыз, бұл тергеу аппараты қызметі мен 
қазіргі құрылымына ұйымдастырушылық прин-
ципті негізге ала отырып, ұсыныстар жасауға 
мүмкіндік береді.

Тергеу аппаратының қызметін дамытудың 
тиімді жолын іздеу барысында, оның кезеңдік 
ұйымдастырушылығына, қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасына өзгертулер мен толықтырулардың 
енгізілуіне, қылмыстардың тергелуін реттеу 
үшін қабылданатын заңнамалық актілерге назар 
аудару қажет. Тәжірибенің жедел түрде дамуы, 
көп жағдайда теориялық өңдеуден озып жа-
тады, сондықтан бұл теория үшін де, тәжірибе 
үшін де белгілі мәселелерді тудырады. Сол 
үшін де, Қазақстанда тергеу қызметінің тари-
хы мен қазіргі кезін зерттей және бағалай оты-
рып, оның болашағын болжай аламыз. Яғни, 
Қазақстанның көпжылдық қылмыстық іс-
жүргізу заңнамасының даму және қалыптасу та-
рихына талдау жасау қажет [2, 26].

Кеңестік және одан кейінгі кезеңдерде тергеу 
органдарының институты өз дамуында негізгі 
үш кезеңнен өтті.

Бірінші кезең – Қазақстанда ұзақ уақыт, 
1923 жылдан 1960 жылға дейін РСФСР ҚПК-і 
қолданылған кезең, алғаш Қазақстанның қыл-
мыстық іс-жүргізу заңдары күшіне кірді. Бірінші 
кезеңде қылмыстық іс-жүргізу заңнамасымен ол 
реттейтін тергеу практикасы КСРО мен РСФСР-
дің тиісті қылмыстық іс-жүргізу заңдарының 
тікелей ықпалымен дамыды.

Екінші кезең – ол 1960-1991 жылдарды, 
яғни тәуелсіздік алғанға дейінгі кезді қамтиды. 
ҚІЖК мазмұны жағынан сол қалпы қал-
ғанмен, заң шығарушы оның тергеу қызметін 
регламенттейтін кейбір институттары мен нор-
маларын өзгертуге мүмкіндік алды. Бұл жылдары 
Қазақстанның Қылмыстық іс-жүргізу кодексіне 
60-тан аса өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілді [3, 39].

Үшінші кезең – 1991 жылдан бергі уақытты 
қамтиды. Бұл кезеңдерде тергеу органдарының 
институты Қазақстанның егемендігі жағдайында 
дамыды. 1991 жылғы 13 желтоқсандағы заңмен 
ҚР ҚПК-і күшіне енді.

Тергеу аппаратының қызметі мен ұйымының 
тарихы – жыл сайын өзінің бойына даму және 
қалыптасу тәжірибесін бойына сіңіретін, дина-
микалық және заңды процесс.

Елімізде тергеу қызметінің қалыптасу 
және даму тарихы 1963 жылдан басталады. 
Қай кезде болмасын тергеу органдарында өз 
тағдырын қиыншылығы мен қызығы мол, ауыр 
әрі мәртебелі мамандықпен байланыстырған 
азаматтар жұмыс істейді. Жалпы Ішкі істер 
органдарына тергеу қызметін 1963 жылы 6 
сәуірде берілген. Оған дейін милиция анықтау 
жүргізген, алдын ала тергеу прокуратурада, 
сотта жүргізіліп келген. Кейіннен 1995 жылы 
Конституцияның 84-бабына өзгерістер енгізіліп, 
алдын ала тергеу прокуратурадан бөлек, дербес 
болуы керек болғандықтан ішкі істер органда-
рына беру қажеттігі туындады. Бұл еліміздегі 
құқықтық реформалардағы адам құқығын 
қорғау мәселелерін әлемдік деңгейге лайықтау 
бағытындағы қадам болатын. Осыған байла-
нысты қылмыстарды тергеу функциялары про-
куратурадан алынып, жаңадан жасақталған 
ҚР Мемлекеттік Тергеу Комитетіне жүктелді. 
Оның құрамына негізінен әскери прокурату-
ра тергеушілерінен тұратын әскери-тергеу Бас 
басқармасы енді. Бұл мезгіл әскери-тергеу 
органдарының жаңа құрылым ретінде қалыптасу 
кезеңі болды.1997 жылдан әскери тергеу саласы 
ҚР ішкі істер министрлігіне толықтай берілді.

2014 жылдың шілде айында Қазақстан 
Республикасының Президенті жаңа ҚР қыл-
мыстық процессуалдық Кодексін бекіту тура-
лы Заңға қол қойды. Аталған Заң 2015 жылдың 
1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Осыған 
байланысты ҚР Жоғарғы Сотының судьясы 
Лау ра Ағыбаеваның айтуынша, 2015 жыл-
дың қаңтарынан бастап күшіне енген жаңа 
Қылмыстық кодексте өз ге рістер мен жаңалықтар 
аз емес. Бүгінгі қолданыстағы Қылмыстық ко-
дексте 393 бап болса, жаңа кодексте 467 бап бар. 
Кодекске енгізілген қосымша баптарда бұрын 
мүлде қа рас тырылмаған жаңа қылмыстық жазаға 
тарту мен қылмыстан босату түрлері қамтылған. 
Қылмыстық кодекс тегі жаңа өзгерістердің бірі 
екі буынды қылмыстық жазаға тартылатын 
әрекет жөніндегі түсініктің енгі зі луі десе бола-
ды. Бұрын қылмыс пен қылмыстық әрекет жалпы 
ортақ түсі нік пен айқындалатын еді. Қылмыс пен 
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қылмыстық әрекетті екі топқа бөліп қа рау бүгінгі 
күні Германия, Испания, Австрия, Голландия, 
Норвегия және Чехия сияқты батыс елдерінде 
тиімді қолданылып келеді. Қылмыс пен қыл-
мыстық әрекетті бөліп қарастыруды Н.  Загород-
ников, С. Бородин, И. Карпец сияқты аты әлемге 
танымал белгілі ғалымдар да мақұлдайды. 
Қылмыстық әрекет – бұл әлі қылмыс емес, де-
генмен мұндай әрекеттің қоғам, адам үшін за-
лалы бар. Ол әкімшілік заңбұзушылық пен 
қылмыстық заңбұзушылықтың арасындағы 
буын іспетті. Сондықтан да, қылмыстық әрекет 
жасағаны үшін жауапкершілік те қылмыстық 
және әкім шілік жауапкершіліктен өзгеше болуы 
тиіс [4, 2].

Қылмыстық процестің бастапқы сатысы одан 
тергеуге дейінгі тексерулерді және қылмыстық 
іс қозғауды алып тастау жолымен түбегейлі 
өзгертілді.

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы 
арыз ды және хабарламаны тіркеу не тіркеу 
алдындағы алғашқы шұғыл тергеу амалдары 
тергеудің басталғанын білдіретін болады.

Процесті оңайлату және тиімділігі мақса-
тында куәнің және жәбірленушінің айғақтарын 
тергеу судьясының депонирлеуі туралы норма-
лар енгізілді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру дегеніміз оған 
уәкілетті органдардың қылмысты ашу, оны 
жасаған адамдарды қылмыстық жауапкершілікке 
тарту, материалдық зиянның орнын толтыру 
мақсатында дәлелдемелерді жинақтау, тексеру 
және бағалау жөніндегі қызметі.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының 
қызметі, сонымен қатар, қылмыстан келген 
зиянның сипаты мен мөлшерін айқындауға, 
азаматтық талапты немесе болуы мүмкін мүлік 
тәркілеуін қамтамасыз етуге, қылмыстың жаса-
луына алып келген себептер мен жағдайларды 
айқындауға, оларды жою үшін шара қабылдауға 
бағытталған [5, 119].

Қылмыстарды айқындау және олардың жо-
лын кесу – жедел іздестіру шараларын, анықтау, 
сотқа дейінгі тергеп -тексеру, басқа да қызметтер 
жүргізу барысында жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының сотқа дейінгі 
өндірісте тергеу аппаратын жетілдіруінің 
жолдары: 

Қылмыстық қудалау және анықтау орган-
дарының құрамына кіретін барлық тергеу бөлім-
дерін жеке, дербес мемлекеттік орган ретін де 
құру, мысалы, Тергеу Агенттігіне (Коми теті не-
месе Бюро) қылмыстық істердің барлық санатта-
ры бойынша тергеудің барлық құзыретін беру [6].

Артықшылықтары:
1) қылмыстық қудалау және анықтау орган-

дарына әкімшілік бағынуынан шығару. Маңыз-
дысы, оларды әкімшілік жағынан тәуелсіз жасай-
ды. Яғни, бұл қоғамның ділділігін (ментальность) 
ескереді. Келешекте тергеу қызметін, шынында, 
процессуалды тәуелсіз болуына мүмкіндік жа-
сайды. Сонымен, мысалы, АҚШ-та тергеуді 
соттың анықтау органы жүзеге асырады, ал про-
куратура ақпараттардың қайнар көздерін іздеуді 
жүзеге асырады. Сол арқылы сот талқылауы са-
тысында дәлелдемелер құралады [7].

ГФР-да тергеуді сот-анықтаушысы жүзеге 
асырады. Ал полиция мен прокуратура қылмысқа 
қатысты ақпараттарды жинайды, сот тергеуіне 
айыптауды ұсынады.

Францияда тергеуді сот құрамына кіретін, 
мемлекеттің Президентімен тағайындалатын сот 
тергеушісі жүзеге асырады.

2) тергеушінің тәуелсіздігі – қылмыстық 
істер бойынша барлық жағдайды неғұрлым 
объективті тергеуге мүмкіндік жасайды.

3) сотқа дейінгі тергеп-тексеру және анықтау 
деп бөлінуінен шығару қажет. 

Біздің ойымызша, қылмыстық істерді терге-
уде «сотқа дейінгі тергеп-тексеру және анықтау» 
– деп, екі формаға бөлінуі логикаға сәйкес 
келмейді. Екі жағдайда да жәбірленуші мен ай-
ыпталушысы болады, олардың қылмыстық іс-
жүргізушілік заңнамасымен бірдей дәрежеде 
қорғалатын құқықтары мен заңды мүдделері 
бар.

4) «анықтау штаты» институтын тарату ту-
ралы мәселені қарастырған жөн. Сондай-ақ, 
тергеудің ерекшеліктеріне байланысты істі 
қараудың әр түрлі мерзімін сақтай отырып, 
қылмыстың барлық түрін тергеуді тергеушіге 
беру қажет. Анықтау органдарына берілген 
анықтау жүргізу құзыретін де тергеуге беру 
қажет деп есептейміз. Немесе, анықтау органда-
рына қылмыстарды айқындау, рәсімдеу, тіркеу 
және де материалдарды Тергеу Агенттігіне (Ко-
митет, Бюро) тапсыруы бойынша құқықтары 
мен міндеттерін қалдырған жөн.  Сонымен 
қатар, қысқартылған тәртіпте тергеу жүргізу 
бойынша негіз болатын тізімді кеңейте оты-
рып, қысқартылған тәртіпте істі тергеу бойынша 
құзыретін анықтау органдарына қалдыру керек 
деп санаймыз;

5) анықтау органдары материалдарды бас-
қа органға тапсыруын тәртіпке келті реді, соны-
мен қатар анықтау органдары бастап қы ма-
териалдардың сапалы орындалуын қам тамасыз 
етуге мәжбүр. Бұл қызметтің қоры тын дыларын 
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ҚР Қылмыстық процестік кодексіндегі сотқа дейінгі өндірісте тергеу аппаратын жетілдіру жолдары

олардың қызметін бағалау критерийі ретінде 
алуға болады;

6) тергеу қызметкерлерінің «қабырғасын»
құруға, олардың кәсіби дәрежесін жоғарылатуға, 
сонымен қатар, кадр бөліміндегі «кезектілікті» 
төмендетуге мүмкіндік береді. Қазіргі кезде ІІМ 
төменгі бөлімшелерінде тергеу қызметкерлерінің 
орташа еңбек өтілімі 2 жылдан аспайтын 
уақытты құрады;

7) тергеу жүргізу кезінде түсінбестікке алып
келмейтін және тергеуде процессуалдық әдістер 
мен тәсілдерді, сондай-ақ уақытты үнемдеуге 
алып келетін тергеу тәртібін сақтауға мүмкіндік 
береді [8, 39].

Қорыта келгенде бүгінгі таңда анықтаушылар 
іс жүзінде тергеушілер атқаратын жұмысты 
атқарады. Алайда, бұл ретте олардың іс бойынша 
шешім қабылдау мәселесіндегі құзыреті шектеулі.

Сонымен қатар заңнамада анықтаудың сот-
қа дейінгі тергеп-тексеруге өтуі көзделген. 

Анық тау шылар айқын емес және кәмелетке 
толмағандар мен өздерінің дене немесе пси-
хикалық кемiстiгiнен өзiнiң қорғану құқығын 
өз бетiнше жүзеге асыра алмайтын адамдар 
жасаған қылмыстар туралы істердің тергеуін 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысанында іске 
асырады.

Тергеудің дағдылы және жеделдетілген 
нысанның арасында тергеу және тергеуде болу 
мерзімдерінде ғана айырмашылығы бар. Бірінші 
жағдайда тергеу мерзімі 2 ай, ал екінші жағдайда 
бір ай деп анықталған. Жеделдетілген тергеу 
өндірісі үлкен қиыншылық тудырмайтын, ал 
қылмысты жасаған адам анықталған айқын 
қылмыстар ғана тергейтін болады.

Заңнамадағы осы өзгертулердің мақсаты 
қылмыс жөніндегі материалдарды сотқа 
дейінгі әзірлеу рәсімін жаңа, анағұрлым сапалы 
деңгейге көтеру, оны барынша оңайлату болып 
табылады.
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Мәсәлімқызы М.

Жазаның қоғам үшін маңызы

Бұл мақалада жазаның түсінігіне толық мән беріліп, оның қоғам 
үшін маңыздылығы айтылған. Жаза мемлекет пен қоғамды реттейтін 
күш, жаза қоғамдағы қозғалысты, тәртіпті реттейді. Жазамен 
тұлғаларды қорқыту емес, керісінше саналарына жеткізу. Жазадан 
емес бірінші кезекте заң бұзудан сақтану керек.

Түйін сөздер: жаза, заң, құқық, ереже, тәртіп, қағида, қоғам, 
мемлекет.

Massalimkyzy M.

Value of punishment for society

In this article the concept of punishment opens up taking into account 
his importance for society. Punishments are means for establishing order in 
society, the aim of punishment is many-sided. An author underlines impor-
tance of punishment as facilities of warning and prophylaxis of offences.

Key words: punishment, law, right, rule, discipline, customs, society, 
state.

Мәсәлімқызы М.

Значение наказания  
для общества 

В данной статье раскрывается понятие наказания с учетом его 
важности для общества. Наказание есть средство для установления 
порядка в обществе, цель наказания многогранна. Автор подчеркивает 
важность наказания как средства предупреждения и профилактики 
правонарушений. 

Ключевые слова: наказание, закон, право, правило, дисциплина, 
обычаи, общество, государство. 
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Жаза дегеніміздің өзі істеген теріс қылықтары үшін 
тағылатын айып деп түсінсек болады. Тәртіпті бұзу, ережелерді 
орындамау, қоғамға қауіп келтіру, адамдарға зиянын тигізу бо-
лып табылады. Жаза – сот үкімі бойынша қылмыс жасады деп 
танылған азаматтарға қатысты қолданылатын мәжбүрлеу ша-
расы. Жазаның маңыздылығы қоғамда шындықтың болуын, 
адамдарды құқыққа тәрбиелеу, бостандықтың бағасын білу, 
қайта тәртіп бұзбау, мемлекетке зиян келтірмеу, қоршаған ор-
таны қорғау болып табылады.

Жаза мемлекет пен қоғамды реттейтін күш десек болады. 
Себебі, жаза мемлекет пен қоғам пайда болған уақытта пайда 
болды. Қоғаммен мемлекетті бір-бірінен ажыратуға болмайтын 
қатар жүретін құбылыс болып табылады [1]. 

Қазақ даласында жаза әдет-ғұрып заңдарынан бастау алған. 
Ол уақытта жазаның қоғам үшін маңыздылығы ерекше болды, 
жазалардың мынадай түрлері болған:

а) рудан қуып жіберу;
ә) кінәліні жәбірленушінің туыстарына беру;
б) адамның жеке басына қарсы жасалған қылмыстар 

мүліктік қылмыстар үшін айыппұл тағайындау;
в) денеге ауыр жарақат салғаны үшін, кісі өлтіргені үшін 

құн тағайындау;
г) өлім жазасы – жазаның бұл түрі өте сирек қолданылды;
ғ) әке-шешесін сыйламаған, құрметтемеген балаларға және 

антты бұзғандарға масқаралау жазалары қолданылды. Бұл жа-
заларды ашық қоғам ортасында жүргізген. Қоғамды реттеу 
үшін пайда болған жазалар кейінірек сол қоғамға тигізген зи-
яны көп адамға сабақ ретінде жеке жаза тағы тағайындалған. 

Жаза тән азабын шектіруді немесе адамның қадір-қасиетін 
қорлауды мақсат етпейді. Жазаның мақсаты түпкілікті 
әлеуметтік нәтижелерді айтады, оған жазаны қолдану мен 
жүзеге асыру арқылы қол жеткізуге болады [2].

Жазаға жалпы түсініктеме берер болсақ: жаза – бұл 
адамның қылмыс болып табылмайтын құқық бұзушылықтар 
істеуіне мемлекеттің қарсы әрекеті ретіндегі мемлекеттік 
өзге мәжбүрлеу шараларынан айырмашылықта болатын 
мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше шарасы. Жаза тек қана мем-
лекет атынан соттың үкімімен тағайындалады. Мсмлекеттік 

ЖАЗАНЫҢ ҚОҒАМ 
ҮШІН МАҢЫЗЫ
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мәжбүрлеудің басқа шараларына карағанда, 
жаза қылмыстық заңда көрсетілген белгілі бір 
жағдайда соттылықтың жойылуы немесе алы-
нып тасталуы мүмкін құқықтық салдарларға 
әкеп соқтырады. Жаза тек қана жеке сипатқа ие 
болады. Ол қылмыскердің өзіне ғана қатысты 
қолданылады және оны қандай да бір жағдайда 
болмасын басқа бір адамға аудара салуға бол-
майды. Жаза қашанда қылмыс істеген адамның 
құқықтыры мен бостандықтарын шектеумен 
бай ланысты, оған белгілі бір моральдық жапа 
ше гуге әкеп соғады және белгілі бір игілік-
терінен айырады. Олар моралдық, жанға 
бататын,  материалдық және басқа түрлерде бо-
луы мүмкін.

Жазаның негізгі мақсаты мынадай:
а) әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру. 

Ол кінәлі адамға жазаны қолдану қылмыстық 
әрекет жасау нәтижелерінде бұзылған жеке және 
қоғамдық мүдделерді қалпына келтіруді және 
қол сұғу объектісіне келтірілген зиянды өтеуді 
білдіреді;

ә) сотталушыны түзеу. Бұл мақсат кінәлінің 
теріс бағдарын өзгертуге бағытталған. Егер 
адам басқа жаңа қылмыстаp жасамаса және 
қылмыстық заңның сақталуының қажеттілігін 
сезіне бастаса, түзеуге қол жеткізеді;

б) жаңа қылмыстардың жасалуының ал-
дын алу. Бұл мақсатты әрбір нақты қылмыс 
үшін қылмыстың жауапты бекітуді және жаза 
тағайындау мен оның орындалуын бұлтартпауды 
қамтамасыз ету арқылы қол жеткізіледі. Жа-
замен сескендіру адамдардың санасы мен 
әрекетіне әсер етеді. Жазаның осы мақсаттарына 
қол жеткізу көбіне қылмыстық жазаны әділ 
әрі негізді тағайындау арқылы мүмкін бола-
ды. Қылмыстық құқық жаза тағайындағанда 
кінәлінің жеке-дара жауапкершілік принципін 
негізгі басшылыққа алады. Жазаның мақсатқа 
лайықтылығы дегеніміз – соттың тағайындаған 
мәжбүрлеу шарасының сотталған адамға оң 
ықпал етуге сәйкес келу талабын білдіреді. 
Соттың таңдаған жазасы оның жалпы мақсат-
тарына қол  жеткізудің жеткілікті құралы болуы 
керек.

Құқыққа қарсы жасалған әрекеттер си-
паты, субъектілері, шарттары себептерінің 
әртүрлілігіне қарамастан, олардың бәрі бір 
әлеуметтік құбылысқа құқық бұзушылыққа 
алып келуге жол беретін, жалпы белгілерге 
ие. Құқық бұзушылықты зерттейтін әр түрлі 
анықтаулар бар. Жалпы қорытындылық түрде 
олар, өздеріне заңдық жауапкершілік алатын 
қоғамға зиянды әрекет еткен тұлғалар неме-

се тұлғаның құқыққа қарсы, өзін кінәлі ет-
кен құқық бұзушылыққа ұласады. Жаза адам 
мен азаматтың құқықтарын, бостандықтарын, 
заңды мүдделерін, адамзаттың қауіпсіздігі 
мен бейбітшілікті, меншікті, ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғамдық 
тәртіп пен қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, 
Қазақстан Респуб ликасының конституциялық 
құрылысы мен аумақтық тұтастығын, со-
нымен қатар, қоғам мен мемлекеттің заңмен 
қорғалатын мүдделерін қылмыстық қол 
сұғушылықтан қорғауға бағыт талған. Жаза 
қоғамдағы ереже, тәртіппен құқық ты бұзған 
жағдайда тағайындалатындығын біз айтып жа-
тырмыз. Ал, ереже дегеніміз не?

Ереже бұл – дәстүрлі халық құқығының 
қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. 
Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-
жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер 
нақ тылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді. 
Ереже – құбылыстардың тұрақты қатынастарын 
немесе олардың белгілі бір заңдылықтарын 
көр сететін қағидалар; әрекеттің тәртібін анық-
тайтын жинақтар, белгілі бір қағидалар жиын-
тығы, нұсқаулар, яғни сақталуға міндетті қағи-
да болып табылады. Құқық пайда болғанға 
дейін қоғамдағы қатынастарды реттеген ереже 
(жазылған немесе жазылмаған ережелер).

Тәртіп – адамдардың белгілі бір қауым-
дас тығындағы, тіршілік қарекеті саласындағы 
реттіліктің, жөн-жосықтылық пен ұйым шыл-
дықтың сапалық сипаты; адам мінез-құлқының 
қоғамда қалыптасқан құқық, мораль нормала-
рына не әлдебір ұйымның жарғылық талаптары-
на сәйкестігі. Тәртіп тұлғаның ұстам дылығын, 
іштей ұйымдасқандығын, жауапкершілігін, өз 
мақсаттарына бағыну мен қоғамдық нұсқауларға 
(заңдар, әлеуметтік нормалар, қағидалар) бағы-
нуға әзірлігі мен дағдысын қамтиды. Қо ғамдық 
тәртіп адамдардың мінез-құлқы мен жүріс-
тұрысына үйлесімді сипат береді, ұжым дық іс-
әрекеттің өнімділігін, әлеуметтік инабаттардың 
қалыпты қызмет атқаруының, тұлға аралық қа-
ты настың дұрыс болуының алғышарты болып 
табылады.

Тәртіп – қоғамда қалыптасқан құқық, мораль 
нормаларына немесе қандай да болсын ұйымның 
жарлық талаптарына адамдардың мінез-құлы-
ғының сәйкестігін бейнелейтін қандай да болсын 
қауымдастықта, адамдардың тіршілік әрекеті 
сферасында реттіліктің ұйымшылдықтың са-
па лық сипаттамасы. Қойылған талаптарды 
мүлтіксіз орындау, өз борышына саналы қарау. 
Тәртіппен ереженің қосындысынан құқық пайда 
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болады, тәртіп пен ереженің қатар жүретіндігі де 
осында. Енді құқық дегеніміз не?

Құқық – мемлекет орнатқан және оның 
күшімен қорғалатын, жалпыға бірдей қоғамдық 
қатынастарды реттейтін тәртіп ережелерінің 
(нормалардың) жиынтығы. Құқықтың түсініктері 
бірнеше, бірақ мазмұндары біреу-ақ.

Құқық мазмұнының негізгі элементтері:
– қоғамның және адамдардың мүдде-мақ-

сатын қорғау, орындау;
– қарым-қатынастарды реттеп, басқару;
– қоғамды дағдарысқа ұшыратпай, эконо-

микалық, саяси, әлеуметтік, мәдениеттік т.б. 
бағытын дамытып, нығайту;

– мемлекеттік органдардың, ұйымдардың 
құзіретін, арақатынасын реттеп басқару [3].

Құқықтың екі түрлі түсінігі болады:
біріншісі – құқықтың объективтік түсінігі, 

қоғамның объективтік дамуына сәйкес жаңа 
қатынастардың қалыптасуы;

екіншісі – құқықтың субъективтік түсінігі 
объективтік қалыптасқан қатынастарды 
реттейтін, басқаратын нормативтік актілерді 
уақытында қабылдап бекіту. 

Құқықтың реттеу функциясы – нормативтік 
актілер арқылы қоғамдық қатынастардың бай-
ланысын, орындалу жолдарын, бағыттарын 
анықтап отыру. Құқықтың қорғау функция-
сы – нормативтік актілердің қоғамдағы 
қарым-қатынасқа ықпалын, әсерін күшейту, 
жаман қатынастарға тыйым салу. Жоғарыда 
айтылғандай, құқық – жалпыға бірдей міндетті, 
мемлекет қамтамасыз ететін, қоғамдық қатынас-
тарды реттейтін нормалардың жиынтығы. 
Құқық тық норма – құқықтың бір клеткасы, 
қоғамдық қатынастардың жақсы дамуының 
үлгісі деуге болады. Ол адам істерінің, жұмысы-
ның, тәртібінің шеңберін анықтап, олардың 
бостандығын және қарым-қатынасын реттеп, 
басқарып отырады. Мемлекеттің дамуына бай-
ланысты қоғамның өзгеруіне байланысты за-
манауи нақтылап бекітілетін мемлекет атынан 
жүзеге асатын Заң термині келді [4]. 

Заң дегеніміз – мемлекет белгілеген бүкіл 
нормативтік-құқықтық актілер, жалпыға бір-
дей міндетті ережелер; мемлекеттік биліктің 
жоғары өкілетті органы қабылдаған немесе 
тұрғындардың тікелей ерік білдіруі арқылы 
қабылданған, неғұрлым маңызды қоғамдық 
қатынастарды реттейтін нормативтік акт. Заң 
мемлекеттің құқықтық жүйесінің негізін құрай-
ды. Заңның бұзылуын ештеңе де ақтай ал-
майды. Мемлекеттік биліктің дербес бастауы 
ретінде Заң ежелгі замандарда-ақ тәжірибеге 

еніп, әдет-ғұрып жосындарының орнын басқан. 
Қоғамдағы бекітілген заңды бұзу жазаға әкеледі. 
Заң бұзушылық іс-әрекеттер сипатына және 
қоғамдық қауіптілік дәрежесіне қарай онша 
ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр және ерекше 
ауыр қылмыстар болып бөлінеді. Елеулі маңызы 
жоқ, қоғамдық қауіпті емес, яғни жеке адамға, 
қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмеген 
және зиян келтіру қаупін туғызбаған іс-әрекет 
қылмыс болып табылмайды [5].

Қылмыстық жаза – қылмыстық заңмен ғана 
белгіленеді, заңдылық пен құқық тәртібіне бай-
ланысты практикалық міндеттерді шешуде 
мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы 
болып табылатын қылмыстық заңның рөлі 
едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты 
аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл 
күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған 
қылмысына сәйкес жаза тағайындалады. Қылмыс 
пен жаза – өзара тығыз байланысты құқықтық 
түсінік. Мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде 
жаза тек қылмыс үшін қолданылады.

Жазаны тағайындау ол – заң бұзушылықтың 
қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге 
бағытталған. Бұл күресте қылмыс жасаған 
адамға, оның жасаған қылмысына сәйкес жаза 
тағайындалады. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп 
танылған адамға қолданылады және Қылмыстық 
Кодексте көзделгендей адамды құқықтары мен 
бостандықтарынан айыру немесе оларды шек-
теу болып табылады. Оны қылмыс жасаған 
адамға мемлекеттік ерекше орган – сот қана үкім 
негізінде қолдана алады. Жаза тек қылмыс үшін 
қолданылады. Жазаға тән ерекшелік – міндетті 
түрде жазалаудың болуы. Жазалау дегеніміз 
– жазаның мәжбүрлеу, зорлау сипаты. Олар 
күш көрсету, моральдық, материалдық және 
басқадай ықпал ету арқылы жүзеге асырыла-
ды. Тағайындалған жазаның ауыр-жеңілдігі 
жасалын ған қылмыстың сипатына және қанша-
лық ты ауыр екендігіне, айыпкердің жеке ба-
сына және басқа мән-жайларға байланысты 
тағайындалады. Жаза тағайындау, оны қолдану 
және іске асыру арқылы мемлекет қол жеткізуге 
ұмтылатын әлеуметтік нәтиже. Жазаның нақты 
мақсаты қылмыстық заңдарының алдында тұрған 
міндеттерден туындайды. Жаза егер ол жасалған 
қылмыстың ауырлығына, қоғамға қауіптілік си-
паты мен дәрежесіне, кінәлінің жеке тұлғасына 
және қылмысты жасау жағдайларына сәйкес 
тағайындалатын болса әділетті деп танылады. 
Мұнда «сәйкес» термині бір ғана ұқсастық емес, 
тепе-теңдік деген мағынада қолданылады, яғни 
жаза қылмысқа сыртқы формальды жағынан 
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емес, әлеуметтік жағынан және арифметикалық 
жағынан емес, заңдық жағынан тең болуы керек 
дегенді білдіреді.

Жаза – мемлекет қолындағы маңызды құрал, 
ол арқылы мемлекет адамды, оның құқын, 
бостандығын, заңды мүддесін, меншікті ұйым-
дардың құқықтары мен заңды мүдделерін, 
қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, қоршаған 
ортаны, конституциялық құрылысты, еліміздің 
аумақтық бүтіндігін, қоғам мен мемлекеттің 
заңмен қорғалатын мүдделерін, адамзаттың 
бейбіт өмірі мен қауіпсіздігін қылмыстық 
қастан дықтан қорғайды. Ол қылмыстық жауап-
тылықты жүзеге асырудың басты формасы және 
қылмыскерліктің алдын алу шараларының бірі 
болып табылады [6]. 

Жазаны қолдану барысында өзіндік қағи-
даларға сүйенеді, осы қағидалар жаза тағайын-
дауда сақталуы тиіс. Ол қағидалар келесідей: 

– заңдылық қағидасы; 
– азаматтардың заң мен сот алдындағы 

теңдік қағидасы;
– кінәлі жауапкершілік қағидасы;
– жеке жауапкершілік қағидасы;
– әділеттілік қағидасы;
– гуманизм қағидасы. 
Гуманизм қағидаларына барынша тығыз 

жанас қанымен, бірақ онымен толық қамтылмай-
тыны қылмыстық жазалауды үнемдеу қағидасы.

Қылмыстық жауапкершіліктің болмай қой-
майтындығы туралы қылмыстық құқық қағи-
дасына жеке назар салуға тұрарлық [7]. 

Жаза мемлекеттің адам жасаған қылмысқа 
көңіл бөлгендігін білдіреді. Жаза – ол жасаған 
қылмыстың қылмыстық-құқықтық зардабы. 
Қылмыстық-құқықтық нормалардың бұзыл-
мауын мемлекет мәжбүрлеу арқылы жүзеге 
асырады. Себебі, басқа құқықтық нормаларға 
қарағанда қылмыстық құқықтағы тыйым са-
лынған нормалар жиірек бұзылады және 
оның мемлекет, қоғам мүддесіне немесе жеке 
азамат тардың мүддесіне тигізетін залалы басқа 
құқық салаларының нормаларының бұзылуына 
қарағанда анағұрлым мол. Жаза мәселесі 
қылмыстық құқық теориясында ерекше орын 
алады, өйткені, ол қылмыстылықпен күресу 
шараларының жүйесіндегі ең ауыр да қажетті 
шаралардың бірі болып табылады.

Қылмыстық жазаның келесідей түрлері бар:

1) айыппұл;
2) түзеу жұмыстары;
3) қоғамдық жұмыстарға тарту;
4) қамаққа алу қолданылуы мүмкiн.
5) бас бостандығын шектеу;
6) бас бостандығынан айыру;
7) өлiм жазасы қолданылуы мүмкiн.
8) мүлкін тәркілеу;
9) белгiлi бiр лауазымды атқару немесе бел-

гiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру;
10) шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 

адамды Қазақстан Республикасының шегiнен 
тыс қары жерге шығарып жiберу қолданылуы 
мүмкін.

Жаза тағайындау ол тұлғаны мәжбүрлеп 
тәрбиелеу десек болады. Қазіргі таңда біз өз 
мемлекетімізде азаматтық қоғам орнаған деп 
санаймыз. Ал азаматтық қоғамда алдағы ке-
зекте сол қоғамда өмір сүретін тұлғалардың 
сана сезімі ояу, көзі ашық, ой өрісі кең саналы 
адамдар тұруы керек. Қоғамда қылмыстылық 
болмауы шарт. Жаза тағайындаудың жалпы 
негіздері – заңда белгіленген критерийлер, 
сүйенетін ережелер, әрбір нақты іс бойынша 
жаза тағайындағанда сот оларды басшылыққа 
алады. Басқа сөзбен айтқанда, қандай 
қылмыстық іс қаралмасын, айыпкерге кандай 
жаза қолданылмасын, сот осы жалпы критерий-
лерге сүйенуі керек [8].

Жоғарыда айтылған түсініктердің барлығы 
осы қоғамымыздың тыныштығын сақтаудағы 
маңыздылығы мен ролін жеткізу. Жаза әлеу-
меттік коғамда кешенді сипатқа ие болады, 
ол мемлекетті нығайту мен дамытуға мүдделі 
қоғамдық қатынастарды қоғамдық кауіпті қол 
сұғушылықтан қорғаумен көрінеді. Демек, 
қылмыстық жаза құқықтық тәртіпті нығайту, 
істелген қылмыспен нұқсан келтірілген 
әділеттілікті қалпына келтіру үшін қызмет етеді. 
Жаза – әлеуметтік ықпал етудің өткір де қатал 
құралы, ол қылмысқа қарсы қажетті әсер болып 
табылады.

Қорыта айтқанда қылмысқа қарсы күрес 
қылмыстық жазаны қолдануда ең негізгі басты 
күрес деп саналмайды, бұл қылмысқа қар сы 
күресте тұлғаның құқықтық сана-сезімін же-
тілдіру арқылы жүзеге асырылады. Ал жазаның 
болуы қоғамды кері әрекеттерден сақтандыру 
болып табылады. 
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Тажгарина Б.К.

Ішкі істер органдарының тіркеу 
мен есеп қызметін құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері

Бұл мақалада – криминалистикалық тіркеу деп ғылыми ережелер 
және олардың негізінде қылмыстардың алдын алу, ашу және тергеу 
процесін дер уақытында қажетті ақпараттық талдаумен қамтамасыз 
етуді жүзеге асыруға бағытталған құқық қорғау органдарының 
заңмен реттелген тәжірибелік қызметін түсінуді ұсынады. Бұл 
қызметтің қорытындысы криминалистикалық маңызды ақпараттарды 
анықтау болып табылатындықтан ол қылмыстарды ашу мен тергеуде 
қолданылатын криминалистикалық тіркеу объектілері туралы 
мәліметтер жиынтығы деген қорытындыға келді.

Түйін сөздер: криминалистикалық тіркеу, ұйымдастырушылық, 
дактилоскопиялық, картотекалар, идентификациялық.

Tazhgarina B.K.

Features of legal regulation 
reporting and registration of the 

interior

This article discusses the prevention of crime on the basis of scientific 
principles, providing timely analysis of the necessary information during 
the investigation, as well as the practice areas of law enforcement bodies 
regulated by law. Definitions of criminal information on the detection and 
investigation of crimes are subject to forensic registrations. 

Key words: forensic registration, organizational, fingerprinting, filing, 
identification.

Тажгарина Б.К.

Особенности правового  
регулирования отчетов и  

регистраций органов  
внутренних дел

В данной статье рассматривается процесс предотвращения 
преступлений на основе научных положений, обеспечивающих 
своевременный анализ необходимой информации в процессе 
расследования, а также направленность практической деятельности 
правоохранительных органов, регулируемых законом. Определения 
криминальной информаций о раскрытии и расследовании прес-
туплений являются объектами криминалистической регистраций. 

Ключевые слова: криминалистическая регистрация, организа-
ционный и дактилоскопическая картотеки, идентификация.
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Криминалистикалық тіркеу белгілі құқықтық тәртібі бар, 
заңмен қарастыруға мүмкіндік беретін және қылмыстылықпен 
күресте қолданылатын бірден-бір құрал ретінде қарастырылады. 
Бірақ та оның құқықтық негізінің өңделуі аяқталған деп есеп-
теуге болмайды. Өйткені, ол мазмұны бойынша әртүрлі, кейбір 
жағдайларда құқық қорғау органдарының тіркеу қызметімен 
эпизодты түрде тоғысатын азаматтардың арызы мен осы 
мәселені зерттеумен айналысатын ғалымдардың қарама-қайшы 
пікірлері куәландырады.

Бірқатар ғалымдар тіркеу қызметін заңмен қарасты-
рылмағандығын айтады. Алайда, А.П. Аленин тіркеу 
қызметінің ұйымдастырушылық және қызмет ету негіздері 
қылмыстық және қылмыстық-процестік заңдардан, сондай-
ақ қылмыстылықпен күресті жүзеге асырушы органдардың 
міндеттері көрсетілген басқа да нормативтік актілерден туын-
дайды – деп көрсетті [1].

Криминалистикалық тіркеудің құқықтық реттелуін тал-
дап, оны жетілдіру қажет деген ойдамын. Ол үшін Қазақстан 
Республикасының Конституциясы нормаларын тәжірибеде 
қолдану арқылы құқық қорғау органдарының тіркеу қызметін 
қисынды ойластыруға әрекеттену қажет. Өзекті мәселенің 
өзіне сипаттама беру және оны зерттеудің негізгі бағыттарын 
анықтау Конституцияның екінші «Адам және адамзат» 
бөлімінен ағымдауы керек [2]. Құқық қорғау органдарының 
тіркеу қызметін реттеуші нормативтік актілері осы аталған 
бөлім баптарының ережелеріне негізделуі керек. Бұл өзекті 
мәселені оқу Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексінің нормаларына талдау жүргізбейінше мүмкін емес, 
өйткені, криминалистикалық тіркеудің құқықтық негіздері – 
Қылмыстық-процестік кодексі болып табылады. Бір жағынан 
қылмыстық істерді қозғауға және тергеуге арналған барлық 
баптар қызметтің бұл түрінің құқықтық реттеушісі ретінде 
енгізілсе, басқа жағынан бірде-бір бап криминалистикалық 
тіркеуді жүзеге асырумен байланысты ішкі істер органдарына 
нақты өкілет беретіндігін көрсетпейтіндігін естен шығармау 
қажет. 

Криминалистикалық тіркеу қылмыстық оқиғаға қатысқан 
азаматтар жайлы ақпараттар жинаумен және оны әртүрлі құқық 

ІШКІ ІСТЕР 
ОРГАНДАРЫНЫҢ 

ТІРКЕУ МЕН 
ЕСЕП ҚЫЗМЕТІН 

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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қорғау органдары бөлімшелерінің қызмет кер - 
леріне ұсынумен байланысты. Қазақстан Рес-
публикасының Қылмыстық кодексінде осы көр-
сетілген баптар тіркеу қызметін жүзеге асыра оты - 
рып, азаматтарға қатысты жинақталған ақпарат-
тар мен азаматтардың танысуына мүм кіндік 
беру, шектеу орнату жолдарымен азамат тардың 
құқықтарын қамтамасыз етуге ықпал тигізеді.

21 желтоқсан 1995 жылғы қабылданған 
Қазақстан Республикасы «Ішкі істер органдары 
туралы» Заңы тіркеу қызметін жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін нормативтік құжат болып та-
былады [3]. 

15 қыркүйек 1994 жылы қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру 
қызметі» туралы Заңның 8-бабының 2 тармағы 
бойынша осы қызметтің түрін жүзеге асыру-
шы органдарға, олардың алдына қойылған 
міндеттерді шешу мақсатында жедел есептер 
мен ақпараттық жүйелерін құруға, оны пайдала-
ну кұқығы қарастырылған[4].

П.Т. Скорченко атап көрсеткендей, қазіргі 
таңда барлық криминалистикалық тіркеулер 
Ішкі істер органдарымен жүргізіледі [5]. Біздің 
елімізде де криминалистикалық тіркеудің ба-
сым көпшілігі Ішкі істер органдарымен жүзеге 
асырылатындықтан криминалистикалық тіркеу-
ді құру және қолдану тәртібі Қазақстан Ре-
спубликасы Ішкі істер министрлігі бекіткен 
бұйрықтарымен реттелініп отырады. Алайда, 
есептер ведомства аралық сипатты иемденеді 
және қылмыстарды тергеу барысында тек қана 
Ішкі Істер органдарының қызметкерлері ғана 
емес, сонымен қатар басқа да құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері пайдалана алады.

Криминалистикалық есептер жедел-
анықтамалық есептен арнайы зерттеу арқылы 
немесе сараптама жолымен анықталған, тіркеуге 
жататын объектілердің ақпараттық белгілерімен 
ерекшеленеді. Анықтамалық көмекші есепке 
қылмыс оқиғасына себептік-тергеулік байланыс-
тары жоқ объектілер жатқызылады. Тіркеудің 
бұл түрінің тіркеулік белгілері көру немесе ар-
найы зерттеулердің көмегі арқылы анықталады.

Анықтамалық картотекалар мен топтама-
ларда бұлардан басқа шет елдерде шығарылған 
пломбалардың, жануар қылшықтарының, жанар-
жағар майлардың, суық қарудың, жарылғыш 
заттардың, құжаттар жасауға пайдаланылатын 
материалдардың; мөрлер мен мөртабандардың 
бедерінің және т.б. ақпараттардың болуы мүмкін.

Аталған құжаттар Ішкі істер органдарының 
тіркеу қызметі туралы бұйрықтармен толығымен 
реттелінген. Олар жедел-криминалистикалық 

Департаменттер және криминалды ақпарат 
орталықтармен жүзеге асырылып отыратын 
белгілі есеп түрлерін жинақтау мен жұмыс жасау 
тәртібін, есеп құжаттарының нысандарын, соны-
мен қатар басқа да тіркеу қызметінің маңызды 
жағын қамтиды.

Криминалистикалық есеп саласындағы Ішкі 
істер органдарының қызметін реттеп, жүзеге 
асыратын нормативтік актілерге шолу жасау 
соңғылардың қолданылуы негізінен тіркелетін 
объектілер мен олар туралы мәліметтерді жи-
нау, толықтыру және сақтау тәртібі негізінен заң 
асты нормативтік актілер арқылы белгіленеді 
деген қорытынды жасауға болады.

Өкінішке орай, қазіргі кезде қолданыстағы 
Заң актілері, атап айтсақ Қазақстан Респуб-
ликасының 22 желтоқсан 2003 жылғы «Мемле-
кеттік құқықтық статистика және арнайы есеп-
ке алу туралы» Заңы Ішкі істер органдарымен 
және басқа да құқық қорғау органдарымен 
жүргізілетін есептерді толықтай қамтымайды. 
Осы Заңның 12-бабында арнайы есептердің 
тізімі ұсынылған:

1) қылмыстық жауаптылыққа тартылатын, 
қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдар;

2) ұстап алынғандар, күзетпен ұсталатын 
және сотталған адамдардың дактилоскопиялық 
есебі;

3) анықтаудан, тергеуден, соттан және жа-
засын өтеуден жасырынып жүрген адамдар;

4) хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдар;
5) жеке басы анықталмаған мәйіттер;
6) әкімшілік жауаптылыққа тартылған 

адамдар;
7) сотпен әрекет қабілеттілігі шектеулі деп 

танылған адамдар;
8) белгілі бір қызметпен шұғылдану 

құқығынан айырылған адамдар;
9) сыбайлас-жемқорлық құқық бұзушылық 

жасаған адамдар;
10) шаруашылық субъектілерінің қызметінің 

барлық тексерулері [6].
Менің пікірімше, заң шығарушымен ве-

домствалық және арнайы есептердің айыр-
машылық анықтамасы нақтыланбаған. Қыл  - 
мыс жасап, қылмыстық жауаптылыққа тар-
тыл   ған тұлғалардың дактилоскопиялық есебі, 
ұсталғандардың, қамауға алынған және соттал-
ған тұлғалардың есебі мен анықтаудан, терге-
уден, соттан бой тасалап кеткен тұлғалардың 
есебі арнайы есептердің түріне жатқызылған. 
Ал, басқа да қылмыстарды ашу мен тергеуді 
ақпараттық қамтамасыз етуге арналған кри-
ми налистикалық есеп түрлері арнайы есеп 
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объектілеріне жатқызылмаған. Бірақ крими-
на листикалық есептердің қолданылуы, жи-
нақталуы және жүргізу қағидалары арнайы 
есептердің тізіміне енгізілген дактилоскопиялық 
есептерден ешқандай айырмашылықтары жоқ. 
Дактилоскопиялық есептің криминалистикалық 
есептер қатарына жатқызылатынын барлығымыз 
да білеміз. Ішкі істер және басқа да құқық қорғау 
органдарында жүргізілетін криминалистикалық 
есептердің көп бөлігі осы аталған заңның аясы-
нан тыс қалады.

Қазақстан Республикасының Бас Прокура-
турасында құқықтық статистика және арнайы 
есептер бойынша Комитетте негізгі мынадай 
есептер жүргізіледі:

1) фамилия бойынша есеп – қылмыс жасап, 
қылмыстық жауаптылыққа тартылған, сотпен 
әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылған, белгілі 
лауазымды иемдену құқығынан айырылған және 
белгілі мекен-жайы немесе олардың анкеталық 
мәліметтері бойынша, яғни туылған жылы, ор-
нын көрсету арқылы фамилиясы, аты-жөнін, 
жеке басын куәландыратын құжаты жоқ ұсталған 
тұлғаларды тіркеу жолымен жүзеге асырылады;

2) дактилоскопиялық есеп – ұсталған, қа - 
мау ға алынған, бас бостандығынан айыруға 
сотталған тұлғалардың қол-саусақ өрнектерінің 
папиллярлық өрнектерінің құрылым ерекшелік-
тері бойынша тіркеу, сақтау, дәрежелеу және 
тұлғаның жеке басын анықтау мен бекіту үшін 
дактилоскопиялық ақпараттарды беру жолымен 
жүзеге асырылатын есеп;

3) іздестіру есебі – анықтаудан, тергеуден, 
соттан, жаза өтеу орнындарынан жасырынған 
тұлғалар және хабар-ошарсыз кеткен, сондай-ақ 
жеке басы анықталмаған мәйіттердің есебі.

Фамилия бойынша есептер, дактилоскопия-
лық, іздеулік есептер картотекалар мен ком-
пьютерлік банктер мәліметтерін жүргізу ар- 
 қы лы жүзеге асырылады. Қазақстан Республи- 
ка сының Бас Прокуратурасы құқықтық статис- 
тика және арнайы есептер бойынша Комитет- 
те ортақтандырылған фамилия бойынша, дак- 
тилоскопиялық, іздестіру есептері жүргізіледі. 
Есеп субъектілері болып, белгіленген заңды 
тәртіпте тергеу және анықтау, жедел-іздестіру 
қызметін, жазаны орындау, көші-қон қызметін 
жүзеге асырушы барлық мемлекеттік органдар 
және Қазақстан Республикасы соттары табыла-
ды [7].

Фамилия бойынша Комитетте есепке мына 
тұлғалар тіркеледі:

– Қазақстан Республикасы аумағында сот-
тал ғандар;

– ТМД мемлекеттерінің бірінде бас 
бостандығынан айырылуға сотталып, жазасын 
Қазақстан Республикасы аумағында өтеп жатқан 
Қазақстан Республикасының азаматтары;

– қылмыстық ізге түсуші органдар-
дан, соттан бой тасалағандар немесе жаза-
сын өтеуден жалтарып, оларға қатысты іздеу 
жарияланғандар;

– белгілі мекен-жайы немесе жеке басын 
куәландыратын құжаты жоқ ұсталғандар;

– қоғамдық-қауіпті әрекеттер жасап, 
оларға қатысты медициналық сипаттағы 
мәжбүрлеу шаралары қолданылған есі дұрыс 
емес тұлғалар.

Криминалистикалық тіркеу саласында 
құқықтық қатынастардың субъектілері – бір 
жағынан тіркеу органдары болса, екінші жағынан 
жеке тұлғалар болып есептеледі. Сонымен 
қатар субъект ретінде тіркеу органының және 
кез келген басқа құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері жатқызылуы мүмкін.

Криминалистикалық тіркеу саласындағы 
құқықтық қатынастардың туындауы және 
тоқтатылу жағдайлары:

– қылмыстық әрекеттер жасауға дайындық 
және қылмыс жасау, оны жасырумен байланыс-
ты қылмыскердің пиғылы;

– есеп мәліметтерін сақтаумен байла-
нысты оқиғалардың қылмыстық жазаланатын 
әрекеттерге қатысты мерзімінің ескіруі болып 
табылады.

Криминалистикалық тіркеу саласында пайда 
болатын құқықтық қатынастарды бөлу, олардың 
қандай да бір құқық саласына жатқызылатындығы 
туралы сұрақты туындатады. Бұл сұраққа жауап 
беру үшін криминалистикалық тіркеу саласын-
да туындайтын құқықтық қатынастарға жататын 
қосымша белгілерді бөлу қажет.

Ішкі істер органдарында тіркеу қызметін 
жүзеге асыру процесінде туындайтын қаты-
настар, ол «билік – бағыныштылық» түріндегі 
қатынастар болып табылады. Біріншіден, «билік 
– бағыныштылық» бүтіндей алғанда құқық 
қорғау органдарының қызметіне жатқызылатын 
орындаушылық билік сипатын иеленеді. 
Екіншіден, «билік – бағыныштылық» үшін тір-
кеу органының – басқару субъектісі және объек-
тісі – азамат болып табылады. Үшіншіден, тіркеу 
органының еріктілігі азаматтардың еріктілігі - 
мен тең емес, себебі біріншісі заңды билік сипат 
алады.

Қылмыстарды ашу мен тергеу процесін 
ақпараттық талдаумен қамтамасыз ету мақса-
тында қолданылатын «криминалистикалық 
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Ішкі істер органдарының тіркеу мен есеп қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері

есептер» атауын есептер ұқсастығын белгілейтін 
түрлі түсінік ретінде қолданатындығын белгілеу 
қажет деп есептейміз.

Тіркеу негізінде нақты объектілерге жеке-
лендіруші немесе оны дара ретінде білдіретін 
белгілері тән. Сол секілді криминалистикалық 
есептің әрбір түрінің өзіне ғана тән ескерілетін 
белгілері бар. Криминалистикалық есептерде 
арнайы және жалпы тәсілдер арқылы ақпаратты 
бекіту қолданылады. Объектілерді тіркеу үшін 
мынадай есептің тәсілдері жүргізіледі:

а) сипаттаушы – есеп объектілері мен 
мәліметтерін жазбаша бекіту;

б) сызбалық немесе графикалық-кримина-
листикалық фотография ережелерінің негізінде 
бейне және аудиотехниканы қолдана отырып 
объектілердің белгілерін бекіту;

в) дактилоскопиялық – тірі тұлғалар мен 
мәйіт терді қол саусақтарының іздері бойын ша 
тіркеу;

г) коллекциялық – объектілердің түпнұс-
қасын жинау және сақтау;

д) аралас – екі және одан да көп тәсілдермен 
объектілерді тіркеу.

Қазіргі кезде тіркеу мәліметтерін кримина-
лис тикалық есептерді жүргізу түріне байла-
нысты қолмен және механикалық немесе 
автоматтандырылған тәсілмен беру және өңдеу 
арқылы жүзеге асырылады деп санауымызға 
болады. Алайда, механикаланған тәсілде пер-
фо рациялық карталар қолданылатындығын 
айта кету керек. Соңғы жылдары электрон-
ды есеп теуіш машиналарын қолдану арқылы 
ақпараттарды автоматты түрде өңдеу жүзеге 
асырылуда. Қазіргі кезде жекелеген есеп 
түрін қолмен жүргізу тәсілі сақталғанымен, 
мәліметтердің көптеген бөлігі машиналық құжат-
тарға көшірілді. Осы себепті тіркеу мәліметтерін 
өңдеу мен берудің екі тәсілін, яғни қолмен және 
автоматтандырылған тәсілдерін қарастырамыз.

Іздеулік есептер криминалистикалық есеп-
терде және жедел-тактикалық бағыттағы ақпарат-
тық жүйелер құрамдалатын тұлғалар және 
объектілер жайлы іздестіру әрекетін жүргізеді. 
Іздестіру міндеттері криминалистикалық объек-
ті лер үлгілерін танумен, яғни, диагностикамен 
тығыз байланысты шешіледі.

Жоғарыда қарастырылған есептің барлық 
түрлерінің бір-бірінен негізгі айырмашылығы 
олармен ұсынылатын ақпарат сипатымен ерек-
шеленеді. Қылмыстық іс бойынша құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері қалыптасқан тер-
геу лік ахуалдарға байланысты қажетті есеп 
түрлерін пайдаланады.

Мен П.Т. Скорченконың пікірімен келісемін, 
себебі ол біздің ұсыныстарымда айтылған бола-
тын. Бірақ та, оны өзгертіп айтуға тура келеді, 
біздің пікірімізше есептердің үшінші тобына 
біріншіден, қылмыскерлерден алынған заттар-
ды жатқызу керек, екіншіден біз танылмаған 
мәйіттер, хабар-ошарсыз кеткендердің есептерін 
криминалистикалық есепке жатқыза алмай-
мыз, дегенменде оларды қылмыстарды ашу мен 
тергеу барысында қолдану мүмкіндігін жоққа 
шығаруға да болмайды.

Криминалистикалық есеп объектілері жай-
лы мәселені қарастыруда, біріншіден объектінің 
түсінігіне назар аударуымыз қажет.

Жоғарыда қарастырылғандай, криминалис-
тикалық есептер деп – оларды құру мақсаттары 
қылмыстардың алдын алу, ашу және тергеу 
процесін ақпараттық талдаумен қамтамасыз 
етумен қорытындылануын түсінуі керек. Яғни, 
есеп объектісін бөлудің белгісі болып оның 
қылмыс оқиғасымен байланысы табылады. Есеп 
объектілері болып қылмыстық оқиғаға қатысы 
барлардың барлығы жатқызылады, мысалы, 
қылмыскерлер, олардың саусақ іздері, оқиға ор-
нынан алынған саусақ іздері, ұрланған мүліктер 
және т.б.

Менің пікірімше, объектілерді тасушылар 
мен ақпараттардың қайнар көздері деп бөлу, 
криминалистикалық идентификация теория-
сында толығымен қолданымды және бұлай бөлу 
толығымен орынды деп есептеймін.

Криминалистикалық ақпаратты алудың 
қай нар көздері және құралдары сан алуан бо-
луы мүмкін, сондықтан да олардың көптеген 
түрлері қолданылады. Барлығынан бұрын 
дәлел демелік және бағдарлаушы ақпаратты 
бөліп қарастырған дұрыс. Егерде маңызды 
заңды шешім қабылдау негізінде дәлелдемелік 
ақпа рат жатса, онда бағдарлаушы ақпарат ол 
мақсат та қолданылмайды. Бағдарлаушы ақпарат 
өзінде қылмыстық-процессуалдық қызметтен 
тыс алынған деректер туралы мәліметтерді 
ұсына ды және алдын ала тексеруді қажет ететін 
мәліметтер рөлін атқарады. Ол дәлелдемелік 
ақпарат мәртебесін тек қана тексеруден кейін, 
процессуалды негізде объективті бекітілген соң 
ғана иемденеді. Бұл ереже қылмыстық іс бой-
ынша дәлелдеу процесінде тіркеу мәліметтерін 
қолдану туралы сұрақтың аясында кеңейтілген 
ғылыми әдебиеттер пікір таласында көрініс 
тапты. Бұл жағдайда ақпараттар дәлелдемелік 
мазмұнды иемденгенде мәліметтер қандай ны-
санды иемдену керек? – деген ерекше өзекті 
сұрақ шешімі табылады.
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Криминалистикалық есеп объектілеріне 
тұлғалар, заттар мен оқиғалар жайлы 
мәліметтер жатқызылады. Бұл объектілер жал-
пы сипат ал ғандықтан криминалистикалық 
есептің объектілерінің шеңберін анықтаудың 
жалғыз белгісі ретінде есеп объектісінің 
қылмыс оқиға сымен байланысы санала-
ды. Жоғарыда зерттеліп, қарастырылғандар 

негізінде қазіргі таңда криминалистикалық 
тіркеу саласын дағы мәселелер тіркеу мас-
сивін шынайы ақпараттармен дер кезінде 
толықтырумен байланысты екендігі тура-
лы тұжырым жасауға болады. Сондықтан да 
қылмыстылықпен күресті криминалистикалық 
есептерді жүзеге асыру тәжірибесімен алмасу 
тиімді болар еді.

Әдебиеттер 

1 Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. Лит., 1986. – 543 с.
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: «Жеті Жарғы», 30.08.1995 ж.
3 Қазақстан Республикасының «Ішкі істер органдары туралы» Заңы 21.12.1995. – Алматы, 2001. – 28 б.
4 Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру қызметі туралы» Заңы. 15 қыркүйек 1994 жылғы. – Алматы: «Аян 

Әдет», 2001. – 28 б.
5 Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учебное 

пособие для вузов. – М.: «Былина», 1999. – 272 с.
6 Қазақстан Республикасының 22 желтоқсан 2003 жылғы «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке 

алу туралы» Заңы.
7 Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 29 сәуір 2004 жылғы №23 «Арнайы есептердің жекелеген түрлерін 

жүргізу және қолдану Ережелерін бекіту туралы» бұйрық. – Астана, 2004. – 17 б.

References

1 Criminalistics: Artem/ Sub edit. Belkin R.S. – M.: Yurid. Lit. 1986.-543 S. 
2 Constitutionem Reipublicae Kazakhstan. – Almaty «Zhety Zhargy» datas 30.08.1995 G.
3 Reipublicae Kazakhstan «in corpora Interna» Le� 21.12.1995. – Almaty.: 2001. – 28 S. 
4 Reipublicae Kazakhstan «in operativa-quaero operationes» Le�. – Almaty die 15 septembris 1994, «Ayan De», 2001. – 

28  S.
5 Skorchenko, P. T. Forensics. Dum technicae et iudiciale scelus quaestionem: artem enim universitatibus. – Moscow: Bylina, 

1999. – 272.
6 22 December 2003 Reipublicae Kazakhstan «in Statum iuris statistics, specialis monumentis» Le�
7 Ordo Accusatore Generalis Reipublicae Kazakhstan datas April 29, 2004 №23 «in approbatione tuendae Praecepta et usum 

quaedam genera Speciali ratione ordinis». – Astana, 2004. – 17 S.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Салихова А.А.

Сравнительный анализ  
уголовного законодательства 

зарубежных стран  
об уголовной ответственности 

за угрозу в Республике  
Казахстан

Понятие уголовной ответственности за угрозу является одним из 
основных и дискуссионных понятий права. Существует точка зрения, 
в которой уголовная ответственность за угрозу рассматривается 
в качестве способа уголовно-правового воздействия через 
инструментальные средства. Делая анализ законодательств зару-
бежных стран, можно понять об угрозе больше, чем полагалось. 
Сравнительный анализ показал, что в некоторых странах угроза – это 
просто деяния, а в других значительная угроза и дифференциация 
уголовной ответственности за нее и относится к категориям 
преступления.

Ключевые слова: угроза, уголовный проступок, уголовная ответ-
ственность, сравнительный анализ, уголовный кодекс, наказания.

Salikhova A.A.

Comparative analysis of the 
criminal legislation of foreign 

countries about criminal liability 
for threat the Republic of 

Kazakhstan

In this article, the concept of criminal responsibility for the threat is 
one of the fundamental concepts and discussion of law. There is a view 
in which the criminal responsibility for the threat is seen as a means of 
criminal law, through the tools. Doing an analysis of foreign countries, we 
can understand the threat of greater than supposed. A comparative analy-
sis shows that in some countries, the threat – it’s just an act, while others 
pay special significance threats to validity and differentiation of criminal 
responsibility for it and assigns it to the category of crimes.

Key words: threat, criminal offense, criminal liability, comparative 
analysis, the сriminal сode, punishment.
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Қазақстан Республикасындағы 
қорқыту үшін қылмыстық 

жауаптылықты шетелдердің 
қылмыстық заңнамасымен 

салыстырмалы талдау

Осы мақаладағы қорқыту үшін қылмыстық жауаптылықтың 
түсінігі құқық түсінігіндегі ең негізгі пікірталас тудыратын 
ұғымдардың бірі ретінде айтылған. Қорқыту үшін қылмыстық 
жауаптылық әртүрлі әдіс-тәсілдермен қылмыстық құқықтық әрекет 
етудің құралы ретінде қарастырылған. Шет елдердің занамасын 
талдай келе, қорқыту туралы көп нәрсені ұғынуға болады. 
Салыстырмалы талдау жүргізудің нәтижесінде кейбір елдерде 
қорқыту тек жәй әрекет болса, ал басқаларында қорқытуға ерекше 
мән беріп, оған деген қылмыстық жауаптылықты күшейтіп, қылмыс 
дәрежесіне дейін жеткізіп қарастырып отыр.

Түйін сөздер: қорқыту, қылмыстық теріс қылық, қылмыстық 
жауаптылық, салыстырмалы талдау, қылмыстық кодекс, жаза.
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Угроза как уголовный проступок является одним из наи-
более распространённых видов правонарушения в настоящее 
время. 

В Уголовном кодексе 1997 года институт уголовной ответ-
ственности за угрозу рассматривали как преступление, а в дей-
ствующем кодексе угроза относится к уголовным проступкам. 
Эти аспекты являются новшеством и нашли отражение в Новом 
уголовном кодексе. 

Уголовно-наказуемая угроза – это уголовный проступок, 
в подавляющем большинстве случаев совершаемый на почве 
длительных неприязненных отношений, вражды между супру-
гами, сожителями, родственниками, соседями и т.д., то есть на 
основе тех же конфликтов, которые приводят к убийствам, при-
чинению вреда здоровью, телесных повреждений, поджогам, 
истязаниям и побоям. Угроза выражается различными способа-
ми. Она может проявляться в устной, письменной форме, так-
же через третьих лиц, через родственников и с использованием 
разного вида приборов и орудий. Сейчас развита электронная и 
интернет-система. И угроза может даже проявляться с исполь-
зованием телефонов и через электронную почту.

В некоторых странах до сих пор ответственность за угрозу 
применяется как вид преступления и предусматривает за собой 
меры наказания, лишения свободы. В новом законодательстве 
нашей страны угрозу рассматривают как уголовный проступок, 
а не преступление и применяют меры наказания в виде ареста, 
исправительных работ и общественных работ и т.д. До 2017 
года граждан Республики Казахстан не смогут арестовывать за 
угрозы, побои, оставление в опасности. Эти категории правона-
рушений переведены из преступления в разряд уголовных про-
ступков. Как правило, за проступки предусмотрено наказание 
в виде штрафа, исправительных работ, общественных работ и 
ареста. При этом арест как мера наказания вводится в действие 
только с 1 января 2017 года. Таким образом, пока суды не смо-
гут применять арест к уголовным правонарушителям. К дан-
ному виду угрозы, уголовного проступка предусматривается 
такой вид наказания. Это прописано в статье 115 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

ОБ УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА УГРОЗУ  
В РЕСПУБЛИКЕ  

КАЗАХСТАН
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Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран об уголовной  ответственности...

Этот процесс изучается многими научными 
зарубежными и отечественными авторами и от-
ражается проблемами применения уголовно-
правовой нормы, предусмотренной в действую-
щем Уголовном кодексе Республики Казахстан. 

Вопрос о понятии уголовной ответственно-
сти в науке уголовного права является дискус-
сионным. 

Дифференциация и индивидуализация уго-
ловной ответственности и наказания за данный 
уголовный проступок проявляются в разных 
странах по-разному и их в законодательном ре-
шении при совершении угрозы в виде исправи-
тельных, общественных работ, ареста, ограниче-
ния или лишения свободы. Каждое государство 
изучает ряд уголовных норм для усовершенство-
вания законодательства и делает сравнительной 
анализ.

Также сравнительный анализ зарубежных 
стран уголовной ответственности вызывает 
особый интерес у исследователей. В настоящее 
время уголовную ответственность за угрозу при-
знают многие государства системы общего пра-
ва. Предусмотрена уголовная ответственность за 
уголовный проступок в Российской Федерации, 
Австралии, Грузии, Швейцарии, Швеции, Поль-
ше, Латвии, Бельгии, Болгарии, Аргентине, Япо-
нии и т.д.

Государствами велись исследования инсти-
тута уголовной ответственности. Так, к приме-
ру, в Уголовном кодексе Польши дается понятие 
термина «угрозы», в §12 ст. 115, как: «противо-
законной угрозой является как угроза, о которой 
говорится в ст. 190, так и угроза возбудить уго-
ловное преследование или разгласить сведения, 
оскорбляющие честь угрожаемого или самых 
близких ему лиц; не составляет противозакон-
ной угрозы предупреждение об уголовном пре-
следовании, если оно только имеет целью охра-
ну права, нарушенного правонарушением» [1]. 

Так, в Австралии, как и в нашей стране, 
ст.  138.2 называется «угроза», которая включает 
в себя такие понятия: 

1. Угроза (выраженная вовне или подраз-
умеваемая) осуществить поведение, которое яв-
ляется вредоносным или неприятным для друго-
го лица. 

2. Угроза совершением вредоносного или 
неприятного поведения, которое подразумевает-
ся на основе статуса, должностного титула или 
положения автора [2].

Также угроза признается общественно 
опасным  деяниям, если она способна заставить 
человека совершать действия принужденно. Или 

же заставить человека действовать против своей 
воли.

В ряде стран система института уголовной 
ответственности за угрозу закрепляет следую-
щие нормы. Например, в ст. 33 Уголовного ко-
декса Швейцарии закреплена норма: «что мо-
ментом возникновения права на необходимую 
оборону является непосредственная угроза с на-
падением». Схожая позиция таковой нормы есть 
в Латвийской Республике. Это норма рассматри-
вается ч. 1 ст. 29 Уголовного кодекса.

В определенной степени начало в вопро-
се установления уголовной ответственности во 
многих зарубежных стран предусматривает-
ся ответственность за угрозы-деяния. В нашей 
стране угроза рассматривается также. И в этом 
мы схожи с Уголовным кодексом Швейцарии. 
Здесь тоже угроза рассматривается как уголов-
ный проступок, а не как в Уголовном кодексе 
Российской Федерации преступление. 

В Уголовном кодексе Швейцарии ст. 180 
«Угроза», расположенная в главе 4 «Преступле-
ния и проступки против свободы», предусматри-
вает ответственность за такое деяние как «угро-
за другому лицу, вызывающая состояние страха 
или боязни» [3]. Но в этой стране упущена такая 
норма, здесь не уточняется орудие правонару-
шения. Делается упор на последствия состояния 
боязни потерпевшего, и как меры наказания за 
проступки применяются тоже штрафы и испра-
вительные работы. 

К примеру, в Швеции, делая сравнительный 
анализ, ответственность за незаконную угрозу 
предусматривает следующее: «лицо, которое 
поднимает оружие на другого человека или 
иным образом угрожает совершить преступное 
действие таким образом, чтобы возбудить у 
потерпевшего обоснованный страх за безопас-
ность его самого или других лиц или имуще-
ства...» [4]. 

В этой стране угрозу рассматривают не как 
уголовный проступок, а как преступление и 
наказывают по всей строгости наказания. На-
пример: строгость шведских уголовных норм и 
запретов проявляется, особенно если это затра-
гивает интересы несовершеннолетних.

В рамках проводимого анализа еще хочется 
выделить кодекс Бельгии. По ст. 327 Уголовно-
го кодекса Бельгии предусмотрена уголовная от-
ветственность за угрозу тех лиц, «кто устно или 
письменно, анонимно или с подписью, в приказ-
ном порядке или под условием, угрожает посяга-
тельством против лиц или имущества, караемым 
уголовным наказанием» [5]. Действительно ме-
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рой наказания за такой проступок является ли-
шение свободы за угрозу на срок от восьми дней 
до трех месяцев. В этой стране объектом угрозы 
признается в основном общественный порядок. 
В Бельгии тоже, как в Казахстане, угроза отно-
сится к менее тяжким правонарушениям, т.е. к 
категории проступков. Но есть одно отличие, 
если угроза выражена в письменной форме и 
угрожает тяжким для здоровья последствием и 
реальность страха будет доказана судом, то при 
этом она наказывается лишением свободы до 
двух лет.

В некоторых странах понятие угрозы рас-
сматривается только как норма психического 
принуждения. Подтверждением тому является 
Кодекс Аргентины. В ст. 34 УК Аргентины эта 
норма трактуется: «не подлежит уголовной от-
ветственности тот, кто был вынужден действо-
вать в результате применения к нему угрозы на-
несения тяжкого и неизбежного вреда». Также 
детально расписывается:

1) угроза будет осуществлена, если правона-
рушение не будет совершено;

2) не существует разумного способа препят-
ствовать осуществлению данной угрозы;

3) данное деяние является разумным отве-
том на данную угрозу.

Анализ норм УК Аргентины позволяет от-
нести угрозы к уголовным правонарушениям не 
против личности, как в нашей стране, а к пре-
ступлениям против свободы. В ст. 149/2 УК Ар-
гентины рассматривается уголовная ответствен-
ность: «за угрозы, выраженные с целью вызвать 
тревогу или страх у одного или нескольких 
лиц» [6]. В этой стране понятие ответственно-
сти угрозы имеет квалифицированный состав. 
Во-первых, угроза должна совершаться аноним-
но или с использованием орудия преступления. 
Во-вторых, использование угрозы с целью заста-
вить потерпевшего совершать действия против 
своей воли.

Закон Японии нацелен на определение угро-
зы как деяния и в ст. 223 устанавливает: «от-
ветственность лиц, заставлявших других людей 
делать то, что они не обязаны делать, или пре-
пятствовавших осуществлению их прав, угро-
жая тем, что может быть причинён вред их жиз-
ни, здоровью, свободе, чести или имуществу или 
применяя насилие» [7].

Таким образом, сравнительно-правовые на-
блюдения позволяют прийти к выводу о том, что 
на данном этапе ответственность за угрозу в от-
ношении публичных должностных лиц в связи с 
исполнением должностных полномочий.

По имеющимся сведениям, в Республики 
Болгарией закреплены следующие нормы, свя-
занные с угрозой:

1. Угроза проявляется в главе преступления 
против личности, здесь мы говорим об угрозе в 
отношении должностного лица, также угрозы 
убийством.

2. Угроза в главе преступления против по-
рядка и общественного спокойствия, здесь дан-
ная угроза рассматривается как деяние и как по-
следствия в составах правонарушения. 

Следует напомнить, что в уголовном зако-
нодательстве ряда зарубежных государств (на-
пример, УК Польши, Болгарии и др.) уголовно-
правовой запрет на угрозу предусмотрен иным 
образом. Ответственность за данное правонару-
шение охватывается более широкими нормами, 
регламентирующими как преступления. 

В некоторых странах содержание термина 
«угроза» раскрывается в нормах уголовного ко-
декса в полной мере. А в нашем законодатель-
стве нет определения угрозы, только нормы, ка-
сающиеся уголовной ответственности за данный 
уголовный проступок.  

А в Уголовном кодексе Российской Федера-
ций есть норма, касающаяся угрозы, это статья 
119 «Угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью» [8]. В Уголовном кодек-
се Российской Федераций тоже нет содержание 
термина угрозы, только дается понятие меры на-
казания. Уголовная ответственность у них пред-
усматривается строже, чем у нас. Это статья 
относится к категориям преступления, а не уго-
ловного проступка. В нашем законодательстве 
максимальная мера наказания – это арест на 90 
суток, а Уголовном кодексе Российской Феде-
раций предусматривается лишение свободы на 
срок до двух лет.

Существует точка зрения, в которой уголов-
ная ответственность за угрозу рассматривается 
в качестве способа уголовно-правового воздей-
ствия через инструментальные средства. Делая 
анализ зарубежных стран, можно понять об 
угрозе больше, чем полагалось. Сравнительный 
анализ показал, что в некоторых странах угроза 
– это просто деяния, а в других – значимая угроза 
и дифференциация уголовной ответственности 
за нее и относится к категории преступления.

Подобный опыт зарубежного уголовного за-
конодательства необходимо определённым об-
разом заимствовать и российскому Уголовному 
кодексу. Действительно, преступления, которые 
по Уголовному кодексу Республики Казахстан 
наказуемы, – убийство и причинение тяжкого 
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вреда здоровью, представляют собой одни из са-
мых опасных правонарушений против личности.

Таким образом, все учения в уголовно-пра-
вовой сфере об угрозе по своей сути производны 
и нуждаются в реальном пересмотре учения о 
составе данного проступка. 

Исходя из изложенного, необходимо при-
знать, что несмотря существующую разработан-
ность института уголовной ответственности за 
угрозу, вопросы ее правильного понимания и 
разрешения до сих пор остаются открытыми на 
теоретическом и практическом уровнях. В этой 
связи данный институт реально требует своего 
надлежащего рассмотрения.

В современных условиях развития государ-
ства и общества, экономических отношений, 
технологического прогресса институт уголовной 
ответственности за угрозу является гарантией 

защиты государства и общества от противоправ-
ной деятельности, является объективной необ-
ходимостью в связи с внешними факторами. 

Хотелось бы остановиться на истории разви-
тия угрозы. В данное время в мире все развива-
ется, новые технологии и т.д. и постоянно совер-
шенствуется, это влияет на методы совершения 
проступка угрозы в целом.

На тему угрозы многие зарубежные ученые 
писали в своих работах, а казахстанские авторы 
до сих пор не раскрыли тему угрозы в целом. В 
некоторых странах за угрозу применяют более 
жесткие меры наказания, а другие считают эти 
проступки менее значимыми. Европейские стра-
ны применяют более гуманные меры наказания 
за угрозу, а страны СНГ угрозу рассматривают 
как преступление и применяют «тюремное на-
казание».
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Междунaрoднo-прaвoвые 
ocнoвы противодействия 

кoррупции

В статье авторы рассматривают основные научные и орга-
низационные проблемы, связанные с кoррупциией, которая тoрмoзит 
прoцеcc coциaльнo-экoнoмичеcкoгo рaзвития, развития рынoчнoй 
экoнoмики, привлечения иивеcтиций и негaтивнo вoздейcтвует 
нa пoлитичеcкие и oбщеcтвенные инcтитуты демoкрaтичеcкoгo 
гocудaрcтвa, предcтaвляет coбoй cерьезную угрoзу будущему cтрaны.

В статье анализируются некоторые конвенции по борьбе 
с коррупцией. Были сделаны соответствующие заключения, 
основанные на мнениях ученых и экспертов в этой области. Авторами 
на основе анализа большого теоретического и практического 
материала даются выводы и рекомендации по совершенствованию 
мер противодействия коррупции.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная стратегия, 
Конвенция ООН, государства-участники.

Dosymbekova М.S.,  
Toktybekov Т.А.

International-legal aspects of 
combating corruption 

Authors consider the main scientific and organizational problems re-
lated to corruption that prevent process of social-economy development, 
development of market economy, attracting investment and affect nega-
tive to political and public institute of democratic country, represents seri-
ous danger to the future of country. 

 Some of the conventions against corruption are analyzed in the arti-
cle. Appropriate conclusions were made based on the opinions of scholars 
and experts in this field. 

The authors, analysing the large theoretical and practical material 
made conclusions and recommendations for improvement of anti-corrup-
tion measures.

Key words: anticorruption, anticorruption strategy, the UN Conven-
tion, States Parties. 

Досымбекова М.С.,  
Токтыбеков Т.А.

Сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің халықаралық-

құқықтық негіздері

Мақала авторлары әлеуметтік-экономикалық даму, нарықтық 
экономиканың даму үрдісін, инвестицияны тарту үрдісін тежей-
тін және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына жағымсыз әсер ететін, мемлекеттің болашағына 
едәуір қауіп төндіретін негізгі ғылыми және ұйымдастырушылық 
мәселелерді қарастырады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша кейбір конвенцияларға 
мақалада сараптама жүргізілген. Осы саладағы сарапшылар мен 
ғалымдардың пікірлеріне негізделген тиісті қорытындылар жасалған. 

Авторлар көптеген теориялық және тәжірибелік материалдарға 
талдау жасай отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
шараларын жетілдіруге байланысты қорытындылар мен ұсыныстар 
жасаған. 

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегия, БҰҰ Конвенциясы, мүше-мемлекеттер.
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Кoнвенция OOН прoтив кoррупции былa принятa нa 
кoн ференции OOН 11 декaбря 2003 гoдa в гoрoде Мериде 
(Мекcикa)  [1].

Принятию дaннoгo вaжнoгo междунaрoднo-прaвoвoгo aктa 
предшеcтвoвaл ряд региoнaльны� межгocудaрcтвенны� мнo-
гocтo рoнни� прaвoвы� aктoв пo предупреждению кoррупции и 
бoрьбе c ней. В чacтнocти, это:

– Межaмерикaнcкaя кoнвенция o бoрьбе c кoррупцией, 
принятaя Oргaнизaцией aмерикaнcки� гocудaрcтв 29 мaртa 
1996 гoдa,

– Кoнвенция o бoрьбе c кoррупцией, зaтрaгивaющей 
дoлжнocтны� лиц Еврoпейcки� Сooбщеcтв или дoлжнocтны� 
лиц гocудaрcтв-членoв Еврoпейcкoгo coюзa, принятaя Coветoм 
Еврoпейcкoгo coюзa 26 мaя 1997 гoдa,

– Кoнвенция o бoрьбе c пoдкупoм инocтрaнны� дoлжнocт-
ны� лиц в междунaрoдны� кoммерчеcки� cделкa�, принятaя 
Oргaнизaцией экoнoмичеcкoгo coтрудничеcтвa и рaзвития 
21  нoября 1997 гoдa,

– Кoнвенция oб угoлoвнoй oтветcтвеннocти зa кoрруп-
цию, принятaя Кoмитетoм миниcтрoв Coветa Еврoпы 27 янвaря 
1999  гoдa,

– Кoнвенция o грaждaнcкo-прaвoвoй oтветcтвеннocти зa 
кoррупцию, принятaя Кoмитетoм миниcтрoв Coветa Еврoпы 4 
нoября 1999 гoдa, 

– Кoнвенция Aфрикaнcкoгo coюзa o предупреждении 
кoррупции и бoрьбе c ней, принятaя глaвaми гocудaрcтв и 
прaвительcтв Aфрикaнcкoгo coюзa 12 июля 2003 гoдa,

– Кoнвенция Oргaнизaции Oбъединенны� Нaций прoтив 
трaнcнaциoнaльнoй oргaнизoвaннoй преcтупнocти oт 29 cен-
тября 2003 гoдa. 

В кaчеcтве целей Кoнвенции OOН в cт. 1 oтмечaлocь cле-
дующее:

a) coдейcтвие принятию и укрепление мер, нaпрaвленны� нa 
бoлее эффективнoе и дейcтвеннoе предупреждение кoррупции 
и бoрьбу c ней;

б) пooщрение, oблегчение и пoддержкa междунaрoднoгo 
coтрудничеcтвa и те�ничеcкoй пoмoщи в предупреждении 
кoррупции и бoрьбе c ней, в тoм чиcле принятие мер пo 
вoзврaщению aктивoв;

МЕЖДУНAРOДНO-
ПРAВOВЫЕ OCНOВЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КOРРУПЦИИ
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c) пooщрение чеcтнocти и непoдкупнocти, 
oтветcтвеннocти, a тaкже нaдлежaщегo упрaв-
ления публичными делaми и публичным иму-
щеcтвoм. 

Кaждoе гocудaрcтвo-учacтник дoлжнo 
cтре митьcя уcтaнaвливaть и пooщрять эффек-
тивные виды прaктики, нaпрaвленные нa пре-
дуп реждение кoррупции, a в нaдлежaщи� 
cлучaя� и в cooтветcтвии c ocнoвoпoлaгaющими 
принципaми cвoи� прaвoвы� cиcтем гocудaрcтвa-
учacтники oбязaны взaимoдейcтвoвaть друт c 
друтoм и c cooтветcтвующими междунaрoдными 
и региoнaльными oргaнизaциями в борьбе с 
коррупцией. Гocудaрcтвa-учacтники oбязaны 
рaccмaтривaть вoзмoжнocти oкaзaния друг другу 
coдейcтвия в рaccледoвaнии и прoизвoдcтве пo 
грaждaнcкo-прaвoвым и aдминиcтрaтивным 
вoп рocaм, cвязaнным c кoррупцией.

Каждое Государство-участник стремится, в 
надлежащих случаях и в соответствии с осно-
вополагающими принципами своего внутренне-
го законодательства, устанавливать меры и си-
стемы, обязывающие публичных должностных 
лиц представлять соответствующим органам 
декларации, среди прочего, о внеслужебной де-
ятельности, занятиях, инвестициях, активах и о 
существенных дарах или выгодах, в связи с ко-
торыми может возникать коллизия интересов в 
отношении их функций в качестве публичных 
должностных лиц. 

Для дocтижения целей, уcтaнoвленны� 
в нacтoящей Кoнвенции в кaчеcтве выcшегo 
oргaнa упрaвления, Кoнвенцией OOН учрежденa 
Кoнференция Гocудaрcтв-учacтникoв Кoнвен-
ции, кoтoрую coзывaет Генерaльный cекретaрь 
OOН не пoзднее чем через oдин гoд пocле 
вcтупления в cилу Кoнвенции.

Впocледcтвии в cooтветcтвии c прaвилaми 
и прoцедурами, принятыми Кoнференцией 
Гocудaрcтв-учacтникoв, прoвoдятcя oчередные 
coвещaния Кoнференции. Кaждoе Гocудaрcтвo-
учacтник предcтaвляет на Кoнференции 
Гocудaрcтв-учacтникoв инфoрмaцию o cвoи� 
прoгрaммa�, плaнa� и прaктике, a тaкже o 
зaкo нoдaтельны� и aдминиcтрaтивны� мерa�, 
нaпрaв ленны� нa ocущеcтвление нacтoящей 
Кoнвенции, кaк этo требуетcя Кoнференции 
Гocудaрcтв-учacтникoв. Кoнференция Гocу  - 
дaрcтв-учacтникoв изучaет вoпрoc o нaи-
бoлее эффективны� путя� пoлучения тaкoй 
инфoрмaции и принятия нa ее ocнoве 
cooтветcтвующи� решений, включaя, cреди 
прoчегo, инфoрмaцию, пoлученную oт 
Гocудaрcтв-учacтникoв и oт кoмпетентны� 
междунaрoдны� oргaнизaций. 

Coглacнo пунктaм 4-6 cтaтьи данной Кон-
веции, Кoнференция Гocудaрcтв-учacтникoв, 
еcли oнa coчтет этo неoб�oдимым, учреждaет 
любoй cooтветcтвующий ме�aнизм или oргaн 
для coдейcтвия эффективнoму ocущеcтвлению 
Кoнвенции. В кaчеcтве рaбoчегo oргaнa между 
Кoнференциями учреждaетcя Cекретaриaт. 
Гене рaльный cекретaрь OOН oбеcпечивaет неoб-
�oдимoе cекретaриaтcкoе oбcлуживa ние Кoн-
ференции Гocудaрcтв-учacтникoв Кoнвенции.

Кoнвенция oткрытa для пoдпиcaния вcеми 
гocудaрcтвaми. Кoнвенция тaкже oткрытa для 
пoдпиcaния региoнaльными oргaнизaциями 
экoнoмичеcкoй интегрaции при уcлoвии, чтo, пo 
меньшей мере, oднo из гocудaрcтв-членoв тaкoй 
oргaнизaции пoдпиcaлo нacтoящую Кoнвенцию 
в cooтветcтвии c пунктoм нacтoящей cтaтьи.

Кoнвенция пoдлежит рaтификaции, при-
нятию или утверждению. Рaтификaциoнные грa-
мoты cдaютcя нa �рaнение Генерaльнoму cек-
ретaрю OOН.

Региoнaльнaя oргaнизaция экoнoмичеcкoй 
интегрaции мoжет cдaть нa �рaнение cвoю 
рaтификaциoнную грaмoту или дoкумент o 
принятии или утверждении, еcли, пo меньшей 
мере, oднo из ее гocудaрcтв-членoв пocтупилo 
тaким же oбрaзoм. В этoй рaтификaциoннoй 
грaмoте или в дoкументе o принятии, или 
утверждении тaкaя oргaнизaция зaявляет o cфере 
cвoей кoмпетенции в oтнoшении вoпрocoв, регу-
лируемы� нacтoящей Кoнвенцией.

Тaкaя oргaнизaция тaкже cooбщaет депoзи-
тaрию o любoм cooтветcтвующем изменении 
cферы cвoей кoмпетенции. При приcoединении 
региoнaльнaя oргaнизaция экoнoмичеcкoй интег-
рaции зaявляет o cфере cвoей кoмпетенции в 
oтнoшении вoпрocoв, регулируемы� нacтoящей 
Кoнвенцией. 

Чтo кacaетcя Реcпублики Кaзa�cтaн, тo oнa 
Зaкoнoм РК oт 4 мaя 2008 г. рaтифицирoвaлa 
Кoнвенцию OOН прoтив кoррупции oт 31 
oктября 2003 гoдa [2]. 

В нacтoящее время Реcпублика Кaзa�cтaн 
прoдoлжaет рaбoту пo приcoединению к cле-
дующим междунaрoдным кoнвенциям:

– «Oб угoлoвнoй oтветcтвеннocти зa кoр-
рупцию» (Cтрacбург, 27 янвaря 1999 гoдa),

–  «O грaждaнcкo-прaвoвoй oтветcтвеннocти 
зa кррупцию», принятaя Кoмитетoм миниcтрoв 
Coветa Еврoпы 4 нoября 1999 гoдa. 

18 ноября 2015 гoдa был принят Зaкoн Реc-
публики Кaзa�cтaн «O противодействии кoр-
рупции» [3].

В Пocлaнии Президентa Реcпублики Кaзa�-
cтaнa oт 14 декaбря 2012 гoдa «Cтрaтегия 
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«Кaзa�cтaн-2050»: нoвый пoлитичеcкий курc 
cocтoявшегocя гocудaрcтвa» oтмечaетcя, чтo 
гocу дaрcтвo и oбщеcтвo дoлжны единым фрoн-
тoм выcтупить прoтив кoррупции. Мы дoлжны 
резкo уcилить бoрьбу c кoррупцией, в тoм чиcле 
пocредcтвoм coвершенcтвoвaния aнтикoр-
рупциoннoгo зaкoнoдaтельcтвa, c тем чтoбы 
дocтичь нaшей кoнечнoй цели – иcкoренить кoр-
рупцию кaк явление» [4]. 

Укaзoм Президентa Реcпубликa Кaзa�cтaн 
oт 26 декaбря 2014 гoдa №986 утвержденa 
Aнтикoррупциoннaя cтрaтегия РК нa 2015-2025 
гoды [5].

В кaчеcтве зaдaчи дaннoй Aнтикoрруп-
циoннoй cтрaтегии oтмечaетcя прoтивoдейcтвие 
кoррупции в cфере гocудaрcтвеннoй cлужбы; 
внедрение инcтитутa oбщеcтвеннoгo кoнтрoля; 
прoтивoдейcтвие кoррупции в квaзигocудaр-
cтвеннoм и чacтнoм cектoре; предупреждение 
кoррупции в cудa� и прaвoo�рaнительны� 
oргaнa�; фoрмирoвaние урoвня aнтикoрруп-
циoннoй культуры. 

Aнтикoррупциoннaя cтрaтегия нa 2015-
2025 гoды нaпрaвленa нa реaлизaцию меж-
дунaрoднoгo coтрудничеcтвa в oблacти противо-
действия кoррупции. Cледует oтметить, чтo 
Aнтикoррупциoннaя cтрaтегия РК нa 2015-
2025 гoды (дaлее – Cтрaтегия) нaпрaвленa нa 
реaлизaцию: 

– Cтрaтегии рaзвития Кaзa�cтaнa дo 2050 
гoдa;

– Зaкoнa Реcпублики Кaзa�cтaн oт 18 ноября 
2015 гoдa «O противодействии кoррупции»;

– Пocлaния Президентa Реcпублики Кaзa�-
cтaн oт 17 янвaря 2014 г. «Кaзa�cтaнcкий путь-
2050: Единaя цель, единые интереcы, единoе 
будущее». 

Aнaлиз тенденций междунaрoднoгo coтруд-
ничеcтвa Кaзa�cтaнa в cфере противодействия 
кoррупции требует:

– зaключения междунaрoдны� дoгoвoрoв o 
прoтивoдейcтвии кoррупции; 

– ширoкoгo иcпoльзoвaния Интернетa для 
инфoрмирoвaния междунaрoднoй oбщеcтвен-
нocти o деятельнocти гocудaрcтвенны� oргaнoв 
Реcпублики Кaзa�cтaн пo прoтивoдейcтвию 
кoррупции;

– oргaнизaции cпециaлизирoвaннoгo coв-
меcт нoгo изучения междунaрoднoгo oпытa 
противодействия кoррупции coтрудникaми 
прa вoo�рaнительны� oргaнoв, прoкурoрaми, 
cудьями и иными дoлжнocтными лицaми;

– зaключения coглaшений o взaимнoй 
прa вoвoй пoмoщи пo угoлoвным делaм, выдa-
че лиц и вoзврaщению aктивoв, a тaкже oб 
oкaзaнии coдейcтвия в oбучении coтруд ни-
кoв прaвoo�рaнительны� oргaнoв метo дaм 
aнтикoррупциoннoй деятельнocти, a тaкже прo-
ведения рaбoт, нaпрaвленных нa приcoединение 
к aнтикoррупциoнным междунaрoдным кoнвен-
циям и и� рaтификaции.

Тaким oбрaзoм, междунaрoднo-прaвoвые 
ocнoвы противодействия кoррупции поэтапно 
имплементируются в Реcпублике Казахстан. 

Однако, анализ развития международно-
правовых основ противодействия коррупции 
позволяет сделать выводы о том, что в процессе 
глобализации экономических отношений, 
кoррупция из локальной национальной проб-
лемы превращается в трaнcнaциoнaльнoе 
явление, наносящее серьезный ущерб всем 
участникам внешнеэкономических отношений, 
требующее координации усилий всех стран 
на борьбу с ней под эгидой ООН и других 
международных организаций, развития 
тесного междунaрoднoгo coтрудничеcтвa всех 
государств в бoрьбе c ней.

Более того, трансформируясь в между-
народное явление, коррупция также постоянно 
модернизируется, используя такие новые 
средства, как новые информационные техноло-
гии, электронные платежные средства, пробелы 
в национальном и международном праве, не-
раз витость ценностных ориентиров и демокра-
тических институтов развивающихся стран. 

Анализ показывает, что в качестве пос-
тоянно трансформирующегося и сложного 
национального и международного явления, 
коррупция требует объединения усилий госу-
дарств не только в сфере ее исследований для 
выработки рациональных средств противо-
действия ей, но также постоянной модернизации 
международно-правовых норм и деятельности 
международных организаций. 
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Сравнительная характеристика 
национального и  
международного  

законодательства о медиации

Целью исследования является постановка изучения развития 
судебной медиации в Казахстане. Для того чтобы достичь 
указанных выше целей, мы решили определить роль судебной 
медиации в судах с общей юрисдикцией, определить содержание 
единого информационного портала медиации. Исследуются нормы 
казахстанского и зарубежного права, которые регулируют отношения 
медиации, правоприменительную практику и научные взгляды в 
рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: медиация, модели медиации, суд, права 
человека. 
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Jyмаbаеvа K.J.

Comparative characteristics 
of national and international 

legislation on mediation

The aim of the study is to pose, study the development of the judicial 
mediation in Kazakhstan. In order to achieve the above objectives, we 
decided to define the role of the judicial mediation in the courts of general 
jurisdiction, to determine the content of a single information portal me-
diation. Explore the norms of Kazakhstani and foreign law, which govern 
relations mediation, law enforcement practices and scientific views in this 
sphere.

Key words: mediation, mediation models.
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Медиация туралы ұлттық және 
халықаралық заңдарды  

салыстырып сипаттау

Қазақстанда сот медиациясының дамуын зерттеу мақсаты 
қойылымды оқыту болып табылады. Жоғарыда көрсетілген максатқа 
жету үшін сотта сот медиациясының атқаратын қызметін анықтауда 
медиация порталына мәліметтерді біріктіру. Қарастырылып отырған 
салада құқық қабылдау тәжірибесін және ғылыми көзқарастарын 
реттейтін медиацияға қатысты қазақстандық және шетелдік құқық 
нормаларын зерттеу. 

Түйін сөздер: медиация, медиация моделі, сот, адам құқығы.
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Актуальностью исследования является в преддверии V съез-
да судей Республики Казахстан осуществление работ по вы-
полнению поручений Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева, данных в рамках Посланий «Социально-экономи-
ческая модернизация – главный вектор развития Казахстана», 
«Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс со-
стоявшегося государства», внедрение новых информационных 
технологий в судопроизводство и развитие альтернативных 
способов разрешения споров по категориям дел, использование 
которых обеспечит своевременное и качественное отправление 
правосудия, право граждан на судебную защиту. Одним из при-
оритетных направлений совершенствования существующих 
механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных 
прав граждан является развитие примирительных процедур, в 
том числе медиации [1].

Объектом исследования является судебная медиация в Ка-
захстане, ее перспективы развития, международный опыт, а 
также ее основные модели. 

Предмет исследования составляют нормы казахстанского, 
а в ряде случаев и зарубежного права, которые регулируют от-
ношения медиации, правоприменительную практику, научные 
взгляды в рассматриваемой сфере. 

Цель исследования состоит в постановке, изучении разви-
тия судебной медиации в Казахстане. 

Методологическая основа исследования представляет собой 
совокупность научных приемов и методов исследования явле-
ний и процессов. В ходе проведения настоящего исследования 
применялись общенаучный (диалектический) метод познания, 
общие приемы формальной логики (анализ и синтез, дедукция 
и индукция, аналогия и сравнение и др.) и связанные с ними 
частно-научные методы: исторический, системно-структур-
ный, социологический, технико-юридический, лингвистиче-
ский, сравнительного правоведения. 

Многие проблемы статьи исследовались как междисци-
плинарные, существующие на стыке юридической науки, со-
циологии и психологии, что было обусловлено задачами ком-
плексного анализа указанного явления. В качестве частных 
методов исследования особое значение приобрели историко-
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правовой и метод сравнительного правоведе-
ния, и, по нашему мнению, исследование имело 
обширный практический опыт использования 
процедуры медиации и иных способов аль-
тернативного разрешения спора зарубежных 
стран, а также исторический и современный 
отечественный опыт использования примири-
тельных процедур.

 В научной юридической литературе можно 
встретить разрозненные теоретические иссле-
дования отдельных проблем альтернативных 
способов разрешения споров, однако комплекс-
ного, полноценного исследования медиации как 
способа защиты прав в правовой литературе не 
проводилось.

 В работе также использовались данные и 
практические материалы отечественных и меж-
дународных организаций медиаторов и центров 
развития медиации. 

После проведенного анализа Закона «О ме-
диации» необходимо также дать характеристи-
ку зарубежному опыту применения медиации в 
уголовном процессе.

Вступившее в законную силу с 1 января 2015 
года новое уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство ориентируется на принци-
пы гуманизма, защиту прав человека и гражда-
нина, на использование нерепрессивных начал 
разрешения криминальных конфликтов [2]. Сре-
ди таких в уголовном процессе и выступает ме-
диация. В мировой практике институт медиации 
в уголовном судопроизводстве применяется с 
целью:

– усовершенствования судебной систе-
мы в сфере уголовного судопроизводства и ее 
элементов; 

– использования альтернативных способов 
разрешения конфликтов, которые существуют 
параллельно с судебной системой;

– рассмотрения преступлений небольшой 
степени тяжести, когда возможно примирение 
сторон или достаточное возмещение причинен-
ного морального и материального вреда.

Возникнув как инструмент упрощения уго-
ловного процесса, институт медиации посте-
пенно превратился в неотъемлемую составную 
часть англосаксонской правовой системы, ко-
торая используется для преодоления кризисных 
ситуаций в правосудии. 

В ряде зарубежных стран медиация приме-
няется, когда возможности институтов, тради-
ционно занимающихся разрешением правовых 
конфликтов, оказываются недостаточными, и 
возникает необходимость поиска альтернатив-

ных подходов к разрешению уголовно-правовых 
споров. Это связанно с тем, что правовые реше-
ния лишь отчасти могут охватить стремительно 
меняющуюся в последние десятилетия социаль-
но-экономическую реальность.

Медиация в странах англосаксонской право-
вой системы развивалась в процессе становле-
ния особых механизмов разрешения граждан-
ских конфликтов, которые принято обозначать 
общим термином «альтернативное разрешение 
споров» [3]. Медиация как внесудебное разби-
рательство дел несовершеннолетних наруши-
телей получила распространение в рамках уго-
ловного судопроизводства Австрии с 1985 года. 
Впоследствии она распространилась и на дела 
взрослых правонарушителей сначала в виде экс-
периментальной модели, а с 28 января 2011 г. 
применяется на законных основаниях, в связи с 
принятием закона о медиации [4].

В зарубежной уголовно-правовой теории 
медиация рассматривается как ускоренное или 
толерантное производство, допускающее раз-
личные варианты законного решения, а законо-
датель и правоприменитель используют ее как 
механизм упрощения уголовно-процессуальных 
процедур. Такой подход позволил разработать 
модель ускоренного уголовного судопроизвод-
ства по различным категориям дел. Некоторые 
теоретики и практики видят в этом определен-
ную опасность для механизма надлежащего 
обеспечения прав и свобод человека в рамках 
российского уголовного судопроизводства. Од-
нако «право каждого на справедливое судебное 
разбирательство в разумные сроки в настоящее 
время входит в так называемые международные 
стандарты прав человека, – пишет Е.В. Мар-
ковичева. При этом следует помнить, что чем 
дольше срок производства по делу, тем выше 
риск существенного нарушения прав как обви-
няемого или подсудимого, так и потерпевшего. 
Применение медиации в уголовном процессе 
заключается в том, чтобы разрешить конфликт 
в более короткие сроки, вне рамок уголовной 
юстиции, прибегая к посредничеству третьих 
лиц, ориентированных на профилактику и борь-
бу с преступностью [5].

В случае успешной реализации процедуры 
медиации лицо, совершившее правонарушение, 
должно восстановить нарушенное право в при-
емлемой для потерпевшего форме: извинения; 
уплаты денежной суммы; выполнения работ на 
благо общества (пробация); возмещения иму-
щественного ущерба и т.д. Если причинен не-
значительный ущерб, то потерпевший может 
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удовлетвориться извинениями как фактом рас-
каяния преступника. Сложность заключается в 
том, что, например, медиация в Англии вообще 
не урегулирована никакими правовыми норма-
ми и является инициативой юристов-теорети-
ков, правоприменителей или общественности, 
поэтому английский уголовный процесс содер-
жит различные варианты медиации, зависящие 
от местных особенностей и условий.

В англосаксонской правовой системе судеб-
ная медиация используется по всем категориям 
дел. Она тесно связана с такой особенностью 
процесса, как отложение провозглашения приго-
вора и назначение наказания только после при-
знания лица себя виновным. Иными словами, 
между рассмотрением двух ключевых вопросов 
уголовного дела – о виновности и наказании – 
имеет место, как правило, длительный времен-
ной промежуток (и не только в суде присяжных) 
с целью сбора информации о личности виновно-
го и доказательств его причастности к совершен-
ному преступлению и т.д. В этот момент служба 
пробации (или какая-либо «профильная» обще-
ственная организация) старается выступить по-
средником между потерпевшим и осужденным, 
убеждая последнего в необходимости возме-
стить причиненный вред.

В случае успеха медиации и подписания со-
ответствующего соглашения судья должен учи-
тывать действия виновного как раскаяние при 
назначении наказания. При этом в англосаксон-
ской модели уголовного процесса обе стороны 
получают удовлетворение, так как потерпев-
ший реально участвует в решении вопроса о 
мере наказания преступника и получает тот раз-
мер компенсации, который сам определяет как 
обязательное условие соглашения. Выгоды для 
виновного также очевидны, так как раскаяние 
и возмещение причиненного ущерба смягчают 
наказание, а иногда и исключают уголовную от-
ветственность вообще [6].

Итак, не все деяния могут быть прощены по-
терпевшим, но лишь те из них, которые допуска-
ют извинение, то есть утрачивают обществен-
ную опасность в результате прощения. Именно 
при рассмотрении такой категории дел должна 
использоваться процедура медиации, посколь-
ку потерпевшему иногда достаточно получения 
морального удовлетворения от того, что обид-
чик публично принесет извинения при участии 
официального лица (лиц). В подобных случаях 
было бы целесообразно делегировать полномо-
чия медиатора в уголовном судопроизводстве 
лицам, пользующимся общественным признани-

ем и уважением, имеющим высокий професси-
ональный образовательный уровень, безупреч-
ную репутацию и заслуги перед обществом и 
государством и т.д., а не лицам, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста и желающим быть 
медиаторами.

Таким образом, становление медиации в ко-
нечном итоге отвечает интересам любого право-
вого государства, ибо способствует: созданию 
эффективной судебной системы; снижению 
объема судебных дел и затрат, связанных с их 
рассмотрением; обеспечению быстрого уре-
гулирования конфликтов и погашению их от-
рицательных последствий; поощрению такого 
урегулирования конфликтов, которое отвечает 
интересам сторон; обеспечению доступности и 
разнообразия процессуальных форм; вытесне-
нию неправомерных, силовых способов разре-
шения конфликтов. Такая гибкая, доверительная 
и творческая уголовно-процессуальная процеду-
ра, как медиация, может стать эффективной ча-
стью совершенствования механизмов урегули-
рования споров, вытекающих из уголовных дел 
небольшой тяжести.

Несомненно, принимаемые меры по внедре-
нию института медиации в Республике Казах-
стан будут следовать своему продолжению, но 
в целях дальнейшей популяризации института 
медиации в Республике Казахстан и обобще-
ния имеющейся отечественной и зарубежной 
практики применения медиации должны при-
ложить немало усилий еще и представители 
науки, действующие судьи, юристы, неправи-
тельственные организации, средства массовой 
информации.

В статье «Социальная модернизация Казах-
стана: Двадцать шагов к обществу всеобщего 
труда» президент Н.А. Назарбаев дал поручение 
правительству до конца 2012 года обеспечить 
принятие подзаконной правовой базы, нацелен-
ной на развитие института медиации, также он 
отметил, что структуры медиации надо созда-
вать в национальных и крупных, частных ком-
паниях. Это требование президента обосновано 
тем, что в США, Австралии и других зарубеж-
ных странах до трети всех споров разрешаются 
в рамках процедур медиации без судебного вме-
шательства [7].

Неоднократное обращение президента 
Н.А.  На зарбаева к институту медиации основа-
но на понимании примирения как высшей со-
циальной цели, а медиации как одного их самых 
эффективных институтов его достижения на се-
годняшний день.
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Социальный мир, здоровое общество – это 
высшие ценности общества, в котором согласие 
ценнее, чем возмездие, месть и ненависть.

В вышеуказанной статье Президент Н.А. На-
зарбаев предлагает усилить работу по созданию 
и использованию процедур медиации в сфере 
трудовых отношений. Это считаем своевремен-
ным, так как нарушение трудовых прав работ-
ников, к сожалению, имеет тенденцию к росту. 
Устанавливая расширение договорного метода 
регулирования трудовых отношений, государ-
ство предоставило большую самостоятельность 
работодателям.

Однако приходится констатировать, что эта 
самостоятельность не всегда идет во благо ра-
ботникам, т.к. работодатель зачастую устанав-
ливает в трудовом договоре лишь минимальные 
гарантии, установленные законодательством.

В соответствии с трудовым законодатель-
ством возникновению трудового спора предше-
ствует трудовой конфликт, который перерастает 
в трудовой спор с момента обращения одной из 
сторон конфликта в юрисдикционный орган.

На практике стороны зачастую не предпри-
нимают никаких действий и никуда не обра-
щаются, но конфликтная ситуация сохраняется 
и может привести к негативным последствиям 
для обеих сторон. Для работника неразрешен-
ный конфликт может привести к таким послед-
ствиям, как неудовлетворенность своей работой, 
стресс, снижение мотивации к труду, для рабо-
тодателя – это снижение качества и количества 
продукции, нестабильность трудового коллек-
тива, возникновение управленческих проблем 
и т.д. В итоге накопленная негативная энергия 
может трансформироваться в реальную про-
тестную акцию. В названной статье Президент 
правильно предлагает усилить ответственность 
за умышленное провоцирование трудовой кон-
фликтности [8].

На практике если работник обратился в суд 
за защитой своего права, то рано или поздно ра-
ботодатель постарается избавиться от него. По-
этому обращение за защитой своих прав в суд 
возможно лишь после увольнения.

Привлечение медиатора возможно при лю-
бом трудовом споре. Преимущества медиации 
заключаются в том, что она позволяет найти вы-
ход из тупиковой ситуации, при этом сохраня-
ются трудовые отношения и не наносится ущерб 
репутации работодателя. Также одним из пре-
имуществ медиации является гарантия соблюде-
ния полной конфиденциальности самой проце-
дуры и принятого соглашения.

I.  Конфликты в социально-трудовой сфе-.  Конфликты в социально-трудовой сфе-
ре связаны не только с прямыми нарушения-
ми трудовых прав и гарантий, но зачастую и с 
противоречиями интересов сторон при приня-
тии локальных актов, устанавливающих новые 
условия труда, изменением кадровой политики 
работодателя.

В зарубежных странах, где медиация нашла 
свое достойное место, понимают, что взаимоот-
ношения между людьми, социальная стабиль-
ность общества, благополучие народа – это те 
основы, на которых должна держаться деятель-
ность правительства.

Следовательно, требуется внесение измене-
ний и дополнений в Трудовой Кодекс Республи-
ки Казахстан [9]. В частности, следует внести 
изменение в ст. 170 Трудового кодекса Респу-
блики Казахстан следующим образом:

– п. 1 ст. 170 Трудового кодекса изложить в 
следующей редакции «индивидуальные трудо-
вые споры рассматриваются согласительными 
комиссиями, медиаторами, судами»;

– п. 3 ст. 170 Трудового кодекса Республи-
ки Казахстан изложить в следующей редакции 
«Стороны по своему выбору могут обратиться за 
разрешением индивидуального трудового спора 
в суд или урегулировать спор в порядке медиа-
ции»

Ст. 294 Трудового Кодекса Республики Ка-
захстан содержит положение о рассмотрении 
коллективного трудового спора с участием по-
средника, однако в ней также отсутствуют ка-
кие-либо нормы для проведения процедуры 
медиации [10]. С одной стороны, отсутствует 
запрет для проведения медиации, но, с другой 
– нет и законодательного разрешения, позволя-
ющего проводить процедуры медиации при раз-
решении коллективного трудового спора.

П. 2 ст. 294 Трудового Кодекса Республики 
Казахстан необходимо изложить в следующей 
редакции «В качестве посредников сторонами 
определяются независимые по отношению к 
ним организации и лица. Республиканская, от-
раслевая, региональная комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений могут с 
согласия сторон коллективного трудового спора 
привлекать к работе по урегулированию коллек-
тивных трудовых споров руководителей и ра-
ботников центральных и местных исполнитель-
ных органов, ассоциаций медиаторов и других 
общественных объединений, работодателей, а 
также независимых экспертов».

II. Президент предлагает создать структуры 
медиации в национальных и крупных частных 
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компаниях. По данному положению считаем не-
обходимым установить одним из обязательных 
квалификационных требований для юристов 
этих компаний прохождение обучения по про-
грамме ознакомительного курса медиации [11]. 
При возникновении конфликтов должна быть 
рассмотрена возможность разрешения спора 
процедурами медиации. Юристы должны ре-
комендовать шире использовать возможности 
внесудебного разрешения споров. Если юри-
сты будут игнорировать процедуры урегули-
рования споров процедурами медиации, то они 
должны быть привлечены к ответственности за 
профессиональную недобросовестность. Это по-
ложение профессионального поведения юриста 
включает обязанность знать об альтернативных 
способах разрешения споров и учитывать их при 
консультировании работодателей. Требование о 
прохождении обучения по программе ознакоми-
тельного курса медиации можно распространить 
и на руководителей организаций и их структур-
ных подразделений [12].

Для национальных и крупных частных ком-
паний необходимо разработать программы 
урегулирования споров, в которых установить 
критерии выбора альтернативных способов раз-
решения и методики их урегулирования.

Кроме этого, во все коммерческие контракты 
должна включаться медиативная оговорка, кото-
рая должна носить обязательный характер.

В статье президента Н.А. Назарбаева пред-
лагается создание структур медиации в наци-
ональных и крупных частных компаниях. По 
нашему мнению, данные структуры не могут 
разрешать возникшие конфликты (споры), так 
как при этом будет нарушен один из главных 
принципов медиации – принцип объективности 
и непредвзятости. Сотрудники данных струк-
тур будут получать зарплату, поэтому у другой 
стороны спора будет недоверие в объективно-
сти заключенного соглашения. Решение данной 
проблемы считаем возможным путем заключе-
ния соглашения с имеющимися организациями 
медиаторов.
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Кожамбеков Д.Р.

Францияның зайырлы  
мемлекет ретінде қалыптасуы 

мен конституциялық-құқықтық 
тәжірибесі

Мақалада Францияның зайырлы мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен конституциялық-құқықтық тәжірибесі қаралады. «Лаицизм», 
«зайырлылық», «зайырлы мемлекет» түсініктеріне құқықтық 
талдау жасалады. Сонымен қатар Францияның зайырлы мемлекет 
ретінде қалыптасуы зерттеледі. Мақала пәнаралық сипатқа ие. 
Автор Францияның зайырлы мемлекет ретінде қалыптасуындағы 
теориялық және тәжірибелік мәселелерді зерттейді. Сонымен қатар 
Франциядағы қазіргі заманғы дін мен мемлекеттің арақатынасын 
сипаттап конституциялық-құқықтық реттеудің маңызына тоқталады. 
Қазақстан Республикасының зайырлы мемлекет ретінде қалыптасуына 
Францияның зайырлы мемлекет үлгісінің ықпалын қарастырады.

Түйін сөздер: Франция, лаицизм, Франция зайырлы мемлекет, 
Франция конституциясы, зайырлылық, зайырлы мемлекет, мемлекет 
пен діннің арақатынасы, мемлекет пен діннің бөліну қағидасы.

Kozhambekov D.R.

Formation of France as a secular 
state and constitutional-legal 

experience

The article deals with the formation of France as a secular state and 
the constitutional – legal experience. Analyzes the legal concept of «la-
icism» «Secularism», «secular state». We consider the formation of France 
as a secular state. The article has an interdisciplinary nature. The author 
examines the theoretical and practical problems of becoming France as a 
secular state. And also it gives a description of the current state of relations 
between the state and religion in France. The significance of the consti-
tutional-legal regulation. Analyze the features of influence of the French 
model of laicism in the formation of Kazakhstan as a secular state.

Key words: France, France as a secular state, Constitution of France, 
secularism, secular state, the relationship between state and religion, sepa-
ration of state and religion. 

Кожамбеков Д.Р.

Становления Франции  
как светского государства:  
конституционно-правовой 

опыт

В статье рассматривается становление Франции как светского 
государства и конституционно-правовой опыт. Анализируются 
правовые понятия «лаицизм», «светскость», «светское государство». 
Дается характеристика современного состояния отношения между 
государством и религией во Франции, зачимость конституционно-
правового регулирования, анализируются особенности влияния 
Французской модели светскости на формирование  светского 
государства в Республике Казахстан. Статья имеет междисциплинарный 
характер. 

Ключевые слова: Франция, лаицизм, Франция как светское 
государство, Конституция Франции, светскость, светское госу-
дарство, отношения между государством и религией, разделение 
государства и религии.
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Орта ғасырларда шіркеу Еуропа мемлекеттерінің сая-
си билігімен қатар, ғылым, мәдениет, өнер салаларын өз 
бақылауында ұстаған еді. Алайда халық арасынан саяси-
қоғамдық өмірге өзіндік көзқарасы қалыптасып, демократиялық 
құндылықтарды мұрат тұтатын, құқықтық санасы қалыптасқан, 
мәдениетті, еркін, озық ойлы тұлғалар саны арта түсті. Дін 
өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің арасындағы тартыс ұзаққа 
созылады. Адамзат қоғамы дамуының тағы бір тарихи кезеңінде 
адам құқығын қорғау тағы бір жетістікке жетеді. Христиандық 
католицизмді қасиетті кітап Інжілге сай қайта құрамыз де-
ген, мақсатпен �VI ғ. – �VII ғ. басында Батыс және Орталық 
Еуропадағы діни сипат алған қоғамдық-саяси қозғалыс «Ре-
формация» мен Франциядағы 1789 жылғы төңкерістен кейін 
діни таптық жүйе ыдырап, шіркеу қызметкерлері мен діндарлар 
қарапайым азаматтармен теңестірілді. Сонымен қатар католик 
шіркеуі өз үстемдігінен айрылып, дін мемлекеттік билікке ара-
ласпайтын болды. 

Франция дін пен мемлекет арасындағы қатынастарды 
құқықтық реттеу механизмін демократиялық, құқықтық 
қағи даларға сай жүйелі жолға қоя білген өркениетті мем-
лекет. Сол себепті Францияның зайырлы мемлекет ретінде 
қалыптасу тәжірибесін көптеген мемлекеттер өз елдеріне үлгі 
ретінде енгізген. Мысалы: Түркия мемлекеті зайырлылықтың 
француздық үлгісі «лаицизимді» үлгі етіп алады. Түрік тілінде 
зайырлылық «laiklik» термині (лаиклик) француз тілінен енген 
кірме сөз. Мемлекеттің дінге қатысты ұстанымын айқындайтын 
«laiklik» терминін Мұстафа Кемал Ататүрік мемлекеттік 
басқару саласын реформалау барысында Түркияның конститу-
циясына енгізген еді. 

Қазақ тіліндегі «зайырлылық» ұғымын ағылшын тіліндегі – 
«secularism» (секуляризм), француз тілінде – laïcite (лаицизм), 
орыс тілінде – «светскость» терминдерінің баламасы – деп, 
қабылдаймыз. Лаицизм қағидасы негізінде «мемлекеттік билік-
ке дін араласпайды және дін ісіне де мемлекет араласпайды». 
Лаицизм – мемлекет тарапынан ешбір дінге қолдау көрсетпей, 
мемлекеттің дінге қатысты ұстанымының бейтарап екендігін 
білдіреді. Француз тіліндегі «лаицизм» термині бастауын ежелгі 
грек тілінен алады, грекше «λαός» – халықтық, қарапайым халық 

ФРАНЦИЯНЫҢ  
ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ  

РЕТІНДЕ 
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ТӘЖІРИБЕСІ
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Францияның  зайырлы мемлекет  ретінде қалыптасуы мен конституциялық-құқықтық тәжірибесі

арасынан шыққан-діндар адам емес» – деген 
мағынаға келеді. Латыншада «laicus-λᾱϊκός» – 
қасиет дарымаған, сауатсыз, қарапайым адам 
деген мағынаға келеді. Рим империясында діни 
адамды клерик «clerici» – деген болса, діндар 
емес адамды «laici» – деп, атаған. Қос терминнің 
тарихи дамуының нәтижесінде католиктік Еуро-
па мен англосаксондық Еуропа арасында бір ню-
анс пайда болды. Католик елдерде лаицизм, ал 
басқаларында секуляризм орын алды. Лаицизм-
де дін мемлекеттің бақылауында болса, секуля-
ризмде дін мен мемлекет бір-бірінен тәуелсіз 
сала болып табылады [1].

Қазіргі кезде лаицизм мен секуляризм 
ұстанымдарына қатысты ғалымдар арасында 
түрлі пікірлер бар. Екі термин мағыналарының 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарына қатыс-
ты пікірлердің алуан болуы заңдылық – деп, ой-
лаймыз. Себебі зайырлылық ұғымына қатысты 
заң ғылымында ғылыми ортамен орныққан 
ортақ анықтама не құқықтық түсіндірме жоқ 
деуге болады. Зайырлылық ұстанымының 
құқықтық ұғымы, анықтамасы мен белгілері 
қалыптаспаған тәрізді. Әсіресе зайырлылық 
ұғымының конституциялық қағида неме-
се құқықтық норма ретінде қолданылуында 
құқық тық түсіндірмені қажет етеді. Бұл рет-
те зайырлылық ұғымына қатысты әлеуметтік, 
қоғам дық сала ғалымдары тарапынан, оның 
ішінде заңгерлер тарапынан құқықтық анық-
тамасын беру бірнеше факторларға тәуелді 
тәрізді. Олар: мемлекеттің дінге қатысты саяси-
құқықтық ұстанымына; қоғамдағы діннің 
орны, маңызы мен белсенділігіне байланысты; 
халықтың діни және құқықтық сауаттылығына 
қатысты. Осы ретте отандық ғалымдар арасынан 
мемлекет пен діннің арақатынасын құқықтық 
реттеу саласын зерттеп жүрген құқықтанушы 
Мұхан Исаханның Францияның зайырлылық 
үлгісіне қатысты сыни-пікірі: «Классикалық 
зайырлылық» дегеніміз осы «лайцизмнен» 
келіп шыққан ... Қазақстан Республикасы 1992 
жы лы «Діни сенім бостандығы және діни 
бірлестіктер» туралы Заңды қабылдағанда осы 
«классикалық зайырлылықты» ұстануға бет 
бұрыс жасады. «Классикалық зайырлылық» 
жергілікті мемлекет құрушы халықтың тарихи 
тәжірибесі мен діни салт-санасын негізге ал-
майды. «Мемлекеттік билікке дін араласпағаны 
секілді дін ісіне де мемлекет араласпайды» – де-
ген қасаң қағиданы басшылыққа алады. Ал, оның 
әсерінен мемлекеттің саясатына араласпайтын 
бір-біріне қарама-қайшы бірнеше діни ағымдар 
бір территорияда өмір сүруі мүмкін. Осы жағын 

ескергенде, «классикалық зайырлылықтың» 
біздің еліміз үшін пайдалы жақтарымен бірге 
тиімсіз тұстары да бар екенін аңғарамыз – де-
ген [2] пікірімен келісуге болады. Дәлел ретінде 
соңғы жылдары елімізде дәстүрлі емес жат діни 
ағымдар көбейіп кетті. Діни көзқарастары мен 
ұстанымдары қарама-қайшы, халықтың руха-
ни мұрасымен үйлеспейтін жат діни ағымдар 
Қазақстан халқы мәдениетінің дамуы мен ру-
хани өміріндегі ерекше маңызға ие ханафи 
бағытындағы исламның және православиелік 
христиандыққа құрметпен қарамайды. 

Қазіргі заманғы Францияның құқықтық 
тәжірибесінде алғаш рет дін мен мемлекет 
арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу 
1905 ж. 9 желтоқсанда қабылданған «Шіркеудің 
мемлекеттен бөлінуі туралы» заңынан бастау 
алады. Осы нормативтік құжат арқылы Франция 
Республикасы қазіргі заманғы зайырлы мемле-
кет үлгісін қалыптастыруға тағы бір қадам жаса-
ды. Бір қызығы «Шіркеудің мемлекеттен бөлінуі 
туралы» заңында «зайырлылық» ұстанымы мен 
«шіркеудің мемлекеттен бөлінуі» қағидасы тура-
сында құқықтық норма жоқ еді. «Шіркеудің мем-
лекеттен бөлінуі» қағидасы тек заңның атауында 
ғана болды. 

Ал «зайырлылық» ұстанымы 40 жылдан 
соң ғана конституциялық норма ретінде 1946 
жылғы Конституцияда бекітілді. Осы Консти-
туцияға сәйкес: «Франция – біртұтас, зайырлы, 
демократиялық, әлеуметтік Республика» [3]. 
Конституция жобасын әзірлеу барысында осы 
ұсынысты коммунистік партия өкілі Этьен Фа-
жон жасаған еді. 

Конституциялық Ассамблея мүшелері 
зайыр лылықты өзінше түсініп, әртүрлі талқы-
лағанымен Этьен Фажон ұсынысын бірауыздан 
қабылдады. Коммунистер үшін «зайырлылық» 
атеизмге ұқсастай көрінді. Олар зайырлылықты 
шіркеудің мемлекеттен бөлінуі және әркімнің 
жеке өмірлік мәселесі – деп қабылдады. Ал 
Конституциялық комиссия төрағасы Андрэ 
Филип үшін «зайырлылық» әртүрлі діни-
сенім өкілдерінің өмір сүруі үшін қажетті ар-
ождан бостандығының кепілі ретінде қарады. 
Республикалық халық қозғалысы партиясының 
мүшесі Морис Шуман «зайырлылықты» мем-
лекеттің бір дінді қолдауынан бас тартуы және 
дінге қарсы бағытталмаған, антиклерикалды 
емес – деп түсінді. 

Қазіргі қолданыстағы Францияның 1958 
жылғы Конституцияның 1-ші бабына сәйкес: 
«Франция – біртұтас, зайырлы, демократиялық, 
әлеуметтік Республика. Тегiне, нәсiлiне, дiнге 
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көзқарасына қарамастан барлық азаматтардың 
заңның алдында теңдігін қамтамасыз етеді. 
Барлық наным-сенімді құрметтейді» – деп, 
көрсетіледі [4]. Бұл Конституцияның жобасын 
әзірлеу барысында «зайырлылық» ұстанымы 
ұғымына қатысты ортақ көзқарас болмағанына 
қарамастан, қоғам қайраткерлері, саясаткерлер 
мен білікті заңгерлер тарапынан құқықтық-
сараптамалық талқылау болған жоқ. 

Франция Конституциясы зайырлылық қағи-
дасына ешқандай құқықтық анықтама бермейді. 
Францияда зайырлылық қағидасына қатысты 
алғаш ресми, мемлекеттік деңгейде құқықтық 
анықтама беруге ұмтылыс 2004 жылы жүзеге 
асады. Бұл шара 1905 жылғы «Шіркеудің мемле-
кеттен бөлінуі туралы» заңының жүз жылдығы 
қарсаңында Мемлекеттік Кеңестің «Жария 
есебіндегі» «Зайырлылық туралы ой-пікір» – 
атты бөлімде көрініс табады. Осы «зайырлылық 
туралы ой-пікір» бөлімде laïcite – лаицизм 
ұғымын латын тілінен басқа тілге аударуға бол-
майды, себебі тек француздық мәнге ие – деп, 
көрсетіледі. Сонымен қатар «зайырлылық» 
тер миніне қатысты келісілген ортақ ұғым мен 
құқықтық анықтамасы жоқ екенінде мойындай-
ды [5, 21 б]. 

Мемлекеттік Кеңестің «Жария есебінде» 
зайырлылық ұстанымы кемінде төмендегі үш 
қағидаға сүйену керек, олар: мемлекеттің дінге 
қатысты бейтараптығы; діни еркіндік; діни 
әралуандылықты құрметтеу – деп, көрсетеді 
[6, 272 б.]. Алайды осы ресми құжатта «діни 
бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуі», «мемле-
кет тарапынан ресми дін ретінде мойындамау», 
«мемлекет тарапынан діни конфессияларды 
қаржыландырмау» – тәрізді қағидалар болма-
ды. Сонымен қатар қазіргі кезде «мемлекеттің 
дінге қатысты бейтараптығы» (нейтралды) мен 
«діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуі» 
қағидалары арасындағы ұқсастықтар мен айыр-
машылыққа қатысты түрлі пікірлер бар. Әрине 
жоғарыдағы екі қағида синоним емес екені мәлім. 
Егер мемлекеттің дінге қатысты бейтараптығы 
қағидасында мемлекет пен дін ынтымақтаса, 
өзара ықпалдастықта жәрдем беруі мүмкін. 
Ал мемлекеттің дін мен діни бірлестіктерден 
бөлінуі қағидаты жағдайында мемлекет пен дін 
арақашықтықты сақтап, бір-бірінен ұзақ болуға 

ұмтылады. Бірінші қағида жұмсақ, екіншісі 
қағида қатқыл қарым-қатынасқа себеп болатын-
дай. Бұл діни бірлестіктерге қаржылай қолдау 
көрсету арқылы және білім беру мекемелерінде 
діни символикаларға тыйым салу тәжірибесінің 
қажетті жағдайда мемлекет пен қоғам мүддесіне 
сай қолдануға болатындығын көрсетеді. Мем-
лекет пен діннің қоғам мүддесі үшін ортақ 
келісімге келуі 1801 жылғы Конкордаттық үлгі 
негізінде еліміз үшін тиімді тұстары бар. 2004 
жылы Францияда мектептер мен оқу орында-
рында діни символикаларды киіп тағып жүруге 
қарсы заң қабылданды. Ислам діні өкілдері 
арасында бұл норма қыздардың хиджап киюіне 
қатысты наразылық тудырды. Осы кезеңде 
лаицизмнің адамдардың діни-нанымы мен 
ар-ождан бостандығына құқығын қорғау мен 
христиандық құндылықтарға негізделген Фран-
ция халқының құқықтық санасы арасында пікір 
қайшылықтары мен идеологиялық тартыстар 
көрініс берді. 

Қорыта келе мақала авторы Францияның 
зайырлылық ұстанымы, конституциялық-құқық-
тық тәжірибесі Қазақстан Республикасында 
мемлекет пен дін арақатынасын құқықтық реттеу 
механизмін жетілдіруге негіз болады. Елімізде 
қордаланған мәселелердің бірі дін мәселе екенін 
ескеріп, мемлекет тарапынан қабылданған оң 
шешімдер 2011 жылы «Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы» заң және 2016 жылы 
құрылған «Дін істері және азаматтық қоғам» 
министрлігі болды. Қазақстанда құрылған 
жаңа министрлік Францияның зайырлы мем-
лекет қалыптастыру тәжірибесін ұтымды пай-
далып, Қазақстанның өзіндік зайырлы мем-
лекет үлгісін қалыптастыратынына сенеді. 
Мемлекет пен дін арақатынасын құқықтық 
реттеуде Атазаңымыздың өз мүмкіншілігі жой-
ыла қойған жоқ. Бұл жөнінде заңгер ғалым 
З.Ж.  Кенжалиевтің пікірі: «Конституцияны басқа 
елдердің ата заңдарына қарап сырттан өзгерту 
немесе соларға еліктеп, тыраштанып түзету 
емес. Бұл ел Конституциясының өз еркімен ке-
мелдене түсу, өз ішкі мүмкіндіктерін ұтымды 
аша және пайдалана білу» – деп, ұғынған жөн 
[7, 6 б.]. Францияның зайырлы мемлекет  ретінде 
қалыптасуы тәжірибесімен қатар халқы мыздың 
рухани, мәдени мұрасын ескеру қажет.
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