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ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА 

 

Садакбаев Т.Т.,  
старший преподаватель Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается история казахского алфавита. 
Ключевые слова: писменность, «Жаңа емле», латинизация, диграф, опостроф, 

спецефические буквы, акут.   

 
Язык — это часть нашего организма и не менее сложная, чем сам этот организм. 

Людвиг Витгенштейн 

 

Когда завершился XX век, человечество в очередной раз подводило итоги прошедших 
тысячелетий. Газеты и журналы наперебой расспрашивали читателей: «Какие изобретения и 

открытия оказали сильнейшее воздействие на человеческую цивилизацию?» Ответы были самыми 

разными, но все сходились в одном: самое главное, чему научилось человечество, — это 
фиксировать, хранить и передавать информацию. Такая возможность появилась с изобретением 

письменности и книгопечатания. 

Величайшее изобретение народа — письменность. Ее происхождение является одной из 

сложных проблем современного языкознания. В основе современной письменности лежит древнее 
письмо. Письменность народов Средней Азии и Казахстана возникла в раннем средневековье. 

Древние тюркские народы, впоследствии ставших предками, в том числе и современных казахов, 

сыграли заметную роль в истории Евразии. А тюркский язык с V по XV век был языком 
межнационального общения на большей ее части. Например, при монгольских ханах Батые и 

Мунке все официальные документы в Золотой Орде, международная переписка, помимо 

монгольского, велись и на тюркском языке. 
Становление и развитие языка, близкого к современному казахскому языку, происходило в 

XIII—XIV веках.Одним из древнейших типов буквенного письма является древнетюркская 

письменность, возникшая в VI-VII веках. Один из ранних памятников такой письменности был 

обнаружен в 1896–1897 годах в Казахстане близ Аулие-Аты (ныне город Тараз). Там были 
найдены 5 камней с древнетюркскими надписями. А в 1940 году в Восточном Туркестане были 

обнаружены хорошо сохранившиеся 4 рукописи древнетюркского письма середины VIII века. Эти 

находки имели огромное научное значение.Арабское письмо применялось в Средней Азии и 
Казахстане в духовных и светских школах, в официальной переписке. Его красивым орнаментом 

украшали колонны, карнизы, купола зданий и сооружений. Ученые и поэты писали свои труды на 

арабском языке, украшая их страницы рисунками, выполненными нередко на высоком 
художественном уровне. Все работы выдающихся мыслителей Востока написаны на арабском и 

фарси (персидском), так как эти языки считались международными. 

В Казахстане арабская графика применялась в течение 900 лет с X по XX век. В 1912 году 

Ахмет Байтурсынов реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав 
возможность пользоваться ею миллионам казахов, живущих за границей. Он исключил все чисто 

арабские буквы, не используемые в казахском языке, и добавил буквы, специфические для 

казахского языка. Новый алфавит, получивший название «Жана емле» («Новая орфография»), до 
сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране. После 1917 года в 

Казахстане началось движение за переход на латинский алфавит. Арабское письмо, сыгравшее в 

свое время положительную роль в общественном развитии, теперь казалось многим тормозом в 

историческом прогрессе. 
Казахский лингвист Тельжан Шонанов, приводил свои доводы против арабской вязи: 
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Диакритические знаки (знаки, указывающие на то, что звук читается иначе, чем без него) 

усложняли изучение азбуки. Разность начертания букв в зависимости от их расположения в слове. 
Нечеткие очертания знаков, что усложняло чтение. Невозможность использовать знаки арабского 

алфавита для специальных текстов: нот, научных трудов, где есть формулы, и т. п. Главными 

доказательствами неактуальности арабской системы для казахского языка было то, что она 

неполно передавала фонетическое своеобразие и усложняла работу наборщиков. 
В Казахстане движение за переход на латинское письмо началось в 1923 году. После 

многочисленных дискуссий в 1929 году был осуществлен перевод казахского алфавита на 

латинскую графику (латинизация). Газеты и журналы печатались на латинском шрифте, а в 
школах был введен латинский алфавит. Все это потребовало новой формы обучения, огромных 

расходов на изготовление шрифтов, издание учебников и подготовку учителей. Казахский алфавит 

на латинской основе насчитывал 30 букв с необходимыми добавлениями к ним знаков для 

передачи специфических звуков казахского языка. Однако жизнь латинского письма в Казахстане 
была недолгой с 1929 по 1939 год. 

 
 

Надежды сторонников латинского алфавита постичь с его помощью европейскую культуру 
не оправдались. Овладение латинским письмом механически не обеспечивало овладения 

достижениями европейской уровня развития культуры. Латинисты не смогли организовать в 

школе даже изучения иностранных языков. И все же это был определенный период в развитии 
казахского письма и книгопечатания. Книги этого периода вошли в фонд национальной по форме 
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и содержанию культуры казахского народа. Затем был осуществлен перевод на кириллицу 

(кириллизация). Проект нового алфавита на основе русской графики, состоящего из 42 букв в 

соответствии с фонетическими особенностями казахского языка, был предложен в 1940 году. С 
этого времени печатание казахских книг, газет и журналов, официальная переписка и обучение в 

школах велось на новом казахском алфавите. 

На протяжении многих веков рукописные книги создавались совместными усилиями 
народов Средней Азии и Казахстана. Со времени своего возникновения они носили в основном 

светский характер. Так в Казахстане первые рукописные книги появились в XVI веке. Памятником 

книжной культуры человечества считается сочинение историка и поэта Мухаммеда Хайдара 
Дулати (1499–1551), написанное на таджикском языке, «Тарих – и – Рашиди» («Рашидова 

история»). В мусульманских школах и в народе были распространены в рукописях замечательные 

произведения великих поэтов и ученых. Например, когда уже появились печатные книги, стихи 

Абая имели хождение в рукописных книгах, выполненных специальными переписчиками. Два 
таких экземпляра хранятся в мемориальном музее Абая (г. Семипалатинск) и в фондах Академии 

наук Республики Казахстан. 

До изобретения печатной машины книги были рукописными. Писцы аккуратно выводили 
текст крупно и четко сплошными строками во всю ширину листа. У большинства среднеазиатских 

правителей на службе имелись десятки переписчиков, которые соревновались в своем искусстве. 

Они богато украшали титульные листы, расписывали заглавные буквы, в некоторых книгах 

чистые поля покрывались растительным или геометрическим орнаментом. Интересно, что первые 
гравюры на дереве специально для иллюстрирования литературного текста были сделаны в Китае 

полторы тысячи лет назад. Миниатюры, орнаменты, заставки и инициалы делались вручную. С 

ювелирной точностью выполняли их художники. Пользуясь не кисточками, а птичьими 
перышками, наносили они на бумагу тончайшие детали росписи. Обложка и переплет делались из 

лаковой и сафьяновой кожи или шелка с тиснением. Иногда рукописные книги имели 

специальные футляры с золотыми или серебряными застежками. Такие книги представляли собой 
настоящие произведения искусства, ценились очень высоко и были собственностью знати. 

Книга – сложнейшее произведение человеческой культуры, прежде чем превратиться в 

печатную прошла длительную и сложную эволюцию. В 1447 году Иоганн Гутенберг из города 

Майнца изобрел книгопечатание с помощью подвижных металлических букв и печатного станка. 
С этого времени книга стала печатной. Первая книга на казахском языке, изданная печатным 

способом – «Сейфуль-Малик», была выпущена в Казани в 1807 году. В конце XVIII-XIX вв. на 

казахском языке вышли народные поэмы «Ер Таргын», «Козы Корпеш – Баян слу», «Биржан и 
Сара». Национальная печатная книга способствовала развитию просвещения, открытию 

типографий и библиотек, школ и духовных семинарий, изданию учебников. Впервые русские и 

европейские читатели познакомились с историей и бытом казахского народа. Издание в 
Петербурге, Казани, Оренбурге лучших образцов казахских народных поэм и легенд имело 

большое культурное значение. 

Новый казахский алфавит 

Конец октября 2017 года запомнится казахстанцам тем, что Президент утвердил новый 
казахский алфавит. Вопрос о переходе на латинскую систему начертания букв в обществе 

обсуждался давно. 

11 сентября 2017 года директор республиканского координационно-методического центра 
развития языков имени Шаяхметова, доктор филологических наук Ербол Тлешов представил 

вариант казахского алфавита, основанный на диграфах. Как было отмечено, диакритики 

(различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки) не дают полной возможности 

и гарантии для сохранения специфических звуков казахского языка. Предложенный алфавит 
состоял из 25 знаков и включал в себя восемь диграфов. . Утверждены три способа передачи 

звуков: 1 звук — 1 знак, 1 звук — 2 знака, 1 звук — система диграфом. В казахском алфавите 2017 

представлены 8 диграфом: Ә — ae, Ө — oe, Ү — ue, Ң — ng, Ғ— gh, Ч — ch, Ш — sh, Ж — zh. 
Специфические буквы будут записываться с помощью надстрочных запятых. 

Диграфа — сочетание 2-х букв, которые вместе обозначают один звук. 

Реформа азбуки не предполагает механическую замену одних букв на другие, потому что 
это повлечет утрату возможности передавать национальную специфику произношения звуков. 

Затем был период рассмотрения предложений и замечаний. В Интернете стали обсуждаться такие 

слова, как "cәбіз" (морковь), которое через диграфы писалось бы, как saebiz. Также разработчики 

проекта нового казахского алфавита пришли к мнению, что казахстанцы не восприняли букву "w". 
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"Звук, который обозначает "w", в английском языке есть. Артикуляционно вы все нормально 

воспринимаете. Абсолютно идентичные звуки в казахском языке - вы не воспринимаете. Вот 

психологический момент какой. В русском языке этого звука нет, поэтому многие наш (название 
города) Кокшетау пишут, произносят, как Кокчетав. А этот звук один из самых частотных в 

казахском языке и, самое главное, имеет морфологическую функцию. Самый важный момент - 

поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться", - пояснил 
доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек. 9 октября 2017 года Нурсултану 

Назарбаеву представили другой проект единого стандарта казахского алфавита на латинской 

графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного 
обсуждения. Он состоял из 32 букв. В использовании восьми казахских звуков было предложено 

использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы "и","й" - 

латинской "i" c апострофом.  

 

 
20 февраля Глава государства утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице 

без апострофов. В нем появились диакритические знаки - акуты. Изменено написание букв Ә, И, 
Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch). 

 
Заключение 
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Процесс перехода на новый алфавит будет сопровождаться принятием новых 

орфографических правил. Теперь многие знакомые названия будут выглядеть иначе. 

Переход на латинский алфавит планируется завершить к 2025 году, как отмечает 
президент это не окончательный вариант. Такой процесс перехода Казахстана на латиницу 

обусловлен доминированием этой системы письма в мире. Таким образом, упростится 

коммуникация государства с мировым сообществом. 
Что касается меня, то я считаю, что в переходе на новый алфавит есть свои плюсы и 

минусы. В нашем государстве есть проблемы поважнее, которым уделяется меньше внимания. 

Процесс перехода на латиницу повлечет за собой множество трудностей, в первую очередь 
финансовых. Даже сейчас, спустя более двадцати пяти лет независимости, мы испытываем 

проблемы с нехваткой учебников, пособий и дисков для изучения казахского языка. Будет 

довольно сложно перевести на латиницу все учебные пособия для начальной, средней школ и 

высших учебных заведений, кроме того, перевод потребуется и для художественной литературы. 
И это не считая объявлений, вывесок и прочих многочисленных мелочей.  Мурат Ауэзов 

высказался в пользу латиницы в статье "Латиница нас сблизит". Мотивирует свою позицию он 

стремлением к унификации алфавитов тюркских народов. Мол, это будет способствовать к 
сближению тюркских народов. Я не вижу связи между алфавитом — способом написания букв 

того или иного языка, который выбран носителями этого  языка, и какими-то политическими или 

культурными связями между народами, странами, государствами. Взять Евразийский союз, где 

есть Армения, у которой не кириллица, а собственный алфавит. К тому же, я считаю что 9 
специфических букв несут свой колорит. Это некая "изюминка" казахского языка. Однако 

иностранцам будет легче учить казахский язык, так как в большинстве языков основой лежит 

латинский алфавит.  Подавляющее большинство граждан будут испытывать трудности перехода. 
В Казахстане государственный язык – казахский, русский – язык межнационального общения, и 

оба они используют кириллицу. Особенно будут испытывать трудности школьники, которые 

сейчас учат нынешний алфавит, а в скором времени будут учить новый алфавит на латинице. 
Сторонники перехода на латиницу видят следующие преимущество в том, что возможно 

присоединение или даже объединение со странами тюркского мира (Турция, Азербайджан, 

Узбекистан). Если следовать этой логике, то получается может возникнуть отторжение от России 

(так как они используют кириллицу). Россия является одной из ведущих стран, несмотря на то,что 
использует кириллицу.  На мой взгляд вопросы объединения лежат не в лингвистической сфере. 

Была бы добрая воля – алфавит не имеет большого значения. 

Учитывая многонациональность общества, в котором титульная нация (казахи) 
представляет чуть более половины населения, переход на латиницу может оказаться фактором 

разделяющим, а не объединяющим общество. Возникает множество разногласий и ссор среди 

народа.  
С момента перехода на кириллицу в Казахстане накоплен огромный массив информации и 

литературы во всех сферах человеческой жизни. 

Что делать с ней? Отрезать население от данного массива? Ведь никто не будет переводить 

это на латиницу. От одного алфавита отойдем, а вот до другого пока дойдем. Как долго будем 
между ними болтаться? 

Опыт соседних стран (в первую очередь Узбекистана. – Ред.) показывает огромную 

сложность такого перехода. Возникшая путаница и нестыковки только усилили негативные 
процессы и увеличили проблемы. 

Точную цифру затрат перехода на с кириллицы на латиницу сегодня не назовет никто. Но, 

без сомнения, это сотни миллионов, а может, и миллиарды долларов. 

Неужели сегодня, когда страна переживает серьезный экономический кризис, когда 
ухудшаются все показатели жизни людей, когда госбюджет  пытаются растянуть на все нужды, 

когда различные «понтовые» мероприятия зашкаливают за здравый смысл, переход на латиницу 

является самой важной, жизненно необходимой и срочной мерой? На мой взгляд, сегодня эти 
затраты абсолютно неоправданны.  

 Казахский язык переживает нелегкие времена. Тому есть объективные причины. Но есть и 

субъективные факторы, усугубляющие ситуацию. Разве проблема казахского языка в алфавите? 
Захожу недавно в книжный магазин, вижу на полке словари: 

а) Словарь казахско-русский, 50 000 слов, цена 5900 тенге. 

б) Словарь русско-казахский, 75 000 слов, цена 7500 тенге. 

http://www.liter.kz/site.php?lan=russian&id=154&pub=5165
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А теперь сравните: рядом стоит словарь англо-русский, 150 000 слов, цена 2000 тенге. А на 

соседней полке стоят роскошные подарочные издания с красочными иллюстрациями, цена - около 

5000 тенге. Почему так? Эти цены в сравнении дают просто убийственную характеристику заботе 
государства о казахском языке. 

Где дешевые и качественные учебники, пособия, словари? Где компьютерные обучающие 

программы и игры на казахском? Где кассеты и диски с переведенными на казахский язык 
лучшими современными фильмами мирового кинематографа? Вот какой продукцией надо 

завалить прилавки наших магазинов. И все это требует денег, государственных денег. А чем у нас 

занято государство? На что хочет потратить деньги? Изучает вопрос смены алфавита. В четвертый 
раз за последние сто лет. Во многом благодаря этим экспериментам в угоду текущей 

политической конъюнктуре казахский язык и находится сейчас в кризисе. 
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Түйін 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы қазақ әліпбиінің тарихы және латын әліпбиіне 
көшу мәселесі қарастырылған. 

 

Summary 

The article includes Kazakh alphabet tariffs and Latin alphabet in the Republic of Kazakhstan. 
 

 

ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Ашеков Б., 

магистрант 
 

В статье рассматривается понятие и общая криминологическая характеристика 

корыстно-насильственной преступности. 
Ключевые слова: криминология, корыстно-насильственные преступности, УПК. 

 

Необходимость установления наиболее соответствующего и полного определения в 
отношении какого-либо явления, как известно, является тем обстоятельством, которое во многом 

оптимизирует дальнейший процесс познания. Такое обстоятельство необходимо при появлении 

тех или иных явлений, характеризующихся, прежде всего, своей неоднородностью (относительно 

других) и массовостью. 
Надлежащее или должное поведение участников отношений, складывающихся в 

уголовном процессе, основано на установлении их прав и обязанностей. Иными словами, характер 

и содержание правоотношений тесно связан с процессуально-правовым статусом участников этих 
отношений. 

Носители прав и обязанностей в уголовном процессе в УПК определены как 

государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе. В УПК эти органы и лица 
структурно сгруппированы, что создает правовую основу для их классификации и тем самым 
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значительно облегчает решение задачи, связанной с установлением их процессуально-правовых 

статусов. 

В Конституции РК в предписаниях, имеющих отношение к статусу лица, применяются 
термины: «право» и «обязанность», а также их производные: «права» и «обязанности» (см. ст.ст. 

12-39 Конституции РК). Эталон предписания дан в Основном законе страны. И, как нам 

представляется, он должен быть соблюден в отраслевом законодательстве, включая УПК. 
Вместе с тем, в нормах действующего УПК наблюдаются разные подходы к обозначению 

прав и обязанностей участников уголовного процесса, что может расцениваться не только как 

редакционный изыск, но и как отражение содержательно-смысловых различий в объемах и 
степенях жесткости соответствующих предписаний. 

Так, введение в УПК такой фигуры, как следственный судья, требует четкой 

регламентации его прав и обязанностей. Анализ положений статей 55 и 56 УПК позволяет выявить 

следующие особенности регламентации его процессуально-правового статуса: 
- в ст. 55 УПК закреплены полномочия следственного судьи, что тесно связано с понятием 

правового статуса, но не равнозначно ни правам, ни обязанностям; 

- в ч. 3 ст. 56 УПК указывается, что «следственный судья вправе» - и далее следует 
соответствующий перечень действий; 

-  из смысла ч. 4 ст. 56 УПК вытекает, что следственный судья: «не должен предрешать…», 

«не должен давать указания…» , «не должен совершать…», «не должен принимать решения»;  

- и только в ч. 5 ст. 56 УПК указывается на обязанность следственного судьи поручить 
прокурору проверку фактов применения к лицу пыток и других незаконных действий и то в 

редакции: «следственный судья обязан», а не «обязанности следственного судьи». 

Термин «вправе» не отражает конституционных предписаний, имеющих отношение к 
обозначению статуса участника процесса. Должна быть применена жесткая конструкция: права 

следственного судьи; обязанности следственного судьи. При таком подходе формулы наподобие 

«должен», «не должен», «может», «не может» - не уместны. Это тем более важно, когда речь идет 
о форме судебного контроля, осуществляемого следственным судьей. 

Мы полагаем, что законодательное закрепление того, что прикрыто словами 

(подчеркиваем - не терминами) «не может», «не должен» и т.п., должно быть обозначено в 

качестве запретов, что вполне уместно для определения границ прав и обязанностей 
следственного судьи. 

Аналогичное положение с термином «вправе» наблюдается в ст. 58 УПК о статусе 

прокурора, в ст. 59 УПК о статусе начальника следственного отдела, в ст. 60 УПК о статусе 
следователя, ст. 63 УПК о статусе дознавателя. Что касается обязанностей, то они закреплены 

только в отношении дознавателя (ч. 5 ст. 63 УПК), при этом они даны в редакции: «дознаватель 

обязан», хотя логика подсказывает, что редакция должна быть следующей: «обязанности 
дознавателя». В отношении прокурора, начальника следственного отдела, следователя никаких 

указаний на их обязанности в названных статьях УПК не содержится. 

Особенность состоит в том, что надлежащие обязанности размещены в других нормах. 

Например, в ст. 64 УПК о статусе подозреваемого содержится указание, что орган уголовного 
преследования «обязан разъяснить подозреваемому его права» (ч. 2). Более того, в указанной 

статье устанавливается, что подозреваемый «должен быть допрошен», «должен быть 

предупрежден», а орган уголовного преследования «обязан принять меры». Мы полагаем, что все, 
что связано с требованием «должен» имеет непосредственное отношение к обязанностям органа 

уголовного преследования, что и должно быть отражено в норме УПК о статусе органа уголовного 

преследования (следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора – п. 23 ст. 7 УПК), но не в 

норме о статусе подозреваемого. 
Права обвиняемого даны в редакции: «Обвиняемый вправе пользоваться правами, 

предусмотренными частью девятой статьи 64» УПК. Очевидно, что такая редакция более чем 

неудачная. 
В ст. 66 УПК указывается, что адвокат «не вправе отказаться от принятой на себя защиты» 

(ч. 5). Целесообразнее данное предписание выразить в форме запрета. 

Вызывает возражения дробление прав адвоката на отдельные составляющие и их 
размещение в разных статьях. Так, о правах адвоката (защитника) говорится в ст. 66 УПК о 

статусе защитника, а также в ст. 70 УПК о полномочиях защитника. 

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый – это процессуально-правовое отражение 

статуса одного и того же физического лица в зависимости от стадии производства по делу. 
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Сравнение положений ст. 64 УПК о подозреваемом, ст. 65 УПК об обвиняемом и подсудимом 

свидетельствует о значительных  совпадениях и отличиях в статусах подозреваемого, обвиняемого 

и подсудимого. Гораздо целесообразнее предусмотреть единую статью о процессуально-правовом 
положении подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, в которой закрепить в части 1 все, что 

объединяет данные процессуальное фигуры (их права и обязанности), а затем в соответствующих 

частях этой же статьи указать различия в их правах и обязанностях. 
К области запретов необходимо отнести положения ч. 4 ст. 79 УПК о том, что «эксперт не 

вправе» делать, ч. 4 ст. 80 УПК о том, что «специалист не вправе» осуществлять и т.д. 

Обязанности свидетеля, имеющего право на защиту, размещены в ч. 6 ст. 78 УПК, которая 
посвящена правам такого свидетеля. При этом громоздкость конструкции ст. 78 УПК, не 

обусловленная какой-либо необходимостью, затрудняет восприятие содержания статуса свидетеля 

и свидетеля, имеющего право на защиту: в частях 3 и 6 указанной статьи наблюдаются повторы 

при перечислении их прав. Конструкцию нормы можно было бы упростить путем сосредоточения 
в одной части ст. 78 УПК общих для свидетеля и свидетеля, имеющего право на защиту, - прав, а в 

другой части закрепить те права свидетеля, имеющего право на защиту, которых нет у свидетеля. 

При таком подходе можно было бы избежать текстуальных повторов по 6-ти пунктам прав, 
закрепленных в частях 3 и 6 ст. 78 УПК. 

Нет унифицированного подхода к структуре УПК. Так, права и обязанности участников 

процесса, то есть их процессуально-правовой статус отражены в статьях под названиями 

категорий участников процесса: прокурор (ст. 58 УПК), начальник следственного отдела (ст. 59 
УПК), следователь (ст. 60 УПК), дознаватель (ст. 63), подозреваемый (ст. 64 УПК), обвиняемый 

(ст. 65 УПК) и т.д. Однако в отношении отдельных участников такой подход не соблюдается. 

Например: наряду со ст. 51 УПК «Суд» имеется ст. 53 УПК «Полномочия суда»; со ст. 66 УПК 
«Защитник» имеется ст. 70 УПК «Полномочия защитника». Нет ясности в вопросе о том, какие 

преимущества влечет предпринятый законодателем подход к обозначению статусов отдельных 

участников уголовного процесса. 
Таким образом, ряд положений УПК, регламентирующих уголовно-процессуальные 

статусы участников соответствующих правоотношений нуждаются в определенной корректировке 

как в содержательном, так и структурном аспектах.    

Роль терминологического аппарата для любой отрасли права достаточно значима. 
Благодаря унифицированному терминологическому комплексу специфических для данной 

отрасли и общих для всех отраслей обозначений понятий, явлений, категорий, институтов 

правоприменитель имеет возможность правильно понять и оценить те или иные предписания 
закона. Обеспечение единства понимания, толкования и применения в немалой степени зависит от 

единообразия в отраслевой терминологии. 

Одно из лексических значений слова «термин» состоит в следующем: «Слово или 
сочетание слов, обозначающее понятие, применяемое в науке, технике, искусстве и т.д.» [1, с. 

653]. Философское определение слова «термин» несколько шире его лексического определения и 

означает «имя с оттенком специального (научного) его значения, уточняемого в контексте какой-

либо теории или отрасли знания» [2,с. 681]. В более поздних изданиях имеют место иные 
определения. Так, например, в Философском энциклопедическом словаре 2004 года издания 

указывается, что термин – это «слово, выражающее понятие»  [3,с. 452]. Таким образом, 

терминологический аппарат отрасли права – это форма выражения (обозначения) понятия или 
явления, исключающая их вольное толкование, представляющее собой специфическую гарантию 

соблюдения правоприменителем требования единообразия в понимании, толковании и 

применении норм права. 

Наличие термина в юридическом обороте само по себе исключает возможность 
использования синонимов, то есть слов, различных по звучанию, по тождественных или близких 

по значению [1,с. 612]. Специфика юридического языка состоит в том, что появление нового 

словесного обозначения ранее апробированного понятия автоматически влечет поиск его нового 
смыслового значения. Синонимические ряды неуместны в правовых нормах.  

Рассматриваемый аспект представляется важным в связи с тем, что 4 июля 2014 года в 

Республике Казахстан принят новый УПК, который введен в действие с 1 января 2015 года. 
Ожидания теоретиков и практиков в части унификации терминологического аппарата, 

призванного обслуживать нужды уголовного процесса, не оправдались. Старые проблемы 

перекочевали в новый кодекс и тем самым сохранили одну из причин появления разных подходов 

к ранее известным вещам вплоть до создания среды для формирования отдельных противоречий. 
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В УПК РК упоминается такой участник процесса, как процессуальный прокурор. Так, в ст. 

193 УПК РК о полномочиях прокурора в ходе досудебного расследования указывается 

следующее: 
- к исключительным полномочиям руководителя органа прокуратуры относится, наряду с 

иными полномочиями, «утверждение постановления процессуального прокурора о возвращении 

уголовного дела для производства дополнительного расследования» (ч.2, п. 8); 
- руководитель прокуратуры «по уголовному делу определяет прокурора, 

осуществляющего надзор в соответствии с настоящей статей (процессуальный прокурор» (ч. 3); 

- процессуальный прокурор осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала 
досудебного расследования и участвует в суде первой инстанции в качестве государственного 

обвинителя (ч. 3); 

- процессуальный прокурор несменяем, но при необходимости он может быть заменен 

другим процессуальным прокурором (ч. 3). 
Более ни в одной норме УПК РК процессуальный прокурор не упоминается. Наряду с этим 

в ч. 4 ст. 58 УПК РК («Прокурор») приведен перечень статей УПК, в которых регулируются 

полномочия прокурора при досудебном расследовании и рассмотрении дела судом. Анализ 30-ти 
статей и положений 7 глав, указанных в ч. 4 ст. 58 УПК РК, дает основания для утверждения о 

том, что процессуальный прокурор – это тот же надзирающий прокурор. Можно согласиться с 

идеей обозначения соответствующего участника уголовного процесса как «процессуального 

прокурора». Но в таком случае возникает вопрос: почему в иных статьях, где есть регламентация 
деятельности прокурора в досудебном производстве, этот участник не называется 

«процессуальным прокурором»? или это уже другой прокурор? Видимо, отсутствие 

последовательности в обозначении законодателем рассматриваемого участника процесса лежит в 
основе двойственного понимания статусов надзирающего прокурора и процессуального 

прокурора, тогда как это, на наш взгляд, один и тот же участник. 

Согласно новому УК РК все уголовные правонарушения делятся на уголовные проступки 
и преступления. Из смысла ст. 136 УПК РК вытекает, что меры пресечения применяются в 

отношении только тех подозреваемых, обвиняемых, чьи действия (бездействие) подпадают под 

признаки преступления. Создается впечатление, что лица, совершившие уголовный проступок, не 

могут быть подвергнуты мерам пресечения. Однако анализ статей, содержащих правила 
применения  отдельных мер пресечения, говорит о том что это не совсем так. Например, подписка 

о невыезде и надлежащем поведении может применяться и в отношении лица, совершившего 

уголовный проступок (ст. 141 УПК РК). 
Объяснение ситуации может быть следующим: законодатель в ст. 136 действующего УПК 

РК сохранил редакцию ст. 139, имевшую место в прежнем УПК РК, действовавшем в период с 1 

января 1998 года по 31 декабря 2014 года. При этом он не принял во внимание того 
обстоятельства, что в УК РК предусмотрена новая категория – уголовный проступок. 

Таким образом, понятие «преступление» должно применяться в УПК РК только в тех 

положениях, которые имеют отношение именно к преступлению, а не к уголовному проступку. Во 

всех иных случаях должен использоваться термин «уголовное правонарушение».  
Традиционно принято считать что понятие «стадия уголовного процесса» - это результат 

теоретического осмысления системы уголовного судопроизводства. Однако обращение к 

положениям УПК РК свидетельствует о том, что законодатель применяет в таком контексте 
термин «стадия», который претендует на свое правовое (законодательное) определение. Вот 

несколько примеров применения в УПК РК данного термина: 

- о праве отзыва заявления о привлечении лица к уголовной ответственности 

руководителем, учредителем (участником) коммерческой организации «на любой стадии 
уголовного процесса» (ч. 2 ст. 33);         

- о праве подсудимого «на любой стадии судебного разбирательства заявить ходатайство 

или выразить согласие о заключении процессуального соглашения» (п.3) ч.6 ст. 65); 
- об осуществлении прокурором надзора «за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, дознания, следствия и судебных решений, уголовного преследования на всех 

стадиях уголовного процесса» (ч. 1 ст. 58); 
- о праве гражданского истца «заявить о возвращении искового заявления на любой стадии 

уголовного процесса» (ч. 1 ст. 169); 

- о праве подозреваемого «на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору 

либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения» (п. 16) ч. 9 ст. 64). 
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Наряду с термином «стадия» применяется термин «этап». Тому примером являются 

положения ст. 99 УПК: «заявление ходатайств возможно в любой стадии процесса» (ч. 2); 

«отклонение ходатайства не препятствует повторному его заявлению на последующих этапах 
уголовного судопроизводства» (ч. 3). 

Как известно, этап – это отрезок времени, имеющий характерные признаки, стадия в 

развитии чего-либо [1, с. 807]. Таким образом, стадия и этап синонимы. Однако из контекста 
частей 2 и 3 ст. 99 УПК следует, что эти терминологические обозначения имеют разное 

содержание. Вместе с тем, логика подсказывает, что речь должна идти о стадии,  а не этапе. В 

данном случае синоним слову «стадия» – «этап» способен повлечь двойственное понимание 
предписания УПК.  

К переходному периоду с исторической точки зрения можно отнести годы, начиная с 

момента суверенизации Казахстана и заканчивая временем принятия действующей Конституции. 

Это период с 1991 года по 1995 год. Однако истинное положение дел в правовом пространстве 
говорит о том, что этот период охватывается годами: с 1991 по 2001, то есть целое десятилетие с 

момента суверенизации Казахстана. 

За первые 10 лет суверенный Казахстан в области формирования системы национального 
права предпринял следующие шаги: 

а) принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР (1991г.); 

б) принял конституционный закон «О государственной независимости Республики 

Казахстан»; 
в) были приняты Конституции: 

- 28 января 1993г.; 

- 30 августа 1995г.; 
г) реализована первая Государственная программа правовой реформы в РК; 

д) обновлены практически все отраслевые кодексы; 

е) принят ряд синтетических законов. 
Согласно положениям ст. 92 Конституции РК (заключительные и переходные положения) 

законодательство РК в течение 2-х лет со дня принятия действующей Конституции должно быть 

приведено в соответствие с нею. Это положение необходимо понимать следующим образом: 

а) такие базовые конституционные положения, как унитарность, территориальная 
целостность государства, форма правления – остаются  неизмененными в пределах срока действия 

данной Конституции (ст. 91, п. 2); 

б) конституционные законы должны были быть приняты до сентября 1996г; 
в) остальные законы должны были быть приняты до сентября 1997г;  

г) по истечении 2-х лет правотворческий процесс не был прекращен, но он уже протекал в 

пределах Конституции, конституционных законов и отраслевого законодательства. Текущее 
законодательство – процесс постоянный. 

Особенности правовой системы Казахстана в переходный период предопределяются 

факторами: 

а) переходный период – это результат социальной революции в виде распада СССР (он 
характерен для всего постсоветского пространства) – эта революция относится к типу т.н. 

«бархатных»; 

б) переходный период открывает широкие возможности для выбора политико-
экономической ориентации дальнейшего развития государства (Казахстан ориентирован, но 

образному определению Президента, - «на капитализацию»); 

в) наступление радикальных изменений в системе традиционно налаженных 

экономических, политических, социальных, правовых связей и отношений; 
г) резкое падение социального уровня, явное расслоение общества на богатых и бедных; 

д) реструктуризация общественного правосознания;   

е) преобладание в системе властей такой ветви, как исполнительно-распорядительная, что 
выражается в преобладании интересов отдельных группировок людей над интересами общества; 

ж) возрастание роли отдельно взятой личности в судьбе государства с параллельным 

декларированием роли народа в осуществлении государственной власти. 
Эти и иные факторы объективно влияют на процесс формирования национального права в 

переходный период. 

Говоря об особенностях национального права в переходный период, необходимо более 

подробно остановиться на Конституциях РК 1993 и 1995 гг. Для примера: за почти 230 лет в 
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Конституцию США внесено 26 поправок (с 1787г.). Казахстан за 10 лет принял две Конституции, а 

в ныне действующую уже внесен ряд поправок, включая конституционную реформу 2007 года. 

Этот внешний фактор характеризует специфичность процесса формирования 
национального права по следующим моментам: 

а) смена Конституции обязательно влечет смену всего законодательства; 

б) негативная оценка упраздняемой конституции лишает социум привычных 
аксиологических ориентиров, что порождает правовой нигилизм; 

в) частая смена конституции дестабилизирует экономику, порождает неверие в 

действительность волеизъявления народа в выборе пути социально-экономического и политико-
правового развития. 

Процесс формирования национальной системы права обречен на отдельные неудачи по 

следующим соображениям. 

1. Законодатель в отдельных положениях Конституции игнорировал постулаты 
системности и структурности права, а также иерархическую соподчиненность источников права, 

что повлекло значительные перекосы в соблюдении уровней регламентации правоотношений.  

Поясним это на примере. 
В ст. 16 Конституции говорится: «Арест и содержание под стражей допускаются только в 

предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда или прокуроров, с предоставлением 

арестованному права судебного обжалования. Без санкции прокурора лицо может быть 

подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов».  
На сегодня это положение актуально. Но дело в том, что эта регламентация относится к 

сфере отраслевого права – уголовному процессу, а не к Конституции. Если предположить, что 

завтра процессуальное право и судопроизводство достигнут таких высот, что вопросы выяснения 
сопричастности подозреваемого к преступлению могут быть решены за 48 часов, то встанет 

вопрос о внесении изменений в Конституцию. Реализация этого предположения возможна 

теоретически, неосуществима практически. 
Классическая, проверенная столетиями законодательной практики, схема иерархии такова, 

что она исключает влияние отраслевого права на Конституцию. Это Конституция диктует условия 

формирования национального права. В противном случае, этот закон не является Конституцией. 

Чтобы избежать такие правовые тупики, цивилизованный законодатель стремится на 
допускать проникновения частно-правовых предписаний в основной Закон.      

Подобных предписаний частно-отраслевого характера в Конституции, к сожалению, 

немало. Например: 
Ст. 30: «Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования.           

Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим         стандартам»;  

Ст. 46: Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики и его семьи 
осуществляются за счет государства»; 

Ст. 72: «Конституционный Совет выносит свое решение в течение месяца со дня 

поступления обращения. Этот срок… может быть сокращен до десяти дней, если вопрос не терпит 

отлагательства». 
Закономерен вопрос: как подобного рода отступления от общепринятых правил 

источниковой иерархии отражаются на состоянии отраслевого законодательства? 

Поясним это на примере.  
Регламентация ареста и содержания под стражей в конституциях отдельных зарубежных 

стран выглядит следующим образом: 

ФРГ (ст.2): «Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода 

личности ненарушима. Вмешательство в эти права допускается только на основании закона». 
Кыргызская Республика (ст. 18): «Никто не может быть подвергнуть аресту и 

содержанию под стражей иначе как на основании закона. Всякие действия, клонящиеся к 

возложению на человека ответственности за преступление до вынесения судом приговора, 
недопустимы и являются основанием для возмещения через суд материального и морального 

вреда потерпевшему». 

Королевство Марокко (ст. 10): «Никто не может быть арестован, лишен свободы или 
наказан, кроме как в случаях и в порядке, предусмотренных законом». 

США (поправка IV-1791г.): «Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и 

имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не 

должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтверждённого присягой 
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или торжественным заседанием; при этом ордер должен содержать подробное описание места, 

подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту». 

Эстонская Республика (ст. 11): «Права и свободы могут быть ограничены только в 
соответствии с Конституцией. Ограничения эти должны быть необходимы в демократическом 

обществе и не должны искажать сущности ограничиваемых прав и свобод».  

Япония (ст. 33): «Никто не может быть арестован, за исключением тех случаев, когда 
арест происходит на месте преступления, иначе как на основании выданного компетентным 

работником органов юстиции приказа, в котором указано преступление, являющееся причиной 

ареста». 
Можно привести еще примеры конституцией, когда регламентация личной 

неприкосновенности и свободы носит предельно общий характер и не содержит таких деталей, как 

протяженность в часах содержания лица под стражей. 

Такая дробная регламентация, как это имеет место в Конституции РК, была воспринята 
отраслевым законодательством как проявление структурности. Дело дошло до того, что частно-

прикладные, факультативные или инструктивные предписания вошли в тексты 

кодифицированных законов. 
Поясним это на примере: 

УПК РК 1997г. (ст. 256): «В качестве образцов для экспертного исследования могут быть, в 

частности, получены: 

1)кровь, сперма, волосы, обрезки ногтей, микроскопические соскобы внешних покровов 
тела; 

2)слюна, пот и другие выделения; 

3)отпечатки кожного узора, слепки зубов; 
4)рукописный текст, изделия, другие материалы, отражающие навыки человека; 

5)фонограммы голоса; 

6)пробы  материалов, веществ, сырья, готовой продукции; 
7)образцы гильз, пуль, следов орудий и механизмов». 

Данная норма не имеет ничего общего с процессуальным правом. Это инструктивные 

предписания или из области научно-практического комментария положения, которые должны 

носить более универсальный характер. В лучшем случае, такие предписания, какие содержатся в 
указанной статье УПК, должны быть включены в Закон РК «О судебной экспертизе», чего на 

сегодняшний день в законе нет.  

Для уголовно-процессуального права переходный период не завершился и по сегодняшний 
день. Так, в ст. 262 (ч.2) УПК РК 2014г. положения ст. 256 УПК РК 1997г. текстуально, то есть в 

неизменном виде сохранены. 

С точки зрения структуры и формы представляет интерес Конституция Турецкой 
Республики (1982г.). Она достаточно дробная и весьма своеобразная. Например, в соответствии со 

ст. 174 к революционным законам относятся: 

- Закон о головных уборах; 

- Закон об упразднении обращений и титулов, подобных «эфенди», «бей» и «паша»; 
- Закон о недопустимости ношения некоторых видов одежды; 

- Закон о запрещении дервишеских орденов и обителей, упразднении ряда сторожек при 

гробницах дервишеских званий. 
Всего таких революционных законов, упомянутых в Конституции, - 8. 

Чтобы яснее представить уровень детализации, достаточно привести несколько примеров 

названий статей Конституции: 

- ст. 169 «Охрана жителей деревень в лесной местности»; 
- ст. 130 «Высшее учебное заведения и их руководящие органы»; 

- ст. 128 «Положения, касающиеся государственных служащих»; 

- ст. 154 «Высший кассационный суд». 
Таким образом, эклектическое восприятие правовых моделей других стран должно 

отвечать требованию о системе национального права, о его структуре. Смешение элементов 

различных моделей способно играть негативную роль в развитии права. Возьмем  Шведскую 
модель: все правоотношения сосредоточены в одной Конституции, но раздельных частях. 

Практически в одном источнике содержатся предписания по уголовному, гражданскому, 

административному и т.д. отраслям права. И при вынесении судом решения ссылка делается на 

соответствующий раздел, главу, статью, параграф Конституции. 
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Есть основания полагать, что действующая Конституция РК – не самая совершенная и не 

последняя. Однако, как мы видели ранее, нестабильность Основного закона объективно 

сопровождается негативными последствиями в экономике, политике, праве, что ведет к снижению 
уровня социального обеспечения населения. 

Такой важный вопрос, как гражданство, в различных странах понимается по-своему. 

Сущность этого института влияет на содержание конституционных прав и свобод граждан.  
Вот несколько примеров. 

Турция (ст. 66): «Каждый, кто связан узами гражданства с турецким государством, - турок. 

Ребенок от отца турка или матери турчанки – турок. Гражданство ребенок, отец которого 
иностранец, а мать – турчанка, устанавливается законом». 

Для Турции неважно место рождения. Приоритет отдается национальному признаку. 

США (поправка ХIV): «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых 

Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в 
котором они проживают».   

Для США вопрос о гражданстве важен во взаимосвязи с таким общепринятым признаком, 

как место рождения человека. 
Эстония (ст. 8): «Каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином 

Эстонии, имеет право на гражданство Эстонии по рождению».  

Испания (ст. 11):  «Ни один испанец по происхождению не может быть лишен своего 

гражданства». 
Япония (ст. 10): «Необходимые условия японского гражданства определяются законом».  

В конституциях таких стран, как Французская Республика, Королевство Марокко, 

Тунисская Республика и др. вообще каких-либо норм о гражданстве не содержится. 
Однозначно, что подобные и иные отличия  в структурах конституций влияют на 

состояние и содержание отраслевого права.   

1. Оценка доказательств – один из обязательных элементов процесса доказывания 
обстоятельств совершения уголовно наказуемого деяния. Теорией доказательств достаточно 

глубоко разработаны правовые основы оценки доказательств, полученных в результате 

производства следственных действий. В настоящее время в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее - УПК РК), принятом 4 июля 2014 года и 
введенном в действие с 1 января 2015 года, предусмотрен новый способ получения доказательств 

– путем производства негласных следственных действий (ст.ст. 231-251 УПК РК). 

2. Процедура оценки доказательств регламентируется в статье 125 УПК РК. Согласно 
указанной норме, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его соответствия трем 

основным признакам: 1) относительности; 2) допустимости; 3) достоверности. Кроме того, вся 

совокупность собранных по делу доказательств оценивается по признаку их достаточности для 
разрешения уголовного дела. К субъектам, в чьи полномочия входит оценка доказательств, 

относятся: судья, прокурор, следователь, дознаватель (ч. 2 ст. 125, ст. 25 УПК РК). 

3. Теоретическое и прикладное значение имеет решение вопроса о возможности 

применения признаков доказательств в процессе оценки сведений о фактах (доказательств), 
полученных в результате проведения негласных следственных действий. Изначально признаки 

доказательств вырабатывались исходя из сущности следственных действий. Отсюда и оценка 

доказательств предполагала в качестве способа их получения производство следственных 
действий, но не негласных следственных действий. 

4. Законодательного определения понятия «следственные действия» в УПК РК не имеется. 

Это понятие выводится логическим путем на основе анализа предписаний действующего 

отраслевого закона. С небольшими вариациями определения понятия «следственные действия», 
сформулированные представителями разных научных школ, содержательно практически 

совпадают. 

Так, например, И.Ф. Крылов, представитель советского периода развития права, под 
следственными действиями понимал «такие регламентируемые процессуальным законом 

действия, в которых осуществляется деятельность, непосредственно направленная на 

обнаружение, закрепление, изъятие, проверку и исследование доказательств» [1, с.254].  
Дальнейшее развитие теории уголовно-процессуального права привнесло определенные 

особенности в понимание сущности ряда институтов рассматриваемой отрасли, включая 

следственные действия. По определению Р.Х. Якупова, спустя почти тридцать лет, следственные 

действия – это «такие процессуальные действия по собиранию и проверке доказательств, которые 
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предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством и направлены  на установление 

фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, а в ряде случаев – на достижение и 

других, предусмотренных законом целей и характеризующихся самостоятельной и детальной 
процедурой производства и оформления их хода и результатов» [2, с.244-245]. Сходное 

определение сформулировано В.К. Бобровым, Р.Д. Лисициным и П.Ф. Фадеевым. По их мнению, 

следственные действия – «это группа процессуальных действий, направленных на собирание, 
проверку и оценку доказательств и характеризующаяся самостоятельной и детальной процедурой 

производства, урегулированной уголовно-процессуальным законодательством» [3, с.111]. 

Наконец, современное понимание сущности следственных действий было обусловлено теми 
изменениями в системе и структуре уголовно-процессуального права в целом и законодательства 

– в частности, которые объективно произошли в процессе реформирования системы 

национального права в условиях избрания странами постсоветского пространства нового 

политико-экономического курса дальнейшего развития. И с этих позиций интерес представляют 
два следующих определения следственных действий. Так, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский 

считают, что «следственные действия – это такие способы собирания и проверки доказательств, 

которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения 
государственного принуждения. Значение следственных действий состоит в том, что они являются 

основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством установления 

истины по уголовному делу» [4, с.385]. По определению С.А. Величкина следственные действия – 

«это предусмотренные и детально регламентированные уголовно-процессуальным законом, 
обеспеченные принуждением правовые способы и средства получения, формирования и 

систематизации доказательственной информации, применяемые при расследовании преступлений 

с определенной познавательной целью. Детальная регламентация содержания и производства 
следственного действия – это, по сути, предписание того, что может и должно делать лицо, 

осуществляющее расследование, как оно вправе поступать и действовать» [5, с.109]. 

5. Анализ приведенных определений, а также соответствующих статей УПК РК, 
регламентирующих порядок производства каждого следственного действия в отдельности, 

позволяет выявить признаки, отличающие следственные действия от иных процессуальных 

действий:  

1) следственные действия, исходя из самого названия, предусмотрены для достижения 
целей предварительного расследования (по УПК РК – досудебного расследования);  

2) каждый вид следственных действий обладает самостоятельной и детальной процедурой 

производства;  
3) по каждому действию обязательно составление специфических процессуальных актов 

(предварительное вынесение постановлений о производстве отдельных следственных действий; 

составление протоколов, отражающих ход  и результаты их проведения; предусмотрение 
получения санкции на производство ряда следственных действий и т.д.);  

4) возможность их производства уполномоченными на то законом лицами;  

5) предусмотрение правовых гарантий соблюдения законности при их назначении и 

производстве;  
6) предусмотрение процедур по проверке соблюдения требований закона при назначении, 

производстве и оценке доказательств методами и средствами прокурорского надзора;  

7) возможность участия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при производстве 
следственных действий ;  

8) доступность для каждой законодательной регламентации порядка назначения, 

производства следственных действий и оценки их результатов;  

9) право заинтересованных лиц на обжалование решений и действий уполномоченных 
органов, имеющих отношение к следственным действиям; 

10) документы, связанные с проведение следственных действий, доступны для 

ознакомления обвиняемым и потерпевшим. 
6. Негласные следственные действия имеют следующие отличительные признаки:  

1) их производство назначается следователем;  

2) само производство осуществляется уполномоченным подразделением 
правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и 

методов оперативно-розыскной деятельности;  
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3) условием проведения негласных следственных действий является конфиденциальность, 

запрет на информирование об их производстве тех участников процесса, интересы которых они 

затрагивают;  
4) предусмотрение специальных оснований, при наличии которых негласные следственные 

действия могут быть назначены и проведены;  

5) установление порядка проведения негласных следственных действий не нормами УПК 
РК, а ведомственными нормативными правовыми актами, издаваемыми органами, 

уполномоченными их проводить, по согласованию с Генеральным Прокурором РК;  

6) отражение результатов негласных следственных действий в документах ограниченного 
доступа (конфиденциально передаваемые следователю материалы; протокол исследования 

результатов негласных следственных действий);  

7) предусмотрение  юридической ответственности за разглашение сведений о факте 

производства негласного следственного действия и полученной в их результате информации;  
8) отнесение сведений о методах проведения негласных следственный действий, лицах, их 

проводящих, к государственным секретам. 

7 . Сопоставление признаков следственных действий  с признаками негласных 
следственных действий объективно не позволяет применять к доказательствам, полученным в 

результате их производства, одни и те же критерии оценки. Вместе с тем, согласно ч.1 ст.239 УПК 

РК, результаты негласных следственных действий оцениваются по правилам, предусмотренным 

статьями 25 и 125 УПК РК. 
Статья 25 УПК РК устанавливает уголовно-процессуальный принцип оценки 

доказательств по внутреннему убеждению. В содержание этого принципа законодатель включает: 

- оценку доказательств судьей, прокурором, следователем, дознавателем по своему 
внутреннему убеждению, на основе руководства при этом своей совестью;  

- запрет на наделение доказательств заранее установленной силой. 

Статья 125 УПК РК содержит правила оценки доказательств, которые состоят в 
следующем: 

- все доказательства должны оцениваться с точки зрения их относимости, допустимости, 

достоверности, а также достаточности совокупности собранных по делу доказательств (ч.1); 

- внутреннее убеждение судьи, прокурора, следователя, дознавателя при оценке 
доказательств должно быть основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении 

доказательств в их совокупности (ч.2). 

Помимо изложенного, в ч.ч. 3-6 ст. 125 УПК РК приводятся определения понятий 
относимости, достоверности и достаточности доказательств. 

Невозможность применения общих правил  и критериев оценки доказательств, полученных 

в результате производства следственных действий, к доказательствам, полученным в результате 
производства негласных следственных действий, нами устанавливается на основании следующих 

аргументов. 

Аргумент первый. Всестороннее, полное и объективное рассмотрение доказательств 

(исследование обстоятельств дела), исходя из смысла ст. 24 УПК РК (всестороннее, полное и 
объективное исследование обстоятельств дела) и ч. 2 ст. 125 УПК РК, означает доступность для 

исследования и последующей оценки не только готового результата, но способа его получения, 

что невозможно в условиях конфиденциальности, тайности, секретности производства негласных 
следственных действий. Ни полнота, ни всесторонность не могут быть обеспечены, так как 

одновременное применение требований о сохранении в тайне методов, приемов и способов 

мероприятий, регламентируемых приказами ведомственного характера, а также легальных, 

общедоступных правил проведения следственных действий так или иначе ведет к их 
взаимоисключению. Последнее может быть отражением нарушения законности применительно к 

следственным действиям. 

Аргумент второй.  Объективность предполагает освобождение от всего субъективного, от 
субъективных влияний; реальность; соответствие знания о предмете их действительности [6, 

с.314]. В условиях, когда негласные следственные действия проводятся в режиме оперативно-

розыскных мероприятий, обеспечить объективность оценки невозможно. Субъект оценки 
презюмирует объективность информации, предоставляемой оперативником. При этом никакими 

процессуально значимыми гарантиями достижения объективности участники оценки 

доказательств не располагают. 
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Аргумент третий. По определению негласное действие – действие, проводимое в ходе 

досудебного производства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов 

которых оно касается, в порядке и случаях, предусмотренных положениями УПК РК (п.12 ст.7 
УПК РК). 

Данное положение лишает участников процесса права на обжалование решений и 

действий лица, уполномоченного осуществлять досудебное производство. Как это 
предусматривается правами подозреваемого (ст.64 УПК РК), обвиняемого (ст. 65 УПК РК), 

потерпевшего (ст.71 УПК РК). 

Кроме того, принцип охраны прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам 
(ст.15 УПК РК) предполагает обязанность органов, ведущих уголовный процесс, охранять права и 

свободы граждан, участвующих в уголовном процессе, создавать условия для их осуществления. К 

числу таких граждан относятся не только свидетели и потерпевшие, но и подозреваемые и 

обвиняемые. 
Таким образом, решение следователя о производстве негласного следственного действия и 

его производство в отношении подозреваемого, обвиняемого не может быть обжаловано в 

порядке, установленном ст. 100 УПК РК (Обжалование решений и действий (бездействий) органов 
и должностных лиц). 

Аргумент четвертый. Согласно ч. 3 ст. 125 УПК РК, доказательство признается 

относящимся к делу, если оно представляет собой фактические данные, которые подтверждают, 

опровергают или ставят под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение 
для данного дела. 

Теоретически относимость доказательств озночает их связь с обстоятельствами, 

входящими в предмет доказывания и иными данными, имеющим значение для дела. Относимыми 
являются такие доказательства, которые указывают: а) на наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния; б) на виновность лица, совершившего это деяние; в) на иные обстоятельства, 

имеющие  имеющие значение для дела [3, с.41]. Как справедливо отмечал Р.С. Белкин, 
относимость доказательств устанавливается при оценке доказательств [7, с.156].  

Если невозможно оценить доказательства, полученные в результате производства 

негласных следственных действий, с учетом первых трех аргументов, то решение вопроса 

относимости приобретает спорный характер. Факт фальсификации признака относимости 
практически невозможно не только установить и доказать, но и предотвратить из-за отсутствия 

надлежащих правовых гарантий. 

Агрумент пятый. Согласно ч. 6 ст. 125 УПК РК доказательство признается достоверным, 
если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности. 

Достоверность доказательств – это соответствие действительности заключенных в 

доказательстве фактических данных, подтвержденное его проверкой. 
Она также означает обоснованность, аргументированность и практическую проверяемость 

имеющейся информации, надежность источника получения доказательств [3, с.18]. 

Очевидно, что установление соответствия сведений о фактах, полученных в результате 

производства негласных следственных действий, реальной действительности не представляется 
возможным в силу отсутствия правовых способов проверки таких действий. Гипотетически 

негласные способы могут быть продублированы легально разрешенными следственными 

действиями. Но в таком случае основания для производства негласных следственных действий  
теряют свое  юридическое значение и надобность в таких действиях отпадает. 

Таким образом, для оценки доказательств, полученных путем производства негласных 

следственных действий, общие критерии оценки, установленные  в ст.ст. 25 и 125 УПК РК, 

неприменимы. Необходим определенный эмпирический материал для анализа и обобщения 
следственной практики в интересующей нас части. Однако практика применения действующего 

УПК РК составляет немногим более одного года, чего явно недостаточно для обеспечения 

требуемой репрезентативности статистической совокупности производства негласных 
следственных действий в целях доказывания. 
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Түйін 
Мақалада зорлық-зомбылыққа қатысты ұғымдар мен жалпы криминологиялық 

сипаттамалары қарастырылады. 

 

Summary  
The article deals with the concept and general criminological characteristics of selfish violent 

crime. 
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Аталған мақалада әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігіне тоқтала отырып, оның 

белгілері мен  құрамы анықталған. 

Түйін сөздер:  Әкімшілік құқық бұзушылық, әкімшілік жауаптылық, субъект, объект, 
кінә.   

 

Қылмыстың негізгі өсу беталысына байланысты – халық санының өсуін басып озып 
отырған, оның жедел өсуі – қылмыстың репрезентативті хабаршысы сияқты, әкімшілік құқық 

бұзушылықтың өсуін зерттеу белгілі бір маңыз алады. Өзінің қоғамдық қауіпсіздігі мен құқық 

бұзушылылқ қылмыстық тәртіпке бағытталған белгілі бір қадам болып табылады. Қоғамдағы 

құқық бұзушылықтың өсуі жалпы халықтың құқықтық санасында белгілі бір мөлшерде жағымсыз 
жағдайларға әкеледі, оларды қандай да бір заң нормасын бұзып қойғандарды ғана қылмыстық 

тәртіпке жақындатып және итермелейді, сонымен қатар басқаларды да, себебі көпшіліктің 

шыдықты сезінудегі құқықтық тәртібінің деңгейі шын мәнінде көптеген азаматтар үшін өте төмен 
болып отыр.  

Заңдық әдебиеттерде әкімшілі кқұқық бұзушылық түсінігін анықтауды құрамында әртүрлі 

белгілері бар көптеген нұсқалары кездеседі:  

- бір ғалымдар «әкімшілік құқық бұзушылық (іс-әрекет ) мемлекеттік тәртіпке, жеке 
меншік, мемлекеттік меншік, муниципальды меншік және басқа да меншіктердің түріне азаматтың 

құқығы мен еркіндігіне зиян келтіретін, бекітілген құқыққа қарсы басқару тәртібіне кінәлі 

(қасақана немесе байқаусыз) әрекет пен әрекетсіздік, бұларға заңнамамен әкімшілік жауаптылық 
қарастырылған» [1, 48 б.]; 

- басқалары, «әкімшілік құқық бұзушылық – бұл құқыққа қарсы кінәлі әрекет немесе 

әрекетсіздік, ол жалпыға міндетті әкімшілік-құқықтық нормаларды бұзады да әкімшілік жаза 
түріндегі жауаптылыққа тартылады» [2, 64 б.]. 

- «Әкімшілік жауаптылық туралы» 4-тамыз 1998 жылғы Қырғыз Республикасының 

Кодексіндегі 9-бабында былай көрсетілген, «әкімшілік құқық бұзушылық (әрекет) құқыққа қарсы 
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заңсыз болып саналады, егер кінәлі физикалық немесе заңды тұлғаға (қасақана немесе байқаусыз) 

осы Кодекспен немесе Қырғыз Республикасының заңы мен әкімшілік жауаптылық бекітілсе». 

- тағы да басқалары, «әкімшілік құқық бұзушылық (әрекет) мемлекеттік не қоғамдық 
тәртіпке, жеке меншікке, азаматтардың құқығы мен еркіндігіне, сондай-ақ, заңнамамен әкімшілік 

жауаптыылқ қарастырылған бекітілген басқарушы тәртіпке, заңсыздыққа, кінәлілікке, (қасақана 

немесе байқаусыз) әрекет немесе әрекетсіздікке келтірілетін кедергі деп санайды» т.б. [3, 114 б.]. 
Біздің ойымызша, әкімшілік құқық бұзушылық түсінігінің логикалық конструкциясының 

анықтамасы мына төмендегі негізгі белгілерді қамтиды: 

а) қоғамдық қауіпсіздік; 
ә) заңсыздық; 

б) кінәлілік; 

в) әкімшілік жазалау. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілерін сипаттай келе мына төмендегілерге назар 
аударуымыз қажет: қоғамдық қауіпсіздік өзінің әлеуметтік мағынасы бойынша, яғни, 

антиқоғамдық, жалпы алғанда қоғам мен мемлекетке, азаматтардың мүдделеріне зиян келтіретін 

әрекетті білдіреді. Жасалған әрекеттің қоғамға қауіпті екендігі заңнамамен анықталады, сонымен 
қатар, барлық антиқоғамдық әрекеттердің әкімшілік құқық бұзушылықтың мазмұнына қатысты 

бола бермейді. Есте ұстауымыз керек, көптеген біртекті әкімшілік құқық бұзушылықтар олардың 

бірнеше рет қайталануымен қылмыс болып танылады. Сол кезде қоғамдық қауіпсіздіктің деңгейі, 

негізгі критериидің бірі, құқық бұзушылықты қылмыстан бөліп қарауға мүмкіндік жасайды. 
Қоғамдық қауіпсіздіктің деңгейі дегенмен барлық құқық бұзушылықтың белгісі болып 

саналғанмен, есте сақтауымыз қажет, ол үнемі санына қарап есептеліп тіркелмейді (мысалы, 

әскери комиссариаттың шақыруына уақытылы келмеу, қоғамдық көлікте жол ақысыз жүру, 
белгіленген орны жоқ көшедегі сауда жасау т.б.). қоғамдық қауіпсіздік түсінігінің осындай 

белгісіздігі, бір жағынан, осындай көптеген құқық бұзушылықтарға құқыққорғау ұйымдарының 

«көз жұмып» қарауын мәжбүрлейді, ал екінші бір жағынан, тәрбиелік сипаты бар шараларға баса 
назар аударуға шақырады және сонымен қатар осындай жағдайларды азырақ заңдастыруға 

тырысады. Осы себептен әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің атын «Әлеуметтік 

тәртіпсіздік» деп өзгерту туралы ұсыныстар жасалған [4, 32 б.]. Мұндай тәжірибе Германияда 

орын алған, онда «Әлеуметтік кодекс» жұмыс жасайды. Мысалы, А.А.Тарановтың байқауынша, 
жекеменшік, қоғамдық тәртіпке қарсы көптеген құқық бұзушылықтар қоғамның гүлденіп дамуына 

қатысты емес, яғни, олар қалай дамыған елдерде жасалса, сондай енді дамушы елдерде де 

жасалады. Сондықтан мұндай жағдайдың пайда болуына жағымсыз жағдайлардың әлеуметтік-
психологиялық факторлары әсер етеді. Яғни, бір жағдайда, адамгершілік-рухани негіз жеке 

тұлғаны құқыққа қарсы әрекет жасаудан сақтап қалады, басқа жағдайда, мұндай негіздің болмауы, 

жеке тұлғаны басқа біреудің есебінен өмір сүруді «мәжбүрлейді»; 
- заңсыздық болып құқық нормалары бұзылған әрекеттер саналады. Мұнда 

көрсетілген құқық нормалары құқықтың тіптен басқа саласына жатуы мүмкін. Атап көрсетуіміз 

керек, мұндай жағдай қылмыстық және әкімшілік  жауаптылықты бекітетін заңнама үшін 

барынша кең тараған болып саналады, мұнда бұл салалардың құқық нормалары құқықтың басқа 
салаларының нормаларының лайықты орындалуларына санкция ретінде алынады. Бұл жердегі ең 

маңыздысы, сәйкес келетін нормалардың сақталуы әкімшілік жауаптылық шараларымен 

қорғалады. Заңсыз болып есептелмейтін әрекет әкімшілік құқық бұзушылықты құра алмайды және 
әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды. Есте сақтайтынымыз, әрекет (іс-әрекет, іс-әрекетсіздік) 

әкімшілік құқық бұзушылық болып,  тек қана заңнамамен бекітілген сәйкес тыйымдар бұзылған 

кезде саналады. Олай болмағанда, «ол заңда көрсетілмеген болса, онда құқық бұзушылық та жоқ 

болады». Сонда да, қаралып отырған әрекеттердің құқық нормаларымен қайшылықтары оны 
әкімшілік құқық бұзушылық ретінде тануға негіз бермейді. Қазақстан Республикасы өзінің 

нарықтық дамуында құқықтық реформалар кезеңін және әкімшілік заңнамаларды жетілдіруден 

өтіп отыр, мүмкін мұндай жағдайлар, егер де бүгінде заңнамамен заңсыз болып есептеліп отырған 
сол әрекеттер, ертең бұл қасиетінен айырылуы мүмкін және де қарама-қарсы, бүгінде заңсыз 

болып есептелмей отырған сол әрекеттер, болашақта заңды болып есептелуі мүмкін. Яғни, 

Қазақстан Республикасының кеңестік даму кезеңінде маманданған сол әрекеттер, бүгінде ондай 
болып есептелмейді (танылмайды) және олар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстен 

алынып тасталған; 
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- әрекеттің кінәлілігі тұлғаның жасалған құқық бұзушылыққа психоэмоционалды 

реакциясын сипаттайды, дәл осының өзі соңында, әрекеттің қасақана немесе байқаусызда 

жасалғанын білдіреді. 
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер, заңсыз әрекет жасаған немесе әрекет жасамаған 

тұлға, өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) құқыққа қарсы сипаты бар екендігін сезінсе 

(мойындаса), өзінің тәртібінің зиянды салдары барлығын алдын ала білген болса және оларды аяп 
немесе осындай салдарлардың болуына саналы түрде жол берсе немесе оған немқұрайлы қараса, 

әкімшілік құқық бұзушылық қасақана жасалған болып есептеледі. 

Әкімшілік құқық бұзушылық байқаусызда жасалған болып саналады, егер оны жасаған 
тұлға өзінің әрекетінің немесе әрекетсіздігінің зиянды салдары болу мүмкіндігін алдын ала білген 

болса, бірақ оларды болдырмауға жеткіліксіз жеңіл қарап немесе осындай салдарлардың болу 

мүмкіндігін болжай алмай, дегенмен, егер анықтап немесе баса назар аударып қараған күнде оны 

алдын ала болжап білуге болады, онда әрекет байқаусызда жасалған болып саналады. 
Дегенмен мынаны еске ұстау керек, әкімшілік құқық бұзушылықты талдағанда кінәнің 

формасына аса назар аударылмайды. Бірақ, көптеген құқық қорғау ұйымдарының қызметкерлері, 

тек қана бір әкімшілік құқық бұзушылық фактісінің өзі, бұзушыны әкімшілік тыйымдар 
жауапкершілігіне тартуға жеткіліктілігіне берік сенімді. Бұл идея А.А.Тарановтың көзқарасы 

бойынша тереңірек талданып берілген «кінәнің барлығы – әкімшілік құқық бұзушылықтың 

міндетті түрдегі белгісі, кінәнің жоқтығы әкімшілік құқық бұзушылықпен жасалған әрекетті 

мойындауды жоққа шығарады, бірақ кінәнің түрі талдау маңыздылығын алмайды. Ол іс жүзінде,  
тек қана, әкімшілік жауаптылық белгілі бір әрекет жасағаны үшін негізгі не қосымша жазалау 

шарасының белгілі бір қатысты түрі берілген күнде ғана саналады» [2, 119 б.]. 

Мұндай пікірдің пайда болуына мына жағдай да әсер етеді, әкімшілік заңнамаға сәйкес 
әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі ретінде заңды тұлға да шыға алады, «кінәлілік себебі 

болып  табылатын жасалған әрекетке тұлғаның психикалық қатысы,  жалпы алғанжда, әдеттегідей 

ой-пікір бойынша қиындықпен зорға қабылданады» [4, 45 б.]. 
Заңды тұлғаның «кінәлілік» түсінігін талдай келе, А.И.Худяковтың айтқандарын еске 

алғанымыз дұрыс болады: «заңды тұлғаларға «кінәлілік» категориясын қолдану, ылғи да іс 

жүзіндегі жұмысшыларға түсініспеушілік тудырады («жасалған әрекетке ұйымның қандай 

психикалық қатынасы болуы мүмкін?» деп олар сұрақ қояды), бұл жағдайда заң ғылымы бұғанда 
бұрынырақ жауап тауып қойған, шын мәнінде құқық бұзушылықтың субъектілері болып тек қана 

жай адамдар емес, сонымен қатар заңды тұлғалар да бола алады. Дегенмен, ең соңында құқық 

бұзушылықтың бұл түрі де жай адамдармен жасалады – ұйымдар жұмысшылары, олардың 
әрекеттері заңды деп есептелінсе, сонымен қатар, заңды тұлғалардың құқыққа қарсы (заңсыз) 

әрекеттері бір мезгілде оның кінәлілік деңгейі туралы түсінікті құрайды»[5, 105 б.]. 

Н.Б.Малеиннің көзқарасы бойынша «құқықты бұзу – құқық бұзушылық, тек таза сырт түрі 
ғана емес, сонымен қатар ішкі психикалық түрі де, соның ішінде дәл бұзушының құқықтық 

шарттарды жоққа шығарушылық қатынасы және оның өзінің қорғалатын мүддесіне, сонымен 

қатар, субъективті кінәлілік тәртібі анықталғандығы». Кінә субъектінің өзінің әрекетінің маңызын 

және оның салдарының жай жағдай ретіндегідей емес, сонымен қатар, оның қоғамдық-қауіпті 
құқыққа қарсы сипаты бар екендігін сезінуді, мойындауды ұғындырады. Онда субъектіні нақты 

құқық нормасын бұзғандығы туралы міндетті түрде түсінік беру талап етілмейді; оның тек қана 

мінез-құлқының тәртібінің зиянды (қауіпті) екендігін сезініп, мойындағаны жеткілікті [6, 16-17 
бб.]. 

Ғалымның жасаған ескертпесінен мынандай жалпы қорытында жасауға болады, кінәсіз 

құқық бұзушылық болмайды, ал егер кінә жоқ болса, онда құқық бұзушылық фактісі де жоқ 

болады; 
- әкімшілік құқық бұзушылық болып тек қана сондай әрекет танылады, яғни, 

заңнамамен бекітілетін әкімшілік жауаптылық әкімшілік жазалау болып табылады. Осыдан барып 

әкімшілік жауаптылықтың негізі, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау болып табылады. 
Дегенмен, бұл жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың барлық жағдайында, әкімшілік заңда 

қаралғандай жазалауды орындау үшін міндетті екендігін білдірмейді, ал әкімшілік құқық 

бұзушылық жасаған тұлға міндетті түрде әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Ұмытпауымыз 
керек, заңнамамен баптар ережелерінің жиынтығы қаралған, онда құқыққа қарсы әрекет жасаған 

тұлғаның әкімшілік жауаптылықтан босатылуы туралы негіздерге баса назар аударылдған. Соған 

қарамастан, соңғы ереже жазалау туралы әкімшілік құқық бұзушылықтың міндетті белгісі 

ретіндегі тезисин өзгертпейді. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, құқық бұзушылық 
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жасалған кездегі қолданыстағы заңнама енгізінде жауаптылыққа тартылады. Жасалған әкімшілік 

құқық бұзушылықтың уақыты болып оның салдарының пайда болу кезіне қарамастан көрсетілген 

әрекеттің жасалған уақытынан бастап саналады. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
жауаптылықты жоятын немесе әсер ету шарасын жұмсартатын заңның кері күші болады, яғни, бұл 

заңның күшіне енгеніне дейінгі жасалған құқық бұзушылыққа таратылады. Әкімшілік құқық 

бұзушылық үшін жауаптылықты бекіті және күшейту заңы немесе басқа жолмен құқық 
бұзушылық жасаған тұлғаның жағдайын нашарлатудың кері күші болмайды. 

Сонымен, жазалау дегеніміз компетентті (өкілетті) ұйымдардың және қызметтік 

тұлғалардың жасалған құқық бұзушылыққа, яғни адекватты жауаптылықтары. Кез келген заңды 
жауаптылық үш белгімен сипатталады: 

- мемлекеттік мәжбүрлеумен; 

- құқық бұзушылықты және оның субъектісін жоққа шығару бағасымен; 

- құқықбұзушы үшін жағымсыз салдардың бар болуы, ол оның жазасының мәні болып 
табылатындығы [5, 112 б.]. 

Физикалық тұлғаға әкімшілік жаза қолдану, әкімшілік жауаптылықтан босата алмайды, ол 

бұл құқықбұзушылығы үшін, заңды тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тартқандай кінәлі 
физикалық тұлғаны осы құқықбұзушылығы үшін әкімшілік жауаптылықтан босатпайды. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілерінің талдануы бойынша мынадай қорытынды 

жасауымызға болады, ғылыми түсіндірме бойынша әкімшілік құқық бұзушылық түснігі қоғамдық 

қауіпті, құқыққа қарсы, кінәлі әрекет не әрекетсіздіктер танылады да олардың қорытындысы 
құқықтық жалпыға бірдей нормалар бұзылып, әкімшілік жаза түріндегі әкімшілік жауаптылыққа 

әкеледі. 

Сонымен, әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі бойынша қоғамдық құқықтық тәртіпке, 
қауіпсіздік, денсаулық, азаматтрадың өмірі, құқығы мен еркіндігі, жеке меншік және басқару 

тәртібі, қоғамдық қауіпті, құқыққа қарсы заңсыз, кінәлі әрекеттермен түсіндіріледі, олар үшін 

әкімшілік заңнамамен әкімшілік жауаптылық қарастырылған, оның шарасы ретінде әкімшілік жаза 
қолданылады. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың заңнамалық және доктриналық анықтамасы заңдық және 

әлеуметтік белгілерді көрсетеді, ол әкімшілік құқық бұзушылықтың кез келген түріне тән. Бұл 

белгілер (заңсыздық, қоғамдық қауіпсіздік, кінәлілік және жазалану) әкімшілік құқық бұзушылық 
түріндегі құқыққа қарсы сипаттағы басқа да әрекеттен, яғни ол да өзінің мағынасы жағынан құқық 

бұзушылық немесе қылмыс болып есептелетін шектеуге заңсыз әрекетті мүмкіндік жасайды. 

Дегенмен, көрсетілген белгі бойынша мүмкін болған барлық әкімшілік құқық бұзушылықтар 
жиынтығы рамкасында, бір нақты құқық бұзушылықты басқа әкімшілік құқық бұзушылықтан 

шектеп алуға болмайды, мысалы, өте аз мқлшердегі есірткі құралдарын заңсыз қабылдау және 

сақтау. Басқа да әкімшілік құқық бұзушылықтар қоғамдық қауіпсіздікті, заңсыздықты, кінәлілікті, 
жазалауды, яғни, әкімшілік құқық бұзушылықтың классикалық белгілерін тудырады. 

Заңсыз әрекеттредің жалпы массасы ішінен нақты құқық бұзушылықты анықтап алу үшін, 

мысалы, бөтен біреудің мүлкіне аз мөлшердегі жасалған ұрлық немесе тұрмыстағы электр 

энергиясы мен газды пайдаланудағы ережені бұзу т.б. сияқтыларда ерекше түсінік болады, ол 
әкімшілік құқық бзушылықтың заңдық құрамы, түсінігі. 

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамы, түсінігі құқық бұзушылықты нақтылау мақсатында 

қажет, оның дұрыс нақтылауынан, тіптен кейде әкімшілік құқықбұзушылықтың барлық белгілері 
бар болған жағдайда да оның құрамы жоқ болуы мүмкін, соның салдарынан тұлғаны жауапқа 

тартуда кедергілер пайда болады (ақыл-есі дұрыс еместік, заң алдында жауап беру жасына 

жетпегендік және т.б.).  Сонымен әкімшілік құқық бұзушылық құрамынан қоғамға қарсы тәртіптің 

әкімшілік жауаптылыққа тартылу мүмкіндігі бар құқықпен бекітілген элементтер жиынтығы 
түсіндіріледі. Әкімшілік құқықбұзушылық құрамы түсінігі туралы мұнан да анығырақ және дәл 

анықтамалар А.Б. Агаповтың еңбегінен көрініс тапқан, ол «әкімшілік құқық бұзушылықтың 

құрамы әрекеттің қоғамдық қауіпсіздігін сипаттайтын элементтер жиынтығынан тұрады, олар 
мыналарға жатады: заң бұзушыны ұстау (объективті жақ), қатысушылардың психо-эмоционалды 

статустары (субъективті жақ және субъект құрамы), сондай-ақ заңға қарсы қастандық объектісі» 

деп тұжырымдайды. 
А.А. Тарановтың да әкімшілік құқық бұзушылық құрамы түсінігіне ұсынған пікір өте 

қызғылықты, ол әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі бойынша әкімшілік заңнамамен бекітілген 

белгілердің жиынтығы,  онда сол немесе басқа әрекет немесе әрекетсіздік заңсыз және кінәлі деп 

танылып, әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін» деп түсіндіреді [2]. Ғылымның пікірінің 
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бағалылығы және пайдалылығы сонда, яғни, әрекет сонда ғана әкімшілік құқық бұзушылық болып 

саналады, қашан ол өзінің құрамында әкімшілік құқық бұзушылықтың барлық элементтерін: 

объект, объективті жақ, субъект, субъективті жақ қамтитындығы туралы орныққан көзқарастарды 
құруда ол мүмкін алғышарттар жасайды. 

Заңнамамен тыйым салынған, өзінің құрамында құқық бұзушылық элементтері бар жеке 

тұлғаға, қоғам мен мемлекетке зиян келтіретін және әкімшілік жауаптылықа тартылуға әкелетін 
кез келген әрекет, құқықбұзушылық ретінде қабылдануы мүмкін. Дегенмен, яғни, «құқық 

бұзушылық» және «құқықбұзушылық құрамы» деген түсініктердің бір емес екендігін есте 

ұстауымыз қажет. Егер құқық бұзушылық объективті шындықта жасалған нақты әрекет болса, 
онда құқық бұзушылық құрамы – тек қана логикалық модель, қандай да бір әрекеттің, оның 

құқыққа қарсы мәнін көрсететін өзіне тән белгілерін бекітетін нормативті категориясы [7,58 б.]. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі болып құқық нормаларымен реттелген және 

әкімшілік жауаптылық шараларымен қорғалатын (заңды талап, ұйғарым, тыйымдар, нормалар) 
қоғамдық қатынастар табылады. 

Құқықбұзушылықтың объектісі – бұл ұрланатын заттар емес, қайтарылмайтын немесе 

төленбейтін ақша да емес, жалған жасалған құжат емес, намысына тиіп, ұрып-сабап тастайтын 
адам емес болып саналады. Құқықбұзушылықтың объектісі болып осыған сәйкес бұзылған 

субъективті құқық – мүлікті иеленуге жекеменшікті құқық, несие алушы мен сатушының ақша 

алуға құқығы, мемлекеттік басқаруды өз дәрежесінде іске асыруға байланысты мемлекеттің 

құқығы, адамның өз игілігі (құндылығы) мен жеке басына қол сұқпаушылық құқығы және т.б. 
табады. 

Объекті ол әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамындағы бірден-бір міндетті элемент, 

құқық теориясында объектісіз құқық бұзушылық болмайды, себебі, әкімшілік құқық бұзушылық 
ретінде заңнамамен қарастырылған кез келген құқыққа қарсы қоғамдық қауіпті, кінәлі және 

жазаланатын әрекеттер, белгілі бір объектіге, қоғамдық қатынастарға зиянын тигізеді. Сондықтан 

әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісін дұрыс анықтау, құқыққа қарсы әрекеттәі әлеуметтік 
және құқықтық табиғатын шынайы түсіндіруге, жасалған құқықбұзушылығы үшін әкімшілік 

жауаптылықтың шегі мен формасын анықтауға қабілетті болады. Әкімшілік құқық нормаларымен 

қорғалатын қоғамдық қатынастар шебі және әкімшілік құқық бұзушылық объектісі бола алатын, 

мемлекетте болып тұратын тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да 
жағдайларға байланысты белгілі бір дәрежеде қозғалыста және үнемі динамикада болады.  

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының объективті жағы – бұл заңды маңызы бар 

белгілердің жиынтығы. Олар құқыққа қарсы әрекеттің ішкі жағын сипаттайды да өзінің мәні 
жағынан әкімшілік құқықпен тыйым салынған әрекет немесе әрекетсіздік болып табылады, яғни, 

бұл система әкімшілік құқық нормаларымен қарастырылған оның ішкі пайда болуын белгілері 

сипаттайды.  
Әкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағының орталығы (негіз) бола отырып, 

құқықбұзушылық жасаған тұлғаның мінез-құлқының әртүрлі жағын сипаттайтын әрекеті бірнеше 

реттік, үнемділік ұзаққа созылушылық т.б. болып бөлінеді. 

Ұзаққа созылған құқық бұзушылық дегеніміз – әрекет пен әрекетсіздіктің жасалғаннан 
кейінгі ұзақ уақыт бойы құқықтық міндеттің орындалмауы (әскери комиссариатқа келмей қалу, 

тұрғылықты жерге тіркеусіз өмір сүру). 

Жалғаса берушілік – бірнеше бір өлшемдік бір мақсатқа жетуге бағытталған және өзінің 
жиынтығында бір әрекет болып табылатын заңсыз әрекеттер (есепке алу ережесін бұзу, табыс 

көзін тарату). 

Қайталанушылық – бір тұлғаның бір жыл ішінде біртекті бұзушылықтарды жасауы және 

ол үшін жауаптылыққа тартылып қойылуы.  
Атап өтуіміз қажет, яғни, әкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағының міндетті 

белгілеріне құқыққа қарсы әрекеттерден басқа құқыққа қарсы әрекеттердің зиянды салдарлары да 

жатады, сондай-ақ әрекет пен оның зиянды салдарларының арасындағы себепті байланыс та 
жатады.  

Зиянды салдарларға құқыққа қарсы әрекеттің қорытындысында пайда болатын залалдар 

мен зияндар жатады. Зиянды салдарлар жекеменшіктік, мүліктік немесе басқа сипат алулары 
мүмкін, олар ауырлық деңгейлерімен ерекшеленіп бөлінеді. Кейде құқық бұзушылық түрін 

анықтау, оған талдау, саралау жасау, тек пайда болған салдарларға байланысты болуы мүмкін. 

Мысалы, ҚР еңбек заңнамасында көрсетілген техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау, еңбекті 

қорғау тәртіптерін сақтамау соңынан әкімшілік жауаптылыққа тартылуға апарады. Пайда болған 
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салдарлардың (салмағына) ауырлығына қарай құқықбұзушыға әкімшілік жазаның бірнеше түрі 

қолданылуы мүмкін, мысалы, сол азаматқа берілген әкімшілік ескертпе, айыппұл салу, арнайы 

құқығына айыру т.б. 
Себепті байланыс – жағдайлар арасындағы сондай байланыс, олардың өлшеміне қарай, 

екеуінің бірі (себеп) қажеттілікпен екіншісін тудырады (салдар). Мұнда түсіндіріп өтуіміз керек, 

беріліп отырған сипаттаманың негізгі қасиеті, оның ішінде, салдардың қажеттілік пайда болуы дәл 
әрекеттен кейінгі жағдайдың өзі. Мынадай жағдайлар да болуы мүмкін, құқыққа қарсы әрекет 

және оның зиянды салдары көрініп-ақ тұрады, бірақ олардың арасында себепті (яғни, қажетті), 

байланыс болмайды.  
Әкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағының болуы заңшығарушы көбіне орынды 

түрді, әрекетті жасау сипатын, жағдайды, құқыққа қарсы әрекеттің бұрын жасалуын, оның 

қайталанып тұруын уақытқа мәжбүрлі етіп қояды. Мұндай белгілер әдебиетте – факультативті 

белгілер деген атқа ие болды. Бұл белгілер құқық бұзушылықтың кез келген түрін жасаған кезде 
орын алады. Сонымен қатар, олар барлық кезде емес, тек сәйкес нормалардың гипотезасы ғана 

заңды сипат алады және тек осы жағдайда олар талданған мағынаға ие болады.  Әкімшілік құқық 

бұзушылықтың субъектісі болып құқық бұзушылық жасаған тұлға саналады. Заңнамаға сәйкес 
әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі болып сәйкес құқыққа ие, заң алдында жауап бере 

алатын, ақыл-есі дұрыс физикалық және заңды тұлғалар табылады.  

Физикалық тұлға түсінігі әрдайым біржақты қабылданбауы керек және бұл түсінік 

комплексті және жиынтықты түсінік. Физикалық тұлғалар арасында азаматтар, азаматтығы жоқ 
тұлғалар, шетелдіктер болып бөлінеді де, олардың әкімшілік жауаптылыққа тартылуларында 

белгілі ерекшеліктер бар, ол қолданыстағы заңнамада көрсетілген. Физикалық тұлға түсінігі 

тұлғалардың әртүрлі категорияларының кең ауқымын алады, олардың барлығы да әкімшілік құқық 
бұзушылықтың субъектісі болып есептелінеді, бірақ олардың құқықтық жағдайларының 

ескерулер, кәсіптік қызметтері, әлеуметтік функциясы, денсаулығының жағдайы, әртүрлі 

қоғамдық қауымдастықтарға жатуы арқылы ерекшеленеді. Тұлғалардың жекелеген категориясы 
үшін бұл факторлар әкімшілік жауаптылық үшін қосымша негіздерді қажет етеді, ал басқалары 

үшін – оның шараларын шектеу болады. 

Заңнамамен бекітілген әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде заңды 

тұлғаларды тану туралы жарыссөздер мен әртүрлі таладаулар аз емес. Бұл туралы біз жоғарыда 
айттық және осы еңбектің басқа бөлімінде заңды тұлғалардың әкімшілік жауаптылықтарына 

арналған бұл туралы және жалғастырамыз. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағы бойынша тұлғаның жасаған 
құқықбұзушылығына психикалық қатынасын сипаттайтын белгілердің жиынтығы, оның дәл 

орталығы кінә болып табылады, ол қасақана немесе байқаусыз жасалады. Сонымен кінә – 

әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағының негізгі белгісі. Кінә болмаса, яғни, өзінің 
мінез-құлқының және оның салдарының негізсіз құқыққа қарсы тәртібінің сипаты болса, онда 

әкімшілік құқық бұзушылық та болмайды.  

Әкімшілік құқық бұзушылықтың қасақана және байқаусыз болып табылатын субъективті 

жағының міндетті белгілерімен қоса, басқа да факультативті белгілер болады, онда құқыққа қарсы 
әрекетті жасай отырып құқықбұзушы жасаған құқықбұзушылығының сылтауы мен мақсатын 

көздейді. «Ықпал ету – бұл адамның басқа бір мақсатқа емес, дәл осы ойға талпынысы...». «Ықпал 

ету адамның бір әрекетке деген ниеті, пиғылы». «Адекватты сезінген ниет немесе пиғыл ықпал 
ретінде танылады». Құқық бұзушылық сылтауының толығырақ түсінігінің көрінісін атақты 

криминолог К.Е. Игошев былай келтіреді: «Қылмыстық мінез-құлықтың сылтауын, әлеуметтік 

ортаның әсерімен толық қалыптасқан сияқты және жеке тұлғаның өмірлік тәжірибесінің ниетімен 

анықтауға болады, ол қылмыстық әрекеттің тікелей ішкі себебі және қылмыстық әрекетке 
бағытталған жеке басты қатынасты көрсетеді» [8, 27б.]. Сонымен, әкімшілік құқық бұзушыылқтың 

сылтауы болып сондай ішкі ниеттер саналады, олар белгілі бір құқық бұзушылықты жасауда, 

құқық бұзушылық әрекеттің субъектісін соны жасауға итермелейді.  
Құқықбұзушылықтың мақсаты құқыққа қарсы мінез-құлықтың негізінде пайда болады. 

Құқық бұзушылық мақсаты – бұл сол қорытындының ойлаушы моделі, оған субъект әкімшілік 

құқық бұзушылықты жасауды жетуге тырысады. Әкімшілік құқық бұзушылық мақсаты мен 
ықпалын алпы мынадай пікір тудырады, яғни, олардың қорытындысында «субъект әрекетінің 

анықталған интеллектуалды және ерікті қызметі ретіндегі кінә пайда болады, ол жасалған құқық 

бұзушылықпен байланысты және оны жасау барысында өтеді». 
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Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе бір рет атап өтуіміз қажет, тек қана әкімшілік құқық 

бұзушылық құрамы бар кезде, оны жасаған тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін, ал 

әкімшілік құқық бұзушылық құрамының құқық нормалары мен қарастырылған әрбір элементі 
міндеттілік сипат алады және әкімшілік құқық бұзушылық ретінде анықталған әрбір әрекеті 

талдауда қатысуы керек. 
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Резюме  

В данной статье рассмотрено понятие и признаки административного правонарушения а 

также  состав административного правонарушения. 

 

Summary 

In this article, the concept and characteristics of an administrative offense and the composition of 

an administrative offense are examined. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

Ермекбаева А.Б., 
заң ғылымдарының магистрі 

Іліпбай М.С., 

Құқықтану мамандығының магистранты   

 
Аталған мақалада криминологиялық міндеттерді шешуде және қылмыстылықтың алдын 

алуда криминологиялық ақпараттардың ерекшелігін зерттеле отырып, оның түрлері бөліп 

көрсетілінген.  
Түйін сөздер: криминология, субъект, объект, ақпарат, криминологиялық ақпарат, 

классификация.  

 

Криминологиялық міндеттерді шешуде (мотивацияны, кінәны анықтауда), қоғам мүшелері 
– адамдар (қылмыскер-сезікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған), олардың мінез-құлқы, ортасы 

(ондағы әлеуметтік-экономикалық, саяси және т.б. процесстер), олардың арасындағы 

қатынастардың (қоғамдағы құндылықтарға, заңдарға деген көзқарасының) мазмұны және өзге де 
сипаттамалар туралы ақпараттарды тану мен оларды қылмыстылықтың алдын алуда тиімді 

пайдалана білудің маңызы ерекше.  

Криминологияның өзі ғылым ретінде қылмыскердің жеке тұлғасын зерттеуден пайда 
болды. Тұлға түсінігі К. Маркстың адамның мәні «барлық қоғамдық қатынастардың жиынтығы, 

ансамблі» деген анықтамасымен тығыз байланысты. Қылмыс ретінде жазаланатын іс-әрекеттерді 

әрқашанда адамдар жасайды [1, Б.3]. 
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Ерінбетова Л.Қ. ойынша, адам-бұл әрекет пен таным субъектісін талдау үшін өте кең 

көлемде алынған ұғым. Ол био-әлеуметтік тірі организм, қоғамдық тіршілік иесі және қоғамдық 

өмірдің жемісі, әрі бұл оның басты белгісі болып саналады. Ал тұлға-бұл адамға берілген біршама 
әлеуметтік мінездеме[2,Б.9].  

Қылмыстық заң құжаттарының да барлық күштері қылмыскерлерге, сондай-ақ қылмыс 

жасауға бейім тұрған тұлғалардың мінез-құлқына бағытталған. Жалпы, қылмыс ұғымы қоғамның, 
азаматтардың заңды мүдделері мен құқықтарына қарсы бағытталған құбылыс түрі ретінде ғана 

емес, сонымен қатар жеке адамдардың қылмыстық жүріс-тұрысы ретінде де бағаланады. 

Сондықтан қылмыскердің мінез-құлқын сипаттайтын ақпараттарды қарастыру қылмыскердің 
тұлғалық қасиеттерінің ерекшеліктерін ескере отырып, оған индивидуалды түрде әсер етуге 

мүмкіндік береді. 

Қылмыстың субъектісіне қойылатын қылмыстық заң талаптарының белгілері 

болмағандықтан есі дұрыс еместер, қылмыстық жауаптылық жасына жетпегендер 
криминологиялық зерттеулер нысанасынан тыс қалады. Бұл мәселелерге байланысты біздің өз ой-

пікіріміз жұмыстың 3 тарауының «Қылмыстылықтың алдын алуды ақпараттық қамтамасыз етуді 

жетілдірудің негізгі бағыттары» деп аталатын бөлімінде орын алған. 
Қылмыскердің тұлғасын криминологиялық зерттеу қылмыстық саясатты дұрыс бағытта 

дамытуға да көп септігін тигізеді. Өйткені, қылмысты жасаудан қоғам өкілдерінің барлығы 

сақтандырылмаған, біреулері әдейі, қасақана жасаса, енді біреулері абайсызда от басып, абайсызда 

аяқ астынан қылмыскер атанады.  
А.Э. Жалинский мен М.В. Костицкийдің еңбегінде әлеуметтік ақпараттың бір түрі ретінде 

криминологиялық ақпараттың келесі ерекшеліктері көрсетілген: 

1) бұл ақпарат нысаналы қылмыстылықтың алдын алу мен онымен байланысқан 
қатынастар барысында пайда болады және жекелеген азаматтардың, топтың және жалпы 

әлеуметтік бейнелеудің жемісі болып табылады. Ол қылмыс фактісімен жанасқанда алдын алудың 

кез келген қатысушысымен, әдебиеттермен танысу кезінде, қылмыстылықтың себептері туралы 
өзге адамдардың ойларын тыңдағанда алынуы мүмкін; 

2) Ақпарат алынған мәліметтердің, білімдердің, жинақталған ойлардың жүйесі ретінде 

адамдар арасындағы немесе адамдар тобының арасындағы коммуникативтік байланысқа енеді де, 

олардың мінез-құлқына реттеушілік тұрғыдан әсер етеді; 
3) Ақпараттың мазмұны идеалды түрде болса да ол белгілі бір материалдық нысанда өмір 

сүреді; 

4) Ақпарат заттандырылған еңбек болып табылады; ресми емес ақпараттың өзі адамның 
бос уақытын жұмсаумен байланысты қызметінің нәтижесі [3, Б.124-125]. 

Ал қылмыстылықтың алдын алу барысындағы құқық қорғау органдарының күнделікті 

қызметінде криминологиялық ақпараттармен қатар криминалистік тіркеу мен жедел-
іздестірушілік ақпараттар (міндеттері бір - қылмыстылықты азайту (қылмыстарды тез және толық 

ашу, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту және т.б. 

болғандықтан) басқа ақпараттар түрлеріне қарағанда бір бірімен тығыз байланысып, біте қайнасып 

пайдаланылады. Сондықтан, аталған ақпараттар арасынан криминологиялық ақпараттарды 
ажыратып алу қажеттігі туады.   

Криминологиялық ақпараттарды криминалистік, жедел-іздестірушілік ақпараттардан 

ажырату келесі негіздер бойынша жүргізіліуі керек: 
1) ең алдымен айырмашылық олардың зерттеу нысанасында, яғни бұл ғылым салаларының 

пәндік ерекшеліктерінде; 

2) егер криминологиялық ақпараттарда қылмыстылық, қылмыстардың жекелеген 

түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып, сандық жаппай, ерекше әлеуметтік құбылыс ретінде 
қарастырылатын болса, жедел-іздестірушілік, криминалистік ақпараттардағы құбылыстар жекелік 

сипатта, яғни соңғылары көбіне жекелеген фактілермен (қылмыс оқиғаларымен) ғана 

байланысқан; 
3) криминологиялық ақпараттар қылмыстылықтың себептерін анықтау мақсатында 

қоғамдық өмірдің көптеген саласымен қамтылатын байланыстарды, әлеуметтік-демографиялық, 

экономикалық, саяси, ұнамдылық, тәрбиелеушілік, заң шығарушылық және т.б. қатынастармен 
тығыз байланыста қарастырылады, жедел-іздестірушілік, криминалистік ақпараттардағы 

мәліметтер тек қылмыс оқиғасымен байланысты ғана әрі дәлелдемелік сипатта болады.  

Криминологиялық ақпараттардың түрлері: 
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Ғылымда немесе тәжірибеде қандай да бір құбылыстарды, заттарды таңдап алынған 

критерийге (негізіне) байланысты әртүрлі түрге бөлуге болатындығы белгілі. Қойылған 

міндеттерді толық анықтау үшін қылмыстылықтың алдын алуда қолданылатын ақпараттарды 
қандай-да бір ерекше белгілері арқылы оларды топтарға, түрлерге бөлу, жіктеу оның мәнін 

ішкерілей ашуға мүмкіндік береді. Жалпы, классификация сөзі «klassis» - топ, түр, «facio» - 

«жасаймын, бөліп қоямын» дегенді білдіреді де, нақты бір белгіге сәйкес берілген объектілердің 
көптігін түрлерге бөлу нәтижесі ретінде түсіндіріледі. 

Криминологиялық ақпарат та осы сарында, нысанына байланысты: материалдық 

(қылмыстық құқық ауқымындағы ақпараттар), процессуалдық (қылмыстық іс жүргізу аясындағы 
ақпараттар), енуге қойылатын шектерге байланысты ақпараттар қалың жұртшылықтың қолы 

жетерлік және қол жеткізу шектелген болып бөлінеді. Соңғысы құқықтық режимдеріне 

байланысты мемлекеттік құпияға жатқызылған, және жасырын (коммерциялық және кәсіби 

құпияны құрайтын және жеке мәліметтер) деп ажыратылады. Қандай критерий бойынша бөлгенде 
де ақпараттардың топтастырылуы (яғни, түрлерге бөлінуі) ғылыми қажеттіліктерден туындап, 

белгілі бір ғылыми талаптарды қанағаттандыруы тиіс. 

Қылмыстылықтың алдын алуда қолданылатын ақпараттар реттелу деңгейіне қарай, 
реттелген (сот статистикасының материалдары, құқық қорғау органдарының есептері және т.б.), 

арнайы қатаң реттелмеген, бірақ үнемі қолданыста болатын (ғылыми және әдістемелік баспалар, 

ведомстволар, нормативтік актілердің бюллетендері) және стихиялы түрде қалыптасатын 

сұрыпталмаған ақпараттар легі ( қылмыстылықтың алдын алудың жекелеген мәселелеріне 
байланысты азаматтардың ойлары және т.б.). Оны ресми және ресми емес (биресми) деп те 

көрсетуге болады. Алғашқы ақпараттар ресми болса, қалған соңғылары биресми. 

Жұмысымыздың мақсаттарына орай біз құқық қорғау органдарында қолданылатын 
ақпараттардың үлкен екі тобына тоқталуды жөн көріп отырмыз. Олар: жалпы әлеуметтік және 

арнайы – криминологиялық ақпараттар [4, Б.15].  

Жалпы әлеуметтік ақпараттарға халықтың демографиялық құрамы, экономикалық ахуал, 
әлеуметтік-мәдени жағдай, әлеуметтік-психологиялық процесстер және т.б. туралы мәліметтер 

құрайды. 

Ал, арнайы криминологиялық ақпараттарға қылмыстылық туралы, оның деңгейі мен 

динамикасы, әлеуметтік өмірдің әр түрлі жақтарындағы жағымсыз құбылыстар (өндірістік, 
тұрмыстық, дем алыс және т.б.), әкімшілік құқық бұзушылықтар, түзелу жолына түспеген бұрын 

соттылығы бар тұлғалар, қоғамға қайшы жолмен өмір сүрушілер, құқық қорғау органдарының 

қылмыстылықтың алдын алуға байланысты қызметінің нәтижелері, бұл қызметке қатысушы 
күштер туралы мәліметтер жатады. 

Сондай-ақ, ақпараттар сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Ресей ғалымы А. Желудков 

сыртқы ақпараттарды – криминологиялық деп, ішкі ақпараттарды -  ұйымдастырушылық деп 
көрсетеді [5, Б.57]. 

Сыртқы ақпараттар бұл органнан тыс жиналады (тіркеледі) және оның құзырына арнайы 

ұсыныс немесе сұратулар арқылы келіп түседі. Бұл ақпараттар түріне: қылмыстылықпен күресуші 

құқық қорғау органдарының, қоғамдық құрылымдардың және арнайы комиссиялардың 
материалдары, азаматтардың және лауазымды тұлғалардың, кәсіпорындар, мекемелер мен 

ұйымдардың арыздары, хабарламалары, хаттары, медициналық орталықтардың денеге зақым 

(жарақат) келу фактілері бойынша хабарласқан адамдар туралы мәліметтер, психоневрологиялық, 
тері-венерологиялық және наркологиялық орталықтардан анықтамалық картотекалар құрайды. 

Криминологиялық ақпараттарды бұл негізде топтастыру мына сұрақтарға жауап алу мақсатында 

жасалуы тиіс: 

- қылмыстарды кім, қайда және қашан жасайды? 
- адамдар неге қылмыстық жолға түседі? 

- қылмыстарды жасаудың жағдайлары, ситуациялары мен ниеттері қандай? 

- қылмыстық іс-әрекеттердің себептері мен шарттары нелер? 
Сыртқы ақпараттарға сондай-ақ, әкімшілік, тәртіптік және өзге де құқық бұзушылықтар, 

моральға жат қылықтар, ішкілік пен алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік, балалардың 

қараусыздығы, жасөспірімдердің мектепті тастап кетуі, ата-аналық құқықтардан айыру және т.б. 
жөніндегі мәліметтерді қамтуы тиіс. 

Ішкі (ұйымдастырушылық) ақпараттар лауазымды тұлғаның немесе тиісті органның 

салалық қызметін жүзеге асыруымен байланысты пайда болады және бұл қызметте арнайы 

өңделіп, пайдаланылады. Бұл ақпараттар арнайы субъектілермен қылмыстылықтың алдын алуды 
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ұйымдастырудың әртүрлі аспектілері туралы мәліметтерді қамтиды да, қылмыстылықтың алдын 

алу жүйесі туралы тұтастай ақпараттар береді. Оған кезекші бөлімдердің, криминалдық 

ақпараттар орталықтарының, төлқұжат бөлімшелерінің, адрестік бюролардың анықтамалық 
картотекалары, кезекші бөлімге келіп түскен оқиғалар, медайықтырғышқа, арнайы қабылдау, 

қабылдау - бөлу орындарына түскен ұсталған адамдарды тіркеуге алу кітаптарының, 

журналдарының материалдары, қылмыстық істі қозғаудан бас тарту, қылмыстық істі ақталмайтын 
негіздер бойынша қысқарту және әкімшілік құқық бұзушылықтар, құқық қорғау органдарының 

өзге де қызметтерінен келіп түскен мәліметтер, материалдар жатады. Яғни, ішкі 

(ұйымдастырушылық) ақпараттар мына сұрақтарға жауап беруі тиіс: 
- белгілі бір уақыт аралығында қандай мақсаттар мен міндеттер шешілуі тиіс? 

- бұл мақсаттар мен міндеттерге қандай құралдар мен тәсілдер жетуге болады? 

- қылмыстылықтың алдын алуға жұмылдырылған жүйе мен оның құрылымдық звенолары 

қандай қарқындылықпен және қандай бағытта жұмыс істейді? 
- қойылған міндеттерді шешудің шарттары мен нақты мүмкіндіктері қандай? 

Ішкі ақпараттар ұйымдастырушылық сипатта болғандықтан қылмыстылықтың алдын 

алуды басқарумен тікелей байланысты. Бірақ бұл аталған екі ақпараттар арасында тікелей тығыз 
байланыс бар. Өйткені қылмыстылықтың алдын алуды ұйымдастыру оның негізгі объектілері 

(қылмыстылық, құқық бұзушылықтар және т.б.) туралы ақпараттарсыз мүмкін емес.  

Сыртқы және ішкі ақпараттар өз жиынтығында аймақтағы криминогендік ахуалдың 

шынайы картинасын, қылмыстылықтың алдын алудың тиімділік деңгейін, сондай-ақ 
қылмыстылықпен күресті әрі қарай дамыту үшін керек қазіргі уақыттағы нақты қажеттіліктерін 

көрсетуі тиіс. 

Қылмыстылықтың алдын алуды жүзеге асыру үшін маңыздылығына байланысты 
ақпараттар 3 түрге: шығу, реттеуші және бақылау-есепке алу болып жіктеледі. 

Мысалы, жасөспірімдердің қылмыстылығының себептері мен жағдайлары, оларды жоюға 

жұмылдырылған органдар туралы және т.б. ақпараттар – шығу ақпараты ретінде; ең алдымен 
жойылуы тиіс жағымсыз факторлар туралы, соған байланысты берілетін ұсыныстар, өкімдер мен 

нұсқаулар – реттеуші ақпарат ретінде (мыс, тергеушінің қылмысқа себеп болған жағдайларды 

жоюға байланысты шығарған ұйғарымы); ал ұсынылған нұсқаулардан кейін жасөспірімдердің 

мінез-құлқы мен психологиясында болған өзгерістер туралы ақпараттар – бақылау-есепке алу 
ақпараттары ретінде танылады. 

Қылмыстылықтың алдын алу аясындағы ақпараттардың көптеген түрлерінің болуы бірін 

бірі толықтырады, әрі бір бірімен араласып, үнемі айналымда болады. Сондай-ақ кейбір 
жағдайларда бір ақпарат қылмыстылықтың алдын алуда әртүрлі роль ойнайды да, бір уақытта 

ақпараттың бірнеше түріне жатуы мүмкін екендігін ескеру қажет.  
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Резюме 

В статье рассматривается понятие «криминалистический значимая информация», ее 

место и роль в процессе расследования преступлений, а также его виды. 

 

Summary 

The article deals with the concept of "forensic relevant information", its place and role in the 
process of investigation of crimes, as well as its types. 
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ҚАЗАҚСТАНДА БҮГІНГІ ТАҢДА ОҚЫТУ ҮДЕРІСІН АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 
 

Кулдибаева А.Ш., 

магистрант 

 
Мақалада еліміздегі бүгінгі таңдағы оқыту үдерісін ақпараттандырудың маңызы мен 

қажеттілігі туралы қарастырылған. 

Түйін сөздер: ақпараттандыру, оқыту, үдеріс, жаңа технологиялар, қазіргі қоғам. 
 

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы», 

қоғамдағы қазіргі кездегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа старатегиялық бағдарлар, 

қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын 
талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігінің білім беру жүйесі білім 

берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. 

Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағдыға қол жеткізу ғана емес, 
солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке - ақпаратты өзі іздеп табу, талдау 

және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және қызмет 

істеу болып табылады.  

Қазір педагогикалық қоғамдастықтың алдында білім берудің жаңа моделін құрудың, 
сынақтан өткізу мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. Жоғары білім беру қоғамның жылдам 

өзгеріп жатқан жағдайына бейімделген жаңа үлгідегі мамандар даярлауға мүмкіндік беретін 

бакалаврлық бағдарламалар арқылы іске асырылатын болады - деп «Қазақстан Республикасының 
2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында» көрсетілген. 

Білім мазмұнын іріктеу кезінде білім мазмұны қоғам, ғылым, мәдениет пен тұлғаның даму 

талаптарына сәйкес келу қағидаларын ескеру қажет. Бұл қағидалар «білім мазмұнына қажетті 
дәстүрлі білімді, ақылды және машықты, сондай-ақ әлеуметтің қазіргі заманға сай даму деңгейін, 

ғылыми білімді, мәдени өмір мен жеке бастың өсу мүмкіндігін бейнелейтіндерді қосуды талап 

етеді». 

Адам өмірінде компьютердің белсенді орын алуы осыған байланысты. Сондықтан жаңа 
технологияларды игеруге қажетті білім мен дағдының жаңаруы өндіріс құрылымын өзгертудің 

маңыздылығын арттыра түсті. Мұндай жағдайда елдің одан ары дамуы үздіксіз білім беру жүйесін 

тиімді ұйымдастырумен тығыз байланысты. Үздіксіз білім беру қоғамның әрбір мүшесінің білімін 
көтеруге немесе мамандығын арттыруға жағдай жасап, оны ақпараттық қоғамда өмір сүруге 

дайындайды. Бұл орайда «Шет тілі» мамандарын даярлаудың ролі зор. Олар, бір жағынан, түрлі 

салалардағы жаңа технологияларды игеруге жағдай жасайды, екінші жағынан, білім таратушы 
ретінде жаңа мамандарды даярлайтын және қайта даярлайтын оқытушылар болып iстей алады. 

Сонымен жан-жақты ақпараттық даярлығы бар  шет тілі педагогдерінің қажеттілігі туады.  

Болашақ мамандарды әр салада кәсіби даярлауда Әбдіров А.М., Кенжебеков Б.Т., Лигай 

М.А., Нұрымжанова К.А., Сыздықов О. еңбектерінде және классикалық университет оқушытерін 
компьютерлік білімін кәсіптік даярлау компоненті жайлы мәселе Бәйдібеков Ә.К., Э.Э. 

Грузинаның еңбектерінде қарастырылған. Мамандарға кәсіби даярлық берудің әдіснамалық-

теориялық негіздері Архангельский С.Н., Әбілқасымова А.Е., Жұматаева Е.Ө. Исаева З.А., Каргин 
С.Т., Кертаева Қ.М., Мағауова А.С., Меңлібекова Г.Ж., Мұқтарова Ш.М., Сарыбеков М.Н, 

Сейітқазы П.Б., Сластенин В.А., Шербаков А.И. және т.б. ғалымдардың зерттеулеріне арқау 

болып, әр қырынан қарастырылған. 

Информатика ғылымының педагогика саласындағы ролі туралы және білім мазмұнына 
ендіру туралы Ефимов В.И., Житомирский В.Г., Коккоз М.М, Кузнецов А.А., Леднев В.С., Лапчик 

М.П., Монахов В.М., Нұрғалиева Г.К, Семенова А.А., еңбектері жарық көрді. Қазақстанда 

Бидайбеков Е.Ы., Қараев Ж.А., Кариев С.К., Маусымбаев С.С., Ибышев Е.С. еңбектерінде 
қарастырылған. 

Шет тілі пәні бойынша білім алушылардың аппараттық-бағдарламалық 

қамтамасыздандыру, компьютерлік техника және әр түрлі қосымша жабдықтармен жұмыс істеу 
процесінде жалпы даярлықта білім мен білік арқылы машықтанады, яғни алдын-ала аппараттық 

даярлықты қажет етеді. Бұл оқу барысында Білім алушыларды даярлау, яғни компьютер сәулетіне 

оқытуды жетілдірудің ең маңызды шарттарының бірі болып табылады. Кез-келген кәсіби 

қызметке даярлауды жетілдіру арнайы білім беру арқылы орындалады. Сонымен болашақ шет тілі 
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мамандарын ақпараттық тұрғыда кәсіби даярлау жүйесінде компьютер сәулетін оқытуда, 

компьютер құрылғылары мен аппараттық-бағдарламалық жабдықталуының мүмкіндіктерінің аз 

уақыт арасында жылдам дамуы мен олардың мектепте шет тілі мамандарының білім беру 
процесінде толығымен қарастырылмауы, практикалық сабақтардың жетіспеуі, шет тілі 

мамандарын кәсіби даярлау қажеттілігі мен бұл мәселенің педагогикалық теория мен тәжірибеде 

жеткіліксіз зерттелуі арасындағы қарама-қайшылықтар анық байқалады. Осы қайшылықтардың 
шешімін табу үшін бүгінгі күннің уақыт талабына сай болашақ шет тілі мамандарын кәсіби 

даярлауда компьютер құрылғылары мен аппараттық-бағдарламалық жабдықталуының 

мүмкіндіктерін пайдаланудың жолдарын жоғары деңгейде айқындау зерттеу проблемасын 
тудырып отыр. 

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарда білім беруді дамыту бағдарламасына 

сәйкес педагог тұлғасын дамытудың орны ерекше. Сондықтан, оны қалыптастырып, дамыту үшін 

жоғары оқу орны білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану жолдарын 
іздестіру бүгінгі күні «өзекті мәселе ретінде қарастырылуда. 

 Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында өткен ғасырдың отызыншы 

жылдарында сауатсыздықпен күрес жүргізілгендей, компьютерлік сауаттану жөніндегі ауқымды 
іске азаматтарды, әсіресе, жастарды тарту қажеттігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа 

қызметкерлерді қабылдау кезінде компьютерді, интернетті қолдана білу, дағдысы міндетті талап 

болуға тиіс екендігі атап көрсетілген. Осыған байланысты XXI ғасырда ақпараттанған қоғам 

қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында: компьютерлік техниканы, интернет, 
компьютерлік желі, электрондық және ақпараттық-телекоммуникациялық құралдарды, 

электрондық оқулықтарды оқу үдерісіне тиімді пайдалану арқылы педагог тұлғасын дамыту және 

білім сапасын көтеру міндеттері қойылып отыр. 
 Қазіргі еліміздің білім беру саласына, яғни біздің алдымызға қойып отырған негізгі 

міндеттер ретінде: ол ұлттың бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен 

айқындалатынын және әлемдік білім кеңістігіне толығымен ену білім беру жүйесін халықаралық 
деңгейге көтеруде білім беру үдерісіне ақпаратты-қатынастық технологиялардың жетістістіктерін 

енгізу, электрондық оқулықтар мен мультимедиалық бағдарламаларды тиімді және кеңінен 

қолдану, елдегі ақпаратты инфрақұрылымды    әлемдік    білім    берумен    ықпалдастыру,     білім     

беру ұйымдарының байланыстарын нығайту болып табылады. 
Еуропалық   білім   беру    кеңістігін   жасау   жоғары    білімнің   бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру проблемасын өзектейді. Осы қажеттілікті сипаттайтын Болон декларациясының негізгі 

қағидаларының бірі - бірегей және үйлесімді дәрежелерді дамыту.  Болонья процесінің аумағында 
2004 жылы құрылған TUNING («Еуропада білім құрылымдарын сәйкестендіруге бағыттау») 

жобасында айтылғандай,  егер  дәрежелердің орындауға   қабілетті   нәрселерді   салыстыру   

мүмкін   болса   және сонымен   бірге,   сол   иегерлердің   академиялық   және   кәсіби   бейіндерін   
де салыстыруға болатын жағдайда дәрежелерді салыстырмалы және үйлесімді түрлерге ажыратуға 

болады .  

Еуропаның білім беру жүйесі 1988 жылы Болоньеде қабылданған «Magna Сһагtа 

Universittatum» университеттік партиясында айтылған фундаментальды қағидаттарды басшылыққа 
ала отырып үндеу қабылдап, Еуропалық жоғары білім аймағын құруда басты рөл атқара бастады. 

Бұның, өз кезегінде маңызы зор, өйткені университеттердің тәуелсіздігі мен автономиясы жоғары 

білім қажеттіліктері мен ғылыми білімді дамыту керек екендігіне ұдайы бейімделіп тұратынына 
сенімділік береді. Болон процесі шеңберіндегі құрылымдық реформаларды ескере отырып, 

Қазақстан жоғары білімді интернационалдандыру жолында елеулі қадамдар жасады. 

Президентіміз айтқандай, білім реформасы «біздің мемлекетіміздің әрбір азаматы тиісті 

білім мен біліктілік алған соң әлемнің кез келген елінде сұранысқа ие маман бола алатын» 
деңгейге жетуге тиіс. 

Сондықтан Қазақстанның дамуының жаңа кезеңінің стратегиясындағы 30 маңызды 

бағыттың бірі «білім жүйесінің, сондай-ақ кадрларды қайта даярлау жүйесінің әлемдік 
стандарттарға жақындауы» болып табылады. 

Жоғары оқу орны оқушытеріне қоғам талабына сай сапалы білім беру және оларды 

бәсекеге қабілетті етіп оқыту мен тәрбиелеу педагогика ғылымы саласына жаңа әдіснамалық 
негіздегі ғылыми зерттеулерді талап етіп отыр. Яғни, оқу үдерісіне жаңа педагогикалық және 

ақпараттық технологияларды кеңінен ендіру болып отыр. Ақпараттық технология оқу үдерісінің 

қойылған мақсатқа жетуіне кепілдік береді. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2018 ж. 

 

34 

 

 Ақпаратты-қатынастық технологияны экономиканың, білім мен ғылымның, жалпы 

адамзаттың барлық саласына енгізу ақпараттық қоғамның басты көрінісі болып отыр.  

Ақпараттық қоғам – бұл саяси, әлеуметтік-экономикалық, қоғамның әрбір мүшесінің  кез 
келген ақпарат көзіне еркін ену қабілетін қамтамасыз ететін ғылыми факторлардың өзара 

байланысқан жиынтығы. Қоғамды ақпараттандыруды дамытудың негізгі факторларының бірі – 

білім беруді ақпараттандыру. Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі  ақпаратты сауатты, ақпаратты 
мәдениеті мен ақпаратты құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет. 

Осы факторға сәйкес, мектептегі бүгінгі күнгі алға қойылған мақсаттардың бірі – жаңа 

ақпараттық технологияны білім беру жүйесіне пайдалана алатын, ақпараттық мәдениеті жоғары, 
білімді тұлғаны қалыптастыру. Білім беруді ақпараттандыру нәтижесінде  әрбір оқушы ақпаратты 

еркін пайдалануға, оны қажетіне қарай талдай білу мүмкіндігіне ие болуы қажет. Өйткені, бұл 

білім беру үдерісіне қатысушылардың интеллектуалдық белсенділігінің артуына, сол арқылы білім 

беру жүйесінің дамуын  жетілдіруге негіз болады. 
Білім беру жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу және ақпараттық 

технологиямен қамтамасыз етуді жақсарту, оқушының ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 

міндеттері бір-бірімен өзара тығыз байланысты, яғни оқу үдерісін қазіргі заманғы технологиялар 
мен оқытудың техникалық құралдарын енгізуді талап етеді. Мұндай талаптарды қанағаттандыру – 

білім беру жүйелеріне жоғары білікті мамандарды дайындау мәселелерін ғылыми негізде шешу 

қажеттілігімен тікелей байланысты. 

Жалпы  «Ақпараттық технология» термині ғылымда ХХ ғ.-дың 40-50 жылдары пайда 
болып, Америкада ХХ ғ.-дың басында дидактиктер «оқуға арналған медиа» (instructional media), 

«оқыту машиналары» (teaching machines), «оқытуды автоматты түрде басқару» (programmed 

instruction) сияқты ұғымдармен байланыстырылған [1].                 
Осы орайда білім беруді ақпараттандыру процесі, оның негізгі бағыттары мен болашағы, 

АКТ-ны пайдалануға дайындаудың мақсатын, мазмұнын, принциптерін, психологиялық-

педаогикалық негіздерін және білім беру сапасын арттыруда бағалау ынталарының жүйесін 
дамытуды Ж.А.Қараев, А.Ғ.Қазмағамбетов, Г.Қ.Нұрғалиева, Е.Ы.Бидайбеков, Т.О.Балықбаев, 

С.М.Кеңесбаев, М.Қ.Қаламқалиев, А.Тәжіғұлова және т.б. қазақстандық ғалымдар жан-жақты 

зерттеген.  

Оқыту үдерісінде компьютерлік технологияны пайдаланудың негізгі мәселелері 
С.Пейперт, В.Я.Ляудис, Г.И.Дацюк, И.В.Роберт, Ж.А.Қараев, С.М.Кеңесбаев, Б.К.Тульбасова, 

Д.М.Жүсібалиева, К.З.Халикова және т.б. ғалымдардың ғылыми зерттеулерінде кеңінен 

қарастырылған.  
Оқыту үдерісінде компьютерлік технология мен техниканы қолданудың негізгі 

педагогикалық-психологиялық мәселелерімен айналысқан ғалымдар, білім беруді ақпараттандыру 

саласында зерттеушілер И.И.Антипов, Е.Ы.Бидайбеков, Ж.А.Қараев, А.А.Кузнецов, Э.И.Кузнецов, 
И.В.Роберт, В.М.Монахов, Г.К.Нұрғалиева, В.В.Гриншкун, А.П.Ершов, М.Г.Лапчик, Е.И.Машбиц, 

В.В.Рубцов, В.Ф.Шолохович және т.б. өз еңбектерінде орта және мектептерде ақпараттық 

технология құралдарын қолданудың іс-тәжірибесі, танымдық әрекеттерді басқару үдерісі, білім 

беру жүйесі пәндерінің мазмұны, әдістері, құралдары, оқыту түрлері мен оның нәтижесін бақылау 
жаңа дидактикалық шарттарға негізделіп және жаңа құрылым, ұйымдастыру қызметі, орындалу 

нәтижесі, көп ізденуді қажет ету керектігін, педагогикалық-психологиялық сипаттамаларын 

нақтылап көрсетеді [2-4].   
Ғалымдардың ой-тұжырымдарын жинақтайтын болсақ, білім берудi ақпараттандыру – 

бiлiм беру саласының теориясы мен практикасына жаңа ақпараттық технологияны жан-жақты 

пайдалану және оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге 

асыратындай жағдайда оның мүмкiндiктерiн  қолдану үдерісі болып табылады. 
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Резюме  

В статье обсуждается важность и необходимость информатизации современного 
образовательного процесса в нашей стране. 

 

Summary 
The article discusses the importance and necessity of informing the modern educational process 

in our country. 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЛЫҚ БАҚЫЛАУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ  МЕХАНИЗМІН  

ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 
 

                                                                                                            Қалағанов Б., 

                                                «Құқықтық пәндер» кафедрасының профессоры 

                                                                                                           Тағабаев С.Б., 
                                                                  Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының салық саясаты және оның негізгі мәселелері 

уақыт өткен сайын әлеуметтік және саяси сипат алып келе жатқандығы жөнінде баяндалады. 
Салықтық бақылау жүйесінің негізгі басылымдықтары мен Қазақстандағы салық бақылауын 

ұйымдастыру механизмін жетілдіру бағыттарын ұсынады. 

Түйін сөздер: салықтық бақылау, мемлекеттік қаржылай баұылау, процессуальдық 
бақылау, камералды бақылау, салық аудитын электронды бақылау ақпараттық жүйесі / САЭБ 

АЖ/. 

 

Елімізде мемлекеттік бюджеттің кірісінің 90%-ын салықтар құрайды, яғни қаржылық 
тұрақтылықтың бірден бір факторы салық саясаты. Салық көмегімен ішкі экономикалық іскерлік, 

шетел инвестициясын тарту реттеледі, шаруашылық есеп айырысу табысы мен пайдасы 

қалыптасады. Салық көмегімен мемлекеттік өз тарапынан өзінің қоғамдық функциясы орындау 
үшін қажет ресурстарды алады. Салық көмегімен кәсіпкерлердің, барлық үлгідегі кәсіпорынның, 

банктермен, жоғары тұрған ұйымдармен өзара қарым-қатынасы анықталады. Алайда мемлекеттің 

салық саясаты, біріншіден, салық салу базасының дамуы, яғни экономикадағы жалпы жағдай, 
әсіресе оның негізгі өндіріс салаларындағы жағдай, ондағы оңтайлы салық ставкасын бекіту, 

салық салу объектісін таңдау салық салу механизмін белгілеу; екіншіден, мемлекеттің салық 

органдарының тиімді қызмет етуіне байланысты.  

«Кез-келген мемлекет өзінің нақты тәуелсіздігіне, бір жағынан мемлекеттік қазынаға 
жиналу арқылы қоғамның жан-жақты дамуына керекті ақша қаражатымен қамтамасыз ететін, 

екінші жағынан шаруашылық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметке деген ынталылығын 

арттыратын мықты салықтық механизм құру арқылы ғана жете алады» - деді өз сөзінде Елбасы  
Н.Ә.Назарбаев халыққа арнаған жолдауында [1]. 

Салық саясатының негізгі мәселелері уақыт өткен сайын әлеуметтік және саяси сипат алып 

келеді. Оның тиімді және дұрыс қызмет етуіне тек экономикалық сипаттағы ғана емес, азаматтық 
қоғамды, саяси тұрақтылықты сақтау және мемлекет егемендігі мен тәуелсіздігін тұғырландыру 

сияқты мәселелер де тәуелді. Салық салу механизмі кез-келген экономикалық жүйедегі ең 

маңыздысы, салық салу мемлекеттік реттеудегі ең басты әдістердің бірі, әлеуметтік-экономикалық 

саясаттың табысты болуы оның тиімділігімен тікелей байланысты. Бақылау кері байланыс 
формасы ретінде, бір уақытта басқарушылық шешімдердің орындалуының катализаторы ретінде 

қызмет етеді. Басқарылып отырған объектінің нағыз жағдайы туралы қажетті ақпаратты ала 

отырып және оны сараптап, орын алған жағдайды түзетуге бағытталған нормативті актілерді, 
басқарушылық шешімдерді қабылдау арқылы  қажетті шараларды  қолдану турасында қорытынды  

шығаруға  болады. Бақылаудың басты қызметі  қоғамның экономикалық өміріндегі жүзеге 

асырылып жатқан операциялардың заңдылығын қадағалауға бағытталған. Нарықтық экономика 

жағдайында басқару құрылымдарының күрделілігі бақылаумен де байланысты, көптүрлі, 
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тармақталған және әсерлі болғандықтан, қаржылық, несиелік, мақсатты және басқа да салаларда 

бақылау ерекше болады және осылардың барлығы экономикалық бақылау ұғымын құрайды. Ал 

біздің ойымызша, салықтық бақылау мемлекеттік бақылаудың барынша жақсылап 
ұйымдастырылған түрінің бірі болып табылады. 

Салықтық бақылау мемлекеттік қаржылық бақылаудың құрамдас бөлігі ретінде әртүрлі 

деңгейдегі бюджетке кірістік түсімдердің түсуін қамтамасыз етуге бағытталған қаржылық және 
бюджеттік саясаттың жүзеге асуына мүмкіндік береді. Нарықтық қатынастардың қалыптасуы 

экономикалық және әлеуметтік процесстерді басқаруда мемлекеттік реттеушіліктің рөлін 

арттыруда көрініс табады.  
Бұл салықтардың маңыздылығын билік құрылымдарын қажетті құқықтық құралдармен 

қамтамасыз ету әдісімен ғана емес, қоғамдық ұдайы өндіріс пропорциясына мемлекеттік әсер ету 

жүйесіндегі элемент ретінде де арттырады. Салық салу жүйесін реформалаудың қажеттілігі 

республикада нарықтық қатынастарды қалыптастыруға, ел экономикасының әлемдік 
экономикалық жүйеге енуіне бастама болды.  

Әлемдегі көптеген ғалымдардың еңбектерінде салық тақырыбы, оның маңыздылығы, 

қоғамның дамуындағы рөлі, экономикадағы алатын орыны кең және терең зерттелген. Сонымен 
бірге тәжірибеде теориялық жағынан қамтылған және Батыс елдердің үлкен тәжірибесіне негіз 

болған ғылыми зерттеулер жарияланып жүр. Ғалымдар мен практиктердің жұмыстарында 

қаржылық бақылау тақырыбы кеңінен қамтылғанымен салықтық бақылау туралы өте аз 

зерттелген. Тіптен салықтың бақылау функциясы деген түсініктің өзі кейіннен шыққан түсінік. 
Өкінішке орай салықтық бақылау мәселелері, оның еліміздің салық жүйесіндегі орны мен маңызы, 

тәжірибе жүзінде қолданылуы Қазақстан Республикасында қазірше жеткілікті қамтылмаған.  

Қолданылып жүрген бақылау процедураларын жетілдіру салық органдарының бақылау 
жұмыстарының тиімділігін арттырудың маңызды факторы болып табылады. Салықтық бақылау 

жүйесінің негізгі басымдықтарына мыналар жатады: 

 салық органдарының шектеулі мамандық және материалдық ресурстарын неғұрлым 
тиімді бағыттауға мүмкіндік беретін, салықтық тексерулерде аз күш пен қаржы жұмсау арқылы 

жоғары нәтижеге қол жеткізетін құжаттық тексерулер жүргізу үшін салық төлеушілерді іріктеудің 

тиімді жүйесінің болуы; 

 салық ведомствосының жасаған біріккен кешенді стандартты процедурасының, 
сонымен бірге салық органдарына жауапкершіліксіз немесе селқос салық төлеушілерге салықтық 

бақылау саласында әсер ете алатындай жоғары билік беріп отырған заң негізінде салық 

тексерулерінің тиімді формаларын, тәсілдерін және әдістерін қолдану; 
 әр салық инспекторының қызмет нәтижесін объективті қарауға мүмкіндік беретін 

олардың жұмысын бағалау жүйесін пайдалану, бақылау жұмыстарын жоспарлауда ауыртпалықты 

тиімді бөлу. 
Бақылау тексерулерін жүргізу үшін салық төлеушілерді тиімді іріктеу проблемасы 

Қазақстан Республикасына тән салық заңдарын жаппай бұзушылық жағдайында жоғары маңызға 

ие болып отыр. Жоғарыда айтылған іріктеу жүйесі неғұрлым тиімді. Өйткені құжаттық 

тексерулерді жүргізу үшін салық төлеушілерді іріктеудің екі тәсілін қолданады: кездейсоқ және 
арнайы іріктеу. Бұл құжатты тексерулер арқылы салық төлеушілерді мейлінше қамтуға мүмкіндік 

береді. Бақылау жұмыстарының болжамсыздығы мен төтеншелігі себебінен болатын салықтық заң 

бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз етеді. Салықтық бақылаудың ең маңызды түрлерінің бірі 
болып салық төлеушілерді құжаттық тексеру болып табылады. Мұндай тексерулер бүгінгі таңда 

әлемде қосымша салық түсімдерінің 20% жуығын береді және салық төлеушілерді салық заңына 

бағынуға тәрбиелеудің құралы болып табылады, сондай-ақ салық төлеушіге салықты төлемеуге 

қарағанда, оны төлеу пайдалы болатындай жағдайларды құруға мүмкіндік береді. 
Салық төлеушілердің кең ауқымын салықтық жоспарлы құжатты тексеру аумақтық Салық 

Комитетінің шектеулі ресурстарына байланысты мүмкін болмауда, сондықтан салықтық құжатты 

тексерулерді жүргізу үшін салық төлеушілерді таңдап алу міндеті өте маңызды болып табылады.  
Салықтың түріне қарамастан, тексеру объектілерін таңдаудың бір ғана әдісі қолданылады. 

Бұл орайда көптеген салық қызметтері бір әдіске сүйенбей, бір уақытта бірнеше әр түрлі әдістерді 

қолдануды қалайды. Мұндай таңдау жасаудың мақсаты әдетте потенциалды, бірақ ықылассыз 
салық төлеушілерді іздеп табуға мүмкіндік береді.  

Бүгінгі таңда дамыған елдер салықтық тексерулерді жоспарлауды автоматтандыру 

тұрғысында салықтық басқаруды жетілдірудің біршама тәжірибесін жинақтаған, ол салық 

ережесінің орындалуын бақылау шараларын жүргізу кезінде  салық қызметкерлерінің қызметін 
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барынша тиімді етуге және стандартизациялауға  арналған.  Тексеру үшін салық төлеушілерді 

таңдаудың ең қарапайым әдісі болып кездейсоқ таңдау табылады. Басқа көптеген жолдарымен 

салыстырғанда кездейсоқ таңдау, әдетте, аз қосымша түсімдер береді. Көбінесе, кездейсоқ таңдау 
әдісі салық төлеушілерді іріктеуді құру үшін қолданылады, ол бойынша әрі қарай басты 

жиынтықтың сипаттамасы туралы талқылайды. Мысалы, АҚШ-тың Федералды салық басқармасы 

ұдайы жеке және заңды тұлғалардың кездейсоқ жолмен таңдап алынған декларацияларын, сыртқы 
көздерден алынған ақпараттарды пайдалана отырып, мұқият тексереді. Бұл арнайы 

бағдарламалардың шеңберінде жүргізіледі, ол «салық төлеушілердің заңға бағынушылығын 

өлшеу» (TCMP – Taxpayer Compliance Measurement Program) деп аталады. Осы тексерулердің 
нәтижелері бойынша салық төлеушілердің бас жиынтығында салыққа «бағынбаудың» немесе 

салықтан жалтарудың дәрежесін көрсететін бағалар құрылады. Осы мәліметтердің негізінде салық 

декларацияларын салықтық таңдаудың критерийлері жасалады, оларды ұсынушыларды барып 

тексеру арқылы барынша жоғары салық түсімдерін күтуге болады.Осыған ұқсас бағдарлама 
Канаданың Мемлекеттік салық қызметінде де бар – ол «Процессуалды  бақылау» (Processing 

Review) деп аталады [2]. Осы бағдарламаның шеңберінде кездейсоқ жолмен өздерінің жиынтық 

табыстарының бір бөлігіне жеңілдік режимі бойынша салық салынуы немесе ешқандай да салық 
салынбауы тиіс деп көрсеткен жеке тұлғалардың декларациялары таңдап алынады. Батыс 

елдерінің көптеген салық қызметтері жиі қолданатын әдіс салық қызметінің қолында бар барлық 

ресурстарды (уақыт, ақша, мамандар) салық түсімдерінің үлкен бөлігін беретін ірі салық 

төлеушілерді тексеруге шоғырландырудан тұрады. Мысалы, АҚШ пен Канадада ірі салық  
төлеушілердің ең жоғарғы пайызын кәсіпорынның табысына салынатын салықтың дұрыс 

есептелуіне қатысты салық органдары тұрақты бақылауға алған. АҚШ-тағы штаттардың салық 

басқармасы сатудың үлкен көлеміне ие кәсіпорындарды тексеруге көп көңіл бөледі. Тексерулердің 
мұндай стратегиясы көптеген дамыған елдерде басым  болып келеді. Тәжірибе көрсеткендей, 

шектелген ресурстармен (уақыт, қызметкерлер) мұндай тексерулерді жүргізу салық органдары 

мамандарының жұмыс уақытының бірлігіне есептегенде қосымша түсімдердің үлкен көлемінің 
шығарылуына мүмкіндік береді.  

Қазақстан Республикасының салық органдары салықтық тексерулерді жоспарлауға ерекше 

көңіл бөледі, себебі жұмыс уақытын тиімді пайдалану, жалпы салық органдарының экономикалық 

–бақылау жұмыстарының нәтижелері салықтық тексерулерді жүргізу жоспарын құрудың 
сапасына, салық төлеушілерді таңдап алудың дұрыстығына байланысты болады. Салықтық 

басқаруды жетілдірудегі түбегейлі қадам болып «Салық аудитын электронды бақылау» 

ақпараттық жүйесін (САЭБ АЖ) енгізу табылады, ол салықтық тексерулерді жоспарлау мен 
жүргізуді автоматтандыруға мүмкіндік береді. САЭБ жүйесіндегі бақылау жұмысын жоспарлау 

процесін автоматтандыру «нүктелік аудитты» жүргізу арқылы бақылау шараларын жүргізу кезінде 

салық мамандарының қызметін барынша тиімді етуге мүмкіндік береді [3].   
Салық органдарын ақпараттандырудың шеңберінде салық төлеушілерді іріктеу әдістемесі 

шаралардың өзара байланысты кешені түрде шешіледі – автоматтандырылған камералды бақылау, 

салықтық тексерулерді жоспарлау мен жүргізудің прогрессивтік әдістері. Тексеру үшін салық 

төлеушілерді автоматтандырылған түрде іріктеп алу салықтық есеп берудегі қателерді анықтау, 
салықтық есеп берудегі мәліметтердің арасындағы, яғни салық төлеуші ұсынған салықтық есеп 

берулер мен басқа да құжаттарды зерттеу мен талдаудың негізінде атқарылатын камералды 

бақылаудың нәтижелеріндегі қарама қайшылықтарды табу үшін құрылған. Бақылау 
тексерулерімен ауқымды қамтуды ұлғайту қажет. Мұндай жұмыс тексеруші салық 

қызметкерлерінің санын көбейту арқылы ғана емес, сонымен бірге тексерушілердің еңбек 

өнімділігін арттыру арқылы да іске асуы мүмкін. Бұған техникалық прогресстің жаңалықтары 

себепші бола алады. Мысалы, тексеруге дайындық процесін жеделдетуге септігін тигізетін салық 
органдарының жаппай компьютерленуі, компьютерлерде әр салық төлеуші туралы мәліметтер 

базасының болуы [4]. Сонымен бірге Австрияда тәжірибеден өткендей тексеруге шығатын әр 

салық инспекторының портативті компьютерді пайдалануы да аса маңызды болмақ. Біріншіден, 
олар тексерушілерді тексеру барысында қажет болса, екіншіден құжаттық тексерулердің актілерін 

толтырғанда да пайдалы болар еді. САЭБ АЖ қатысты сыртқы ақпараттық жүйелер салық 

төлеушіден салықтық есеп беру фомаларын қабылдау кезіндегі салықтық тәртіп бұзушылықтарды 
тіркейді. Бұл орайда салықтық есеп беруді өңдеу кезіндегі «техникалық» қиындықтармен 

туындаған тәртіп бұзушылықтарды електен өткізу мақсатымен салықтық тәртіп бұзушылықтарды 

алдын  ала өңдеу қамтамасыз етіледі. Тексерілуге тиісті салық төлеушілерді іріктеу процедурасын 

жетілдіру қажет. Критерийлерді қалыптастыру мақсаты тәртіпті салық төлеушілерді тексеруге 
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кететін уақытқы неғұрлым аз жұмсауды көздейді. Яғни барлық ресурстар салық заңдарын 

бұзушылық кездесуі мүмкін кәсіпорындарға бағытталуы тиіс. Іріктеу критериінің болуы Салық 

комитетіне барлық сұрақтарды қамти отырып салық тексерулерінің жалпы жоспарын құруға 
мүмкіндік береді. Бұл неғұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, осы жоспарды облыстық, 

қалалық және аудандық деңгейлерге бөліп, әр деңгейдің өз мақсатын анықтап  беруге көмектеседі. 

Кәсіпорындарды іріктеу тиімділігі «қарсы байланыс» жүйесімен анықталуы тиіс. Бұл іріктеу 
ретіне сәйкес болып, сонымен бірге салық комиетінің өзінен төмен салық комитеттерін бақылауға 

алуды іске асыруға мүмкіндік береді. Әр облыста салық төлеушілердің белгілі бір тобы салықтың 

бюджетке үнемі түсіп тұруын қамтамасыз етеді. Бұл көптеген елдерді, соның ішінде Австрияны 
анағұрлым ірі салық төлеушілерді бақылау мақсатында арнайы жүйелер мен ұйымдық салалар 

құруға итермеледі. 

Ақпараттық жүйемен анықталған тәртіп бұзушылықтар туралы салық төлеушіге хабарлау 

құрылады және салық төлеушінің жауабы бақыланады. Егер де салық төлеуші хабарға дер кезінде 
жауап-әрекет жасаған болса, салықтық тәртіп бұзушылық жойылды деп саналады және хабар 

САЭБ жүйесіне кірмейді. Ал салық төлеушінің жауабын күту мерзімі бақылау мерзімінен асып 

кеткен жағдайда сыртқы жүйе салықтық тәртіп бұзушылық туралы САЭБ АЖ хабар береді. САЭБ 
АЖ-дегі салықтық әкімшілік Салықтық тәртіп бұзушылық туралы хабарды хабылдағаннан кейін 

САЭБ АЖ-де қабылданған хабардың бағалау критерийлерімен сәйкестігін автоматты талдау 

жүргізіледі. Әрбір анықталған салықтық тәртіп бұзушылық төмендегі топтардың біріне 

жатқызылуы мүмкін: [5] 
 камералды бақылау; 

 жеке мағлұматтар (жүйелі түрдегі шығын, салық салмағының төменгі коэффициенті 

және т.б.). 
Тәртіп бұзушылықтарды талдау үшін тәртіп бұзушылықтың «ауыртпалығының» дәрежесін 

рейтингін құру жүйесі пайдаланылады. Салық төлеуші рейтингінің  екі құрамдас бөлігі болады:  

 салықтық тәртіп бұзушылықтар жөніндегі рейтинг; 
 тіркеу мәліметтері бойынша қойылған басымдылық коэффициенті. 

Әр түрлі ақпараттық жүйелерден алынған салықтық тәртіп бұзушылықтар жөніндегі 

рейтинг әрбір салық төлеуші үшін жинақталады. Салық төлеушінің рейтингімен қатар салықтық 

есеп беру формаларында анықталған ауытқулар сомалары туралы сыртқы ақпараттық жүйелерден 
алынған хабардың негізінде, салықтық тексеру актісі бойынша толық түсімдердің болжамды 

сомасы есептеліп шығарылады. Толық түсімдердің болжамды сомасын есептеу алгоритмі 

төмендегідей: 
 сыртқы ақпараттық жүйемен берілген ақпараттың негізінде тәртіп бұзушылығы 

анықталған салықтық есеп берудің формасы белгіленеді; 

 салықтық есеп беру формасының коды бойынша салық ставкасын анықтауға мүмкіндік 
беретін анықтамалық мәліметтердің негізінде салықтың ставкасына ауытқудың жүргізілген 

сомасына тең толық түсімдердің болжамды сомасы есептеліп шығарылады. 

Рейтингтің жоғарғы көрсеткіштері «Тексеруге арналған салық төлеушілердің рейтингі» 

реестрінде көрсетіледі –бұл реестрден, әрі қарай салықтық тексерулер жоспарына салық 
төлеушілер таңдап алынады [6]. Салықтық тексерулер жоспары деп соған сәйкес салық 

органының бақылау жұмысы жүргізілетін құжат айтылады. Тексерулер жоспарын құру салықтық 

тәртіп бұзушылықтар негізінде құрылатын максималды рейтинг бойынша салық төлеушілерді 
таңдау жолымен атқарылады. Салық органының ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес 

жоспарларды бірнеше бөлімдер құруы мүмкін. Жоспарды әр түрлі бөлімдердің құруының 

ерекшелігі болып «Бөлімдердің бақылауындағы салықтық тәртіп бұзушылықтар» анықтамасының 

көмегімен жоспардың тек тәртіп бұзушылықтардың жекелеген топтары бойынша ғана құрыла 
алатындығында.  

Мемлекетке қаржы ресурстарын  тартуда атап өткеніміздей салық жүйесі үлкен роль 

атқаратынын білеміз. Қазіргі таңда салықтық бақылау жүргізу арқылы республикалық бюджетке 
2014 жылы 2,629,0 млрд теңге, ал  Қазақстан Республикасының ұлттық қорына  1043,3 млрд теңге 

құраған. Бұл мәлімет алдыңғы жылмен салыстырғанда едәуір көлемге ұлғайған [7].  

Салық түсімдерінің арқасында өмір сүретін мемлекет, бюджетке ақша қаражатының толық 
және дұрыс түсуін қадағалайды. Осындай мемлекеттік слықтық бақылаудыдың механизімін 

жетілдіру басты қадамдарды бірі болып отыр.  
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Резюме 

В данной статье рассматриваются вопросы налоговой политики Республики Казахстан,  
основные проблемы и пути его решения. А также о системах налогового контроля, основные 

преимущества и о механизмах организации налогового контроля. 

 

Summary 
This article examines the issues of the tax policy of the Republic of Kazakhstan, the main 

problems and ways to solve it. And also about tax control systems, the main advantages and mechanisms 

for organizing tax control. 
 

КOНТРOЛЛИНГТІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ 

 

Нұржанова Ж.,  

Қайнар академиясының 2 курс магистранты 

 

Мақала қазіргі уақытта кәсіпорын қызметін басқару жүйесі ретінде кеңінен 
экономикалық дамыған мемлекеттерде қолданылатын контроллинг жүйесіне арналған.  

Түйін сөздер: заманауи контроллинг, басқару, нарық, экономика, жүйе. 

 
Қазіргі уақытта заманауи талаптарға сәйкес кoнтрoллингтің көптеген түрлері кездеседі. 

Алайда көптеген ғалымдар кoнтрoллингтің жіктелуіне көп назар аудара қoймаған. Шетелдік және 

oтандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жүргізе oтырып,  кoнтрoллингтің белгілі бір 
критерийлер бoйынша нақты тoптарға жіктеудің элементтерін oңтайлы үлестіру мен oртақ 

жүйедегі әрбір элементтің oрнын негіздеу міндеті туындады. 

Кoнтрoллинг жүйесінің қызмет етуі кoнтрoллингтің көптеген өзара байланысты түрлерінен 

қалыптасады. Мұндай түрлерге Groening&Partners неміс кoмпаниясының мамандары жатқызады: 
стратегиялық кoнтрoллинг, тапсырыстар кoнтрoллингі, өнім ассoртиментінің кoнтрoллингі, 

тәуекелділік кoнтрoллингі, ресурстар кoнтрoллингі, функциoналдық кoнтрoллинг, қаржылық 

кoнтрoллинг, персoнал кoнтрoллингі [1]. 
Кoнтрoллингтің функцияларының кеңеюі, басқарумен тығыз байланысы мен шаруашылық 

жүйелердің күрделенуі шамасына қарай күрделі құралдарды талап етті. Э.Майер өзінің 

«Кoнтрoллинг как система мышления и управления» атты еңбегінде кoнтрoллингтің тек 

oперативтік және стратегиялық түрлерін ғана қарастырды [2, 41 б.].  
Заманауи нарықтық шарттарда кoнтрoллинг төңірегіндегі зерттеулердің қажеттілігі 

өнеркәсіптік кәсіпoрында стратегиялық, тактикалық және oперативтік кoнтрoллингті басқару 

жүйесін жетілдіру бoйынша әдістемелік нұсқауларды құру мен теoриялық - әдістемелік 
негіздеудегі қажеттілікпен анықталады. Өнеркәсіптік кәсіпoрынды басқарудың заманауи жүйесі 

кoнтрoллингтің қағидалары мен құралдарын қoлданусыз тиімді қызмет ете алмайды.   

Заманауи менеджмент кәсіпoрынның мақсаттарын oперативті (қысқа мерзімді) және 
стратегиялық (ұзақ мерзімді, перспективті) деп бөледі. Сoндықтан кoнтрoллинг мақсаттарға қoл 

жеткізуді басқару жүйесі ретінде кәсіпoрын қызметінің стратегиялық, сoндай – ақ oперативтік 

мақсаттарының іске асырылуын тұрақты бақылауды жүзеге асыруы қажет. Яғни, кoнтрoллинг 

жүйе ретінде өзіне стратегиялық және oперативтік тұғырларды қoсады.  
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Oперативті кoнтрoллингтің мәні табыстылық пен өтімділік ретінде анықталатын 

кәсіпoрынның ағымдағы мақсаттарын тиімді басқарудың әдістері мен құралдарын 

қалыптастыруда көрініс алады [3, 63 б.].  
Стратегиялық кoнтрoллингтің мәні кәсіпoрынның қызмет етуін қамтамасыз етуде, 

тәуекелділіктер мен мүмкіндіктер ретінде сипатталуы мүмкін жетістікке oны бағдарлауда көрініс 

алады.  
Стратегиялық кoнтрoллингтің мақсаттары дағдарысқа қарсы саясатты жүргізуге және 

кәсіпoрынның ұзақ мерзімді, сoндай - ақ тұрақты қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Кәсіпoрын мақсаттарының иерархиясы 1 суретте келтірілген. 
Стратегиялық мақсаттардың бекітілуі кәсіпoрынның қызмет етуінің сыртқы және ішкі 

шарттарын талдаудан басталады. Кәсіпoрын миссиясын қалыптастыру тетігі кәсіпoрын статусы, 

даму алғышарттарының (сыртқы және ішкі мүмкіндіктер, тәуекелділіктер) және кәсіпoрынның 

қызметіне әсер ететін негізгі фактoрларының есебімен oның арналымы туралы негіз қалаушы 
идеялардың іске асырылуы мүмкіндігін тексеруде түйінделеді. Өзгермелі жағдайлармен сәйкес 

кәсіпoрын миссиясын айқындау стратегиялық кoнтрoллингтің маңызды бағыты бoлып табылады.  

 
 

Сурет 1. Кәсіпoрын мақсаттарының иерархиясы  

Ескерту – дерек көзі автормен бірігіп жасалған [4] 

 

Кәсіпoрынның ұзақ уақыт бoйы қызмет етуін қамтамасыз ету үшін жетістікке қoл жеткізу 
жoлдарын іздеу, құру және сақтау стратегияларын қалыптастыру және енгізу қажет. Стратегиялық 

кoнтрoллинг стратегиялық жoспарлау, бақылау мен стратегиялық ақпараттық қамсыздандыру 

жүйесінің қызметтерін ықпалдастырады. Стратегиялық кoнтрoллинг құру үдерісін стратегиялық 
мақсатты іздеу мен қалыптастыру, стратегияны рәсімдеу мен бағалау, стратегиялық шешім 

қабылдау сияқты сатыларға бөлуге бoлатын стратегиялық жoспарлардың негізділігі үшін 

жауапкершілік тартады.  

Стратегиялық жoспарлардың негізділігі, oлардың тoлықтығы, өзара байланысы және ішкі 
қарама қайшылықтың жoқтығы анықталса, oнда жoспардың oрындалуын бақылау жүйесін құру 

қажет, немесе негізділіктің жoқ бoлуы жағдайында – стратегиялық жoспардың баламалы 

нұсқаларын құруға кірісу қажет.  
Стратегиялық мақсаттарға қoл жеткізудің із кесуші бақылау жүйесін құру кезіндегі 

бақылаудың негізгі аумақтары бoлып табылады:  

 стратегиялық мақсаттар; 

 стратегиялық жoспарлардың негізінде жататын шекті сыртқы және ішкі шарттар; 

 стратегиялық жoспарды талдау нәтижесінде анықталған тар және oсал тұстары. 

Бақыланатын көрсеткіштер жүйесін анықтау кезінде келесідей талаптарды oрындау қажет 
[5, 25 б.]: 

 көрсеткіштер көлемі шектеулі бoлуы керек; 

 көрсеткіштер кәсіпoрын бoйынша тoлығымен және oның барлық бөлімшелері бoйынша 

мәліметтерді қамтуы керек; 

 таңдалған көрсеткіштер динамикалы, салыстырмалы, перспективті бoлуы керек, алдын 

ала ескерту сипатына ие бoлуы қажет.  
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Бақыланатын параметрлерді басқару жүйесі құрылады: 

1. ауытқуларды, сoндай - ақ ауытқулардың себептерін және әсерін айқындау мақсатымен 

параметрлердің іс жүзіндегі мағыналарын жoспарлы мәнімен салыстырмалы талдау блoгынан; 
2. кәсіпoрын қызметінің түпкі нәтижелі көрсеткіштері мен бақыланатын параметрлер 

бoйынша алынған ауытқулардың арасындағы өзара байланыс пен өзара тәуелділікті айқындау 

блoгынан. 
Бoлашақ тенденцияларды алдын ала анықтау мақсатында кoнтрoллинг жүйесін енгізетін 

және алдағы уақытта қoлда бар мүмкіндіктерді қoлдануға, сoндай-ақ пайда бoлатын қауіпті 

уақытында анықтауға ұмтылатын кәсіпoрын алдын ала анықтау жүйесін құруы қажет. Бұл ерекше 
ақпараттық жүйе, oның көмегімен кәсіпoрынның жетекшілігі төніп тұрған қауіпке тиісті іс-

шараларды жүзеге асыру жoлымен уақтылы және мақсатты төтеп беру үшін әлеуетті қатер туралы 

мәліметтерді ала алады [6, 128 б.]. 

Алдын алу жүйесін құру үдерісі келесідей сатыларды қoсады. 
1. Ішкі және сыртқы деп бөлуге бoлатын бақылау аумақтарын айқындау. Сыртқы 

аумақтарға өткізу нарығын, жабдықтау нарығын, еңбек нарығын, капитал нарығын, құрылымның 

дамуы, құрылымдық дамуды жатқызуға бoлады. Бақылаудың ішкі аумақтарына өнім 
бағдарламасын, кәсіпoрынның персoналын, құрал-жабдықты, өндіріс пен жабдықтауды, басқару, 

ҒЗТКЖ, пайда мен қаржылық жағдайды жатқызуға бoлады.  

2. Алғашқы сатыларда кәсіпoрын қызметі шарттарының өзгеруін айқындауға және 

уақтылы әсер етуге мүмкіндік беретін алдын алу индикатoрларын анықтау. 
3. Бақыланатын салада шекті дамуды айқындау үшін мақсатты көрсеткіштер мен oлардың 

өзгеру интервалын анықтау. Мақсатты көрсеткіштер oперативті жoспарлау шегінде жoспардың 

oрындалуын алдын ала есептеу нысанында және стратегиялық жoспарлау үшін негізгі ақпарат 
ретінде қoлданылуы мүмкін.  

4. Ақпаратты өңдеу oрталықтары үшін міндеттерді айқындау. 

5. Ақпараттық каналдарды қалыптастыру, яғни-сыртқы oрта, кәсіпoрын мен алдын алу 
жүйесі арасындағы, сoндай-ақ бұл жүйе мен oның пайдаланушылары арасындағы ақпараттық 

байланысты құрылымдау.  

Кoнтрoллингтің міндетіне тенденциялар мен фактoрларды алдын ала айқындау жүйесін 

құру бoйынша әдістемелік және кеңес берушілік көмек кіреді. Стратегиялық жoспарлау, бақылау 
мен стратегиялық ақпараттық қамсыздандыру жүйесінің өзара байланысы нәтижесіндегі 

шарттардың өзгерісі барысында айқындалған мәселелерді шешу құралдары өндіріледі.  

Кәсіпoрын қoлда бар мүлкін тиімді қoлдануы және oңтайлы қызмет етуінің жаңа 
әлеуеттерін құру үшін стратегиялық кoнтрoллингтің мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Алайда, 

қызмет етудің өзгермелі шарттарына кәсіпoрынның әсерін, ықпалдастыруды, бейімделуін 

жақсарту үшін сoндай – ақ кәсіпoрынның ағымдағы қысқа мерзімді және oрта мерзімді 
мақсаттарына қoл жеткізуге бағытталған oперативті кoнтрoллингті де іске қoсу қажет. 

Э.А. Уткинның пікірі бoйынша, кoнтрoллинг жүйесі-бұл бизнесті дамыту мен басқару 

стратегияларының қызмет етуін жoспарлау, жүзеге асыру және бақылау элементтерін біріктіретін 

бірегей басқарушылық бағыт. Сoндай-ақ берілген бағыт кәсіпoрынның ішкі қызметі мен 
ресурстарының үздіксіз мoнитoрингі мен жан-жақты талдауын, кoмпанияның қызмет етуінің 

сыртқы аспектілерінің-жабдықтаушыларды, сатып алушыларды, макрoэкoнoмикалық 

фактoрларды, мемлекет саясатын, нoрмативтік- құқықтық базаның өзгерістері мен т.б. талдауды 
қарастырады [7, 28 б.].  

Нақты тәжірибеде стратегиялық және oперативтік кoнтрoллинг менеджмент қызметтерін 

жүзеге асыру барысында өзара өте тығыз әрекеттеседі. Кoнтрoллинг қызметі стратегиялық және 

oперативтік жoспарларды құру кезінде кәсіпoрынның әкімшілігі мен құрылымдық бөлішелер 
арасында үйлестіруші ретінде oрын алады, сoндай-ақ oлардың oрындалуын қадағалайды. 

Стратегиялық кoнтрoллингпен атқарылатын ауқымды басқару oперативтік кoнтрoллинг шегіндегі 

«егжей-тегжейлі» басқарумен тoлықтырылады.  
Диспoзитивтік (ситуациялық) кoнтрoллинг, Н.Чернердің пікірі бoйынша, oперативтік және 

стратегиялық жoспарлардың oрындалуын реттеумен айналысады [8, 42 б.]. Oның мақсаты-

ауытқулардың себептерін негіздеу және кәсіпoрынның басқару жүйесімен бірге түзетпелі іс-
шараларды қабылдау. Алайда айқындалған ауытқулардың жаппай талдауы жүргізілмеуі керек. 

Әдетте, кәсіпoрынның oперативтік және стратегиялық мақсаттарының oрындалуына күмән 

келтіретін ішкі және сыртқы фактoрлардың негізінде туындайтын релевантты ауытқулар ғана 
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талданады. Бұл – ситуациялық кoнтрoллигтің oперативтік және стратегиялық кoнтрoллингтен 

айырмашылығы.   

Кoмпанияның жылдан жылға стратегиялық мақсаттарға ұмтылысы oперативті 
мақсаттарды қалыптастыру мен oларға қoл жеткізу арқылы жүзеге асырылады. Бизнестің 

ағымдағы жағдайын ескере oтырып, кәсіпoрын жедел мақсаттарды стратегиямен тoлық 

сәйкестікте бекітеді, бұл мақсаттарға жетеді және келесі жедел аралықтарды анықтайды, сoл 
арқылы өзінің стратегиялық мақсаттарына ұмтылады. Бұл үдерісте бизнестің жеке бағыттары мен 

бизнес-бірліктердің жедел мақсаттарының көлденең сәйкестігі және бұл мақсаттардың жалпы 

кoмпанияның жедел мақсаттарымен үйлесімділігі аса маңызды бoлып келеді. Өзінің мақсаттарын 
жүзеге асыру үшін менеджерлерге тoлық, уақтылы, шынайы ақпарат қажет, өйткені ақпараттың 

белгілі бір шағын көлемі тиімді басқаруды жoққа шығаруы мүмкін. Сoнымен қатар, жай ақпарат 

қана емес, жүйелі, талдамалы, көрнекі және жинақы ақпаратты қажет етеді.  

Кoнтрoллинг басқарушылық үдерістің құралы ретінде есептің, ақпараттық 
қамсыздандырудың, бақылау мен үйлесімділіктің қиылысында oрналасады және кәсіпoрынды 

басқаруда ерекше oрын алады: oл барлық бұл қызметтерді біріктіреді, ықпалдастырады, 

үйлестіреді, мұнымен қoса oл кәсіпoрынды басқарудың oрнын баспайды, тек oны жаңа сапалы 
деңгейге жеткізеді.  

Кoнтрoллинг жүйесінің мақсатын oның негізгі қызметтері анықтайды. Кoнтрoллинг 

мәселесімен айналысатын мамандардың арасында берілген сұрақ бoйынша нақты және бірыңғай 

пікір қалыптаспаған. Мысалы, А.М. Карминский  кoнтрoллингке жoспарлау, бақылау, реттеу және 
ақпараттық қызметтер тән деген пікір айтқан бoлатын [9, 45 б.].  

Прoфессoр  В.Б.  Ивашкевич кoнтрoллингтің үш негізгі қызметіне ғана тoқталады: 

ақпараттық, бақылау, басқару қызметтері [10, 75 б.].  
Мысалы, Штрайт Б., Петрик Е. кoнтрoллингке жoспарлау, бақылау, реттеу және 

ақпараттық қызметтер тән деген көзқарасты ұстанады.  

Аталып кеткен пікірлермен тoлық шамада келісуге бoлмайды, өйткені кoнтрoллинг 
жүйесінің қызметтер кешенін бөліп көрсету кезінде басты айғақ бoлып жүйенің мақсаты мен 

тұжырымдамасының мән-мағынасы табылады. Басқару қызметтерінің жеке элементтерінің 

(есептің, талдаудың, бақылаудың, жoспарлаудың) ықпалдастығын білдіретін кoнтрoллинг 

жүйесінің анықтамасына сүйене oтырып, бұл жүйеге келесідей функциялар тән деп айтуға бoлады:  

 ақпараттық, кoнтрoллинг бөліміне келіп түсетін мәліметтерді (ақпараттық ағындар) 

сараптау жoлымен басқару үшін қажетті кoнтрoллингтік ақпаратты қалыптастыруда көрініс алады; 

 есептік - бақылау, мақсатқа қoл жетудің дәрежесін өлшеу және бағалау, бекітілген 

параметрлерден ауытқулардың рұқсат етілетін шектерін тағайындау, ауытқулардың себептерін 

анықтау мен oларды азайту бoйынша ұсыныстарды дайындау үшін жoспарлы мен іс жүзіндегі 
өлшемдерді салыстыру кезінде қoлданылады; 

 талдамалық, кәсіпoрынның жұмыс атқару тиімділігін бағалау үшін қажетті негізгі 

бақыланатын көрсеткіштерді қалыптастыруда, түпкі нәтиженің мөлшеріне әртүрлі фактoрлардың 

әсер ету дәрежесін анықтауда, ауытқуларды жoю және алдын алу бoйынша іс-шараларды 
дайындауда, белгілі бір кoммерциялық мәміленің табыстылығы мен қажеттілігін есептеуде көрініс 

алады;  

 жoспарлау қызметі, oның мақсаты – қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жoспарлау 

шегінде жалпы жoспарға, бюджетті құру, жoспарлы және мақсатты ақпаратты қалыптастыруға 

қатысты жеке өндірістік жoспарларды үйлестіру.      
Кoнтрoллинг өзіне кәсіпoрынның тиімді қызмет етуіне қажетті элементтерді қoсады 

(басқарушылық есеп, талдау,ақпарат) және oңтайлы басқарушылық шешімдерді қабылдау 

барысында ақпараттық ағындарды қамтамасыз ету үшін белгілі бір қызметтерді атқарады.  
Кoнтрoллингтің ерекше қызметі, басқару үдерісіне қатыспай - ақ, тиімді басқарушылық 

шешімдерді қабылдауда кәсіпoрынның жетекшілігіне үлкен көмек көрсететіндігінде көрініс 

алады. Жасалған зерттеулер негізінде, жoғарыда аталып кеткен қызметтермен қатар, 

кoнтрoллингке берілген жүйенің ерекше қызметі бoлып табылатын түсіндірмелі қызметі де тән 
екені белгілі бoлды.  

Белгілі бір қызметтің басымдылығын анықтау, диссертанттың пікіріңше, нақты сипатқа ие 

емес.  Басымды ретінде талдамалы қызметті қарастыру көрсеткіштердің талдауы, себеп - 
салдарлық байланыстарды айқындау кoнтрoллинг жүйесі қызмет етуінің негізі бoлып 

табылатындығымен түсіндіріледі. Басқа сөзбен айтқанда, кoнтрoллингтің жүрегі бoлып талдау 
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саналады, алайда ағзаға oттегінің, яғни қажетті ақпараттың жетіспеуі салдарынан барлық 

механизм тұрып қалады. Сoндықтан, қoзғалыс пен дамудың барлық үдерісін қамтамасыз ететін 

кoнтрoллинг жүйесінің ақпараттық қызметі бастапқы сипатқа ие. Алайда, кәсіпoрында 
кoнтрoллингтің бар (бұл талдамалық жұмыспен айналысатын қызметкерлер тoбы да бoлуы 

мүмкін) немесе жoқ бoлуына қарамастан, кәсіпoрынның қаржылық және шаруашылық мәселелері 

«кoнтрoллингті жасау» қажеттілігін талап етеді. Сoндықтан, кoнтрoллингтің барлық қызметтері 
алғашқы дәрежелі маңызға ие.  
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Резюме 
В настоящее время эта статья представляет собой систему управления бизнесом 

предприятия, которая используется для систем контроля, которая широко используется в 
экономически развитых странах.  

Summary 
At present, this article is an enterprise business management system, which is used for control 

systems, which is widely used in economically developed countries.  

 

 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Бейсегул Е.С., 
Магистрант 1 курса кафедры Юриспруденция  

 

Интеллектуальная собственность - собирательное понятие, включающее права, 
которыми регулируются отношения, складывающиеся в процессе создания продуктов 

интеллектуального труда, обмена ими и их использования. Говоря другими словами, 

интеллектуальная собственность представляет собой исключительные права на результаты 

интеллектуальной и творческой деятельности в любой области. 
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, регулировать отношения, продукты 

интеллектуального труда, экономический рост, рыночная экономике. 

 
Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан - это подотрасль 

гражданского права Республики Казахстан, которая регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникающие в сфере творчества и отношения по поводу средств 
индивидуализации. Это объясняется тем, что, во-первых, право интеллектуальной собственности 

занимает промежуточное положение между отраслью и институтом права, во-вторых, предметом 

являются имущественные и личные неимущественные отношения в сфере творчества и 

http://www.groening-und-partner.de/
http://www.consulting1c.ru/
http://www.dslib.net/civil-pravo/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-respubliki-kazahstan-na-sovremennom-jetape.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/pravo-intellektualnoj-sobstvennosti-respubliki-kazahstan-na-sovremennom-jetape.html
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отношений по поводу средств индивидуализации, в-третьих, эти отношения регулируются 

методом юридического равенства сторон. 

Термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот и законодательство 
Республики Казахстан в начале 90-х годов. Охрана объектов интеллектуальной собственности - 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков - новая область 

государственного регулирования независимого Казахстана. Интеллектуальной собственностью, в 
соответствии со статьей 125 ГК Республики Казахстан, признается исключительное право 

гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или 
юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т.п.). Использование результатов интеллектуальной творческой 

деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав 

(интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими лицами только с согласия 
правообладателя. 

Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право, смежные права, 

право на товарный знак, знак обслуживания, право использования места происхождения товара, 
патентное право. 

Законодательство Республики Казахстан  об интеллектуальной собственности состоит из 

Гражданского Кодекса  РК от 01 июля 1999 года, Гражданского процессуального  кодекса от 13 

июля 1999 года, Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1, 
Патентного Закона РК от  16.07.1999 года № 427-1, Закона РК «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименований мест прохождения товаров» от 26.07.1999 года № 456-1, Закона РК 

«О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 26.06.2001 года 3 217-2, Закона РК 
«Об охране селекционных достижений» от 13.07.1999 года №422-1 и издаваемых в соответствии с 

ними других нормативных актов. 

Таким образом, казахстанское законодательство в сфере интеллектуальной собственности 
позволяет на надлежащем уровне обеспечивать право на ее охрану. Тем не менее, работа в данном 

направлении будет продолжаться, поскольку появляются новые объекты интеллектуальной соб-

ственности, новые способы их использования. Совершенствование законодательства в данной 

сфере - бесконечный процесс, как и в других сферах, который будет продолжаться. Защита 
интеллектуальной собственности становится одним из важных факторов, определяющих по-

ложение страны в мире. Надежный уровень этой защиты стимулирует научные исследования, 

развитие культуры, литературы и искусства, практическое использование достижений науки и 
техники, а также международный обмен . 

 На смену индустриальной фазе развития экономики приходит иннова-

ционная «экономика знаний», при которой обладание и грамотное управление пользованием 
интеллектуальной собственностью определяет конкурентоспособность субъектов экономической 

системы. В условиях информатизации общества и интенсивного формирования рыночных 

отношений частной собственности, создаваемые в результате интеллектуальной деятельности, 

знания превращаются в основной предмет инновационной деятельности и основной компонент 
производительных сил. На протяжении последних двух столетий интеллектуальная собственность 

стала одним из важнейших факторов общественного производства. 

В современном мире все большее значение придается экономике знаний, а соответственно 
и объектам интеллектуальной собственности. Однако, нематериальные активы, а именно идеи, 

технологии, управленческие решения, объекты интеллектуальной соб-

ственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), деловая 

репутация организации не имеют адекватных форм их стоимости, экономических и социальных 
критериев и юридических нормативов. 

Актуальность темы исследования. Не так давно в экономический оборот вошел новый вид 

объекта - нематериальный. До этого в гражданском обороте имели ценность только материальные 
объекты, как то: природные ресурсы, валютные ценности, товары промышленного производства. 

Развитие технологий, глобальная компьютеризация, международная торговля привели к 

широкому использованию результатов интеллектуальной, творческой деятельности, ставших 
одними из основных и значимых объектов рынка и гражданского оборота. Вместе с тем данные 

объекты нуждаются в серьезном подходе к обеспечению их охраны и защите прав их 

правообладателей. 
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Попытки переосмысления понятия интеллектуальной собственности, правовой 

регламентации отношений, возникающих по поводу интеллектуальной собственности, 

определения правового режима результатов творчества, определения права интеллектуальной 
собственности в системе права и законодательства и других, связанных с правом 

интеллектуальной собственности вопросов вызывают серьезные дискуссии среди ученых, в 

особенности цивилистов. 
Развитие общественных отношений требует постоянного совершенствования 

законодательства об интеллектуальной собственности, которое должно обеспечить адекватную 

современным условиям охрану объектов права интеллектуальной собственности на национальном 
и международном уровнях. В последнее время проблематике отношений в сфере оборота 

результатов творческой деятельности уделяется достаточно большое внимание исследователей, 

вопросы интеллектуальной собственности чаще всего исследуются с точки зрения правового 

режима объектов интеллектуальной собственности, особенно это касается тех объектов, которые 
имеют наибольшее распространение в гражданском обороте. Но есть объекты, исследованию 

которых авторы не уделяют должного внимания в своих работах, это касается ряда произведений, 

в частности произведений хореографии и пантомимы, драматических и музыкально-
драматических произведений, музыкальных произведений с текстом и без текста, топологий 

интегральных микросхем, селекционных достижений. 

В настоящее время широкое распространение получают так называемые нетрадиционные 

объекты интеллектуальной собственности, и в целях их правомерного использования существует 
объективная необходимость законодательного урегулирования договорных обязательств по их 

созданию, предоставлению, отчуждению и доверительному управлению. Особую актуальность 

приобрели вопросы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности ввиду 
возросшего числа использования контрафактной продукции, что, безусловно, приносит как 

материальный ущерб, так и наносит моральный вред авторам и правообладателям.  

Объектом исследования являются теоретическая и практическая проблема, возникающие 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Предметом исследования  выступают вопросы связанные с объектами интеллектуальной 

собственности и способы их защиты.В том числе про патентное право на интеллекуальную 

собственность. 

К объектам права интеллектуальной собственности относятся: 

1) результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг. 

2. К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного 

вещания; 

3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

4) селекционные достижения; 
5) топологии интегральных микросхем; 

6) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау); 

7) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными законодательными актами. 

3. К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг относятся: 

1) фирменные наименования; 
2) товарные знаки (знаки обслуживания); 

3) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; 

4) другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами.  

Данный момент реестре таможенных органов http://kgd.gov.kz/ru/content/tamozhennyy-

reestr-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-1  зарегистрировано более 985 номенклатур товаров 
интеллектуальной собственности но многие на стадий исключения или уже исключены.  

Патентное право в объективном смысле - это гражданско-правовой институт, 

регулирующий исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, 

возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и 

http://kgd.gov.kz/ru/content/tamozhennyy-reestr-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-1
http://kgd.gov.kz/ru/content/tamozhennyy-reestr-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti-1
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промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным 

стимулированием и зашитой прав их авторов и патентообладателей. 

Патентное право в субъективном смысле — это исключительное и иное имущественное 
или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным 

изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. 

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов 
технического или художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В 

отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

как решения определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы 
независимо друг от друга разными лицами. Так, радио практически одновременно было 

изобретено Поповым в России и Маркони в США, причем последний первым запатентовал свое 

изобретение. 

В связи с этим охрана технических решений предполагает формализацию в законе их 
признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и 

установление особого режима их использования. Такую охрану призвано обеспечить патентное 

право. 

Источники патентного права 
Отношения в сфере патентного права регулируются на международном и национальном 

уровнях. Основными международными источниками патентного права являются: 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.; 
 Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.; 

 Евразийская патентная конвенция 1994 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ 
Основным личным правом автора объекта промышленной собственности является право 

авторства, т. е. основанная на законе и факте выдачи патента (свидетельства) возможность 

признаваться создателем данного объекта. Она предполагает запрет всем другим лицам на 
территории страны именоваться авторами изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно, 

сохраняясь при отчуждении исключительного права. 

Другим личным правом автора является право на получение патента, а также на 
передачу указанного права другим физическим или юридическим лицам. 

Основным имущественным правом не являющегося патентообладателем автора 

служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) является право на 

вознаграждение. 
Принадлежащее патентообладателю исключительное право на использование 

изобретения, полезную модель или промышленный образец основано на положениях и 
выражается в том, что он вправе использовать их по своему усмотрению.  

Использованием, в частности, признаются ввоз на территорию РФ, изготовление, 

применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение 

для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо 
изделия, в котором использован промышленный образец. 

Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если 

такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие 
отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков 

промышленного образца. В случае, если при использовании запатентованных изобретения или 

полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы 

других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании 
запатентованного промышленного образца — все признаки, приведенные в перечне существенных 

признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные 

изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использованными. 
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его 

получение переходят по наследству. 

Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное 
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в 

хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, 

охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/avtorskoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/obekty-patentnogo-prava.html
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этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на 

изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при 

отсутствии доказательств противного. 
Не признается нарушением исключительного права патентообладателя: 

 применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, 

полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в 
конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств 

иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта 

и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно 
находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие используются 

исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением 

исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных 

государств, предоставляющих такие же нрава в отношении транспортных средств, 
зарегистрированных в Российской Федерации; 

 проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы 

запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован 
запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или 

изделием; 

 использование запатентованных изобретения, полезной модели или 

промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, 
аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему 

соразмерной компенсации; 

 использование запатентованных изобретения, полезной модели или 
промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не 

связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не 

является получение прибыли (дохода); 
 разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с 

использованием запатентованного изобретения; 

 ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное 

введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы 
запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован 

запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в 

гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения 
патентообладателя. 

Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, 

полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ 
созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 

приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения 

объема (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому 

физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место 
использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления, 

то есть лишь в случае продажи или передачи в аренду предприятия в целом как имущественного 

комплекса. 

Защита патентных прав 

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427 «Патентный закон Республики 

Казахстан» защищает право на патент.  

Специфика защиты патентных прав состоит в возможности применения не только 
судебной, но и административной формы защиты гражданских прав. Защита в административном 

порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Патентное законодательство 

традиционно устанавливает возможность обжалования решений, принятых Роспатентом, в 
специально созданный при нем административный юрисдикционный орган. В настоящее время 

таким органом является Палата но патентным спорам. Фактически Палата по патентным спорам 

является судом по патентным спорам и спорам, связанным со средствами индивидуализации 
товаров, работ, услуг. Процессуальная деятельность Палаты по патентным спорам 

регламентирована специальным актом — Правилами подачи возражений и заявлений и их 

рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 

2003 г. № 56. По сути, данные Правила представляют собой процессуальный кодекс в миниатюре, 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/patentnoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zashchita-grazhdanskih-prav.html
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устанавливающий правила подведомственности, порядка подачи возражений и заявлений, их 

регистрации, рассмотрения по существу и другие процессуальные вопросы. 

В Палату по патентным спорам могут быть поданы, в частности, возражения: 
 на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; 

 на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный 
образец отозванной; 

 против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

 против действия на территории РФ ранее выданного авторского свидетельства или 
патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, 

евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной 

конвенцией 1994 г. 

Решения Патентной палаты могут быть обжалованы в суд. 
Судебная форма защиты гражданских, в том числе и патентных, прав является основной. 

Ряд категорий гражданских дел могут быть рассмотрены только в суде. Так, в судебном порядке 

рассматриваются споры: 
 об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

 об установлении патентообладателя; 

 о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец; 
 о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке 

патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца; 
 о праве преждепользования; 

 о праве после пользования; 

 о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной 
модели, промышленного образца; 

 о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных патентным 

законом; 

 и другие, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом. 
Защита патентных прав может осуществляться за счет использования любых способов, 

предусмотренных законом. Независимо от защиты имущественных прав может осуществляться и 

защита личных прав автора, в том числе путем заявления требования о компенсации морального 
вреда. Патентно-правовые споры могут рассматриваться в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности. Не 

исключается возможность передачи спора по соглашению сторон и на рассмотрение третейского 
суда. 

Допустима и самозащита патентных прав. 

Выводы: Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан - это 

подотрасль гражданского права Республики Казахстан, которая регулирует имущественные и 
личные неимущественные отношения, возникающие в сфере творчества и отношения по поводу 

средств индивидуализации.  

Авторское право в Казахстане регулируется законом РК «Об авторском праве и смежных 
правах» от 10 июня 1996 года. 

Вопросами защиты авторских прав в республике занимаются Казахстанское авторское 

общество, Ассоциация казахстанских авторов и исполнителей и др. 

Основной целью деятельности указанной Ассоциации является управление на 
коллективной основе имущественными авторскими правами на коллективной основе 

казахстанских и иностранных авторов и исполнителей, произведения которых исполняются или 

будут исполняться на территории Казахстана.Также является одним из необычного имущества 
продуктом современности и нуждается в защите как сос стороны государства так со стороны 

владельца. 
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Түйін 

Зияткерлік меншік - ұжымдық ұғым, оның ішінде зияткерлік өнімді құру процесінде 
қалыптасқан қарым-қатынастарды реттеу, оларды алмастыру және пайдалану. Басқаша 

айтқанда, зияткерлік меншік кез-келген салада интеллектуалды және шығармашылық 

қызметтің нәтижелеріне ерекше құқық.  

 

Summary 

Intellectual property is a collective concept, including rights, which regulate relations that are 

formed in the process of creating intellectual products of labor, exchanging them and using them. In 
other words, intellectual property is an exclusive right to the results of intellectual and creative activity in 

any field. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Косдаулетов Р.Қ.,  

магистрант специальности «Юриспруденция»  

Академия «Кайнар» 
 

В данной статье рассматривается конституционно-правовые основы обеспечения 

информационной безопасности в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, 
информационные технологии,  правовое обеспечение. 

 

Научно-техническая революция как основа глобализации приобрела характеристики 
социальнополитического процесса, интегрирующей силой которого стало развитие, преображение 

самого человека, его эмоционального, интеллектуального и нравственного мира, его ценностей, 

интересов, мотиваций и потребностей. Интеллектуальная и духовная революция формирует самих 
людей, трансформирующих основы производства и общества. Результатом НТР является 

беспрецедентное усиление влияния информационно-коммуникативных технологий в социально-

политическом процессе, что подчёркивает актуальность осмысления информационного аспекта 

цивилизационных перемен в Казахстане. 
Информация становится все более важной составляющей национальной безопасности 

любого государства. Однако не следует информационную безопасность трактовать только в 

терминах контроля, несанкционированного допуска и т.д., поскольку в этом случае ставятся 
задачи только «отрицательного» толка. 

Итак, что же такое информационная безопасность? Хотелось бы дать следующее 

определение этому понятию: информационная безопасность — состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в 
интересах граждан, организаций, государства. 

Согласно статье 22 Закона Республики Казахстан «О Национальной безопасности» в 

стране создаётся и укрепляется национальная система защиты информации, в том числе 
государственных информационных ресурсов. Также в данной статье указываются проблемы в 

сфере информационной безопасности. 

Безопасность тесно связана с понятием стабильности, неизменности, упорядоченности. 
Однако информационная сфера в современных условиях характеризуется ранее невиданной 

скоростью протекания важнейших процессов. И если употреблять понятие стабильность, то 

можно говорить лишь о стабильности изменений. Не будем упоминать о технологическом 

прогрессе (общеизвестный закон Мура гласит, что производительность процессоров удваивается 
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каждые полтора года), удивительной представляется скорость общественных изменений 

(появление новых профессий, новых сообществ). Несложно отметить влияние изменений даже в 

языке — вспомним хотя бы виртуальную реальность. Действительно, современные 
информационные технологии переворачивают мир. 

И, что очень важно, процессы в информационной сфере служат зачастую катализатором 

для других социальных процессов. Поэтому информационная сфера представляет своего рода 
естественный полигон для нахождения и отработки новых приемов и методов, в том числе и в 

сфере обеспечения национальной безопасности. В этом кроется и опасность для дальнейшего 

развития общества: достижения в области обеспечения информационной безопасности могут быть 
использованы как на благо, так и во вред. 

Обеспечение защищенности национальных интересов личности, общества и государства от 

угроз в информационной сфере и является целью деятельности по обеспечении информационной 

безопасности. Необходимо подчеркнуть, что именно такой порядок перечисления объектов обес-
печения безопасности — личность, общество и государство — является принципиальным. 

Сейчас в мире осуществляется проект создания Глобальной информационной 

инфраструктуры, составляющей которой должны стать осуществляемые в каждой стране проекты 
создания национальной информационной инфраструктуры. В самые ближайшие годы, с запуском 

в действие спутниковых систем нового поколения Иридиум, Телькдесик, реализацией других 

амбициозных проектов в сфере телекоммуникаций, радикальным образом изменится обстановка в 

этой области. Фактически речь идет о создании глобальных информационно-
телекоммуникационных систем, которые, образно говоря, будут играть роль нервной системы 

нового мирового порядка. Сегодняшние возможности Internet очень отдаленно иллюстрируют 

ситуацию, которая возникнет в ближайшие годы. 
Эффективное использование технологий формирования общественного мнения, разумных 

ограничений (законодательных, нравственных) в формах подачи определённого рода информации, 

реальное определение акцентов в экономической и социальной повестке дня в контексте усиления 
в условиях свободы слова роли современных средств массовой коммуникации позволят, по 

нашему мнению, создать общие механизмы формирования единого информационного 

пространства Казахстана. А это будет способствовать также и созданию единой системы 

информационной безопасности, поскольку современное сознание казахстанцев на всех уровнях 
подвержено целому спектру угроз, невозможность противостоять которым приводит к 

дестабилизации всего государства [1]. 

С переходом от индустриального общества к информационному и соответствующим 
развитием информационных технологий значительное внимание уделяется новейшим видам так 

называемого «гуманного оружия» («несмертельным видам оружия и технологий войн»). К ним 

относятся информационное, психотропное, экономическое, консциентальное оружие и пр. Особое 
место среди них занимает информационное оружие и технологии ведения информационной 

войны. 

Отличие видов и технологий «несмертельного оружия» от обычного военного оружия 

состоит в том, что оно акцентирует внимание на использовании алгоритмов и технологий, 
концентрирующих в себе базовые знания, направленные на поражение противника. 

Информационная война, по сути, олицетворяет собой войну цивилизаций за выживание в 

условиях постоянно сокращающихся ресурсов. Информационное оружие поражает сознание 
человека, разрушает способы и формы идентификации личности по отношению к фиксированным 

общностям, оно трансформирует матрицу памяти индивида, создавая личность с заранее 

заданными параметрами (тип сознания, искусственные потребности, формы самоопределения и 

т.д.), удовлетворяющих требования агрессора, выводит из строя системы управления государства-
противника и его вооруженных сил. Доказано, что наибольшие потери вооруженные силы несут 

от применения против них «несилового» информационного оружия и, в первую очередь, от 

воздействия поражающих элементов, действующих на системы управления и психику человека. 
Информационное и консциентальное оружие воздействует на «идеальные» объекты (знаковые 

системы) или их материальные носители. В настоящее время происходит глобальная 

информационно-культурная и информационно-идеологическая экспансия Запада, осуществляемая 
по мировым телекоммуникационным сетям (например, Internet) и через средства массовой 

информации. Многие страны вынуждены принимать специальные меры для защиты своих 

сограждан, своей культуры, традиций и духовных ценностей от чуждого информационного 

влияния. 
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Возникает необходимость защиты национальных информационных ресурсов и сохранения 

конфиденциальности информационного обмена по мировым открытым сетям, так как на этой 

почве могут возникать политическая и экономическая конфронтация государств, новые кризисы в 
международных отношениях. Поэтому информационная безопасность, информационная война и 

информационное оружие в настоящее время оказались в центре всеобщего внимания. 

Уничтожение, искажение или хищение информационных массивов; дезорганизации работы 
технических средств, компьютерных систем; компьютерные вирусы, способные размножаться, 

внедряться в программы, передаваться по линиям связи, сетям передачи данных, выводить из 

строя системы управления и т.п.; логические бомбы — программные закладные устройства, 
которые заранее внедряют в информационно- управляющие центры военной или гражданской 

инфраструктуры, чтобы по сигналу или в установленное время привести их в действие; средства 

подавления информационного обмена в телекоммуникационных сетях, фальсификация 

информации в каналах государственного и военного управления; различного рода ошибки, 
сознательно вводимые противником в программное обеспечение объекта — вот чем опасно 

информационное оружие. Универсальность, скрытность, многовариантность форм программно-

аппаратной реализации, радикальность воздействия, достаточный выбор времени и места 
применения, наконец, экономичность делают информационное оружие чрезвычайно опасным: оно 

легко маскируется под средства защиты, например, интеллектуальной собственности; оно 

позволяет даже вести наступательные действия анонимно, без объявления войны. 

Нормальная жизнедеятельность общественного организма целиком определяется уровнем 
развития, качеством функционирования и безопасностью информационной среды. Производство и 

управление, оборона и связь, транспорт и энергетика, финансы, наука и образование, средства 

массовой информации — все зависит от интенсивности информационного обмена, полноты, 
своевременности, достоверности информации. Именно информационная инфраструктура 

общества — мишень информационного оружия. Но в первую очередь новое оружие нацелено на 

вооруженные силы, предприятия оборонного комплекса, структуры, ответственные за внешнюю и 
внутреннюю безопасность страны. Высокая степень централизации структур государственного 

управления российской экономикой может привести к гибельным последствиям в результате 

информационной агрессии. Темпы совершенствования информационного оружия (как впрочем, и 

любого вида атакующего вооружения) превышают темпы развития технологий защиты. Поэтому 
задача нейтрализации информационного оружия, отражения угрозы его применения должна 

рассматриваться как одна из приоритетных задач в обеспечении национальной безопасности 

страны. В настоящее время во всем мире стоит вопрос защиты национальных информационных 
ресурсов в связи с расширением доступа к ним через открытые информационные сети типа 

Internet. Кроме того, что повсеместно увеличивается число компьютерных преступлений, реальной 

стала угроза информационных атак на более высоком уровне, для достижения политических и 
экономических целей. 
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This article examines the constitutional and legal framework for ensuring information security in 

the Republic of Kazakhstan. 

 

 

ВЕЩИ КАК ОБЪЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Советкан М.Б., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается вещественное доказательство, так как это объект 

материального мира, который в силу своих связей с расследуемым событием несет в себе 

информацию о нем. Характер этой информации существенно отличается от той, что 
сохраняет память свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и подозреваемого или которая 

содержится в заключении эксперта.  

Ключевые слова: преступление, доказательство, вещи, признаки, криминалистика, 
идентификация.  

 

Вещественными доказательствами согласно ч. 1 ст. 118 УПК РК признаются любые 

предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и 
установления обстоятельств уголовного дела [1]. Каким образом предметы и документы 

способствуют установлению обстоятельств преступления? Ответ на этот вопрос заключается в 

свойстве окружающего мира отражать происходящие в этом мире события.  
В той мере, в какой вещественное доказательство позволяет органу расследования и суду 

непосредственно воспринимать некоторые признаки преступления, оно придает доказыванию 

элемент той непосредственности, о которой мы говорили, рассматривая процесс доказывания. 
Вещественное доказательство выполняет в доказывании роль эмпирического аргумента, 

непосредственно предъявляемого суду для доказывания определенного положения. 

Содержание вещественного доказательства — это те его признаки, которые 

свидетельствуют о связи вещественного доказательства с расследуемым преступлением, т.е. 
придают ему свойство относимости. Предмет или документ становится вещественным 

доказательством в силу того, что испытал на себе воздействие преступления, однако результаты 

этого воздействия могут быть различными. 
Вещественное доказательство [2] может сохранять на себе непосредственные следы 

преступления в их узком (криминалистическом) смысле. Это следы крови на одежде 

подозреваемого, следы орудий взлома на квартирной двери, отпечаток пальца руки на рукоятке 
ножа и т.д. Доказательственное значение в этом случае имеют физические свойства объекта 

(форма, цвет, состав, количество пятен на одежде; вид, форма размер и характерное расположение 

царапин и иных повреждений на двери; характер и рисунок папиллярных линий и т.п.). Предмет 

становится вещественным доказательством потому, что его физические характеристики были 
изменены в результате преступления (например, у потерпевшего осталась сумка с оторванной в 

ходе преступления ручкой). 

Вещественное доказательство может стать таковым и в силу его местонахождения — 
обнаруженные у подозреваемого ценные вещи, принадлежащие потерпевшему, или найденный на 

месте совершения преступления предмет, принадлежащий подозреваемому. При этом сам предмет 

в результате преступления не изменился, а воздействие на него преступления выражается в 

перемещении предмета, вырванного событием преступления из обычных связей. 
Доказательственное значение в этом случае имеет факт обнаружения предмета в определенном 

месте или у определенного лица. Отсюда его название — поличное. 

Вещественное доказательство также может быть создано в ходе совершения преступления, 
например, фальшивые денежные знаки, фальшивый документ, изготовленный и подписанный от 

имени другого лица. Доказательственное значение имеет в этом случае факт его изготовления. 

Во всех случаях объект становится вещественным доказательством в результате 
совершения преступления, он испытал на себе его воздействие и заключает (отражает) в себе 

следы этого преступления как в узком, криминалистическом, так и в широком (информационном) 

смысле слова. 
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Связь вещественного доказательства и преступления может быть как непосредственной, 

так и опосредованной, отдаленной. Например, являются вещественными доказательствами 

ценности, обнаруженные в доме, где совершено убийство. Они исключают непосредственный 
корыстный мотив убийства или свидетельствуют об отсутствии достаточного времени для 

завладения ими. В ходе обыска обнаружен пистолет, не имеющий признаков недавнего выстрела. 

Отсутствие признаков выстрела — это информация, имеющая характер оправдательного 
доказательства. 

Таким образом, содержанием вещественного доказательства, как и других видов 

доказательств, является информация, т.е. сведения, служащие средством установления 
разнообразных обстоятельств, имеющих значение для дела. Но в отличие от других видов 

доказательств, эта информация сохраняется в первоначальном, неизмененном, т.е. непере-

кодированном виде. 

Под формой вещественного доказательства следует понимать материальный носитель этой 
информации, т.е. предмет или документ. Строго говоря, понятие «вещественное доказательство» и 

есть характеристика доказательства со стороны его формы. Вещественное доказательство — это 

вещь. Доказательством эту вещь делают рассмотренные выше признаки, тоже имеющие 
овеществленный характер. Если материальный объект не имеет признаков связи с преступлением, 

он не является вещественным доказательством в подлинном смысле слова. Однако поскольку 

наличие такой связи не всегда очевидно в момент обнаружения предмета, он может быть признан 

вещественным доказательством на основании предположения о возможности существования 
такой связи, которое может впоследствии и не подтвердиться. Поэтому формально являющийся 

вещественным доказательством и приобщенный к уголовному делу такой предмет не способен 

служить средством процессуального доказывания. 
Однако вопрос о форме вещественного доказательства в теории рассматривается, как 

правило, более широко, к форме вещественного доказательства обычно относят целый ряд 

процессуальных действий органа расследования и составленных ими при этом документов. 
Вопрос этот должен быть рассмотрен более подробно. 

Вещественное доказательство может быть обнаружено органом предварительного 

расследования в ходе производства следственных (осмотр, обыск, выемка) и иных 

процессуальных действий (истребование и представление). Факт и обстоятельства обнаружения 
вещественного доказательства обязательно отражаются в протоколе следственного или 

процессуального действия. В соответствии с ч. 2 ст. 118 и ч. 2 ст. 221 УПК РК обнаруженные 

органом расследования или представленные ему участниками процесса предметы осматриваются, 
признаются вещественными доказательствами и приобщаются к делу. Нарушение этих правил 

вполне может повлечь недопустимость вещественного доказательства. 

В целях индивидуализации объекта, исключающей возможность его подмены или 
искажения его характеристик, необходим осмотр вещественного доказательства. Он может быть 

произведен в ходе следственного действия, в процессе производства которого оно было 

обнаружено, или в виде отдельного следственного действия, после чего принимается решение о 

признании материального объекта вещественным доказательством и приобщении его к делу. Это 
решение означает, что в ходе осмотра или других процессуальных действий обнаружено наличие 

связи объекта с преступлением, т.е. такой признак доказательства, как относимость, 

конкретизированный ст. 118 УПК РК путем перечня предметов, которые могут быть использованы 
в этом качестве. 

Отражение факта обнаружения вещественного доказательства, его осмотр и приобщение 

его к уголовному делу обеспечивают допустимость вещественного доказательства. Составленные 

органом расследования в ходе производства этих процессуальных действий документы позволяют 
закрепить и сохранить имеющие доказательственное значение признаки объекта, а также 

проверить происхождение вещественного доказательства, следовательно, и достоверность 

содержащейся в нем информации, убедиться в подлинности вещественного доказательства. 
Нарушение порядка обнаружения и закрепления вещественного доказательства может вызвать 

неустранимые сомнения в его пригодности служить средством адекватного отражения 

преступления. Например, если предметы одежды потерпевшего и подозреваемого не были 
соответствующим образом упакованы непосредственно по их получении в ходе обыска или 

выемки, то обнаруженные следы (микрочастицы) их наложения не могут рассматриваться как 

доказательство физического контакта потерпевшего и подозреваемого.  
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Таким образом, процедура получения и закрепления в материалах дела вещественного 

доказательства является важнейшим условием допустимости использования этого доказательства. 

На особый характер связи между предметом — вещественным доказательством и протоколом 
осмотра, в котором описана обстановка его изъятия, указывал А.А. Эйсман, подчеркивая, что она 

«настолько существенна, что отсутствие или утрата ее равносильны утрате самого вещественного 

доказательства (при отсутствии протокола) либо значительному обесценению сведений, 
содержащихся в протоколе (при утрате вещественного доказательств)» [3]. Однако сказанное не 

дает никаких оснований считать процедуру следственного действия формой вещественного 

доказательства. 
Протокол следственного действия, в ходе которого обнаружены доказательства, как и 

протокол осмотра предмета или документа, являются самостоятельными доказательствами, 

влияющими на оценку вещественного доказательства и наоборот. Поэтому, говоря о том, что два 

доказательства полноценны лишь тогда, когда выступают вместе, А.А. Эйсман отметил 
условность примененного им выражения «комплексное» доказательство [3, 98 с.]. 

Иное значение имеет постановление о приобщении вещественного доказательства к делу. 

В науке было высказано мнение, что если следователь в протоколе обыска с соблюдением всех 
требований УПК отразил факт обнаружения предмета, а в протоколе осмотра этого предмета 

подробно описал все его идентификационные признаки, но не вынес соответствующего 

постановления, предмет не утрачивает значения вещественного доказательства [4]. Впоследствии 

это мнение было подвергнуто критике, однако думается, что постановление органа расследования 
о приобщении объекта к уголовному делу не имеет прямой связи с содержанием доказательства, а 

потому не является и элементом его процессуальной формы. Вынесение следователем этого 

постановления есть констатация решения использовать этот предмет в качестве доказательства, 
основанного на предварительной оценке одной лишь относимости. Закон не связывает этого 

решения с оценкой достоверности доказательства, поскольку она является результатом 

совокупной оценки доказательств. Нельзя считать, что следователь в этот момент оценивает 
доказательство как допустимое, поскольку это означало бы оценку им законности собственных 

действий. Постановление о признании предмета вещественным доказательством и приобщении 

его к уголовному делу носит организационно-распорядительный характер. Оно не является 

элементом ни познавательной, ни удостоверительной деятельности, хотя имеет признаки 
промежуточной оценки доказательства. 

Значение вещественных доказательств. Название «вещественное» связано со словом 

вещь, т.е. неодушевленный предмет. Это означает, что вещественные доказательства лишены того 
субъективного, что привносит в любое личное доказательство психическая деятельность его 

носителя. Содержание вещественного доказательства, таким образом, является объективным. 

Информация, содержащаяся в вещественных следах преступления, охраняется в 
непреобразованном виде. Если эта информация доступна чувственному, например, визуальному 

восприятию, она может быть объектом непосредственного восприятия как следователя и суда, так 

и других участников процесса, заинтересованных в исходе дела (обвиняемого, потерпевшего). 

Однако, если информация существует в скрытом виде и недоступна непосредственному 
восприятию субъектов уголовного процесса или может быть «прочитана» лишь с помощью 

научно-технических средств, применяемых специалистами, возникает та же опасность утраты или 

искажения части информации, что и при использовании личных доказательств. 
Человеческий фактор, субъективирующий познание, может проявиться и в фальсификации 

вещественного доказательства. Оно может быть специально изготовлено, изменено или 

подброшено. Интерпретирующий выявленную скрытую информацию субъект может допустить 

ошибку. Поэтому вещественные доказательства нельзя считать более достоверными, более 
надежными средствами процессуального доказывания, чем, например, показания свидетеля и 

обвиняемого. Они просто иные и требуют иных приемов и способов их собирания и проверки и 

иных критериев оценки. Вещественные доказательства создаются ходом события преступления, 
поэтому они незаменимы. Утрата вещественного доказательства невосполнима, оно не может 

быть заменено другим предметом. 

Роль и значение вещественных доказательств в уголовном процессе все более возрастают, 
поскольку совершенствуются способы их исследования. По мере развития криминалистики, 

химии, физики, биологии, медицины, трасологии и других наук ранее недоступная информация 

становится не только все более доступной, но и более достоверной. Вещественные доказательства 

могут быть использованы для доказывания любого имеющего значение для дела обстоятельства. 
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Исчерпывающий их перечень невозможен, но можно выделить ряд видов вещественных 

доказательств. 

Статья 118 УПК называет следующие виды вещественных доказательств. 
1) орудия уголовного правонарушения подлежат конфискации в судебном порядке или 

передаются в соответствующие учреждения определенным лицам или уничтожаются; 

2) вещи, запрещенные к обращению или ограниченные в обращении, подлежат передаче в 
соответствующие учреждения или уничтожаются; 

3) вещи, не представляющие ценности и которые не могут быть использованными, 

подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут 
быть выданы им; 

4) деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, а также предметы незаконного 

предпринимательства и контрабанды по решению суда подлежат обращению в доход государства; 

остальные вещи выдаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в 
собственность государства. В случае спора о принадлежности этих вещей спор подлежит 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства; 

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 
2004 года № 2 «О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений в сфере 

экономической деятельности» 

Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при деле в течение 

всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным физическим или 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 120 УПК РК. 

Деление вещественных доказательств на виды необходимо для того, чтобы сориентировать 

правоприменителя на поиск необходимых объектов. Однако следует учитывать, что границы 
между рассмотренными группами достаточно условны. Один и тот же объект может обладать 

признаками двух или даже более видов. Например, фальшивые деньги или документы, 

использованные для совершения мошенничества, являются орудием преступления, однако если 
они были изготовлены самим мошенником, то приобретают значение предметов, на которые были 

направлены преступные действия. Ценности, полученные в виде взятки или коммерческого 

подкупа, относятся ко 2 и 3 группам, а если на них имеются еще и следы преступления (например, 

крови), то и к 1-й группе тоже. 
Завершая рассмотрение этого вопроса, следует заметить, что в научной литературе 

обращено внимание на наличие материальных объектов, которые выполняют в доказывании 

такую же роль, что и вещественные доказательства, но не приобщаются к делу в качестве 
вещественных доказательств по соображениям морально-этического порядка (труп) или ввиду 

физической невозможности их изъятия и приобщения к делу (участки местности и другие объекты 

недвижимости) [5]. Например, телеграфный столб, с которым столкнулся автомобиль, как 
справедливо отмечает Ю.К. Орлов, выполняет ту же роль, что и взломанный сейф: оба предмета 

служат средством идентификации по оставленным на них следам, но столб не может быть 

приобщен к делу в качестве доказательства [5, 78 с.]. В связи с этим автор пришел к выводу, что 

круг предметов материального мира, могущих быть вещественными доказательствами, 
определяется исключительно физическими возможностями их изъятия и хранения в этом качестве, 

но каких-либо процессуальных ограничений перечня вещественных доказательств не существует. 

Еще раньше учеными была высказана мысль о доказательственном значении места происшествия, 
представляющего собой единый криминалистический комплекс, объекты которого связаны с 

преступлением причинно-следственными, пространственными, временными и иными связями [6]. 

Кстати сказать, УПК не предусматривает обязательного хранения вещественного доказательства 

при деле. В соответствии с ч. 3 ст. 221 УПК РК громоздкие предметы могут быть 
сфотографированы, сняты на кино-видеопленку, опечатаны и храниться в месте их нахождения. К 

материалам дела приобщается документ о местонахождении этого имущества. 

Классификация вещественных доказательств. В литературе отмечается, что в своем 
большинстве вещественные доказательства являются косвенными, поскольку они устанавливают 

не факт совершения преступления определенным лицом, а промежуточные факты, позволяющие с 

определенной долей вероятности делать предположительные выводы о главном факте. Например, 
пистолет, изъятый у подозреваемого в убийстве, является лишь одним из косвенных 

доказательств, однако поскольку значение доказательства как прямого или косвенного зависит от 

предмета доказывания, в некоторых случаях мы имеем дело с прямым вещественным 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049352#sub_id=2000
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доказательством. Например, обнаруженный при обыске пистолет прямо указывает на такое 

преступление, как хранение огнестрельного оружия. 

Вещественные доказательства могут, хотя и многоступенчато, устанавливать как вину, так 
и невиновность обвиняемого, поэтому они могут быть и обвинительными и оправдательными. В 

приведенных выше примерах огнестрельное оружие — чаще всего обвинительное доказательство, 

однако отсутствие в стволе следов недавнего выстрела или несовпадение марки оружия с 
найденными на месте происшествия стреляными гильзами или извлеченными из тела пулями 

превращает его в оправдательное доказательство. Иногда одно и то же вещественное 

доказательство может рассматриваться и как обвинительное, и как оправдательное. Обнаружение 
на пистолете, изъятом у подозреваемого, отпечатков пальцев рук другого лица является 

оправдательным по отношению к подозреваемому, но обвинительным по отношению к этому 

другому лицу. По мере выявления связей между доказательствами оценка характера и самой 

относимости вещественного доказательства может меняться [7]. 
Практическую и теоретическую важность и определенную сложность имеет вопрос о 

классификации вещественных доказательств по источнику отраженной в них информации. Орудия 

преступления, предметы, на которые были направлены действия преступника, следы ног, рук, 
транспортных средств, похищенные ценности, сфальсифицированные документы и денежные 

знаки являются первоначальными вещественными доказательствами. 

Необходимость сохранения следов преступления, оставленных на объектах, которые не 

могут быть сохранены или перемещены в уголовное дело, например, вышеописанный 
телеграфный столб, стена дома, многотонный сейф, транспортное средство, оправдывает 

существование производных вещественных доказательств. Особенность производных 

вещественных доказательств состоит в том, что они возникают не по воле события, как, например, 
при формировании производных свидетельских показаний, а в результате целенаправленных 

действий органов предварительного расследования. Можно сказать, что производные 

вещественные доказательства являются результатом деятельности органа расследования по 
извлечению и закреплению доказательственной информации в целях ее сохранения и 

использования. 

К производным вещественным доказательствам обычно относят их копии, под которыми 

понимаются слепки и оттиски следов физического воздействия на материальные объекты рук, ног, 
зубов, пальцев, протекторов шин, орудий взлома. Однако отношение к производным 

доказательствам в науке неоднозначно. 

Слепки и оттиски не являются точными копиями самого вещественного доказательства. 
«Никакая копия не обеспечивает абсолютного тождества... Самый совершенный слепок 

воспроизводит только внешние очертания предмета, лишая представления о химическом составе, 

цвете, весе, запахе и других качествах вещественного доказательства, которые могут оказаться 
существенными» [52, стр.53]. Мысль верная, однако, не лишающая слепков и оттисков их 

способности быть доказательствами. 

Производные вещественные доказательства действительно не являются ни точной, ни 

полной копией объекта, они воспроизводят лишь ту часть материального объекта, которая имеет 
следы преступления. Можно сказать, что, изготавливая слепки и оттиски, мы переносим 

информацию об оставивших эти следы предметах с самих вещественных доказательств в 

материалы дела, причем переносим, не изменяя ее сигнала, т.е. не перекодируя. Производное 
вещественное доказательство, таким образом, отличается от первоначального не содержанием, а 

формой, материальным воплощением информации. Поэтому если в распоряжении органа 

расследования имеются технические средства адекватного переноса информации, производные 

вещественные доказательства способны служить важнейшим средством процессуального 
доказывания. В основном они используются для определения групповой принадлежности или 

идентификации оставивших эти следы предметов. 

Процесс переноса любой информации неизбежно сопровождается утратой определенной 
ее части, возможностью искажения информации. Сложность оценки производного вещественного 

доказательства состоит в отсутствии возможности сопоставить его с первоначальным носителем 

информации. Кроме того, отрыв содержания доказательства от его первоначальной формы чреват 
опасностью умышленного его искажения или подмены. 

Примером этому служит проанализированное ранее дело Л., обвиняемого по ст. 287 УК РК 

(хранение огнестрельного оружия). Поэтому первоначальное вещественное доказательство, по 
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возможности, следует сохранить, а при невозможности — подробно отразить все его сущностные 

признаки, используя известные средства и способы закрепления доказательств. 

В теории была высказана мысль, что производное вещественное доказательство — это 
модель оригинала, подобная ему в определенном отношении [8]. С этим трудно согласиться. 

Слепки и оттиски не просто имеют признаки оригинала, но сохраняют (отражают) его наиболее 

существенную часть, тогда как модель — лишь подобие оригинала. 
Моделями могут считаться так называемые подобные предметы или предметы-аналоги, 

используемые взамен отсутствующего оригинала. Например, нож или пистолет того же типа 

используется для установления групповой принадлежности оставленных оригиналом следов. 
Некоторые авторы считают подобные предметы разновидностью производных вещественных 

доказательств [9]. Не отрицая значения предметов-аналогов для установления обстоятельств дела, 

признать их производными вещественными доказательствами невозможно. Эти предметы не 

имеют свойства производности — основного признака производного вещественного 
доказательства, т.е. зависимости его характеристик от характеристик оригинала. Вещественное 

доказательство и предмет-аналог не отражают свойства друг друга, а имеют какие-либо общие 

свойства. Подобные предметы не несут в себе ни информацию о преступлении, ни информацию о 
вещественном доказательстве [10]. Они несут информацию о собственных свойствах и признаках, 

имеющих сходство с признаками предмета, который мог бы стать вещественным доказательством 

в случае его обнаружения. 

Подобные предметы (модели) в большей степени сходны не с вещественными 
доказательствами, а с образцами для сравнительного исследования. 

Образцы для сравнительного исследования нередко относят к вещественным (и именно 

производным) доказательствам, однако вопрос этот не случайно считается спорным. УПК 
предусматривает получение образцов (например, крови, слюны, мочи и прочих биологических 

выделений человека, почерка, товаров, стреляной пули, гильзы и пр.) для сравнительного 

исследования, в результате которого возможна идентификация следов, оставленных 
преступлением в виде вещественных доказательств. Зачастую эти образцы сравниваются не с 

первоначальным, а с производным вещественным доказательством (слепками и оттисками). 

По вопросу о юридической природе образцов для сравнительного исследования ранее 

высказывались и другие мнения. Их называли заменимыми (в отличие от подлинных, 
незаменимых) вещественными доказательствами [11], производными вещественными 

доказательствами [12], вспомогательными техническими средствами доказывания, не имеющими 

доказательственного значения [13], самостоятельным видом доказательств [14]. 
Представляется, что наиболее близко подошли к пониманию сущности образцов для 

сравнительного исследования авторы, считающие, что образцы — это особая категория 

используемых в уголовном процессе объектов, которые близко примыкают к вещественным 
доказательствам, но не являются ими, поскольку имеют иное происхождение, а выступают в роли 

связующего звена между идентифицируемым и идентифицирующим объектами [15]. Образцы в 

отличие от вещественных доказательств не создаются в ходе совершения преступления, а потому 

не являются его отражением. Они не производим и от вещественного доказательства. 
Таким образом, значение образцов для сравнительного исследования состоит в том, что 

они позволяют выявить доказательственное значение вещественного доказательства, хотя 

самостоятельного доказательственного значения они не имеют. 
По способу возникновения образцы делят на экспериментальные (образцы почерка 

подозреваемого, полученные в ходе следственного действия), свободные (образцы его же почерка, 

возникшие вне уголовного дела — дневники, письма) и естественные, образующиеся 

естественным биологическим путем (кровь, волосы). Образцы могут отражать собственные 
идентификационные признаки (кровь, краска) или признаки внешнего по отношению к ним 

(идентифицируемого) объекта (отпечатки пальцев, зубов, оттиск печати). Образцы могут быть 

получены следователем, в том числе с привлечением специалиста, или экспертом.  
С образцами для сравнительного исследования не следует смешивать образцы товаров и 

продукции, являющихся вещественными доказательствами. 

Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств имеет некоторые особенности, 
которые обусловлены особым характером вещественных доказательств, послужившим критерием 

классификации доказательств и причиной выделения вещественных доказательств в отдельную 

классификационную группу, противостоящую остальным видам доказательств. 
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Процессуальная регламентация способов и порядка собирания вещественных 

доказательств направлена на то, чтобы обеспечить полное выявление и адекватное отражение тех 

признаков, которые и придают материальным объектам значение доказательств. Обнаружение 
самого предмета и выявление его признаков должны быть удостоверены таким образом, чтобы в 

дальнейшем исключить малейшие сомнения в возможности их использования для доказывания. 

Вещественные доказательства могут быть получены в ходе таких следственных действий, 
которые специально для этого предназначены. Это осмотр, обыск, выемка, в том числе почтово-

телеграфной корреспонденции. Они могут быть обнаружены в ходе следственного эксперимента, 

проверки показаний на месте, а также при задержании. Связь обнаруженных предметов с 
подлежащими доказыванию обстоятельствами в дальнейшем может не подтвердиться или, 

наоборот, обнаружиться только после проведения дополнительных процессуальных действий, 

однако все обнаруженные предметы, имеющие признаки, указывающие на возможную связь с 

преступлением, требуют обращения с собой как с вещественными доказательствами. 
В большинстве случаев процедура получения вещественного доказательства 

предусматривает участие понятых. Их участие обязательно при осмотре, обыске, выемке, 

следственном эксперименте, осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлений, осмотре и 
прослушивании фонограммы, а также при наложении ареста на имущество, предъявлении для 

опознания и проверке показаний на месте. Задача понятых — удостоверить факт производства 

следственного действия, условия его проведения, факт и условия обнаружения вещественных 

доказательств, включая связь вещественных доказательств с обстановкой, в которой он находился, 
соблюдение порядка изъятия вещественных доказательств и совершения действий, направленных 

на возможность последующей их идентификации (упаковка, опечатывание), соблюдение прав 

участников следственного действия и обеспечение им возможности использовать эти права. 
Гарантией полноты и точности отражения полученной вещественной информации служит 

возможность привлекать к участию в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов специалиста. Участие специалиста расширяет возможности использования 
технических средств для отыскания предметов и исследования их с целью выявления 

доказательственной информации. Специалист может быть привлечен к производству любого 

следственного действия, если для обнаружения и закрепления доказательственной информации 

требуются специальные знания. Право пригласить специалиста законом предоставлено 
следователю, дознавателю, однако интересам расследования не противоречит инициатива в этом 

вопросе обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего и его представителя, которые 

вправе заявить ходатайство о привлечении специалиста к участию в следственном действии. 
Доказательства по уголовному делу должны обладать общими присущими им свойствами. 

Каждое доказательство, используемое при доказывании, должно быть, в первую очередь, 

признано относящимся к данному делу. Только в таком случае с данным доказательством можно 
дальше работать, проверять его допустимость, истинность, достоверность, определять 

обстоятельства, подтвержденные доказательством, как факт, установленный по делу и 

влияющий на его правильное разрешение. 

Значение вещественных доказательств как «не лгущих (или немых) свидетелей» не следует 
преувеличивать, однако, используя специфические приемы проверки и оценки этого вида 

доказательств, можно значительно расширить возможности доказывания. 
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Түйін 

Бұл мақала заттық дәлелдермен байланысты, себебі заттық дәлелдер объектісі бола 

отырып, тергеу барысында болған оқиғаға байланысты ақпарат береді. Бұл ақпараттың 

сипаты куәгердің, жәбірленушінің, айыпталушының және күдіктінің естелігін сақтай алатын 
немесе сарапшының қорытындысында айтарлықтай ерекшеленеді.  

 

Summary 
The article deals with material evidence, since it is an object of the material world, which, 

because of its links to the event under investigation, carries information about it. The nature of this 

information differs significantly from that which preserves the memory of the witness, the victim, the 
accused and the suspect, or which is contained in the expert's conclusion. 

 

 

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДАРДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

 

Мырзаханова Ж., 
Қайнар академиясының магистранты 

 

Мақалада діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылдардың маңызы туралы 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: экстремизм, терроризм, іс-қимылдар, құқықтық қорғау, қылмыстық 

объект. 

 
Терроризм қазіргі заманда халықаралық сипатқа ие болған, қоғамға өте қауіпті қылмыстар 

қатарына жатады. Оның қауіптілігі сонда, террорлық әрекеттер адамдарды қазаға ұшыратуға, 

елеулі мүліктік зиян келтіруге, жарылыс жасау, өрт қою, тағы басқа әрекеттермен түрлі зардаптар 
қаупін төндіруге соқтырады. Бұл қылмыстар бойынша қылмыс құрамының объектісі қоғамның 

қауіпсіздігі болып табылады. Қылмыстың оъективтік жағы терроризмді насихаттау немесе 

терроризм актісін жасауға жариялы түрде шақыру, сондай-ақ көрсетілген мазмұндағы 

материалдарды тарату болып табылады. Жасы 14-ке толған кез-келген есі дұрыс адам осы 
қылмыстардың субъектісі бола алады. Ал қылмыстың субъективтік жағы кінә нысанындағы 

қасақаналықпен сипатталады. 

Қазіргі таңдағы жаңа діни ағымдардың қоғамдағы кері ықпалы күн өткен сайын өсуде. 
Жалпы діни өзектілік тарихқа шолу мен бүгінгі қоғамды салыстыру арқылы көрініс табады. 

Адамзаттың ойлау деңгейі биіктеген сайын, ғылым-білім саласындағы табыстары көбейіп, 

өркениет сатысы өрлеген сайын діннің қоғам өміріндегі рөлі мен маңыздылығы да күшейе берген. 
Адам баласының дамуы мен діни сана-сезімі және қатынастардың да дамуы бірге жүрген десек 

қате болмас. Көне Мысырдағы перғауындардың ел мен дінді қатар билеуі, Рим иператорларының 

ең биік діни мәнсапқа ие болуы, Үндістанды билеген Ашоканың (б.з.д. ІІІғ) буддизмді тарату 

жолындағы қанды жорықтары, христиандықтардың крест жорықтары, пайғамбарлардың өмірі 
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зерттелгенде тарихтағы ең елеулі оқиғалардың басы-қасында діннің жүргендігі байқалады. Алып 

мемлекеттердің күйреуі немесе пайда болуы, төңкерістер, соғыстар көпшілік жағдайларда белгілі 

бір дінді жою немесе белгілі бір дінді орнату тарату үшін жасалғандығы байқалады [1].  
Бұл жағдай адамдармен ажырамастай бірге жасасып келе жатқан дінді тарихта билеушілер 

де өз пайдаларына тиімді пайдаланып отырғандарын көрсетеді. Бүгінгі күнде адам ресурстары 

үшін күрес заманында дін де сол бұрынғы маңыздылығын жоғалтқан жоқ, өйткені дін бұрынғыдай 
қарапайым билік құралы ғана емес, адамға, қоғамға пайдалы түрлі функциялар да атқарады. 

Мысалға соның бірі интеграциялық функциясы ол жағынан Дюркгеймнің еңбектерін қарастыра 

отырып көз жеткізуге болады. «Дін құрметтеу табыну объектісі арқылы қоғам мүшелерінің арман-
тілектерін, мақсат-мүдделерін біріктіруші болып табылады. Мұны бейнелі түрде діни жоралғылар 

көрсетеді. Жоралғылар қасиетті тотемге, яғни сол қоғамның қасиетті символы болғандықтан оны 

қастерлеуге, зиян келтірмеуге шақырады. Қазіргі  кездегі діндерден мұның көрінісі ретінде 

христиандықтағы шарап пен нанды алуға болады. Оның дәмін тату арқылы христиандар өздеріне 
Христостың қаны мен тәнін сезініп, онымен қауыштық деп есептейді. Осындай қасиетті 

жоралғылар қоғамның сенім көздері мен басқарушылық нормаларының бұзылмауына кепіл 

болады [2, 49 б.]. Дюркгейм теориясын бір-біріне жалғасқан шынжыр ретінде елестетуге болады: 
1) қоғамды ұйымдасқан адамдар тәжірибиесі құрайды; 

2) тәжірибелер арқылы адамдар сыртқы күштерге жауап іздейді; 

3) бұл сол қоғам құрылымына сай дін түзушілікке әкеледі.  

Дін өз бейнесін жоралғылардан табады. Жоғарыда көрсетілгендей жоралғылар топтың 
ұйымшылдығын, мүшелерінің мінез-құлықтарын реттеп, құрылымдылығын күшейтеді дей келе 

жоралғылардың әлеуметтік практикалық функцияларын да былай көрсетеді: 

- Дисциплина немесе бақылау функциясы; 
- Біріктіруші негіз, қоғам біртұтастығын күшейтуші; 

- Репродуктивті; ол арқылы әлеуметтік құндылықтар келер ұрпаққа беріледі; 

- Эйфориялық; әлеуметтік жайлылық туралы қуаныш сезімін сыйлау функциялары - деп 
тізбектей келе Дюркгейм осылардың қосындысы ретінде діннің итеграциялаушы функциясын ең 

бастысы деп көрсетеді [2, 50 б.]. 

Бұл діннің қоғамда атқаратын игілік функциялары болса, онымен бірге жасасып келе 

жатқан кері жақтары да бар.  
Әсіресе қазіргі кезде, яғни жаһандану дәуіріндегі технократизм, индивидуализм және 

материализмнің қыспағында әбден қиналған адам баласы бақыт пен рухани азықты іздеуде кері 

бағыттағы діни секталарға жолығуда. 
Мұндай діни ұйымдар мен ағымдардың елімізде емін-еркін жүріп, насихат жасап 

жатқандығы лайықты деңгейде зерттеліп, олардың кері әсерлері анықталып жатқан жоқ. Өзге 

елдердің діни секталар кесірінен талай опық жегендерінен сабақ алып, қатаң шара қолданатын кез 
келді. Өйткені Қазақстанның демографиялық, әлеуметтік, саяси құқықтық және экономикалық 

жағдайы кез-келген үгітті таратуға аса қолайлы. Сол себепті, мемлекеттің дін мәселесіне шұғыл 

бет бұрып, дін мәселесін бөтен күштердің қолынан өз қолына алатын уақыты жетті. Өйткені Карл 

Маркстың апиынға теңеген діні бүгінде адам санасына апиындай әсер етіп отырған тұстары бар. 
Оған мысал ретінде мына фактты қарастырсақ болады. Бесландағы теракттан соң, ол жерге 

басшысы Григорий Грабовой саналатын ДРУГГ (добровольные распространители учения 

Грабового) сектасы барып, уағыз жүргізеді. Мақсаттарын, яғни терракт салдарынан балаларынан 
айырылған аналарға оларды қайта тірілте алатындықтарын нәтижелі түрде жеткізеді. Өкініштен 

өзектері өртенген аналар өз баласымен қайта қауышу үшін секта көсемінің  «шығыршықталған 

энергиясы» үшін алатын  49 мың рубліне  де келіседі. Бұл секта қауымының соңғы кезде 

көрсеткен ең сорақы әрекеттерінің бірі болып есептелуде. Бұдан шығатын қорытынды адам 
санасының әлі де секталар алдында әлсіздігі.  

Қазақстандағы жағдайға қайта оралатын болсақ, елімізде батыс елдерінен келген дін 

таратушылардың соңғы он бес жылда жасап жатқан жұмыстары айтарлықтай дәрежеге жетіп 
отыр. Бүгінде христиандықтың  қаптаған шіркеулері, конфессиялары және дінді уағыздаушылары 

өз мақсаттарына жету үшін 24  сағат 365  күн жұмыс жасайды. Олардың артында үлкен қаржы 

топтары, саяси күштер, экономикалық топтар мен бөлімшелер тұр. Мұның ең негізгі мақсаты даму 
үстіндегі және стратегиялық маңыздылығы бар мемлекеттерде жасалып жатқан арнайы жобалар 

бойынша ортаны дайындау. Оның нәтижесі ішкі бүлік болып шыға ма, соғыс бола ма, ұлттарды 

жою бола ма, мемлекеттерді бөлшектеу бола ма ол жағы беймәлім. Сондықтан миссионерлік 

әрекетке немесе дін таратушылыққа жалаң тек дін насихаттау деп қарауға болмайды. Бұл саяси 
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экономикалық, әскери стратегиялық жоспарлардың бір шеті. Қазақстанға келіп жатқан дін 

таратушыларға осындай сипаттама беру керек. Оларға қарапайым, гуманитарлық мақсатта келген 

белсенділер деп қарауға болмайды. Өйткені олардың тактикасында демографиялық басқыншылық 
та жоқ емес. Мысалға келген дін таратушылар егер ол әйел адам болса жергілікті азаматқа 

тұрмысқа шығуға, егер дін таратушы ер адам болса жергілікті жердің азаматшасына үйленуге 

тырысады екен. Бұл сенім таратудың ең маңызды жолы.  
Бұқаралық ақпарат көздеріне сүйенсек қазақстандық сәбилерді асырап алушылардың 

көпшілігі христиандық миссионерлер. Бүгінгі күнге дейін Қазақстаннан шет елге асырылған 

сәбилер саны бес мыңнан жоғары делінуде. Бұдан шығатын қорытынды дін атын жамылған 
саясаттың сойылын соғатын миссионерлер өз ұлтын өз ұлтына қарсы қою секілді ең жаман әдіс 

қолдану үшін алғышарттар жасап жатқандығын мойындаған жөн. Мұндай қателіктерді болдырмау 

үшін заңымыз осалдық танытып отырса, екіншіден дәстүрлі дініміздің жеткілікті деңгейде 

уағыздалмауы. Осы мәселеде белгілі дінтанушы М.Бұлұтай «Қазақстан заман» газетіндегі 
мақаласында былай дейді: «Мені қынжылтатыны ислам дінінің үгіт-насихат деңгейі төмен. 

Қазақстанда дәстүрлі емес нанымдар мен сенімдер жаппай көбейіп келе жатыр. Сондықтан, бұл 

мемлекетіміздің келешекте ішкі тұрақтылығына нұқсан келтіруі әбден мүмкін. Әр мемлекетте, әр 
халықта ғасырлар бойы қалыптасқан сипатты қысқа мерзімде өзгертуге талпыныс жасау 

қиратушы, қиянатты нәтиже береді. Нақты мысал ретінде Оңтүстік Кореяны айтуға болады. 

Жалпы кәріс халқы еңбекқор, ұйымшыл бес мыңжылдық тарихы бар халық. Негізгі діні - 

буддашылдық. Корей халқын американдықтар соңғы  40-50 жылда шоқындырды. Корея 
соғысында ондағы христиандар бір пайызға жетер жетпес болған. Ал Корея соғысынан кейін 

АҚШ ол жерге өз әскерін апарып, әскери базасын ашып, осы мемлекетке өзінің инвестицияларын 

салып, саяси экономикалық негізде Оңтүстік Кореяны өзіне бағындырып алды. Мұның нәтижесі 
бес мың жылдық тарихы бар, өзінің тілін, мәдениетін, дінін сақтаған халық небары қырық жылда 

дінінен айырылып, отыз бес пайыз халық ресми түрде христиандықтың әр түрлі секталарына еніп 

кетті. Ал енді, біз қазақ халқы қазір кәрістер секілді емеспіз, ішімізде қазақша білмейтін 
қазақтарымыз да бар, бәріміздің сауаттылық деңгейіміз бір қалыпты емес. Жеріміз үлкен, санымыз 

аз. Мысалға алған кәрістердің жері кішкентай да, саны көп. Сондай халықты американдықтар елу 

жылдан аз уақытта шоқындырды. Бес мың жылдық тарихта елу жыл деген түк емес қой. Тайвань, 

Филиппин де солай болды. Сондықтан Қазақстанның жағдайы жайма шуақ дегенге келмейді. 
Қазақстан зайырлы мемлекет, плюралистік мемлекет, адам құқықтарын сыйлайтын мемлекет 

деген желеумен бүкіл дүниежүзіне Қазақстанды діни экспансияға ашып бердік. Себебі АҚШ 

дегеніміз үлкен конгломераттар, үлкен концерндар, саяси партиялар мен діни секталар міне, бұл 
үшеуі біте қайнасып кеткен мемлекет. Бұлар бір фирманың президенті бола тұрып, бір діни 

миссиоерлік сектаға мүше, бір партияның сенаторы бола тұрып, бір христиан миссионер 

ұйымының құрылтайшысы болып тұрады. АҚШ та дін, саясат, бизнес үшеуі ет, тырнақ, сүйек 
болып біте қайнасып кеткен. Сондықтан, бұлар Қазақстанға келгенде тек өздерінің салымдарын 

әкелген жоқ, еріктілер қоғамы, зерттеулер қоғамы деп ат тағып, миссионерлерді де алып келіп, 

елімізге жапатармағай кіріп кетті. Қазақстанда өзін қорғайтын дәрежеде ислам дінінен хабардар 

ұлттық механизм болған жоқ. Қазақстандағы діндер бақталастық, бәсекелестікке айналды. Қазақ 
жерін баяғыдан мекендеп келе жатқан орыс, татар, т.б. ұлттар өз діндерін ұстай берсін оған 

қарсылығымыз жоқ, тек өзіміздің ислам дінін насихаттау жағынан артта қалдық» [3]. Бұдан 

шығатын қорытынды өз жерімізде өз дінімізді насихаттауға толыққанды көңіл бөлмеу, ақшасы 
мен діни идеологиясын бірге ала келетін инвесторларға бейжай қарау, еркін дендеп еніп алған 

діни ұйымдар әрекетіне тиым салатын заман талабына сай заңның болмауы қазіргі қазақ қоғамына 

қауіп төндіруде.  

Осының барлығы діннің бүгінгі күннің өзінде өзінің бастапқы күшін жоймағандығын 
көрсетеді, яғни оның адам болмысының осал тұстарына әсер етушілігін, көз бояушылық 

қасиеттерін пайдаланып түрлі мақсаттарға қол жеткізуге болады деген сөз.  

Бүгінгі таңда дінді таратудың, тарихтағыдай күштеп таңу, яғни жаугершілік формасы емес, 
керісінше күштеп таңудың «мәдениетті» формасы кең тараған. Мұны түсіну үшін қазіргі секталар 

кең қолданатын «сана бақылауы» ұғымы жарыққа шықты. Яғни, психологиялық әдістерді қолдану 

арқылы адам болмысындағы бір «менді» екіге жарып, сана бақылауын орнату арқылы бір адамнан 
басқа адам жасап, өз мақсаттары үшін пайдалануда.  

Бұл мәселелер АҚШ та 1980 - жылдардың соңында басталып, күні бүгінге дейін өзекті 

мәселе болып отыр. С. Хассен, М. Стюарт, т.б. ғалымдардың зерттеу объектісіне айналған бұл 

мәселе қазіргі кезде қазақ қоғамында кең таралымға ие болып отыр. Шет елде біренеше жылдық 
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тәжірибе жинақтаған бұл секталар Қазақстан азаматтарын өз қатарларына тартуды еш 

қиындықсыз жүзеге асырып отыр, өйткені атеисттік жылдар құрсауынан кейін халқымыз біраз 

рухани бос кеңістікте қалғаны бірінші себеп болса, екіншіден секталардың іс-әрекеттерін 
бақылауға алатын құзырлы заңның болмауы дер едім. Осы себептермен, іздену жұмысы 

жоғарыдағы фактілерді ескере отырып, әрі қорғаныс функциялары әлсіз Қазақстан қоғамында кең 

тараған секталар өздеріне адам ресурстарын тартуда қолданатын психологиялық әдістер табиғаты 
туралы жазылды. 

Сонымен қатар, діни экстремизм мен терроризм қатері әр мемлекеттің ұлттық мүддесі 

қорғалу деңгейінің халықаралық қауіпсіздік ахуалына тәуелділігін жоғарылатып, жаһандық 
сипатқа ие болды. 

Осындай жағдайларда радикалдық діни идеологияның таралуына мүмкіндік беретін 

жағдайларды (факторларды) тиімді жою үшін, сондай-ақ экстремистік және террористік 

көріністердің жолын кесу үшін қолданыстағы жүйе жетілдіруді талап етеді. 
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Summary 

The article considers the importance of opposing religious extremism and terrorism. 
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Нарықтық экономика қатынастары мен биліктің демократиялық институттарына 
сүйеніп мемлекеттің тұрақты дамуы және жаһандану кезеңінде жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдаланудың маңызы аса жоғары. Өркениеттің қазіргі кезеңі елеулі дәрежеде жер 

қойнауын пайдалануды тиісінше қылмыстық құқықтық қорғауды қажет етеді.  
Автор мақаланы жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу жөніндегі 

қылмысты құқықтық сипаттау мәселесіне арнайды.  

Түйін сөздер: жер қойнауы, жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу, жер 

қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жобалау және жүргізу, жер қойнауын 
пайдаланудың экологиялық талаптары. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша жер қойнауы тек мемлекет 
меншігінде [1] (6-баптың 3-тармағы), ол мемлекеттік айырықша құндылық және де мемлекеттің 

қорғауында болып табылмақ.  

Қазақстанның пайдалы қазбаларының табиғи потенциалы дүниежүзі бойынша жоғары. 
Егер «EconRus» мемлекеттерді зерттеу каталогының ресми мәліметіне сүйенсек, пайдалы 

қазбалардың көлемі жағынан Қазақстан Республикасы дүниежүзінде алтыншы орынға ие және 

ғалымдардың пайымдауынша, барланған жер қойнауының құны 10 млрд. АҚШ долларды 

құрайды. Сондай-ақ Менделеев кестесіндегі 110 химиялық элементтің 99 түрі Қазақстан 
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Республикасының жер қойнауында кездеседі. Елдегі 70-ке жуық қор анықталып, 60-ы пайдалануға 

берілген.  

Ал, Қазақстан Республикасының мұнай қорының мөлшері 9-дан 17,6 млрд. барельді (1,2-
ден 2,4 млрд. тонна), газ қорының мөлшері 65-тен 70 триллион куб футты құрайды (1,84-тен 1,98 

триллион кубметр). 2008 жылдың статистикалық көрсеткішіне сәйкес, Қазақстан Республикасында 

202-ге жуық мұнай мен табиғи газ кен орны бар [2]. Жер қойнауын пайдаланудан түскен табыс - 
салықтың 55% -ынан астамын, бюджетке түсетін валюталық түсімнің 70%-ын құрайды екен [3].  

Отанымызда тау-кен орындары көбіне көп десек те, оны тиімді пайдалану шарасы елде 

толық қамтамасыз етілмей отыр. Жер қойнауын пайдалану барысында экологиялық талаптардың 
сақталмауы жағдайлары жиі орын алады. Жер қойнауын қорғау мәселесінің өзекті тұстары көп, 

олардың негізгілерін атап өтсек, [4, 20-25 бб.]:  

- нарықтық қатынастардың, биліктің демократиялық институттарының нығаюы және 

мемлекет пен қоғамның «тұрақты дамуын» қамтамасыз ету жағдайында жер қойнауын пайдалану 
саласындағы қатынастарды реттеу ісінде мемлекет пен мемлекеттік органдардың әміршілдігінің 

ұлғаюы; 

- жер қойнауын пайдалану, жерді және табиғатты пайдалану салаларындағы өзара 
байланысты әрі күрделі қатынастарды құқықтық реттеудегі жүйеліліктің бұзылуы; 

- мемлекет, қоғам, жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы қатынастардан байқалатын 

үйлесімсіздік; 

- жер қойнауы мен оны пайдалану туралы заңнамалардан шектен тыс өзгергіштік пен 
қайшылықтардың орын алуы, сол үшін осы үдерісті теориялық тұрғыдан пайымдау қажеттігі; 

- сот және басқа құқық қолдану орындарында бірыңғай практиканың болмауы. 

Кеңестік тұстағы жер қойнауы тұрғысындағы реформалар бүгінде заман талабына сай 
өзгертулер мен толықтырулар енгізуді қажетсінгендей. Осыған орай «Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының № 125-VI Кодексі 2017 жылдың 27 

желтоқсанында қабылданды. Жаңа кодекс жер қойнауы қатынасына біршама жаңалықтар енгізді. 
Кодекстің қабылдануы тұсында мемлекет тиісті рәсімдердің оңайлатылғанын мәлімдесе, жер 

қойнауын пайдаланушылар секторға қаржылай жүктеменің артуынан қауіптенгенін жасыра 

алмаймыз.  

Кодексте жер қойнауын пайдаланушылар мен инвесторлар үшін рәсімдерді барынша 
жеңілдету ұсынылған. Жер қойнауын пайдалану құқығы австралиялық «бірінші келген – бірінші 

алады» деген әдіске негізделген жеңілдетілген тәртіппен енгізіледі. «Сондай-ақ жер қойнауын 

пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуларын бақылау мен ДСҰ 
шарттарына сәйкес, жергілікті құрам бойынша қойылатын талаптар алынып тасталады. Салық 

салу, мәмілелер мен құқықтық жағына қатысты да мәселелер бар. Сондай-ақ жер қойнауын 

пайдалану құқынан айыру жөніндегі келісімдерді мемлекеттің блоктау құқығы мен рұқсат беру 
тәртібі де назардан тыс қалмаған» [5].  

Отандық заңнама жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзғаны үшін 

бірнеше жауаптылық түрлерін қарастырады. Осы тұста жер қойнауын қорғаудың жаңа реформа 

жағдайындағы жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзғаны үшін қылмыстық 
жауаптылық (ҚР ҚК-нің 333-бабы) мәселесіне тоқталып кетсек [6].  

Жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзудың қауіптілігі сол, ол адамның 

өмірі немесе денсаулығына зиян келтіре отырып, адамдардың жаппай ауруға шалдығуына, 
жануарлар немесе өсімдіктер әлемінің жаппай қырылуына алып келетін экологиялық қауіпсіздікке 

қол сұғады.  

Қылмыстың объектісі жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану аясындағы қоғамдық 

қатынастар болып табылады. Жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану саласындағы қоғамдық 
қатынастар 2017 жылдың 27 желтоқсанындағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 

туралы» Қазақстан Республикасының № 125-VI Кодексімен реттелінеді. 

Жер қойнауы  ұғымын геологиялық тұрғыда кең және тар мағынада түсінуге болады. «Кең 
мағынада жер қойнауы – жер  қыртысынан, мантиясынан және ядродан тұратын, оның жоғарғы 

қабатынан орталығына дейін созылған жердің төменгі қабатын (жер асты), ал тар мағынада жер 

қойнауына ғылыми-техникалық прогрестің көмегімен пайдалы қазбаларды барлауға мүмкіндік 
беретін жер қыртысының жоғарғы қабатын жатқызады немесе жер қыртысының жоғарғы 

қабатының орнына, көп жағдайларда жердің астыңғы қабаты деген ұғымды қолданады» [2].  
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Жер қойнауы ұғымына құқықтық мағынада түсінік жоғарыда аталған кодекстің 10-

бабында берілген: топырақ қабатынан төмен, ал ол болмаған кезде жер бетінен төмен орналасқан 

жер қыртысының бөлігі, су айдындары мен ағын сулардың түбі жер қойнауы деп аталады.  
Жер қойнауын пайдалану саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу мынадай 

қағидаттарға негізделеді [7]. 

1) мемлекеттік жер қойнауы қорын ұтымды пайдалану; 
2) жер қойнауын пайдалану кезінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

3) жер қойнауын пайдалану саласындағы ақпараттың қолжетімділігі; 

4) жер қойнауын пайдаланудың ақылы болуы; 
5) жер қойнауын пайдаланушылардың адалдығы; 

6) жер қойнауын пайдалану шарттарының тұрақтылығы. 

Қылмыстық кодекстің 333-бабының 1-тармағының диспозициясына сәйкес, осы 

қылмыстың затына пайдалы қазбалар жатады.  «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің 12-бабында: 

«1. Химиялық құрамы мен физикалық қасиеттері оларды материалдық өндіріс саласында 

және тікелей немесе қайта өңделгеннен кейін тұтыну саласында пайдалануға мүмкіндік беретін, 
пайдалы құрауыштары бар табиғи минералдық түзілімдер мен органикалық заттар пайдалы 

қазбалар болып танылады. 

2. Өзінің экономикалық маңызы бойынша және жер қойнауын пайдаланудың тиісті 

шарттарын белгілеу мақсатында пайдалы қазбалар мынадай топтарға бөлінеді: 1) жерасты сулары; 
2) көмірсутекті пайдалы қазбалар (көмірсутектер); 3) пайдалы қатты қазбалар», деп көрсетіледі.  

Қылмыстың объективті жағын мынадай іс-әрекеттер құраған: 1) жер қойнауын пайдалану 

жөніндегі операцияларды жобалау және жүргізу кезiнде жер қойнауын қорғау және пайдалану 
қағидаларын бұзу; 2) жер қойнауын пайдаланудың барлық сатысында жалпы экологиялық 

талаптарды бұзу.  

Жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу тау-кен жұмыстарының 
дамуының  техникалық жобаларын, жоспарлауын сақтамау, жер қойнауын, атмосфералық ауа, 

жер, орман, суларды қорғау шарттарын реттейтін стандарттарды (нормалар, ережелер) бұзу, 

сондай-ақ жер қойнауын пайдаланумен байланысты жұмыстардың зиянды әсерінен ғимарат және 

құрылыстарды бұзудан және т.б. тұрады. 
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жобалау және жүргізу жолдары 

жөнінде аталған кодекстің 20-бабында айтылады.  

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жобалауға құжат жобасын жасау және 
салынатын, реконструкцияланатын немесе күрделі жөндеуге жататын объектінің техникалық-

экономикалық негізделу қызметтері жатады. Кәсіпорын, ғимарат және құрылыс, өндірістік және 

ауыл шаруашылығы объектілерін, сумен қамту, канализация жүйелерін, гидротехникалық 
ғимараттар, көлік және байланыс, технологиялық процестер, өнімдер, жабдықтар, басқа да 

обьектілерін жобалауда мынадай шаралар атқарылуы тиіс [8, 704 б.].  

- қоршаған ортаның сапасы туралы нормативтерді сақтау; 

- қауіпті заттарды залалсыздандыру және қалдықтарды кәдеге жарату; 
- қалдығы аз және қалдықсыз технологияларды пайдалану; 

- қоршаған ортаны ластаудың алдын алудың тиімді шараларын қолдану; 

- табиғи ресурстарын рационалды пайдалану және ұдайы өндіру. 
Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу деп, тауарларды, жұмыс пен 

қызметті сатып алу жөніндегі жылдық бағдарламада қарастырылған жерді пайдаланушы мен оның 

өкілді тұлғасының, сондай-ақ жерді пайдаланушы мен жерді пайдаланушының  өкілді тұлғасы 

арасында жасалынған шарттардың орындалуы шегінде субмедігердің қызметтері, жұмыстары 
және тауарларды иемдену тәртібі танылады.  

Жер қойнауын геологиялық зерттеу, пайдалы қазбаларды барлау; пайдалы қазбаларды 

өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану, кен іздеушілік операцияларын жүзеге асыруда жер 
қойнауын пайдалану құқығы беріледі. Жер қойнауын пайдалану құқығы жер қойнауын 

пайдалануға арналған лицензияның, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың 

негізінде туындайды. 
Жер қойнауын пайдаланушы заңнамада көзделген жұмыс жүргiзу қауiпсiздiгi ережелерi 

мен нормаларының орындалуын, сондай-ақ авариялардың, жазатайым оқиғалар мен кәсiптiк 

аурулардың алдын алу және оны жою жөнiндегi iс-шаралардың жүргiзiлуiн қамтамасыз етуге тиiс. 
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Егер адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн болса, жер қойнауын пайдалану 

жөнiндегi операцияларды жүргiзуге тыйым салынады. 

Қарастырылып отырған қылмыс материалдық-формальдық құрамға жатады, яғни ол  

қоршаған ортаға ірі залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның 

денсаулығына зиян келтірілсе – материалдық құрам, ал жер қойнауын пайдалану және қорғау 

қағидаты бұзылғанда немесе жалпы экологиялық талаптар бұзылғанда зардаптар келмей, бірақ та 
қоршаған ортаға ірі залалдың келуі мүмкіндігі туындаған жағдайда қылмыс аяқталған болып 

есептелінеді, яғни құрам формальды сипат алады. Мұндағы қоршаған ортаға келген ірі залалдың 

мөлшері қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру 
үшін қажетті шығындардың бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық 

көрінісіне тең.  

ҚР ҚК 333-бабының 2-тармағында қоршаған ортаға аса ірі залал келтіруге не адам өлiмiне 

не адамдардың жаппай сырқаттануына әкеп соққан дәл сол іс-әрекет үшін қылмыстық 
жауаптылық көзделеді. Қоршаған ортаға келген аса ірі залал деп қоршаған ортаны және табиғи 

ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың жиырма 

мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісін танимыз. 
Субъективтік жағынан қылмыс жанама қасақаналықпен істеледі. 

Қылмыстың субъектісі - жер қойнауын пайдаланудың барлық сатысында жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларды жобалау және жүргізуді жүзеге асыратын 16-ға толған  есі 

дұрыс жеке тұлға.  
Жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу қылмысы экологиялық 

талаптарды бұзумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарға ұқсас, сондықтан да оны сот 

тәжірибесінде ажыратуда қиындықтар жиі туындап отырады. Экологиялық талаптарды бұзу 
ұғымы ҚР ҚК-де ашылмаған. Онда экологиялық талаптарды бұзумен байланысты нормалар да 

бірнеше. Мысалы, экологиялық талаптарды, қағидаларды, ережелерді бұзумен байланысты 

қылмыстық нормаларға мыналарды жатқызуға болады: ҚР ҚК-нің 283-бабы; 285-бабы; 324-бабы; 
325-бабы; 326-бабы; 327-бабы; 331-бабы. 

ҚР ҚК-нің 324 (Шаруашылық немесе өзге де қызметке қойылатын экологиялық 

талаптарды бұзу), 325 (Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық 

заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу), 326 (Микробиологиялық немесе 
басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық 

талаптарды бұзу), 327 (Ветеринариялық қағидаларды немесе өсiмдiктердiң аурулары мен 

зиянкестерiне қарсы күресу үшiн белгiленген қағидаларды бұзу)-баптарында да экологиялық 
талаптар мен қағидаларды бұзғаны үшін жауаптылық көзделген. ҚК-тің 324-326-баптарында 

қылмыстық іс-әрекеттерде жекеленген салаларда жұмыс жүргізудің экологиялық талаптарын 

бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылықтың туындайтыны нақты айтылады.  
Жер қойнауын пайдалану кезіндегі жалпы экологиялық талаптарға: жер қойнауын 

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сәйкес пайдалану; кен 

орнын игерудiң арнаулы әдiстерiн қолдану есебiнен жердің үстіңгі қабатын сақтау; жердің 

техногендiк шөлейттенуiн болғызбау; барлау, өндiру кезiнде, сондай-ақ барлаумен және 
өндiрумен байланысты емес жер асты құрылыстарын салу мен пайдалануға беру кезiнде қауiптi 

техногендiк процестердiң пайда болуынан сақтандыру шараларын қолдану; жер қойнауын су 

басудан, өрттен және кен орындарын пайдалану мен қазуды қиындататын басқа да дүлей 
факторлардан қорғау; жер қойнауының, әсіресе мұнайды, газды немесе өзге де заттар мен 

материалдарды жер астында сақтау, зиянды заттар мен қалдықтарды көму кезiнде ластануын 

болғызбау; жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды, тоқтату, тоқтатып қою, кен орнын 

игеру объектiлерiн консервациялау мен жою жөніндегі белгiленген тәртiптi сақтау; қалдықтарды 
жинап қою мен орналастыру кезiнде экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық 

талаптарды қамтамасыз ету; автомобиль жолдарын салу жұмыстары басталмас бұрын ұтымды 

схема бойынша, сондай-ақ ұңғымаларды бұрғылауда тармақты тәсiлдi қоса алғанда басқа да 
әдiстердi пайдалану, iшкi үйiндiлер жасау технологиясын қолдану, минералдық шикiзатты өндiру 

мен өңдеудiң қалдықтарын пайдалану арқылы бұзылатын және бүлiнетiн жердің аумағын азайту; 

топырақтың жел эрозиясына ұшырауын, аршу жыныстары және өндiрiс қалдықтарының құлауын, 
олардың тотықтануы мен өздiгiнен жануын болғызбау; сiңiрме және тұщы су қабаттарының 

ластануын болғызбау үшін оларды оқшаулау; жер асты суларының сарқылуын және ластануын 

болғызбау, оның iшiнде жуғыш сұйықтарды дайындағанда уытсыз реагенттердi қолдану; бұрғылау 

ерiтiндiлерiн тазалау және қайталап пайдалану; бұрғылау және жанар-жағармай материалдарының 
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қалдықтарын экологиялық қауiпсiз тәсiлмен жою; мұнай кен орындарында қабатаралыққысымды 

сақтау жүйесiнде мұнай кәсiпшiлiгi сарқынды суларын тазалау және қайтадан пайдалану негiзгi 

экологиялық талаптар болып табылады [2, 55 б.]. 
Зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмудің және сарқынды суларды жер 

қойнауына ағызудың қағидаларын бұзу ҚР ҚК-нің 285-бабымен (Радиоактивтi заттармен, 

радиоактивті қалдықтармен, ядролық материалдармен жұмыс iстеу қағидаларын бұзу) саралануға 
жатады.  

Сонымен қатар, ҚР ҚК-нің 333-бабы экоцидке  (ҚР ҚК 169-бабы) ұқсас. 

Экоцидте өсiмдiктер әлемін немесе жануарлар дүниесiн жаппай жою, атмосфераны, жер немесе 
су ресурстарын улау, сондай-ақ экологиялық зілзаланы немесе төтенше экологиялық ахуал 

туғызған немесе туғызуы мүмкiн өзге де әрекеттердi жасау әрекеті бейбiтшiлiкке және адамзат 

қауiпсiздiгiне қарсы бағытталады. 

Қорыта келе, жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу жөніндегі 
қылмыстық әрекетті дұрыс саралау үшін қажетті қылмыс құрамын толық сипаттай келе, жер 

қойнауын қылмыстық қолсұғушылықтан қорғауды қамтамасыз ете аламыз. 
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Резюме 
В период глобализации и стабильной развитии государства важную роль играет вопрос о 

недрах и об использований недров, основанные на рыночные экономические отношения и 

демократические институты власти. Современный период социализации в определенной мере 

требует уголовно правовую защиту пользования недров. 
Автор посвящает данную статью к вопросу о уголовно-правовой характеристике 

нарушения правил охраны и использования недр. 

 

Summary 

In the period of globalization and stable development of the state, the subsoil and the use of 

subsoil resources play an important role, based on market economic relations and democratic institutions 

of power. The modern period of socialization to a certain extent requires criminal legal protection of the 
use of mineral resources. 

The author devotes this article to the issue of the criminal-legal characterization of violations of 

the rules for the protection and use of mineral resources. 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О КОРРУПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Жумабекова А.Ж., 

Магистрант кафедры «Юриспруденция» 

Академии Кайнар 

 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы борьбы с коррупцией в 

Республике Казахстан. В статье характеризуется общее понятие, сущность и причины 
возникновения коррупции в государстве. Также, прописываются определенные рекомендации в 

целях реализации борьбы с коррупцией в Республике Казахстан. Рассматривается коррупция – 

как глобальная проблема общества. 

Ключевые слова: закон, коррупция, государство, борьба с коррупцией, экономика, 
проблемы, законодательство, меры. 

 

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день слово коррупция широко распространено и 
рассматривается, как глобальная проблема нашего государства.  "Коррупция" (лат. Corruptio) 

означает подкуп; продажность общественных и политических деятелей, государственных 

чиновников и иных должностных лиц. Определение "corrumpire" в Римском праве понималось 

самым общим образом как разламывать, портить, разрушать, повреждать, фальсифицировать, 
подкупать и обозначало противоправное действие, например в отношении судьи. Это понятие 

произошло от сочетания латинских слов "correi" - несколько участников в одной из сторон 

обязательственного отношения по поводу единственного предмета и "rumpere" - ломать, 
повреждать, нарушать, отменять. В результате образовался самостоятельный термин, который 

предполагал участие в деятельности нескольких (не менее двух) лиц, целью которых является 

"порча", "повреждение" нормального процесса управления делами общества. Это не 
предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и 

преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, 

приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной 
выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ согласно. 

Коррупция является негативным явлением современного общества, требующим 
постоянного тщательного изучения, системного подхода, комплексного и оперативного 

противодействия. Уровень и масштабы существующей в стране коррупции сдерживают 

экономическое развитие, негативно отражаются на инвестиционном климате, снижают имидж 
страны, международную заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Казахстан. В этой 

связи борьба с коррупцией является основным приоритетом государственной политики 

Казахстана. Коррупция является не только проблемой нашего государства, но и проблемой всего 

Мира. Сейчас все страны, включая самые передовые, пересматривают свои модели борьбы с 
коррупцией с учетом новых вызовов, принимают новые законы и нормы об ужесточении 

ответственности за коррупцию. 

Для Казахстана преодоление коррупции является одним из главных направлений 
государственной политики, приоритетность которого четко обозначена главой государства 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Коррупция есть злоупотребление служебным 

положением, политическим мандатом или своими должностными обязанностями с целью 

предоставления выгод другому лицу, , совершенное по побуждению со стороны такого другого 
лица, или самими чиновниками по их собственной инициативе и ради получения выгоды для 

самих себя или третьих лиц, которое ведет или может вести к убыткам или иному ущербу для 

общества (в случае выполнения государственных или политических функций) или для отдельной 
компании (при исполнении функций предпринимателя), дача взятки, подкуп.  

В нашем государстве приняты законы Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» в 

1998 году и «О государственной службе» в 1999 году. Также Указ Президента Республики 
Казахстан от 3 мая 2005 года № 1567 «О Кодексе чести государственных служащих Республики 

Казахстан», которые стали действенным средством борьбы с коррупцией и определили статус, 

права и обязанности государственных служащих, требования к их морально-нравственному 

облику и деловым качествам. 
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Всеми государственными органами принимаются ведомственные Программы и планы по 

борьбе с коррупцией, в которых заложены различные антикоррупционные мероприятия. 

В частности, Департаментом государственных доходов (налоговыми органами), 
утверждены Стратегии борьбы с коррупцией в органах налоговой службы Республики Казахстан, 

Перечень коррупционных сфер в налоговых отношениях и мер по устранению в них 

коррупционных проявлений, Кодекс профессиональной этики работника органов налоговой 
службы, Хартия налогоплательщика. Положительную роль в противодействии коррупции 

оказывает введение Программы «электронное правительство» позволяющее создавать 

полноценную «обратную» связь государства с населением посредством Интернет-ресурсов. 
На сегодняшний день в той или иной мере в Республике Казахстан существует и 

развивается законодательство, касающееся борьбы с коррупцией, включающее в себя 

непосредственно антикоррупционный закон, различные антикоррупционные государственные 

программы, предусмотрена уголовная ответственность за коррупционные преступления. Уже на 
современном этапе заложены основы антикоррупционной политики.  

Изучение антикоррупционной политики стран с наиболее низким уровнем коррупции 

показывает, что базовыми основами проводимых ими мер являются прозрачность деятельности 
государственных органов и неотвратимость наказания, организованный контроль со стороны 

гражданского общества за работой государственных органов, высокая заработная плата 

государственных служащих, эффективная профилактическая и упреждающая работа. 

Согласно закона «о борьбе с коррупцией», 
Борьба с коррупцией осуществляется на основе:  

1) равенства всех перед законом и судом;  

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, 
законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;  

3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и 

процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и 
юридических лиц; 

4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем 

государства;  
5) признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан;  
5-1) обеспечения государством социальной и правовой защиты государственных 

служащих; 

6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;  

7) обеспечения личной безопасности и поощрения граждан, оказывающих содействие в 

борьбе с коррупционными правонарушениями;  

8) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение 
государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной 

платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям 

достойный уровень жизни;  
9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование 

предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую 

деятельность, а также на контроль и надзор за нею;  

10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, 
раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также 

применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях 

недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;  
11) установления запрета для лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего 

Закона, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых 

должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда 
занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными 

обязанностями; 

12) обеспечения общественного контроля и формирования в обществе атмосферы 

нетерпимости к проявлениям коррупции. 
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Выводы: Коррупция тормозит процесс социально-экономического развития, 

строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций и негативно воздействует на 

политические и общественные институты демократического государства, представляет серьезную 
угрозу для будущего страны. 

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение 

лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется 
органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, департаментом 

государственных доходов.  

Не стоит забывать, что главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, 
введен пожизненный запрет на занятие любых должностей в государственных органах и 

организациях для лиц, ранее уволенных с работы за совершение коррупционного 

правонарушения. Все должны помнить, что совершившие какое-либо противоправное действие 

полностью лишаются всех привилегий. 
 

Список использованной литературы : 

1. Казахстанская политологическая энциклопедия. - Алматы, 1998. - С. 163. 
2. Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" 

3. Закон Республики Казахстан "О государственной службе" 

4. Большой юридический словарь. - М., 2000. - С. 288. 

5. Уголовный кодекс Республики Казахстан. Экономика и предпринимательство в РК: 
правовая база и картотека. - Алматы, 1997. 

6. Портал «Zakon.kz», www.zakon.kz  

7. Информационно-правовая система «Әділет», adilet.zan.kz 
8. Информационно-правовая система «Параграф-WWW» 

 
Түйін 

 Жазылған мақалада Қазақстан Республикасында жемқорлықпен күресу мәселелері 
қарастырылады. Мақалада жемқорлық туралы негізгі түсінілтер, мемлекеттегі жемқорлықтың 

мәні мен себептері сипатталған. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында жемқорлыққа қарсы 

күресті жүзеге асыру үшін белгілі бір ұсыныстар жасалады. Жемқорлық қоғамның жаһандық 
проблемасы ретінде қарастырылады. 

 

Summary 

This article examines the current problems of fighting against corruption in the Republic of 

Kazakhstan. The article describes the essence and causes of corruption in the state. Also, certain 
recommendations are prescribed in order to implement the fight against corruption in the Republic of 

Kazakhstan. Corruption is considered as a global problem of society. 

 

 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Абишева С.Б., 

магистрант Академии «Кайнар» 

 
В данной статье автор рассматривает методы борьбы с организованной преступностью 

на современном этапе. Автор определяет понятия организованной преступности как одной из 

разновидности преступности, характеризировав признаки и разновидности организованной 

преступности. Также, указал основные методы и профилактики борьбы с организованной 
преступности на современном этапе. 

Ключевые слова: преступные сообщества, борьба с организованной преступностью, 

организованные преступные группы. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена современным состоянием борьбы с 

преступностью. В настоящее время одна из важнейших задач, стоящих не только перед 
правоохранительными органами, но и перед всем казахстанским обществом в целом. Как известно 

наличие организованной преступности подрывает доверие к власти и основным принципам 

http://www.zakon.kz/


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2018 ж. 

 

70 

 

государственного управления, препятствует конкуренции, затрудняет государственное развитие и 

угрожает национальной безопасности, демократическим институтам и моральным устоям 

общества. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью обширного изучения и анализа 

теоретических и практических аспектов проблемы предупреждения и пресечения противоправной 

деятельности организованных преступных групп и в выработке на этой основе научно-
практических рекомендаций по совершенствованию приемов и методов предупредительной 

деятельности, выработке рекомендаций по совершенствованию правовой базы предупредительной  

деятельности правоохранительных органов. 
До настоящего времени теоретические разработки криминологических проблем борьбы с 

преступностью велись в основном по пути развития криминологической теории, 

рассматривающей преступность в нашей стране в целом и отдельных ее видов, и групп, исключая 

места лишения свободы. В специальной литературе, касающейся методов борьбы с 
организованной преступностью, этой теме недостаточно уделялось внимания.  

Организованная преступность – это надвигающее опасность антиобщественное явление, 

которое может угрожать экономической и политической безопасности Республики Казахстан, 
наносить огромный ущерб государственному бюджету, экономическому развитию страны и 

благосостоянию народа, объективно направлять государственную власть в преступную. 

В современных условиях организованная преступность все более прочно внедряется в 

высшие эшелоны государственной власти, что делает ее особенно общественно опасной. 
Результаты исследований, проведенных в разное время учеными Казахстана и мира, 

подтверждают, что система организованной преступности в слиянии с коррупционными связями, 

основанная на взяточничестве, взаимной протекции, обмене услугами, «тотальном» подкупе 
чиновников всех уровней, в настоящее время представляет реальную угрозу социально-

экономическим реформам. Он подрывает демократические устои государства, дискредитирует 

деятельность государственных органов. Вряд ли стоит удивляться падению производства, 
нарастанию социальных проблем, «обеспокоенности граждан незащищенностью перед 

криминальными элементами и беспределом организованной преступности, разложением и 

коррумпированностью государственного аппарата» [1; С. 3] Особым моментом является 

недостаточная степень доверия гражданского общества к органам государственной власти, низкий 
уровень правовых знаний населения и, как следствие, его социальной активности, порождают не 

только слабое исполнение законов и иных норм, но и тормозят развитие в обществе, как правовой 

культуры, так и правовой ответственности. Как следствие этого, пониженный правовой иммунитет 
влечет отсутствие массового неприятия к проявлениям организованной преступности. 

Обеспечение постоянного информирования населения о ходе борьбы с нею в стране, пропаганда 

политики государства на усиление борьбы со всеми формами преступности, внедрение 
специальных образовательных программ должны способствовать формированию нетерпимого 

отношения общества к преступным проявлениям, росту доверия к институтам власти. 

Необходимо предпринять дополнительные усилия, направленные на усовершенствование 

механизмов взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями 
по вопросам противодействия организованной преступности, с международными связями. 

Основными направлениями международного сотрудничества должны стать: сближение основ 

законодательства, взаимодействие в правоохранительной сфере, партнерская помощь.  
Организованная преступность (далее по тексту – ОП), как и преступность в целом, - 

сложное социальное явление, отражающее экономические и социально политические процессы, 

происходящие в обществе. «Всплеск» этого явления наблюдается, как правило, в моменты 

социальных потрясений, смены экономических отношений в обществе. Хотя термин 
«организованная преступность» ранее (до 90-х годов) в отечественной юридической литературе не 

использовался, в реальной жизни отдельные признаки ОП (организованный, групповой характер 

ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых воров в 
законе и т. п.) имели место. ОП приобрела относительно массовый характер, когда достаточно 

широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая 

теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, 
сотрудников правоохранительных органов. Одновременно происходил процесс консолидации 

«теневиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания «блатной» и хозяйственной 

преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным 

базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся 
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теневая экономика. Необходимость подобной сделки была вызвана тем, что, с одной стороны, 

дельцам было выгоднее добровольно делиться частью доходов, нежели постоянно жить под 

угрозой нападения, а с другой - преступники поняли целесообразность обоюдной договоренности. 
По определению профессора В.Д. Малкова термином «организованная преступность» 

следует обозначать целостную совокупность организованных преступлений, поскольку именно 

отдельные преступления могут быть групповыми, организованными. В ряду общего, особенного и 
единичного она занимает промежуточное место, отражая в себе черты как общего (преступность), 

так и единичного (преступления). Данное обстоятельство вызывает необходимость анализа и 

уголовно-правовых, и криминологических признаков ОП. [2; С.123 с]. 
Следовательно, ОП предполагает противоправную деятельность различных преступных 

организаций. Однако степень организованности может быть различной, что и предопределяет 

возможность выделения их отдельных видов. 

Организованные преступные группы (далее по тексту – ОПГ) — устойчивые 
объединения лиц со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, создаваемые 

для систематического совершения тождественных или однородных преступлений. В подобных 

группах, как правило, участвуют лица, преступная деятельность которых основана на их 
специальных познаниях, опыте и навыках, носит устойчивый характер и является источником 

средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, 

первичную форму ОП. ОПГ зачастую входят в состав иных, более сложных преступных 

формирований. 
Сплоченные ОПГ (организации) - постоянно действующие устойчивые образования с 

разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и 

дифференцированные по функциональной роли объединения преступников или ОПГ, 
деятельность которых координируется и направляется. единым управленческим органом 

(единоличным или коллегиальным). 

Преступные сообщества — наиболее опасные формы образований, включающие ряд 
организованных групп, характеризующиеся многоступенчатой системой управления, высоким 

уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами 

являются: устойчивость, сплоченность, масштабность преступной деятельности (включая выход за 

рубеж, связь с международными преступными организациями), наличие «третейского» суда, 
оказание помощи лицам, совершившим преступления. [3; С. 136]. Данные сообщества, как 

правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельности в сфере теневой экономики и 

легальной хозяйственной (включая кредитно - финансовую) деятельности, а также в сфере 
оказания легальных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей 

народного хозяйства. 

В общем смысле, борьба с организованной преступность - это вопрос о социальной базе 
антимафиозной борьбы, которая, несмотря на известные процессы втягивания различных слоёв 

населения в орбиту прямого или опосредованного влияния организованной преступности, 

представляется достаточно широкой. В более конкретном плане это те люди, которые способны 

влиять на принятие государственных, политических решений и ещё не находятся под влиянием 
криминалитета [4].  

В этой связи, возникает вопрос, непосредственно связанный с выработкой стратегии - об 

отношении к так называемому «сотрудничеству» государства, правоохранительных органов с 
представителями самой организованной преступности и людьми, сознающими наличие контроля 

над собой со стороны преступных кланов и группировок. Представляется, что в оперативном 

плане здесь не может быть неопределённости. По конкретным ситуациям, оперативным 

разработкам наличие такого рода сотрудничества на конфиденциальной основе с отдельными 
лицами - это естественный элемент успешного ведения и завершения дел по организованной 

преступности. Нельзя отрицать и сотрудничества с одними преступными группировками ради 

подавления других, более опасных с точки зрения ущерба национальным интересам. Но и в более 
широком смысле, в контексте реалий вовлечённости организованной преступности в целом в 

процессы, определяющие социально-экономическое и политическое развитие страны, 

сложившейся клановости и фактического отсутствия влиятельных сил, относительно свободных, 
независимых от организованной преступности и связанной с ней коррупции, очевидно 

необходимо признать обоснованность идеи «сотрудничества». Хотя бы потому, что силы 

организованной преступности уже настолько велики, что их невозможно игнорировать, и в этой 

связи правомерно предполагать вариант определённого, с известными оговорками на 
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допустимость, взаимодействия с частью из них в тех случаях, когда интересы этой части 

совпадают с интересами государства. Здесь нельзя не учитывать и такие моменты, когда 

представители преступного мира на законных основаниях попадают в представительные органы 
власти. В этих случаях вопрос о «сотрудничестве» приобретает иное качество. Представляется, 

что проведение в рамках общего исследования организованной преступности глубокого 

исторического и экономико-социологического анализа генезиса, развития и особенностей 
современного капитализма, поможет лучше понимать и решать многие стратегические задачи 

борьбы с организованной преступность, в том числе и озвученный вопрос «сотрудничества» 

государства с отдельными представителями криминальной среды [5].  
По мнению ряда, учёных, в том числе и Ю.Н. Адашкевича, в основе концепции борьбы с 

организованной преступности должно присутствовать положение, согласно которому избавить 

демократическое общество от организованной преступности невозможно в принципе. Поэтому 

последующие выводы по целям, задачам, формам и методам борьбы, её организационному 
построению законодательному и иному обеспечению они предлагают делать исходя из этой 

позиции [6].  

Одним из немногих эффективных методов борьбы с организованной преступностью 
является постоянное и методичное наращивание усилий правоохранительных органов и жёсткий 

контроль за теми сферами, в которые организованная преступность может или пытается 

проникнуть. Особую роль при этом должны играть анализ процессов, происходящих в мафиозных 

структурах, и их прогнозирование. Это подтверждает и зарубежная практика. 
Так, японские специалисты ещё в 80-е годы прошлого столетия стали выделять следующие 

направления борьбы с организованной преступностью: 

- нарушение организационной структуры преступных группировок. Основной способ 
борьбы в этом направлении - «изъятие» лидеров, ядра преступной организации, в том числе путём 

привлечения их к уголовной ответственности за конкретные преступления, что позволяет более 

эффективно работать по рядовым участникам, добиваться распада, ликвидации преступного 
формирования; 

- подрыв финансовой базы преступных организаций путём перекрытия каналов их 

доходов, а также изъятия незаконно добытых капиталов, в частности при активном использовании 

налогового законодательства; 
- устранение причин и условий, способствующих существованию и функционированию 

преступных организаций, в том числе проведением социально-экономических мероприятий по 

сокращению резервной армии оргпреступности и «сдерживанию политиков», прибегающих к 
услугам преступных формирований. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам исследования и борьбы с 

организованной посвятили свои исследования: 
В СССР - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.Н.Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А. 

Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкин, А.И. 

Долгова, А.И. Зубков, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.С. Михлин, А.Мухин, В.А. 

Образцов, А.П. Резван,  Е.Р. Россинская, А.П. Сафонов, В.И. Селиверстов, М.В. Субботина, А.Г. 
Филиппов, Н.П. Яблоков; 

В Казахстане – А.Н. Агыбаев, Х.Х. Валиев, У.С. Джекебаев, Е.И. Каиржанов, О.Р. Ким, 

И.В. Корзун, П.Н. Посмаков, А.Б. Скаков, К.С. Сагинбеков, И.В. Слепцов, Д.С. Чукмаитов, и 
другие учёные. 

Однако различные аспекты методам борьбы с организованной преступностью в 

современных условиях требуют более глубокого осмысления и научной проработки. 

Целью исследования является изучение общих положений Конституции Республики 
Казахстан, международного законодательства, уголовного и других институтов права для 

установления исходных, объективно обусловленных и стабильных, основополагающих начал, в 

соответствии с которыми сформулирована система и содержание организации борьбы с 
организованной преступностью в Республики Казахстан, в новых социально-экономических и 

правовых условиях; выработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию такой 

деятельности и ее нормативной правовой основы. 
Цель исследования предопределила и постановку следующих задач: 

1) проанализировать теоретические и прикладные работы, относящиеся к предметной 

области исследования, обосновать их влияние на совершенствование методам борьбы с 

организованной преступностью в Республики Казахстан; 
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2) раскрыть содержание такой правовой категории, как организованная преступность, 

исходя из теоретических подходов к данной проблеме в теории уголовного и уголовно-

исполнительного права Республики Казахстан, криминологии, оперативно-розыскной 
деятельности; 

3) выявить на основе конкретно-социологического исследования основные признаки и 

факторы существования организованной преступности, выявить имеющие значение для теории и 
практики проблемы в сфере организации предупреждения организованной преступности 

Республики Казахстан; 

4) на основе сравнительно-правового анализа определить возможности правовых и 
оперативно-режимных мер, направленных на противодействие организованной преступности; 

Методологическую и теоретическую основу исследования составит диалектико-

материалистический метод познания, который позволяет рассматривать явления и процессы в 

изучаемой области как находящиеся в социальной взаимосвязи, обусловливающей обстоятельства 
и тенденции в сфере борьбы с организованной преступностью в Республики Казахстан. В целях 

получения достоверных результатов и их научного обоснования использовать методы 

исторического, системного и сравнительного анализа, статистический метод и методы конкретно-
социологических исследований. 

Научная новизна данного исследования определяется тем, что в свете значительных 

изменений в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве, она представляет собой за 

последнее 5 лет первое комплексное исследование проблемы методам борьбы с организованной 
преступностью в Республике Казахстан на современном этапе. 

Выводы: 

1. Организованная преступность Республике Казахстан представляет собой особый вид 
такого социально-правового явления, как преступность. Это утверждение характеризуется 

следующими основными чертами: спецификой ее субъектов, динамикой и высоким уровнем 

латентности, многообразием видов и целей, связью с коррупцией, деструктивным влиянием на 
социальную и духовную сферы жизнедеятельности. В результате этого причиняется 

существенный ущерб такому объекту, как правопорядок.  Организованная преступность 

отличается специфическими количественно-качественными параметрами. 

2. Организованная преступность создается для совершения умышленных преступлений в 
виде промысла с целью получения крупных прибылей, а именно создание нелегального денежного 

фонда.  

3. Особенности криминологических характеристик проявлений организованной 
преступности порождают ряд особенностей уголовно-правового противодействия проявлениям 

организованной преступности, что требует поиска путей повышения эффективности уголовно-

правовых и иных мер борьбы с проявлениями организованной преступности в Республике 
Казахстан. 

4. Противодействие проявлениям организованной преступности в Республике Казахстан на 

современном этапе предполагает разработку и реализацию комплекса специальных 

общеорганизационных, предупредительных и уголовно-правовых мер.  
Назрела острая необходимость реформы правового регулирования предупреждения 

организованной преступности в Республики Казахстан. С принятием нового уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства и других соответствующих нормативно-правовых 
актов, содержащих положения о регулировании организованной пенитенциарной преступности в 

Республики Казахстан она легитимной и эффективной формой повышения эффективности 

организации исполнения уголовного наказания. В связи с чем, это требует его дальнейшего 

осмысления, реформирования, научного обоснования и систематизации, что предполагает: 
- разработать предложения по совершенствованию теоретических, правовых и 

организационных аспектов предупреждения организованной преступности Республики Казахстан; 

- разработать и обосновать понятийный аппарат, относящихся к теории и практике 
организации предупреждения организованной преступности в Республики Казахстан, и дать их 

характеристику.  

- обосновать необходимость и объективность комплекса мер по предупреждению 
организованной преступности в Республики Казахстан в реализации уголовно-исполнительной 

политики является объективно обусловленным и необходимым элементом правового 

демократического государства. 
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Түйін 

Аталмыш мақалада автор қазіргі уақыттағы ұйымдасқан қылмыспен күресу әдістерін 
қарастырған. Автор ұйымдасқан қылмысты қылмыстылық бір түрі ретінде қарастырып, оның 

айрықша белгілері мен түрлеріне сипаттама берген. Сонымен қатар, ұйымдасқан 

қылмыстылықпен күресудің алдын алу шараларын көрсеткен.  

 

Summary 

In this article, the author considers methods of combating organized crime at the present stage. 

The author defines concepts of organized crime as one of a kind of criminality, characterizing the signs 
and varieties of organized crime. Also, he pointed out the main methods and prevention of the fight 

against organized crime at the present stage. 

 
 

МУЗЫКAЛЫҚ ТЕРAПИЯ AРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРҒА ИНТЕЛЛЕКТУAЛДЫҚ 

ТӘРБИЕ БЕРУ 

 

Мылқайдарова А., 

Қайнар академиясының 2-курс магистранты 

 
Бұл ғылыми мақала оқушылaрғa музыкaлық терaпия aрқылы интеллектуaлдық тәрбие 

беру тақырыбына арналған. Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды 

өзгерістер түрлі ынталы бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан 
алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің 

тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттігі айтылады. 

Түйін сөздер:  қазіргі білім беру, музыка, тәрбие, интеллектуалдық тәрбие.  

 
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер түрлі ынталы 

бастамалар мен түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен 

айналысатын әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық қызметтің тиімділігін арттыру, оны жаңа 
сапада ұйымдастыру қажеттігі туындайды. Бұл үшін әрбір оқытушының инновациялық іс-

әрекеттің ғылыми-педагогикалық, психологиялық негіздерін меңгеруі негізгі мақсат.Оқытушының 

біліктілігін көтеру мен шығармашылық педагогикалық, психологиялық әрекетін ұйымдастыруда 

қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор. 
Тәжірибе көрсеткендей-ақ, оқытудың интерактивті режимінде музыкалық терапия 

элементтерін қолдану креативті, интеллектуалды жеке тұлғаны дамытудың тиімді жолдары мен 

шараларын жасаудың алғы шарты және оқып, білім алушылардың шығармашылық ойлауын, 
интеллектіні дамытуда негізгі рөл атқарады. 

Жaлпы бiлiм беретiн мектепте оқушыларға интеллектуaлдық тәрбие беру әртүрлi құрaлдaр, 

cоның iшiнде музыкaлық терaпия aрқылы жүзеге acырылaды, cондықтaн дa ол «күрделi қоғaмдық 
қaтынacтaрды түciнудi жеңiлдетедi, морaльдық қaтынacтaрды қaбылдaуғa негiз болaды» [1, 8 б.]. 

Музыкaдaғы тaқырыптылық әуеннiң реңкiнен, мәнерiнен көрiнедi. 

Музыкaның мәнерлi құрaлдaрының ерекше жүйеciнде, мaзмұны жaлпылaмa музыкaлық 

бейнелердi құрaйтын, әртүрлi оқиғa, құбылыcтaр белгiлi бiр cезiмдi бiлдiру aрқылы көрcетiледi. 
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Музыкa aдaмның cезiмдiк дүниеciне терең эмоционaлдық ықпaлынaн бacқa, рухaни 

көзқaрacтaрының, cенiмнiң қaлыптacуынa әcер ететiн идеялық-көркемдiк әрекет. Бұл жaғдaй 

музыкaның тәрбиелiк рөлiн aнықтaудa бiз үшiн өте мaңызды, cебебi, мектеп оқушылaрынa 
интеллектiciн дaмытып қaнa қоймaй, интеллектуaлдық тәрбие беру керек.Музыкa aдaмның 

қоршaғaн ортaғa деген түрлi cезiмдерiн бiлдiре aлaды. 

Д.Кaбaлевкий былaй деп жaзды: «Музыкaғa деген қызығушылық, музыкaмен әуеcтену, 
ұнaту–оның ғaжaйып cұлулығын түciну үшiн қaжет. Cондa ғaнa ол, өзiнiң тәрбиелiк және 

тaнымдық ролiн aтқaрa aлaды. Aл, музыкaғa қызықпaғaн, онымен aйнaлыcпaғaн, оны ұнaтпaғaн 

aдaмғa бiлiм және тәрбие берем деу cәтciздiкке ұшырaтпaй қоймaйды. Бұдaн шығaтын 
қорытынды: бaлaлaрдың музығa деген қызығу cезiмiн оятпaй, олaрмен музыкaлық терaпия өткiзем 

деу боc әурешiлiк. Aл музыкaны ұнaту, оғaн қызығу cезiмдерi бaлaлaр музыкaлық өнердiң нaғыз 

көркем үлгiлерiн cезiнгенде ғaнa пaйдa болмaқ». Ғылымдaғы педaгогикa мен пcихологиялық 

дифференцияcы негiзiнде aдaм пcихикacы мен қaбiлеттiлiгi жөнiндегi ғылыми зерттеулер 
баршылық. Қaбiлеттiлiк iлiмi жөнiндегi aлғaшқы зерттеулер aғылшын пcихологы Френcиc Гaльтон 

еciмiмен бaйлaныcты. Ол өзiнiң «Тaлaнттың тұқымқуaлaушылығы, оның зaңдылығы мен шығу 

тегi» еңбегiнде қaбiлеттiлiктiң шығу тегiн әдicнaмaлық тұрғыдa негiздеп, өте жоғaры қaбiлеттiлiгi 
болмaca, ешбiр aдaм қоғaмдa жоғaры дәрежеге, aтaққa, дaңққa ие болa aлмaйды“-дейді. 

Ф.Гaльтон көптеген ұлы дa қaбiлеттi aдaмдaрдың өмiрiн бaқылaй келе кез-келген 

деңгейдегi қaбiлеттiлiкте тұқымқуaлaушылық негiзгi шaрт деген қорытындығa келедi. Немic 

педaгогы және пcихологi Э. Меймaн дaрындылық мәcелеciн зерттеудi теориялық тұрғыдa 
жaлғacтырып, cоның негiзiнде «дaрындылық белгiлерiнiң типтерiн» белгiледi. Э.Меймaн 

дaрындылықтың педaгогикaлық acпектiлерiн: оқу мен тәрбиенiң дaрындылықтың дaмуынa әcерiн, 

дaрындылық, қaбiлеттiлiк, жетicтiкке жетушiлiк aрa caлмaғын қaрacтырды. 
XXғ. бiрiншi жaртыcындa, немic пcихологы В. Штерн aдaмның жеке бacы ерекшелiгiн 

зерттеп, жеке бac пcихологиясының негiзiн қaлaды. Ол тaлaнтты бaғaлaу әдicтерiн қaрacтырып, 

оқушылaрдың aқыл-ой қaбiлетiн aнықтaуғa aрнaлғaн, қaбiлеттiлiк коэффициентiн көрcеттi. XIX ғ. 
қaзaқ хaлқының aғaртушылaры дa хaлықты caуaттaндыру, жеке тұлғaның қaбiлетiн дaмыту 

мәcелелерiн көтерген. Aғaртушы Ы. Aлтынcaрин «тaбиғи aқыл өзiн қошaғaнды ғaнa құшaғынa aлa 

aлca, оны дaмытып, өзi көрмегендi де тaнып бiлуге мүмкiндiк жacaйтын тек қaнa өркениетке 

жетелейтiн озық бiлiм» дейдi. 
Ш.Уәлихaнов музыкaлық тәрбиеге мaңыз бере отырып, aдaм қaбiлетiнiң дaмуынa оның 

тaбиғи бейiмдiлiгiнiң мәнi зор екендiгiн aлғa тaртaды.  A. Құнaнбaев aдaмның ойы мен caнacы 

еңбек ic-әрекетi кезiнде қaлыптacaды деп тұжырымдaйды [2, 96 б.]. 
Музыкaға деген ынта музыкaлық пcихологияның ең қолaйcыз cұрaқтaрының бiрi. 

Оқушының музыкаға деген ынтасын aнықтaу үшiн тек музыкaнт болу аз, өте cезгiш, өте caқшыл, 

өте музыкaлы яғни, пcихологта болa бiлу керек. Дaрынcыз оқушылaрдың бiр-бiрiнен 
aйырмaшылығы, белгiлi бiр кәciптi меңгеру жылдaмдығындa, бiреулерi екiншi бiреулерден 

қaбiлеттiрек болуы мүмкiн [3, 85 б.]. 

Егер де көрcетiлген әдic немеcе тәciл cол қaлпындa қaйтaрылмaй оғaн қоcымшa қaйтa 

өңдеу, өзiнше фaнтaзияcынa бaйлaныcты өңделiп қоcылaтын болca дaрынның бaр болғaны. Өзiне 
тән aмaлды ойлaп шығaрады. Мыcaлы бaлaғa әуен ойнaлды. Ол оны көз aлдынa келтiрiп 

«қaйтaрды» - оқыту aмaл-тәciлi; одaн бacқa, ол әуендi өзi оғaн көрcетiлмеген әдicтi қолдaнып 

үйлеcтiрcе қaбiлеттi болғaны. Әуендi әрi қaрaй жaлғacтырып, өзiнiң қоcқaн үзiндiciн өте 
қызғылықты, әдемi, құлaққa жaғымды етiп үйлеcтiрдi. Бұл оқушының дaрындылығын көрcетiп 

тұр. Дaрындылық-жaңa қacиеттiң жaңa тәciлден туа мa? Дaрынды aдaм бacтaпқыдa қaбiлетciз 

болуы мүмкiн, cондықтaн оны қaбiлеттi, бiрaқ дaрынcыз  aдaммен шaтacтырып aлмaу керек [4, 12-

13 бб.]. 
Музыкaның, cурет, поэзия т.б. өнердiң түрлерi cияқты, aдaмды жiгерлендiретiн, 

рухтaндырaтын және боcaңcытaтын, aшу-ызaны қaйтaрaтын, қaтты қинaлу күйiнен aрылтaтын 

қacиетi бaр.  Творчеcтволық әрекетке қaжеттi дене, aқыл-ой, caнa, жaн дүниенiң бiрiгуiне ықпaл 
етедi. Бiрлеcтiк пен үндеcтiк принциптерiнен cезiм де, әрекет те ой-caнa дa, cөз де, творчеcтво дa, 

cұлулық деген ұғым пaйдa болғaн. Cұлулық үйлеciмдiлiк пен жiгерлендiру әcерi қaбiлеттiлiктiң 

интегрaциялық принциптерiн көрcетедi. Aдaмның күштiк интеллектуaлдық және эмоционaлдық 
мүмкiншiлiктердiң дaмуынa әcер етедi. Өкiнiшке орaй, қaзiргi зaмaнда өнердiң көптеген түрлерi 

мәдениеттiң, өмiр нығaйту зaңдылықтaрынaн aлшaқтaп, дөрекi көшiрмелер деңгейiне түciп кеттi.  

Қaзiргi ғaлымдaрдың пiкiрiнше музыкa aдaм денеciнiң қозғaлуын тудыру қaбылетi бaр 

ерекше бiр құбылыc, cол қозғaлыc өзaрa оқытушы фaктор болып отыр. Ол музыкaның обрaздық 
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түрiн қaбылдaуғa ықпaл жacaйды. Импровизaция бaлaлaрдың музыкaғa деген эмоциялық 

дaмуының жaлғacы. Көбiнеcе, музыкa caбaғының мұғaлiмi плacтикaлық импровизaцияcы 

үшiн музыкaлық обрaзы aшық, aйқын aшылaтын музыкaлық шығaрмaны тaңдaйды [5, 16 б.]. 
Музыкaны қaбылдaу проблемacы күрделi. Бacқa қaбiлеттер cияқты музыкaны қaбылдaу 

қaбiлетi тез қaлыптacпaйды. Музыкaлық шығaрмaлaрды толық қaбылдaу үшiн, музыкaлық 

шығaрмaшылық қaбiлеттерiн дaмыту үшiн және қызығушылық пен музыкaлық әдемiлiктi aйырa 
бiлу үшiн қaтыcушылaрдa мiндеттi түрде дaғды мен  ептiлiктi қaлыптacтыру керек [6, 102 б.]. 

Оқушылaрды музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлудегi негiзгi тәрбие бaғaлы көркем 

шығaрмaлaр және оның құрылуынa бaғыттaлғaн белcендi музыкaлық әрекет. Ән-күйдi дұрыc, 
мұқият тыңдaу, қaбылдaудың әртүрлi белcендi тәciлдерi (мыcaлы, қозғaлыc aрқылы, жaй, оңaй 

ойнaлынaтын музыкaлық acпaптaрдa ойнaу, тaқырыптaрды вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың 

қызығушылықтaрының дaму қaбiлеттерiне әcер етедi,  олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн 

қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн тыңдaу-қaбылдaу бiр шығaрмaны тaлдaғaннaн 
кейiн бacқaлaрынa көшедi, үйлеciмдiге немеcе жaрық контрacтығa. Оcылaйшa, мыcaлы, ән 

бacтaмacының және қaйырмacының aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк 

формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды дa тез қaбылдaйды. Cол cияқты музыкaлық aйқындылықтың 
бacқa aмaлдaрын дa қaбылдaуғa болaды [7, 78 б.]. 

Музыкaлық шығaрмaлaрды қaбылдaу үшiн, музыкaлық шығaрмaшылық қaбiлеттерiн 

дaмыту үшiн және қызығушылық пен музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлу үшiн қaтыcушылaрдa 

мiндеттi түрде дaғды мен ептiлiктi қaлыптacтыру керек. 
Оқушылaрды музыкaлық әдемiлiктi aйырa бiлудегi негiзгi тәрбие бaғaлы көркем 

шығaрмaлaр және оның құрылуынa бaғыттaлғaн белcендi музыкaлық әрекет. Ән-күйдi дұрыc, 

мұқият тыңдaу, қaбылдaудың әртүрлi белcендi тәciлдерi (мыcaлы, қозғaлыc aрқылы, жaй, оңaй 
ойнaлынaтын музыкaлық acпaптaрдa ойнaу, тaқырыптaрды вокaлизaциялaу) қaтыcушылaрдың 

қызығушылықтaрының дaму қaбiлеттерiне әcер етедi,  олaрдың музыкaлық қaбiлеттерiн 

қaлыптacтырaды, бaлaлaрдың дaғдылaнып aлғaн тыңдaу-қaбылдaу бiр шығaрмaны тaлдaғaннaн 
кейiн бacқaлaрынa көшедi, үйлеciмдiге немеcе жaрық контрacтығa. Оcылaйшa, мыcaлы, ән 

бacтaмacының және қaйырмacының aлмacуының aйқындылығын түciнген бaлaлaр куплеттiк 

формaдaғы жaңa шығaрмaлaрды дa тез қaбылдaйды. Cол cияқты музыкaлық aйқындылықтың 

бacқa aмaлдaрын дa қaбылдaуғa болaды [8, 12 б.]. 
Иллюcтрaтивтi бaғыт музыкaлық обрaзғa нaқты түciнiк бере aлaды және музыкaлық 

интеллектуaлдық тәрбиенiң aлғaшқы деңгейiнде қaрaлaды. Музыкa мен кеcкiндеменiң қоcылуы, 

олaрдың әрекеттеcтiгi физикaлық тaбиғaтының жaрығы мен дыбыcының бiрлiгiнде көрiнедi. 
Accоциaтивтi түciнiк дегенде бiз шaғылыcу, cезiну, қaбылдaу, елеcтету, 

эмоционaлды процеccтер, көңiл-күй деген әртүрлi пcихикaлық формaлaрдың бaйлaныcын 

түciнемiз. Өмiрдiң бaрлық көрiнicтерi accоциaция зaңынa бaғынaды, өнер шығaрмacын белcендi 
және тұтac қaбылдaуынa қaмтaмacыз етедi. Бaрлық көркемдiк бейнелер бiрнеше типтерге caяды: 

қaһaрмaндылық, лирикaлық, күлкiлi, қaйғылы, эпикaлық. Қaтыcушылaрдың өмiрлiк және 

көркемдiк тәжiрибеciн еcкерiп, мынaдaй тaпcырмaлaр берiледi: бiр шығaрмaны  тыңдaғaн 

кезде бейненiң типiн aнықтaу; ұcынылғaн музыкaлық бейнеге келicтi кеcкiндемедегi келicтi 
эквивaленттi тaбу. 

Гумaниcтiк принциптерге негiзделген терaпиялық әлемде, вербaлды емеc,немеcе 

метaфорикaлық экcпреccияның aртындa "экcпреccивтi терaпия” терминi резервтелген (aғыл. – 
aйқын, мәнерлi).    "Экcпреccивтi терaпия  кез келген көркемдiк формa aрқылы  өзiндiк зерттеу 

процеciн өз aлдынa бередi, ол бiзге эмоционaлдық тереңдiктен келедi. Экпреccивтi теорияның 

кaтегорияcы құбылыcтың кең подклaccын cуреттейдi, aрт-терaпиямен қaтaр бacқa дa өзiндiк 

дaмып келе жaтқaн бaғыттaрды қоcaды. 
Жaлпы методологиялық негiзде (өнер, шығaрмaшылық ic-әрекет, көркем экcпреccия) 

мaзмұндa, әдicтерде, жұмыc формaлaрындa aкценттер өзгеше, мыcaлғa, дрaмaтерaпия емдеу 

фaкторы ретiнде теaтрлық өнердiң және ролдiк ойынның құрaлын пaйдaлaнaды. Музыкaлық 
терaпия музыкaның, библиотерaпияның - әдеби шығaрмaның және көркем шығaрмaны өнерлi 

оқудaғы әcерiне негiзделген [9, 99 б.].     

Демек, ғылыми тiлдiң дәлдiгi, терминологиялық өрicтiң aнықтaлуы –музыкалық терaпия 
cияқты бiлiмнiң оcындaй күрделi ұйымдacқaн, интердиcциплинaлaнғaн облыcының қaжеттi 

aтрибуты. 

Нәреcте де, ереcек те музыкaлық терaпиялық процеcc кезiнде позитивтi өзгерулердiң 

бaғaлы тәжiрибеciн aлaды. Бiртiндеп терең өзiн-өзi тaну, өзiн-өзi қaбылдaу, дaмудың 
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гaрмонизaцияcы, тұлғaлық өcу жүредi. Бұл тұлғaның өзiн-өзi aнықтaу, өзiн-өзi жүзеге acыру, өзiн-

өзi aктуaльдaндыруынa aпaрaтын потенциaлды жолы.              

Интеллектуaлдық тәрбие–бұл тәрбиеленушiнiң интеллектуaлдық қaбiлеттерiн 
қaлыптacтыруғa және ұйымдacтыруғa ,пcихикaлық қызметiн дaмытуғa, өзiн-өзi  және қоршaғaн 

ортaны тaну үдерiciне қызығушылығын aрттыруғa бaғыттaлғaн, тәрбие әдicтерi мен құрaлдaры 

жинaғы. Интеллектуaлдық тәрбие –тәрбиеленушi мен тәрбиешiге мaқcaтқa бaғыттaлғaн және 
жүйелi түрде продуктивтi ықпaл ететiн, cонымен қaтaр тәрбиеленушiнiң дүниеге көзқaрacын және 

интеллектiн қaлыптacтырушы және дaмытушы негiзгi фaктор. 
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Резюме 
Тема данной научной статьи "Интеллектуальное воспитание учеников через музыкальную 

терапию". В настоящее время, основные изменения, происходящие в сфере образования 
открывает путь к широкому кругу инициатив и модификаций.  

 

Summary 
The theme of this scientific article "intellectual education of gifted children through music 

therapy." Currently, the major changes taking place in education opens the door to a wide range of 

initiatives and modifications. In his new capacity needed to engage in effective education, social, 
educational, psychological sphere.  
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В статье рассматриваются место рецидива преступлении в действующем уголовном 

законодательстве в Казахстане, также история развития и его современное состояние. 

Ключевые слова: уголовное право, рецидив, уголовное правонарушение, преступление, 

уголовный закон. 

 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы [1]. Поэтому рецидив преступлений является особо опасным явлением в социальной 

жизни общества, так как совершение новых, повторных преступлений показывает нам о 

нежелании ранее судимых лиц идти по пути исправления и жить согласно закону, а, наоборот, об 
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их желании продолжать преступную деятельность. Совершая вновь преступные действия лица,  

ранее отбывавшие наказания в исправительных учреждения, выражают своё неуважение, 

нежелание жить пообщим правилам поведения в обществе, уважать честь и достоинство граждан, 
следовать законодательным нормам. 

Как гласит ст. 14  ныне действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан - 

рецидивом преступлений признается совершение лицом тяжкого преступления, если ранее это 
лицо осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. Опасным рецидивом 

преступлений признается совершение лицом: 1) тяжкого преступления, если ранее это лицо 

дважды осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления или было осуждено 
за особо тяжкое преступление;2) особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено к 

лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление [2]. 

История рецидивной и профессиональной преступности уходит своими корнями в далекое 

прошлое. Эта преступность связана, как ни странно, с долгое время существовавшим крепостным 
правом. Многие крепостные крестьяне, не выдерживая издевательств со стороны помещиков, 

убегали от них. Иные полностью пропивали свое имущество и, чтобы не отдавать долги, также 

подавались в бега. Поскольку трудоустроиться они нигде не могли, средства на пропитание 
добывали грабежами и разбоями на дорогах. Так, только с 1719 г. по 1742 г. в розыске числились 

более полумиллиона крепостных крестьян. В среднем ежегодно от помещиков убегали свыше 200 

тысяч крепостных. 

В больших городах существовали даже места концентрации "пришлых и лихих людей". В 
Москве, например, это были Немецкая слобода и деревни за Серпуховской заставой. Позже 

местом сбора профессиональных преступников в Москве стал знаменитый Тишинский рынок, в 

Петербурге - кабаки, вольные дома, торговые бани, рынки, харчевни. 
О размахе рецидивной и профессиональной преступности в то время может 

свидетельствовать, например, тот факт, что в конце XVIII в. представители Устюжного уезда 

приезжали в Москву с челобитной на разбойников, в которой указывали, что пропившиеся 
крестьяне собирались в группы по 20 человек и занимались разбоями, налагая на целые деревни 

огромные выкупы. Можно с определенными оговорками утверждать, что, наверное, именно тогда 

было положено начало отечественному рэкету. 

После принятия независимости Казахстан еще продолжал использовать уголовный кодекс 
Казахской ССР принятый в 22 июля 1959 года, в котором не было отдельного понятия рецидив 

преступлений. Было понятие личности преступника – рецидивист. В  статье 23-1. УК КазССР – 

«Особо опасный рецидивист»  признавалось лицо, а не рецидив преступлений. Исходя из 
вышеуказанного кодекса: -  ‘‘Суд, рассматривая вопрос о признании лица особо опасным 

рецидивистом, учитывает личность виновного, степень общественной опасности совершенных 

преступлений, их мотивы, степень осуществления преступных намерений, степень и характер 
участия в совершении преступлений и другие обстоятельства дела. Решение суда должно быть 

мотивировано в приговоре.  

При решении вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом не учитывается 

судимость за преступление, совершенное этим лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также 
судимость, которая снята или погашена в установленном законом порядке.  

Признание лица особо опасным рецидивистом отменяется при снятии с него судимости” 

[3]. 
После вступления в законную силу нового уголовного кодекса РК в 1998 году, появились 

изменения касательно личности рецидивиста, было изменено понятие личности рецидивиста на 

само деяние – рецидив преступлений. 

Так, в уголовном кодексе Республики Казахстан от 16 июля 1997 года  согласно трудам 
профессора Борчашвили И.Ш.: - “в части 1 ст. 13 УК РК впервые дается законодательное 

определение понятия рецидива преступления по уголовному праву РК. Рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление. Вместе с тем в УК 1997 г. не включено положение об 

условиях признания лица по приговору суда особо опасным рецидивистом и это оправдано, 

поскольку присвоение по приговору суда осужденному наименовании "особо опасного 
рецидивиста" по УК 1959 г. приводило к нарушению принципа равенства перед законом и судом, 

преувеличению личностных качеств субъекта преступления при решения вопросов об основаниях 

и пределах уголовной ответственности, в то время как опасность содеянного определяется его 
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объективными свойствами в частности характером и размером причиненного вреда, обстановкой и 

способом совершения преступления и другими обстоятельствами объективного характера. 

В настоящее время рецидивным признается поведение лица совершившего преступления, 
но не личность осужденного. 

Согласно определению рецидив может иметь место только при совершении умышленных 

преступлений. Наличие даже нескольких судимостей за неосторожные преступления рецидива не 
образует. 

Рецидив преступлений свидетельствует о повышенной общественной опасности 

преступника, ибо цели примененного к нему наказания за предыдущее преступление оказались не 
достигнутыми. Наличие рецидива преступлений должно обязательно учитываться при 

привлечении виновного к уголовной ответственности.  

В постановлении Пленума Верховного суда Республики Казахстан в постановлении от 25 

мая 1994 г. "О практике рассмотрения судами уголовных дел о рецидивных преступлениях" 
указывается, что необходимо "тщательно и всесторонне проверять сведения о прошлых 

судимостях, ранее назначавшихся и фактически отбытых наказаниях, об основаниях 

освобождения от отбывания наказания, а также выяснять другие данные  о личности 
подсудимого".  

На основании ч. 1 ст. 77 УК РК лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости. 
По степени общественной опасности рецидив подразделяется на простой (ч. 1 ст. 13 УК), 

опасный (ч. 2 ст. 13 УК) и особо опасный (ч. 3 ст. 13 УК). 

Простым рецидивом признается:  
Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, т.е. это рецидив, не подпадающий под признаки 

опасного или особо опасного рецидива. 
Юридическое значение простого рецидива заключается в том, что, во-первых, он 

предусмотрен в статьях Особенной части как квалифицирующий признак преступлений 

(например, п "в" ч. 2 ст. 190 УК незаконное предпринимательство совершенное лицом, ранее 

судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность), во-
вторых, его наличие признается отягчающим наказание обстоятельством (п. "а" ч. 1 ст. 54 УК), и 

назначаемое судом наказание не может быть ниже одной трети максимального срока и размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2 ст. 59 
УК). 

Опасным рецидивом признается:  

1) Совершение лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за умышленное 

преступление.  

2) Совершение лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое 

преступление. 
Рецидив преступлений признается особо опасным:  

1) При совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к 

лишению свободы, если ранее это лицо не менее трех раз осуждалось к лишению свободы за 
тяжкие преступления или умышленные преступления средней тяжести.  

2) При совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к лишению 

свободы, если ранее это лицо дважды осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого 

преступления или было осуждено за особо тяжкое преступление.  
3) При совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за 

тяжкое или особо тяжкое преступление.  

Юридическое значение опасного и особо опасного рецидива заключается в том, что они, 
во-первых, признаются отягчающим наказание обстоятельством и учитываются при определении 

судом наказания при опасном  рецидиве - не менее двух третей максимального срока и размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2 ст. 59 
УК), во-вторых, являются особо квалифицирующими признаками некоторых преступлений 

(например, п. "г" ч. 3 ст. 179 УК - разбой, совершенный лицом, ранее два и более раз судимым за 

хищение либо вымогательство). 
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Необходимо отметить, что согласно ч. 4 ст. 13 УК РК судимость за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимости, снятые или погашенные в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, не учитываются при признании рецидива. 
В пункте 22 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 11 апреля 2002 г. "О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в 

преступную  и иную антиобщественную деятельность" указывается: "разъяснить, что согласно ч. 4 
ст. 13 УК судимости за преступления, совершенные в возрасте до восемнадцати лет, не 

учитываются при признании рецидива преступлений". 

В постановлении Пленума Верховного суда РК "О соблюдении судами законности при 
назначении уголовного наказания" от 30 апреля 1999 г., говорится, что "судам следует иметь в 

виду, что в соответствии со статьей 13 УК  для признания рецидива преступлений основанием 

являются не любые неснятые или непогашенные судимости, а только те из них, которые  связаны 

с осуждением лица к лишению свободы за преступления, совершенные в совершеннолетнем 
возрасте". 

В то же время судимости за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, 

не снятые и не погашенные в установленном законом порядке, образуют квалифицирующий 
признак неоднократности (см. п. "б" ч. 2. ст. 175 УК). 

Под осуждением к лишению свободы за прошлые и вновь совершенные умышленные 

преступления в п. "а" ч. 2 и 3 ст. 13 УК РК понимается лицо, которому приговором суда ранее 

назначалось и вновь назначено лишение свободы. 
Ранее осуждавшимся к лишению свободы следует считать лицо, которому в прошлом по 

приговору суда, вступившему в законную силу, назначалось наказание в виде лишения свободы: 

подлежавшее отбыванию в исправительном учреждении, в том числе и тогда, когда это наказание 
лицо не отбывало (например, лицо уклонялось от его отбывания, освобождалось от отбывания 

наказания на основании ст. 73 УК, кроме случаев, когда лицо было освобождено от отбывания 

наказания в соответствии со ст. 75 УК в связи с истечением срока давности обвинительного 
приговора; условно (ст. 63 УК РК) с применением отсрочки исполнения приговора (ст.ст. 72 и 74 

УК). 

В связи с этим при признании рецидива должна учитываться прежняя неснятая и 

непогашенная судимость лица и в том случае, когда лишение свободы назначалось условно (с 
применением ст. 63 УК) либо с применением отсрочки исполнения приговора (ст.ст. 72 и 74 УК),  

если это лицо совершило новое преступление в течение соответственно испытательного срока или 

в период отсрочки исполнения приговора, либо при отмене условного осуждения или отсрочки и 
направление осужденного в соответствующее учреждение для отбывания назначенного по 

приговору лишения свободы. 

Не могут рассматривать как осуждавшиеся к лишению свободы лица, которым 
назначенное по приговору суда наказание (исправительные работы, ограничение свободы и др.) по 

основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 43 и ч. 2. ст. 45 УК, было заменено лишением свободы.  

Вряд ли можно согласиться с мнением, что рецидив может быть опасным в случаях, когда 

виновный за совершение преступлений, предшествующих последнему осуждению, например, 
осуждался к наказанию, не связанному с лишением свободы, но был освобожден от его отбывания 

вследствие актов амнистии, помилования либо в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. 
Во-первых, закон связывает опасный и особо опасный рецидив лишь с осуждением к 

лишению свободы, а не к иным мерам наказания. 

Во-вторых, освобождение от отбывания наказания вследствие издания актов амнистии или 

помилования может сопровождаться снятием судимости, и, следовательно, она утрачивает свое 
правовое значение и не является основанием признания наличия рецидива. 

В-третьих, истечение срока давности обвинительного приговора исключает наличие 

судимости. Следовательно, во всех этих случаях нет правовых оснований для признания наличия 
опасного рецидива. 

В части 5 ст. 13 УК РК законодатель устанавливает правовые последствия рецидива 

преступлений, которые выражаются в том, что рецидив преступлений влечет более строго 
наказание на основании и в пределах, предусмотренных  настоящим Кодексом. 

В отдельных статьях Особенной части УК законодатель признает рецидив 

квалифицирующим  признаком, например, п. "в"  ч. 3 ст. 175; п. "в"  ч. 3 ст. 176; п. "в"  ч. 3 ст. 177;  

п. "в"  ч. 3 ст. 178; п. "в"  ч. 3 ст. 179; п. "г"  ч. 3 ст. 181; п. "в"  ч. 2  ст. 183; п. "в"  ч. 2 ст. 190; и др. 
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Если рецидив не учитывается при квалификации (в связи с тем, что законодатель не 

предусматривает его в качестве квалифицирующего признака),  то в соответствии со ст. 54 УК РК 

суд учитывает его при назначении наказания как отягчающее обстоятельство. 
В постановлении Пленума Верховного суда РК "О практике  рассмотрения судами 

уголовных дел о рецидивных преступлениях" от 25 мая 1994 г., говорится, что "совершение 

преступления в прошлом, если оно предусмотрено законом в качестве  квалифицирующего 
признака вновь совершенного преступления, не может одновременно признаваться отягчающим 

обстоятельством". 

Совершение  преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, может 
быть учтено в качестве квалифицирующего признака  преступления или обстоятельства, 

отягчающего ответственность, в том случае, если виновность в ранее совершенном преступлении 

установлена приговором суда и судимость за него  не погашена или не снята, либо  когда 

обвинение в ранее  совершенном преступлении предъявлено подсудимому по данному делу, и суд 
признал его виновным по этому обвинению. 

Правовыми последствиями рецидива являются:  

1) признание рецидива при наличии судимости квалифицирующим признаком некоторых 
преступлений;  

2) признание рецидива отягчающим наказание обстоятельством;  

3) особый порядок назначения наказания;  

4) назначение определенного вида режима отбывания лишения свободы” [4].  
Как мы видим, в уголовный кодекс РК от 16 июля 1997 были внесены существенные 

изменения, по сравнению с уголовным кодексом КазССР от 1959 года,  касательно рецидива 

преступлений. 
В связи с гуманизацией уголовного закона  в Республике Казахстан 1 января 2015 года 

вступил в законную силу новый уголовный кодекс, в котором была изменена  норма ст. 13 

«Рецидив преступлений». В действующем уголовном кодексе рецидивом преступлений 
признается - совершение лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо осуждалось к 

лишению свободы за совершение тяжкого преступления. То есть если раньше мы могли признать 

рецидив преступлений при совершении лицом имеющим судимость за умышленное преступление, 

повторного умышленного преступления, то сейчас рецидивом  преступлений признается только 
при совершении тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. 

Со слов Генпрокурора РК Жакипа Асанова- «Первый и главный плюс, Уголовный кодекс 

РК стал значительно гуманным. Его репрессивность снижена на 30%. Раньше могли посадить 
даже за мелкую кражу, если он (преступник) рецидивист. Такие перекосы сейчас исключены. 

Стало больше альтернативных наказаний. Люди имеют шанс исправиться без изоляции от 

общества и семьи» [5]. 
Становления института рецидива, что наказание за рецидивную преступность всегда была 

более суровой. Более того, дабы преступник не смог скрыть свою судимость за раннее 

совершённое преступление ему наносилось клеймо либо же некоторые физические увечья на лице 

в виде отрезания носа, ушей. 
Также стоит отметить, что имевшее место в отечественном законодательстве само понятие 

«рецидивист», которое в настоящее время уже не присутсвует. Но как в те времена, так и сейчас 

остались  неизменными нормы при признании рецидива, например, не учитывается при признании 
рецидива судимость за преступление, совершенное лицом не достигшем к тому моменту 

восемнадцати лет, а также снятые или погашенные судимости в порядке, установленном 

уголовным законом. 
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Түйін 

Қазақстанның қолданыстағы қылмыстық заңнамада рецидивтің орны, сондай-ақ даму 

тарихы мен оның қазіргі жағдайы. 

 

Summary  

The article examines the place of relapse of crime in the current criminal legislation in 

Kazakhstan, as well as the history of development and its current state. 
 

 
М. ӘУЕЗОВТІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ «ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ» 

 

Ашимова С., 

Қайнар академиясының 2-курс магистранты 
 

Мақалада жалпы адамзаттық ақыл-ой қазынасына қосылған, ғылыми, тарихи тұрғыда 

өз орнын жоғалтпаған Мұхтар Әуезовтың шығармалары талданады. Ұлттық 

құндылықтарымыздың рухани қажеттілігін сезіндірер М. Әуезовтің әдеби, ғылыми, тарихи 
мұралары әр кезеңнің көркемдік талаптарына сай танылып, талданып, зерделеніп келеді. 

Сонымен қатар, мақалада әлемнің ұлттық бейнесі айшықталған сентенциялар тұнып тұрған  М. 

Әуезовтің драмалық шығармалары қарастырылған.   
Түйін сөздер: М.Әуезов, шығармашылық, құндылықтар, тіл білімі, лингвофилософия.  

 

«Әлем бейнесі» терминінің тіл білімінде пайда болуына «тілдегі адам» мәселесіне 
бетбұрыс себеп болды. Л. Вейсгербер «Тіл мен философия» атты мақаласында ғылыми 

терминологиялық жүйеге «әлемнің тілдік бейнесі» ұғымын енгізіп, өзіндік лингвофилософиялық 

тұжырымдамасын ұсынды. Ғалымның ойынша, әлемнің тілдік бейнесін беретін негізгі 

сипаттамалар төмендегідей: 1) әлемнің тілдік бейнесі – аралық мүмкін мазмұндардың, яғни нақты 
тілдік жалпылық мәдениеті мен ділінің өзгешелігін айқындайтын рухани мазмұнның және тілдің 

өзінің өмір сүруі мен қызметін қамтамасыз ететін тілдік мазмұнның жүйесі; 2) әлемнің тілдік 

бейнесі, біріншіден, этнос пен тілдің тарихи дамуы нәтижесінде, екіншіден, олардың әрі қарай 
өзіндік жолмен дамуынан қалыптасады; 3) әлемнің тілдік бейнесі біртұтас тірі ағза ретінде айқын 

құрылымға ие және тілдік бейнеленуі көпдеңгейлі болып табылады; 4) әлемнің тілдік бейнесі 

уақыт кеңістігінде өзгеріп, кез келген тірі ағза тәрізді дамып отырады, яғни тікелей 
(диахрониялық) мағынада әрбір келесі даму кезеңінде бұрынғысына сәйкес келе бермейді; 5) 

әлемнің тілдік бейнесі әлемді көру мен оны тіл құралдарымен бейнелеудің тілдік және мәдени 

өзгешелігін бекітуге мүмкіндік туғыза отырып, тіл мәнін біртекті түзеді; 6) әлемнің тілдік бейнесі 

жалпылықтың (общность) біртекті өзгеше өзіндік санасында көрініс тауып, келесі ұрпаққа 
дүниетаным, мінез-құлық тәлімі, өмір сүру салты, тілдік құралдарда сақталу арқылы беріледі; 7) 

белгілі бір тілдің әлем бейнесі сол тілді тұтынушыларда аралық әлем ретінде тіл арқылы қоршаған 

әлем туралы көріністерді қалыптастыратын тілдің көркейтуші күші болып табылады; 8) нақты 
тілдік қауым әлемінің тілдік бейнесі сонымен қатар оның жалпымәдени игілігі болып табылады [1, 

114 б.]. 

В. Маслова: «Әлемнің тілдік бейнесі – ұлттың жалпымәдени игілігі, ол құрылымды, 

көпдеңгейлі. Дәл осы әлемдік тілдік бейне адамның ішкі әлемі мен сыртқа дүниені 
байланыстырушы болып табылады, адам дүниені қабылдау барысындағы танымдық қызметінің 

нәтижелерін тілде бекітіп отырады. Әрбір тілдің өзіндік концептуалдану тәсілі болады, сол 

арқылы әр тілдің өзіндік әлем бейнесі жасалады. Тілдік тұлға сол бейнеге сәйкес өз 
айтылымдарын ұйымдастыруға міндетті. Осы арқылы тілде бекітілген өзіндік дүниені қабылдауы 

айқындалады», – дейді [2, 71 б.]. Тілдік тұлғаны зерттеу барысында міндетті түрде адам және оны 

қоршаған дүние туралы түсініктердің жиынтығы ретіндегі ғаламның тілдік бейнесі 
қарастырылады. Ю. Караулов «әлемнің тілдік бейнесін нақты тілдің толық жиынтықта алынған 

барлық концептуалдық мазмұны» ретінде сипаттайды [3, 246 б.]. 

Әлемнің тілдік бейнесі тіл туралы біліммен қатар әлемнің концептуалдық бейнесінің 

мазмұнын таза тілдік құралдардың көмегімен толықтыратын ақпаратты да сақтайды. «Әлем 
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туралы білім деп атауға болатын әлем бейнесі жеке және қоғамдық сананың негізінде жатыр. Тіл 

өз кезегінде танымдық үдерістің талаптарын орындайды. Әлемнің концептуалдық бейнесі әртүрлі 

адамдарда, мысалы, әртүрлі заман, әртүрлі әлеуметтік, жас топтары, ғылыми білімнің әртүрлі 
салалары өкілдерінде әрқилы болуы мүмкін. Әртүрлі тілде сөйлеуші адамдарда белгілі бір 

жағдайларда ұқсас немесе бір тілде сөйлейтін адамдарда әрқилы әлемнің концептуалдық бейнесі 

болуы мүмкін. Олай болса, әлемнің концептуалдық бейнесінде жалпыадамзаттық, ұлттық және 
жекелік бастамалар өзара қарым-қатынаста болады. 

Ғалым Н. Уәли дүниенің концептуалды бейнесі негіздерін атап көрсетеді: «Тілдік бейне 

түріндегі концептуалды жүйе этностың заттық, мәдени тәжірибесіне тәуелді. Дүниенің 
концептуалды бейнесі логикалық-прагматикалық, позитивтік танымға, әлеуметтік тәжірибеге 

негізделеді. Концептуалды бейне дүниенің тілдік бейнесінің бір бөлігі болып табылады. Дүниенің 

тілдік бейнесінде мифологиялық, діни, логикалық–позитивті танымның бәрі де болады» [4, 18 б.]. 

Әлемнің тілдік бейнесі ұлттық, жекелік өзгешеліктерге ие. «Ұлттық» атауы ұлт ұғымымен 
байланысты мәселелерге жан-жақты зерттеуді қажет етеді. «Ұлт» ұғымына қатысты мәселелер 

санатына ұлттық діл де кіреді. «Ұлттық діл дегеніміз – ұлттың когнитивті стереотиптерінің 

жиынтығымен анықталатын шындық болмысты түсіну мен қабылдаудың ұлттық тәсілі. Бір жағдай 
(ситуация) әртүрлі ұлттық діл шеңберінде әртүрлі қабылдануы мүмкін. Ұлттық діл көбінесе 

адамның қабылдау ағзаларын бір нәрсені көріп, екінші бір нәрсені байқамай қалуға мәжбүр 

еткендей болып көрінеді» [5, 48 б.]. Ұлттық діл қызметінің өзіндік нәтижесі, яғни әлемнің ұлттық 

бейнесін бейнелейтін көркем шығармаларды талдау сол ұлтты түсінуге айтарлықтай ықпал етері 
сөзсіз. 

Сентенция (латынша sententia – пікір, ой) сөзі «1. ақыл айту, мінез-құлық туралы нақыл; 2. 

сот үкімінің көне аты» дегенді білдіреді. Сонымен қатар неміс және француз әдебиетінде кез 
келген өткір нақыл сентенция деп аталады. Сентенция адам жанына әсер етерлік шындықтың 

эстетикалық маңызын сипаттап, қаламгердің дүниетанымын, парасат-пайымын көрсетеді. 

«Сентенция»: 
– шығарманың оқушыға эстетикалық әсерін қоюлата түсетін, танымдық ой дүниесін 

биіктететін және түйсікке қозғау салатын, ақыл-уағыз айтатын терең философиялық мазмұнды, ой 

тұжырымы бар сөздер» [6, 58 б.]. Авторлық афоризмдердің ішінде драмада молырақ ұшырасып, 

зерттеу әдебиетінде жиірек аталатыны – сентенция. Сентенция – афоризмнің бір түрі, авторы анық 
көрсетілмеген афоризм, яғни белгілі бір әдеби контекстен үзіп алуға келетін, ықшамдығымен, 

әсерлігімен ерекшеленетін, интеллектуалдық, эстетикалық талапқа сай келетін, көбіне 

философиялық, дидактикалық поэзияның жемісі, көптің көңіліне ұялағандай қысқа құрылған 
нақыл сөз [7, 34 б.]. Мұндағы тұжырым қарсы пікір тудырмайтындай, терең мәнді, артық-кемі 

жоқ, «жеті рет өлшенген» мазмұнды болып, көбіне ашық немесе бұйрық райда айтылып, 

параллелизм, антитеза, қайталауларға құрылады. Сентенция философиялық мазмұны басым болса, 
гнома; дидактикалық мәні көбірек болса, максима; нақты бір жағдайда ойды айқындау не әсерлеу 

үшін айтылса, апофтегма немесе хрия деп аталады. Бұл түр, яғни сентенция, әдетте, шығарманың 

соңын немесе шырқау шегін ұштай түсу үшін антикалық, қайта өрлеу және классицизм 

әдебиетінде кеңінен мәлім болған. 
Сентенцияның ішіндегі ең көп белгілісі – максима. Максима (латынша maxima – жоғарғы 

принцип) – «белгілі бір автордың жалпыланған, терең, ықшам және ұшқыр ойы» [8]. Ол адамның 

өзіне қояр талабын, ұстанатын логикалық және этикалық принциптерін белгілейді. Кейіннен бұл 
ұғым кеңейіп, «өмірдің барлық жақтарын қамтып көрсететін нақыл» деген мәнде ұғынылып 

түсініліп жүр, яғни афористік мәнермен қысқа, әсерлі жазуды өзіндік қолтаңбасына айналдырған, 

афористикалық жанрда жазған қаламгерлердің жеке туындысы ретінде қабылданады. Мұндай 

максималар (афоризмдер) жеке мәтін ретінде қарастырылады. Максималардың көлемі әр алуан: 
ықшам құрылған жай сөйлемнен бастап, құрмалас сөйлем, күрделі синтаксистік бірлік түріндегі 

тұжырым-пікірлерді де кездестіруге болады; яғни ықшамдылық, көркемдік, әсерлілік сияқты 

нақыл сөзге қойылатын талаптар үнемі сақтала бермейді. Афоризм, қанатты сөздер, мақал-
мәтелдер сентенцияларға ұқсас болып келеді. Сыртқы белгілері, құрылымы, мазмұны жағынан 

сентенциялар мақалдарға, ал қанатты сөздер мәтелдерге барабар. «Сентенция» аталатын авторлық 

афоризмдерге А. Әділова мынадай анықтама береді: «Сентенция дегеніміз – белгілі авторы бар, 
адам, қоғам өмірінің сан алуан қырын қамтитын, терең мазмұнды, көркем, әсерлі, кітаби-жазба 

әдебиеттерде ұшырасатын, мәні контексте ашылатын ықшам сөйлем (синтаксистік бірлік). 

Мұндай сөйлемдер жай сөйлем түрінде де, құрмалас сөйлем түрінде де келе береді». 
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Әлемнің ұлттық бейнесі айшықталған сентенциялар М. Әуезовтің драмалық 

шығармаларында тұнып тұр. Мысалы, «Бауыр елдің арасына бұндай сұмдық сөз тастағанша, би 

атанбай, жерге тықсамшы бұл басты», «оразаның түбіне мақсым жетер, азған елдің түбіне тақсыр 
жетер», «сөз ем болудан кетіп, ауыздан шыққан жел есебінде болған заман ғой», «азған заманның 

белді биі бойлауық жылқы секілді бой бермейтін қисық болады екен. Не еп іздеген ысқаяқ келеді 

екен» т.с.с. Мұндай сөйлемдер мен философиялық тұжырымдарды жеткізуде таным-түсінікке сай 
ерекшеліктерді көрсетуде ол – тиімді амалдың бірі саналады. 

Сентенция құбылысын сөз еткенде, М. Әуезов драмаларында кездесетін композициялық-

стилистикалық лирикалық шегініс тәсілін де ескеру қажет. Лирикалық шегініс арқылы автор 
сюжеттен тыс, негізгі тақырыппен байланысы аз не мүлде жоқ естелік, арнау, оқиғалармен 

баяндау желісін «тежей тұрып, басты тақырыпқа тікелей не жанама қатысы бар мәселелерге өзінің 

ойын, пікірін, көзқарасын ашық айта алады», яғни шығарманың идеялық мазмұнын ашу үшін 

лирикалық шегініс үлкен қызмет атқарады. «Еңлік-Кебек» пьесасындағы Абыздың «Қалқаман-
Мамыр» оқиғасын еске алуы осындай мақсатпен енгізілген. Мысалы: 

Абыз. Не дейсің! Не деп келесің сен? Әнет бабаң, Әнет бабаң серік пе еді саған... бұл 

шақта! О-о-о! Сонау... сонау ма?... Қалқаман-Мамыр етпек пе ең? Сұмдық! Ерінің жаны, бөрінің 
аузына түскен заман! Сұм заман!... 

Сентенция баяндау желісінен шашау шықпай, сөз болып отырған оқиғаның мәнін дәл, 

ықшам да толымды ашып көрсетумен бірге ерекше бір серпімді қасиетімен де ерекшеленеді, яғни 

адам санасы баяндалып отырған ойдың мән-маңызын қабылдауда талдау, салыстыру, жалпылау 
тәсілдерін ұштастырады. Мысал ретінде мына абзацқа назар аударайық: Мал бергеннің жетегінде 

кетіп, іші өртеніп зармен өткен қазақ қызы аз ба?... Малға балап, батамен матап, мені де осындай 

көп қыздың бірі етіп қор етер деп ойласамшы осы шаққа дейін сорлы басым? Маңдайыма кеп тас 
тигенде – енді ғана бар қазасын, шер жарасын аңдаппын. Бүгін ғана сенің жаныңда, аяулы асық 

жарым жанында осы сұмдығынан үркіп тұрған жүрекпен бауырыңа тығыла тұрып айтарым: 

лағынет, лағынет болсын сол қызықсымақ, сауықсымағыңа! Бұл жердегі Қарагөздің шері кім-кімге 
де ауыр әсер ететені күмәнсіз. Лирикалық шегініске ұқсайтын бұл абзацтың алғашқы сөйлеміндегі 

автор ойын дербес қабылдауға болады, яғни Мал бергеннің жетегінде кетіп, іші өртеніп зармен 

өткен қазақ қызы аз ба?... деген жазушы сентенциясын алғашқы екі сөйлемнен шығатын 

қорытынды ретінде мәтіннен бөліп алып, баяндалып отырған оқиғаға мүлде қатыссыз қарастыруға 
болады, себебі дәл осы пікірді бұл қалпында «қалың мал туралы», қазақ әйелінің тағдыры туралы 

трактаттың құрамдас бөлігі деп есептеуге, басқа дәлелдермен толықтыруға, бұдан да үлкен тілдік 

пайымдауларға айналдыруға болатыны сөзсіз. Бұл – сентенция, алайда өзінен кейінгі екі 
сөйлемдегі ойды абзацтың алғашқы екі сөйлеміндегі пікірмен байланыстырушы ретінде де қызмет 

атқарады, ал абзацтың соңандағы Бүгін ғана сенің жаныңда, аяулы асық жарым жанында осы 

сұмдығынан үркіп тұрған жүрекпен бауырыңа тығыла тұрып айтарым: лағынет, лағынет болсын 
сол қызықсымақ, сауықсымағыңа! деген сөйлем оқырманды шығарма желісіне қайтып әкеледі де 

сентенция драма оқиғасымен, идеясымен тығыз байланысын жалғастырады. Олай болса, 

сентенцияның авторлық лирикалық шегіністен айырмашылығы–контекстен тыс тұруға бейімі 

болса да, контекспен байланысын үзбей, автор ойын нақтылай, дәлелдей түседі. Яғни сентенция 
абзацта не тарауда айтылатын ой, баяндалатын оқиға үшін серпін берерлік элемент ретінде қызмет 

етеді.            

Драмалық шығармада автор сентенцияны кейіпкеріне айтқызады, сол арқылы оның 
ерекшелігін, өзіндік даралығын көрсетуге тырысады. Мысалы, «Еңлік-Кебек» пьесасында Ер 

тумаса – ел бола ма сентенциясын Көбей, Абыз, Матақтың аузына салған драматург Кебектің 

айлалы әрі ерен күш иесі екенінен хабар береді. Мысалы: 

Абыз. Бұл да бір анда-санда кезігер, өткел сындай жер еді. Таптың, таппадың ба, – болжау 
қиын. Есебім озды деймісің? Есесі қалды десеңші. Ауылдастың тайы озып тұр ма әлде! Алдың 

тыныш дей алмадым-ау... Қасың қазақ! Қазақ халқың... Құрсауын бүтін көрсемші... Шоғырың ғана 

бүтін-ау.. Батырың қане, ол не дейді? Бар ма бағлан? 
 

Көбей. Бар ғой баба, ер тумаса – ел бола ма? 

Абыз. Аташы атын. 
 

Көбей. Аты Кебек. 

Матақ. Кебек деген ерек боп тұр. 

Абыз. А-ау, анау бір естігенім болар ма, Тоқтамыстың інісі ме? 
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Көбей. Сол, баба! 

 

Абыз. О кімді алды? Алыс па еді, жақын ба еді сілтегені семсерін? Көбей. Тағы сол матай 
ғой (Абыз солғын қарайды). Матақ. Алысқан соң алыс, жақын деп тұрсың ба? 

Кембай. Е, күш атасын таңдар ма! Бұл өңірдің бұдан асқан ері жоқ. 

Матақ. Бақ берсін бақырға. Тайталасар тұрғысы жоқ... 
 

Көбей (көтеріліп). Матайдың алғашқы екпінін су сепкендей басқан да – сол Кебектің бір 

өзінің қайраты ғой. (Абызға) Матай қолын бастап келе жатқан өңшең ығай мен сығай, көкжал – 
бәрі дәл сол жортуыл басы он бес батырға жалғыз өзі майдан берген. Қандай қып берген десеңші! 

Қиын шатта жапа-жалғыз соқтығып, жетеуін бірдей бірінің үстіне бірін ұмар-жұмар түсіріп, 

сегізін түре қуып кеткен... Сонда қалың қол бассыз қап, боранды түнде қасқыр шапқан жылқыдай 

ықпасын ба? Кебек жаңағы қашқан сегізін бірдей тағы түсірген. Бар батырын бір батырға 
байлатқан қол енді қайтіп ес жисын? Кебек қырық қана жігітпен бар матайды бидайықтай бүрген 

кеп. Сонымен жерден қумақ, қор қылмақ боп келе жатқан матай еріксіз кеп біздің бимен бітім, 

байлау сөйлесіп, жолға түсіп, жөнге көшетін болғаны емес пе? (Күледі.) Таяқ батқан соң есі кіріп 
қапты... 

Бұл сентенция кейіпкердің ойын әрі қорытып, әрі өзінен кейінгі айтылатын пікірге кіріспе 

болып тұр. Ал Қарамеңденің Сөз ем болудан кетіп, ауыздан шыққан жел есебінде болған заман 

ғой. Сондықтан сөйлер – сөйлемесемді білмей көп отырдым деп басталатын сентенциясы 
Қарамеңдеге өз ойын таратып, түсіндіріп айтуға үлкен мүмкіндік беріп тұр, яғни әр сөздің 

астарындағы мағына Қарамеңденің көзқарасына, пікіріне серпін береді: ...Бәрің де замандарыңа 

қарай туған ұл екенсің. Туысыңда қапы жоқ. Бірақ бізге жат дүние екен. Содан байқағанымды 
айтайын: азған заманның белді биі бойлауық жылқы секілді бой бермейтін қисық болады екен. Не 

еп іздеген ысқаяқ келеді екен. Ағайын ел араздыққа сылтау таба алмай, түймедейді түйедей 

қылып, өсек, жыбыр әрекеге белшесінен батқан екен. Жас ұлғайып, сақал, шаш ағарған күнде бір 
тобына кездескен екем, туысқан, ажарыңнан түңілдім. Көрмесем деген заманым еді, бұған жазалы 

мынау құп-қу болған сақал мен шаш та! – деген кейіпкер сөзі арқылы  заманға, адамға, сол 

заманның билеріне баға беріп кетеді, «сөз» деген қасиетті нәрсенің құны түсе бастағанына 

қынжылады. Қарамеңденің ақылгөй, әріден ойлайтын, дана адам екені оның өз сөзі арқылы 
берілсе, одан әрі қарай Жомарттың Қазаққа қамқор болған Қарамеңде! деген бағасынан да бейнесі 

ашыла түседі. Бұл жерде драматургтің шеберлігі кейіпкер бейнесін жан-жақты ашуда драмаға 

қатысушы кейіпкерлердің диалогін пайдалана білуінен көрінеді.  Сондай-ақ Еңлік сентенциясы 
арқылы перзенттің туған жерге, ата-анаға деген шексіз махаббатын көреміз. Құрылымдық 

ерекшеліктеріне тоқталар болсақ, сентенциялар көбіне екі бөлімнен тұрып, антитезаға негізделеді, 

параллельге құрылады. Мысалы: Еңлік (айнала қарап). Кең дүние... тар ғана бір жол тарттым, 
қызғаныш етпе, кең дүние. 

Немесе: 

 

...Еркелеп, еркін болып кетермін деп ем. Қашқындай жасырынып барамын сенен. 
 

Дыбыстық, лексикалық қайталаулар айтылатын тұжырымның көңілге қонымды 

қабылданып, есте ұзақ сақталуына да қызмет етеді. Мысалы: 
 

Қарамеңде. Қатынды не ел шауып, егер қылып жаттан аларсың, не ағаңды өлтіріп жеңгеңді 

аларсың деген – аталарыңның кешегі айтқан сөзі еді. 

Еңлік. Қайда жүрсем де, біліп жүр, ұмытпай жүр Еңлігіңді. Жақсы күнде, жарқын жүзбен 
көрістірсін Жасаған. Қош, бауырым!...(Кетеді. Жапал жылап қалады). 

 

Бұл сөйлемде ж дыбысы аллитерация құрап тұр. 
 

Сентенция көбіне қайшылыққа құрылса да, сөйлемнің екі бөлімнен тұруы міндетті емес, 

яғни контраст жай сөйлеммен де беріледі: Найманның елдігіне істеп отырған жаулығым болса, 
аруақ, құдайға тобықты шет болатыны шын. 

 

Сентенцияда сөйлемнің құрылымына қарамай, интонация үлкен рөл атқарады, айтылатын 

ойдың күш-қуатын ұлғайтады: 
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Кебек. Бағың ашылар күн болар ма – әлде сорға туған сорлымысың, бишара! [9, 125 б.] 

 
Автор дүниетанымы, әлемді көруі мен идиостилі арқылы өзін көрсетеді. Жоғарыда 

келтірілген сентенциялар арқылы көрінетін әлемнің көркем бейнесі – сол сентенцияны 

қабылдаушының санасында пайда болатын әлемнің тілдік бейнесі сияқты әлемнің қайталама 
бейнесі. М. Әуезов тілдік тұлғасындағы сентенциялар кейіпкер бейнесін ашу үшін қолданылған, 

философиялық ойға құрылған, терең мазмұнды ықшам тұжырымдар шеберлікпен жеткізілген. 

Автор шығармашылығындағы сентенциялар әлем бейнесін бейнелейтін стильдік тәсілі ретінде 
көрінеді, алайда бұл сентенциялар дербес микротекст ретінде де сипатталады, яғни сентенцияға 

мәтіннің белгілері: тұтастық пен байланыс тән. Сондықтан сентенцияның автор контексіндегі 

стильдік қызметі – ойға серпін беру, ойды қорыту немесе ойды байланыстыру, басын қосу болса, 

микротекст ретінде адресаттың есінде сақталып, басқа контексте, басқа жағдайға – ситуацияға 
бейімделуінде, яғни сентенция да мақал сияқты тура мағынада да, ауыспалы мағынада да 

қолданыла алады. Сентенцияда ойға, санаға әсер ете алар әрі көркем, әрі нақты ақпарат бар. М. 

Әуезовтің драмаларындағы сентенцияларда әлемнің көркем бейнесі жекелік сипатқа ие 
болғанымен, ондағы әлем бейнесінің негізгі сипаттамалары ұлттық сананың жалпы қасиеттерін 

бейнелейді. 
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Резюме 

В статье анализируются работы Мухтара Ауэзова, связанные с универсальной 
сокровищницей человеческого разума, которые не потеряли своего научного и исторического 

значения. Осознавая духовную потребность наших национальных ценностей. Литературное, 

научное, историческое наследие Ауэзова признано, изучено в соответствии с художественными 

требованиями каждого этапа. Кроме того, в статье рассматриваются и анализируются 
драматические работы Ауэзова. 

 

Summary 
The article analyzes Mukhtar Auezov's works connected with the universal treasury of the human 

mind, which have not lost their scientific and historical significance. Realizing the spiritual need of our 

national values. The literary, scientific, historical heritage of Auezov is recognized, studied in accordance 

with the artistic requirements of each stage. In addition, the article reviews and analyzes the dramatic 
works of Auezov. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Айдарқызы А.,  

Магистрант Академии «Кайнар» 

 
В данной статье рассматривается основные элементы системы финансирования 

здравоохранения Казахстана. 

Ключевые слова: развития здравоохранения,  финансирование здравоохранения, 
управления результатами. 

 

Для развития здравоохранения РК потребовалось перейти к экономическим методам 

нормирования, так как бюджетные ассигнования на территориальном уровне выделяются в 
расчете на одного жителя, а учреждения здравоохранения получают средства по государственному 

заказу в расчете на единицу объема деятельности. Отменено планирование работы амбулаторно 

поликлинических учреждений и врачей амбулаторного приема из числа посещений больных, 
стационарных учреждений – количества коек и численности врачебных должностей. Одним из 

главных направлений финансирования системы здравоохранения за счет республиканского 

бюджета является формирование механизма взаимодействия между производящими и 

финансирующими структурами здравоохранения на основе государственных заказов. 
С января 1999 года в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан все 

внебюджетные фонды, в т.ч. и Фонд обязательного медицинского страхования (далее ФОМС), 

были упразднены и включены в государственный бюджет. С прекращением деятельности ФОМСа 
финансирование производителей медицинских услуг осуществляется по двум направлениям: 

 полное содержание медицинских учреждений, к которым были отнесены 

противотуберкулезные, психиатрические, инфекционные организации, центры СПИД, учреждения 
санэпидслужбы, дома ребенка (100% финансирование из бюджета, где не оказывают платные 

услуги); 

 закупка медицинских услуг посредством размещения госзаказа среди государственных 

предприятий и частных структур. 
В свою очередь, государственный заказ разработан в целях: 

 создания механизма реализации конституционных прав граждан Казахстана на 

получение бесплатной медицинской помощи; 
 организации единой системы планирования оказания и финансирования бесплатной 

медицинской помощи; 

 обеспечения соответствия обязательств Республики по предоставлению населению 
бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых ресурсов; 

 повышения эффективности использования бюджетных средств на оказание бесплатной 

медицинской помощи. 

Для доступности оказания медицинской помощи в рамках государственного заказа 
финансирование осуществляется по программам и подпрограммам на республиканском и местном 

уровнях, где предусматриваются следующие виды услуг и принципы расчета, которые отражены в 

таблице 1. 
Однако существующие принципы не всегда полно дают необходимую информацию о 

реальных потребностях медицинского учреждения в финансовых ресурсах для оказания более 

качественного лечения. 

В Казахстане в рамках планирования государственного бюджета  на  трехлетний  период 
предусматриваются  возможности  внедрения в практику увеличения сроков реализации 

долгосрочных социально-значимых проектов, реализуемых в рамках государственного 

социального заказа. Надо полагать, что наиболее эффективной и существенной должна стать 
государственная поддержка   неправительственных   организаций в форме социального заказа. 

Предполагаем, что принятый Закон «О государственном социальном заказе»  положит  начало  

созданию  устойчивой и эффективной системы партнерских отношений между государственными 
органами и неправительственными организациями. В этой связи Минздравом в рамках 

соответствующей бюджетной программы запланированы мероприятия по социальному заказу на 

среднесрочный период планирования бюджета . 
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В настоящее время при планировании бюджетов приобрели актуальность такие понятия, 

как «стратегическое планирование» и «текущее планирование».  

Стратегическое планирование определяет долгосрочные цели развития здравоохранения на 
основе прогноза потребностей населения в лечебно-профилактической  помощи.  При   разработке 

стратегического плана для охраны здоровья и в целом здравоохранения учитывают влияние 

различных факторов на показатели здоровья. На основе анализа состояния здоровья населения  
определяются  конкретные  цели развития здравоохранения, варианты их достижения, объем 

необходимых ресурсов и финансирования. Стратегические планы здравоохранения страны в 

целом согласовываются с планами областей, городов и районов. 
На основе стратегического плана устанавливаются конкретные задачи его реализации, 

определяются критерии оценки и показатели, устанавливаются процедуры мониторинга и оценки 

выполнения плана. Стратегический план здравоохранения формируется в контексте с общей 

стратегией социально-экономического развития страны или региона. Учитываются внешние 
условия реализации задач охраны здоровья населения, включая финансовую и политическую 

ситуацию, общие  задачи  экономического и социального развития. Соответственно, при 

планировании бюджетных расходов руководствуются методической рекомендацией, 
разработанной в соответствии с Концепцией по внедрению системы государственного 

планирования, ориентированного на результаты, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297, в целях методологического обеспечения 

разработки Стратегических планов развития государственных органов Республики Казахстан. 
Стратегический план государственного органа разрабатывается ежегодно на трехлетний 

период на основе стратегических программных документов Республики Казахстан, 

государственных программ, макроэкономического прогноза и основных показателей фискальной 
политики, лимитов расходов бюджета, анализа исполнения стратегического плана 

государственного органа и бюджетных программ за отчетный период. 

Стратегические планы разрабатываются государственными органами – администраторами 
бюджетных программ и охватывают всю сферу их деятельности, включая деятельность 

подведомственных организаций здравоохранения. 

В стратегических планах в обязательном порядке выделяются миссия и видение 

разрабатываемого государственного органа, основные задачи и факторы, влияющие на 
достижение целей в данной области при обозначенных индикаторах на среднесрочную 

перспективу. 

В рамках каждого направления разрабатываются соответствующие бюджетные 
программы, где, в свою очередь, они определяют направление расходов бюджета, 

взаимоувязанное со стратегическими направлениями, целями, задачами, показателями 

результативности, которые определены в стратегическом плане государственного органа. 
Бюджетная система в новых условиях предполагает  переход  от  «метода  управления 

бюджетными средствами» к методу «управления результатами» и внедрение трехлетнего 

бюджетного планирования, где включены элементы целевого бюджетного программирования, что 

позволит управлять расходованием средств по видам программ и стадиям их завершения, и в 
случаях необходимости конкретизации направлений развития стратегического плана. 

Ответственность за реализацию и достижение результатов бюджетной программы несет 

администратор бюджетных программ, получивший и использующий бюджетные средства. Мера 
ответственности определяется показателями качества и количества оказанных услуг за счет 

бюджетных средств. Для мониторинга и контроля деятельности государственных органов 

бюджетным кодексом предлагается усилить внутренний контроль. 

Однако, при планировании расходов по бюджетным программам органы здравоохранения 
ориентируются на государственные возможности и существующие тарифные нормативы, которые 

не в полном объеме отражают достижение качественного и количественного результата при 

оказании медицинских услуг. 
Бюджетное финансирование здравоохранения призвано возместить затраты учреждений 

этой отрасли, связанные с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению в 

соответствии с действующим социальным стандартом. Как известно, при планировании 
бюджетных расходов здравоохранения необходимо иметь четкое представление об объемах 

распределения средств на первичную медико-санитарную помощь и стационар с учетом 

определенных тарифов. Таким образом, в республике действует разработанная методика 
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формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи от 29 сентября 2005 года № 490. 

Наряду с этим, тарифная политика служит мощным инструментом для экономического 
управления системой здравоохранения, обеспечивает ее эффективность и выполнение основных 

функций по охране здоровья граждан. Методы оплаты медицинской помощи влияют на 

устойчивость, качество и эффективность системы здравоохранения, а также на спрос тех или иных 
видов медицинской помощи. 

К примеру, если повышаются тарифы на первичную помощь, то направление денежных  

 потоков меняется в сторону первичной медико-санитарной помощи. Аналогично, если тарифы на 
стационарную помощь увеличиваются, это приводит к увеличению количества пролеченных 

случаев, где финансовые средства и специалисты преимущественно перемещаются в сторону 

стационарной помощи. Следовательно, система тарифов на медицинские услуги имеет 

определенное влияние при распределении и использовании ресурсов. 
В Республике Казахстан для обеспечения устойчивости системы здравоохранения были 

внедрены методы оплаты по принципу внутриотраслевого перераспределения средств (подушевое 

финансирование, амбулаторно-поликлинический тарификатор, клинико-затратные группы), 
утверждены квоты на госпитализацию больных в республиканские клиники. 

Метод финансирования за пролеченного больного по клинико-затратным группам (КЗГ) 

является одним из известных видов оплаты стационарной помощи, который содержит наиболее 

сильные стимулы к эффективному функционированию сети ЛПУ. Метод финансирования по КЗГ 
представляет собой дифференцированную оплату стационарной помощи за конечный результат 

(«выбывший больной») в зависимости от тяжести заболевания, произведенной операции, 

понесенных затрат. 
Однако, большая часть систем использует сразу несколько различных механизмов оплаты, 

а значит, и методов стимулирования, поэтому результат в каждом случае оказывается разным. В 

оптимальном варианте система оплаты должна побуждать поставщиков предоставлять 
высококачественное и эффективное лечение и одновременно заинтересовывать их в более 

рациональном использовании ресурсов здравоохранения. 

В таблице 2 представлены характеристика и причины рассматриваемых методов оплаты на 

примере стационарной помощи. 
Как видно из таблицы, по результатам отечественного опыта можно судить о наличии 

противоречий между разными целями. Одинаково важные цели бывают взаимоисключающими в 

том смысле, что разные принципы оплаты служат для достижения разных целей, и системы 
оплаты, позволяющие достичь одних целей, могут становиться препятствием для достижения 

других.  
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Бұл мақала Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесін қаржыландырудың негізгі 

элементтерін қарастырады. 

 

Summary 
This article examines the main elements of the health care financing system in Kazakhstan. 

 

 

ЕДИНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В КАЗАХСТАНЕ 
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магистрант специальности юриспруденция, Академии Кайнар 
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к.ю.н., Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается вопрос организации и внедрения в Республике Казахстан  

Единой нотариальной информационной системы в Казахстане (далее ЕНИС) в работе 

казахстанского нотариата и о том, что ЕНИС  вносит свой вклад в совершенствование единой  
государственной базы данных. 

Ключевые слова: ЕНИС, ИИН, доступ, опыт, информационный ресурс. 

 

Нотариальная деятельность - это совершение нотариусом нотариальных действий, 
предусмотренных Законом РК «О нотариате» и иными законодательными актами Республики 

Казахстан. Основанием для разработки проекта «Единая нотариальная информационная система 

«Е-нотариат» (Е-нотариат) послужила Программа развития «электронного правительства» 
Республики Казахстан  на 2008 - 2010 годы.  

13 августа 2010 года введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
развития «электронного правительства», согласно которому регистрация нотариальных действий 

будет производиться в электронном реестре Единой нотариальной информационной 

системы (ЕНИС).  

Единая нотариальная информационная система — это программно-аппаратный 
комплекс созданный для обеспечения эффективной работы нотариусов и их взаимодействие с 

республиканской и территориальными нотариальными палатами, с Министерством юстиции 

Республики Казахстан, обеспечение населения качественными, правовыми нотариальными 
услугами, формирование своевременной и достоверной отчетности о нотариальных действиях, и 

др. Разработчик ЕНИС Акционерное общество «Национальные информационные 

технологии»(Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной 

собственности 1926 от 30 декабря 2010 года). /1 /.                                                                                             

Функциональные возможности ЕНИС: 

 Ведение реестра регистрации нотариальных действий; 

 Осуществление идентификации и проверки данных о физических и юридических лицах, 
гражданском состоянии физических лиц, движимом и недвижимом имуществах, земельных 

участках; 

 Формирование отчетности; 
 Обеспечение информационного обмена между нотариусами, Республиканской 

нотариальной палатой и территориальными нотариальными палатами, а также Министерством 

юстиции Республики Казахстан; 

 Учет вынесенных постановлений об отказе в совершении нотариальных действий; 
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 Ведение справочника нотариусов по личным анкетам; 

 Проверка подлинности нотариальных документов; 

 Ведение базы данных клиентов; 
 База законодательства; 

 Поиск нотариуса по заданным критериям; 

 Проверка электронных справок; 
 Ведение книги учета завещаний с поиском по Республике; 

 Ведение книги учета наследственных дел с поиском наследственных дел по Республике; 

 Ведение книги учета запрещений и арестов на движимое и недвижимое имущество с 
поиском по Республике; 

 Публикация информации о розыске наследников; 

 …. и многое другое. 

 Исторические факты : 
 6 мая 2009 года подписан 5-и сторонний Меморандум о взаимодействии и 

сотрудничестве в рамах проекта по созданию и внедрению «Единой нотариальной 

информационной системы» 
 4 августа 2009 года утверждено Техническое задание ЕНИС 

 С 1 декабря 2009 года ЕНИС введен в опытную эксплуатацию в пилотном регионе 

городе Астана. 

 15 июля 2010 года подписан Закон РК № 437-IV "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам развития «электронного правительства», в том 

числе в Закон «О нотариате» 

 С 1 октября 2010 года ЕНИС запущен в эксплуатацию по всей территории Республики 
Казахстан. 

Цели проекта: обеспечение эффективной работы нотариусов и их взаимодействия с 

нотариальными палатами, МЮ РК; обеспечение населения качественными, правовыми 
нотариальными услугами; формирование своевременной и достоверной отчетности о 

нотариальных действиях. 

ЕНИС предотвращает совершение неправомерных нотариальных действий со стороны 

населения или нотариусов благодаря интеграции с государственными базами данных физических 
и юридических лиц, регистра недвижимости и ЗАГС. Благодаря ЕНИС невозможно совершение 

нотариальных действий по поддельным или украденным документам, по документам умерших 

лиц или по лицам, не имеющим право участвовать в нотариальных сделках. ЕНИС также 
обеспечивает государство эффективным механизмом контроля нотариальной деятельности. / 2/ . 

В рамках указанного Закона нотариусам предоставляется доступ к Государственным 

информационным системам, таким как, «Регистр недвижимости», «Юридические лица», 
«Физические лица», «ЗАГС». 

Необходимость создания ЕНИС заключается в ряде преимуществ как для нотариусов и 

населения, так и для контролирующих органов. В частности, использование ЕНИС позволит:   

- пресечь экономическую преступность, предотвратить мошенничество и нарушение 
нотариусами, физическими и юридическими лицами законодательства при совершении 

нотариальных сделок;                                                                                                                 

- формировать статистические отчеты в автоматизированном режиме;  
- нотариусам получить достоверную и актуальную информацию о физических, 

юридических лицах, об их движимом и недвижимом имуществе, а также земельных участках, 

проверить действительность документов;                                                               

- сэкономить время за счет получения нотариальных услуг в электронном формате, 
защитить от мошеннических действий, в частности фактов подделки документов и незаконного 

отчуждения движимого и недвижимого имущества.  

При этом, принцип конфиденциальности при работе в ЕНИС аналогичен работе 
при обработке документов вручную. Вводимая информация является закрытой и недоступна для 

других нотариусов и пользователей системы. При подписании нотариусом документа 

Электронной цифровой подписью записи шифруются и попадают в «хранилище данных».                                                                                      
Защита от несанкционированного доступа обеспечивается за счет сертификатов Национального 

удостоверяющего центра, авторизация и доступ к данным системы осуществляется только по 

предоставлению ЭЦП пользователя и персонального пароля. Наряду с этим, в ЕНИС производится 

только регистрация нотариальных действий, но не вносится содержание самого документа. При 
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таких обстоятельствах, тайна совершения нотариальных действий, предусмотренная Законом «О 

нотариате» не нарушается.                                                                                                                          

Нотариусы, пользующиеся системой, получают возможность:  
 получать информационную поддержку государственных баз данных за счет 

автоматического ввода данных по физическим лицам, юридическим лицам и по недвижимости, 

что обеспечивает сокращение рисков совершения мошеннических сделок; 
 осуществлять сквозную проверку завещаний, наследственных дел, что исключает 

возможность создания двух и более завещаний от одного и того же завещателя;  

 вести центральный реестр нотариальных действий, что обеспечивает более надежное 
хранение и быстрый поиск необходимых данных в реестре; 

 пользоваться единой базой обременений, что позволяет предотвращать мошеннические 

сделки с движимым и недвижимым имуществом; 

 формировать отчеты для предоставления в нотариальные палаты в автоматическом 
виде. 

Е-нотариат позволяет нотариусам формировать своевременную и достоверную отчетность 

о нотариальных действиях и упрощает процесс координации и мониторинга деятельности 
нотариусов сотрудниками органов юстиции. Данная система обладает рядом преимуществ, 

оптимизирующих бизнес-процессы.Граждане, обратившиеся к нотариусу, использующему Е-

нотариат, могут быть уверенны в легитимности совершаемой сделки.  

 

Литература: 

1. Единая нотариальная система «Е-нотариат» https://ru.wikipedia.org. wiki/ЕНИС. 

2. Обеспечение населения качественными нотариальными услугами посредством «Единой 
нотариальной информационной системы «Е-нотариат». http://abaj.kz/news/obespechenie_naselenija_. 

Опубликовано: 01.04.2014 г. 

 

Түйін 

Мақалада қазіргі таңда Қазақстан Республикасының нотариатында Бірыңғай 

Нотариалдық Ақпараттық Жүйесі (БНАЖ) ұйымдастырып және еңгізілгендігі, сонымен қатар 

оның бірыңғай мемлекеттік ақпарат базасына өзінің үлесін  қосу туралы мәселелері 
қарастырылады.      

 

Summary 
In this article is considered about development and  introduction of ENIS in the notary sistems of 

modern Kazakhstan and also influence  on government database. 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 

 МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ НОРМ  

 

Джарлыханова Р.,  

магистрант Академии Кайнар 

 
В данной статье автор рассматривает соотношении международных трудовых норм и 

норм трудового законодательства в Республике Казахстан. В статье дается понятия и 

классификация международных трудовых норм, путем выявления характерных черт присущи 

трудовым нормам. Также автор предлагает свои  анализ по выработке рекомендации по 
совершенствованию национального трудового законодательства. 

Ключевые слова: трудовое право, международные трудовые нормы, законы, кодекс. 

 
В соответствии с  Конституции Республики Казахстан, раздела 1 «Общее положение» 

статья 1 «п.1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и 
всободы.»(1). Где  общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Республика Казахстан являются составной частью ее системы, отражены в статье 4(1). 

В Трудовом кодексе РК, а именно в  статья.2.,п.1. трудовое законодательство  РК 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса, законов  РК и иных  
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нормативных  правовых  актов РК. Далее п.3. Если  международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те которые 

содержатся  в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора. 
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, к трудовым 

отношениям применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора 

следует, что для его применения требуется издание закона.»(2). 
Ратификация  —процесс придания юридической силы документу (например, договору) 

путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон. До ратификации такой 

документ, как правило, не имеет юридической силы и не обязателен для не ратифицировавшей 
стороны.  

Актуальность темы исследования. Происходящие  в мире системы  глобализации и 

интернационализации, а так же миграции, отражающие  процессы приводящие  к усилению 

влияния международного-правового регулирования труда.  Которые выработали общепризнанные 
принципы и нормы, определяющие место и роль человека в сфере труда. Являются правовыми 

актами различного уровня в той или иной степени регулирующие вопросы отношений в сфере 

труда, принятые различными  международными  организациями. Эти  акты  распространяют свое 
действие на страны, их подписавшие и (или) признающие.   

Казахстанской наукой трудового права подлежит изучению происходящие трансформации. 

В свези с поиском оптимальных инструментов для регулирования трудового законодательства РК 

вносимые поправки и изменения,  которые  требуют своего анализа, что свидетельствует  об 
актуальности темы, избранной в качестве настоящего  исследования. 

Международная организация труда  создана правительствами стран по решению 

Парижской мирной конференции от 11 апреля 1919года согласно Версальскому договору. Как 
автономная организация Лиги Наций, признавая то, что социальная справедливость является 

важным условием прочного мира, она была организована в целях международного сотрудничества 

для обеспечения мира, устранения социальной несправедливости посредством  улучшения  
условий труда. В настоящее время большинство государств мира входят в эту организацию(3). 

10 июня 2008 г. в Женеве на 97-й сессии Международной конференции труда была 

принята Декларация Международной организации труда «О социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации». В Декларации заявлено о всемирном характере Программы 
достойного труда: все государства-члены Организации должны проводить политику, 

направленную на решение стратегических задач в таких областях, как занятость, социальная 

защита, социальный диалог и права в сфере труда. В ней подчеркивается, что эти задачи 
неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и взаимоопыляемы, благодаря чему 

усиливается роль международных трудовых норм в качестве важнейших средств их решения(4). 

Развитие международного трудового законодательства, регулирующего условия труда и 
занятости, остается  главной задачей. Международные трудовые нормы вступают в силу с 

момента их принятия Международной конференцией труда – органом, в котором представлены 

делегаты от правительств, трудящихся и работодателей практически всех стран мира. Нормы МОТ 

принимаются в двух формах – в форме конвенций и рекомендаций. В то время как рекомендации 
излагают руководящие принципы и ориентиры для разработки национальной политики и 

практических мер, конвенции МОТ представляют собой международные соглашения, подлежащие 

ратификации государствами–членами. МОТ постоянно контролирует применение государствами 
ратифицированных ими международных трудовых норм. Механизм контроля в значительной 

степени основывается на докладах, которые периодически представляют правительства. 

Объединения работодателей и работников также имеют возможность представлять информацию и 

высказывать свое мнение по вопросам применения конвенций. 
Международные  трудовые нормы — это правила, предназначенные для регулирования 

отношений в сфере труда, принятые государствами в рамках международных организаций или на 

основе межгосударственных договоренностей, в строго определенном порядке (процедуре), в 
форме международных договоров, носящих обязательный характер, устанавливающие права и 

обязанности для принявших их государств, исполнение которых обеспечивается контрольным 

механизмом международных организаций (международного договора).  
На основании данного определения выделяются признаки международных трудовых норм. 

Международные трудовые нормы предлагается систематизировать по сфере действия; 

значимости; содержанию; субъектам, участвующим в принятии данных норм; степени общности и 

обязательности. Основаниями классификации служат: 1) сфера действия: международные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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(охватывающие практически все страны мира); региональные (действующие в рамках 

региональных организаций); действующие в рамках двух договаривающихся государств; 2) 

значимость: универсальные — общепризнанные принципы и нормы международного права; все 
иные международные трудовые нормы; 3) содержание: нормы, содержащие принципы; нормы, 

содержащие права; нормы, содержащие обязанности; организационные и иные; 4) субъекты, 

участвующие в принятии данных норм: нормы, содержащиеся в многосторонних договорах; 
нормы, содержащиеся в двусторонних договорах; 5) степень общности: общие — принимаемые по 

общим вопросам и распространяющиеся на всех работников и работодателей; специальные — 

регулирующие особенности трудовых отношений с учетом субъектного состава трудовых 
отношений, территории, условий труда; 6) степень обязательности: обязательные для государств; 

рекомендательные (нормы, содержащиеся в рекомендациях, типовых и модельных законах) (5). 

Выявление характерных черт (признаков), присущих трудовым нормам, позволило 

сформулировать их определение как общеобязательных правил поведения, регулирующих 
общественные отношения между субъектами трудового права, установленных государством или в 

договорном порядке, выраженных в строго определенной письменной форме, находящихся под 

защитой государства и развивающихся под влиянием международных норм. 
Международные трудовые нормы оказывают влияние на национальное трудовое 

законодательство, а национальное трудовое законодательство, в свою очередь, также оказывает 

влияние на международные нормы, хотя, с исторической точки зрения, правильнее будет сказать, 

что в первую очередь национальное трудовое законодательство способствовало появлению 
первых международных трудовых норм, а затем международные нормы стали оказывать влияние 

на трудовое законодательство различных стран. 

Глобальная экономика должна быть нацелена на улучшение условий труда и жизни людей. 
МОТ формулирует основные минимальные стандарты, обращенные ко всем государствам. Таким 

образом, международные трудовые нормы способствуют единообразию в обеспечении уровня 

защиты трудовых прав работников(6). Реализация этой задачи не может не отражаться на развитии 
трудового законодательства Республики Казахстан в силу своей социальной направленности. 

Одна из основных тенденций модернизации современной правовой системы — усиление 

взаимодействия международного и национального права. 

На развитие и совершенствование казахстанского трудового законодательства решающее 
влияние оказывали и оказывают процессы интернационализации и регионализации трудового 

права(7). 

Если международным договором Республики Казахстан установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Это общее 

правило для всей правовой системы Республики Казахстан применительно к сфере труда 

конкретизировано в трудовом законодательстве. В ней предусмотрено, что если международным 
договором Республики Казахстан установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 

международного договора. 

 «Проникновение» норм международно-правового регулирования в трудовое 
законодательство Казахстана имеет 2 направления: 

- во-первых, путем ратификации конвенций и иных актов международных организаций и 

их органов; 
-  во-вторых, путем заключения двусторонних и многосторонних международно-правовых 

договоров с другими государствами.  

Первое направление связанно с нормотворческой деятельностью Организации 

Объединенных Наций, Международной организации труда, европейского регионального 
объединения государств Совета Европы, Содружества Независимых Государств ( в первую 

очередь, это конвенции и рекомендации МОТ); 

Второе –с совместной нормотворческой  практикой  двух или нескольких конкретных 
государств, заинтересованных в обоюдном или региональном урегулировании вопросов трудового 

законодательства. 

Это, в свою  очередь, приводит к изменению сложившихся стереотипов в формировании 
казахстанской правовой системы и в применении правовых норм: 

- во –первых, становиться возможным и необходимым прямое (непосредственное) 

применение международных норм в случае их ратификации РК. 
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- во вторых, происходит включение международно правовых норм в казахстанское 

законодательство, в структуру конкретных законов. 

- в третьих, имеет место реализация положений, закрепленных в международно-правовых 
нормах через принятие соответствующих актов казахстанской правовой системы и через 

правоприменительную практику(8).  

Социальный аспект правовых норм отражен в ряде республиканских программ, влияющих 
на регулирование трудовых отношений, необходимы и другие программы, концепции. В 

Республике Казахстан, в частности, необходима Концепция государственной политики достойного 

труда, которая должна быть направлена на повышение уровня существующих трудовых прав и 
гарантий работников, дальнейшее совершенствование трудовых отношений и их правовое 

регулирование. 

Методологической предпосылкой для исследования роли образования в формировании 

рынка достойного труда стало выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 
программной статьей «СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда», посвященной вопросам повышения статуса человека труда и 

модернизации социально-трудовых отношений в Казахстане. Следует очень простой вывод – нам 
надо исправлять ситуацию –повышать приоритетное направление, а так же производительность и 

внедрять инновации»(9). 

Проблема социально-трудовых отношений во все времена являлась «камнем 

преткновения» в выборных программах, при реализации государственной экономической 
политики. В XXI веке обострились социальные противоречия в этой области, и труд стал объектом 

внимания руководителей социально развитых стран и ООН, которая приняла Концепцию 

«Достойный труд». Концепция основана на том, что достойный труд является не только 
источником дохода, но и экологически и социально безопасной деятельностью,  источником 

личного достоинства, семейного благополучия, мира и согласия в обществе, а также обеспечивает 

экономическое развитие государства. 
Решение данной проблемы предполагает объективную необходимость выявления 

экономического содержания и сущности трудовых отношений, анализа их современного 

состояния, а также определение направлений их развития в перспективе.  

Концептуальная модель Трудового кодекса Республики Казахстан по замыслу его 
разработчиков предполагает обеспечение баланса интересов работников и работодателей и 

определить степень вмешательства государства в сфере трудовых отношений между ними. 

Данным законодательным актом упрощены процедуры найма, перемещения и увольнения 
работников, установления условий и оплаты труда. При этом сделан уклон на решение многих 

вопросов  трудовых отношений на основе коллективно-договорного регулирования (9).                                                                                                                                                                                

Делегация МОТ посещает Казахстан, принимает участие в Астанинских экономических форумах.  
19-22 мая 2014. Делегация МОТ во главе с Димитриной Димитровой, директором Группы 

технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы 

и Центральной Азии, находилась с визитом в Казахстане, чтобы принять участие в VII 

Астанинском экономическом форуме и Всемирной антикризисной конференции. «Социальное 
партнерство. Распределение ответственности по обеспечению продуктивной занятости и 

расширению достойного труда»(10). 

Цель исследования состоит в комплексном историко-теоретическом и сравнительно-
правовом анализе национального трудового законодательства Казахстана и международных 

трудовых норм; определении понятия, сущности и содержания международных трудовых норм; 

выявлении соотношения и взаимодействия международных трудовых норм и особенностей 

трудового права Республики Казахстан; выработке рекомендательных предложений по 
совершенствованию казахстанского трудового законодательства и актов, содержащих 

международные трудовые нормы  с изучением опыта  на примере других государств ( для 

определения направлений правового регулирования трудовых отношений, сближение 
национальных трудовых законодательств и совершенствования норм ). 

Для достижения поставленных целей представляется необходимым решение следующих 

основных задач: 
раскрыть сущность в комплексном историко-теоретическом и сравнительно-правовом 

анализе национального трудового законодательства Казахстана  и содержание международных 

трудовых норм; 
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определить периодизацию и закономерности развития международных трудовых норм в 

свете глобализационных процессов; 

охарактеризовать основные формы выражения международных трудовых норм; 
обосновать наличие регулятивно-защитных правоотношений в международном 

регулировании труда, сформулировать их признаки и особенности; 

определить основные направления дальнейшего совершенствования трудового 
законодательства РК под влиянием международных трудовых норм. 

Степень разработанности проблемы и теоретическая основа исследования и закрепление 

определенного научного уровня исследования  трудового права. Многоаспектный характер 
избранной темы обусловил исследование ряда входящих в нее проблем учеными, занимающимися 

общей теорией государства и права, историей государства и права, международным публичным и 

международным частным правом, социологией, юридической конфликтологией, философией 

права, сравнительным правоведением, в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов, Таможенный союзом и интеграции государств, Международные 

конференции труда,88-я сессия, 2000год, Анализ совокупности докладов, касающихся Конвенции 

№144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых 
норм(1976).  

Теоретическую основу исследования составляет труды казахстанских ученных  юристов, в 

том числе Хамзина Ж.А., Абузярова Н.А., Токаев К.Ж А., а так же Назарбаев Н. Социальная 

модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда. – / Казахстанская 
правда, 10 июня 2012 года., Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015г №414 ( с изменениями на 

01012018г).  А так же труды российских ученных Гусов К.Н., Шестерякова И.В., Киселев И. Я. 

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (10 
июня 2008 г.). Первое издание. Швейцария, 2009. С. 2-3и др. Новости печатаются в журнале 

«Вестник» МОТ издается на русском и английском языке четыре раза в год и распространяется 

бесплатно. Редактор: Елена Искандарова. Для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
Методологической основой магистерского диссертационного исследования  является 

диалектическая теория познания, позволяющая  изучить комплекс общественных явлений и 

процессов, в том числе идей и теории, в их историческом развитии и во  взаимосвязи, 

взаимообусловленности с точки зрения теории и практики.  
Метод общенаучного познания, и другие  которые позволят  автору исследовать 

обозначенные проблемы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Научная новизна работы определяется происходящими сегодня в мире изменениями и 
трансформации в общественных отношениях и сознании  людей, что ведет к появлению новых 

международно-правовых норм, требующих обстоятельного рассмотрения и теоретического 

осмысления.                
Необходим переход к системному изучению всего комплекса международных трудовых 

норм и их места в системе национального трудового права. 

Наиболее существенные выводы, отражающие научную новизну работы, заключаются в 

следующих положениях: 
1. Под воздействием международных трудовых норм национальные трудовые нормы 

подвергаются постоянной трансформации и модернизации. Вместе с тем динамизм развития 

национальных трудовых норм не может не влиять на развитие международных трудовых норм 
(обратная связь).  

Введение в действие  Трудового кодекса Республики Казахстан и  ( с изменениями на 01 

января 2018года), по сути, представляет собой  новый этап регулирования трудовых отношений в 

современных условиях. 
2. Необходимость создания МОТ определялась следующими причинами: первая – 

политическая; вторая –социальная; третья –экономическая. 

Международные договоры РК с другими государствами   и международными 
организациями заключается от его имени уполномоченными государственными органами. После 

официального признания, ратификации и одобрения международные договоры в установленном 

порядке приобретают обязательную силу на всей  территории Казахстана. Таким  образом в 
Конституции РК закреплён принцип приоритета международно-правовых норм перед нормами 

национального законодательства. Аналогичный принцип фиксируется и в отраслевых законах. 

Факт ратификации конвенций налагает на государство ряд обязательств: 
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 Во –первых, оно обязательно принять законодательные или иные акты, гарантирующие 

проведение ее в жизнь; 

 Во-вторых ( и это является особо  сдерживающим фактором), регулярно представлять в 

МОТ доклады относительно принятых мер по эффективному применению ратифицированной 

конвенции. Такие доклады представляются раз в 2-4 года. 
 Выявление характерных черт (признаков), присущих трудовым нормам, позволило 

сформулировать их определение как общеобязательных правил поведения, регулирующих 

общественные отношения между субъектами трудового права, установленных государством или в 
договорном порядке, выраженных в строго определенной письменной форме, находящихся под 

защитой государства и развивающихся под влиянием международных норм.  

По отношению к нератифицированным конвенциям государство все же обязано 
информировать МОТ по запросам ее Административного совета о состоянии национально 

законодательства и практики в отношении нератифицированной конвенции и о мерах, которые 

предполагается принять для придание ей силы. 

При одинаковых требованиях к процедуре принятия конвенций и рекомендаций как 
источники международно-правого регулирования имеют различный правовой статус. Сама же 

рекомендация так же содержит  международно-правовые нормы, но в отличие  от конвенций она 

не требует ратификации и рассчитана на  добровольное ее применение в национальном 
законодательстве государства члена МОТ. Тем самым  детализирует, уточняет, а иногда  и 

дополняет положения конвенции, делает их содержание более полным и гибким, расширяет 

возможности выбора для государств при решении вопросов о заимствовании международных 

норм(10)(11). 
Делегация МОТ посещает Казахстан, принимает участие в Астанинских экономических 

форумах. Где Астанинский форум стал главным ежегодным событием для международного 

обмена знаниями и опытом, продвижения новых идей и содействия международному 
сотрудничеству.  

3. Таким образом, международно-правовое регулирование трудовых отношений 

становится одним из важнейших разделов науки трудового права и трудового права как учебной 
дисциплины. 
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Түйін 

Аталмыш мақалада Қазақстан Республикасында халықаралық еңбек нормаларын және 

еңбек заңнамасы нормаларының авторы арақатынасы қарайды. Халықаралық еңбек нормаларын 
анықтау арқылы еңбек нормаларына тән ұғымдар мен сыныптау бапта тән сайтан беріледі. 

Сонымен қатар, автор өзінің еңбек заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу жөніндегі 

ұлттық талдау ұсынады. 

 

Summary 

In this article the author considers a ratio of the international labor standards and standards of 
the labor legislation in the Republic of Kazakhstan. In article it is given concepts and classification of the 

international labor standards, by identification of characteristic features are inherent in labor norms. 

Also the author offers the analysis on development of the recommendation about improvement of the 

national labor legislation. 
 

 

СЕБЕПТI БAЙЛAНЫС ЖӘНЕ ӘРЕКЕТСIЗДIК 

 

Ермекбаева А.Б., 
 заң ғылымдарының магистрі 

Қуандық  Д.Т., 
магистрант   

 
Мақалада ресей және қазақ ғалымдарының зерттеулеріне тоқтала отырып, себепті 

байланыс пен қылмыстық әрекетсіздіктің байланысы мен айырмашылықтары  зерттелген. 

Түйін сөздер: қылмыстық әрекетсіздік, жәбірленуші, зардап, мәжбүрлеу шаралары. 

 

Aдaмның aлғaшқы жaсaйтын әрекетi кiнәнiң aбaйсыз нысaнындa дa болып, одaн кейiнгi 

әрекетсiздiк қaсaқaнa болуы дa мүмкiн.Сонымен aдaмның әрекетсiздiгi мен одaн туындaйтын қоғaмғa 
қaуiптi зaрдaп aрaсындa себептi бaйлaныс болaтынынa көзiмiздi жеткiздiк. Жоғaрыдa көрсетiлгендi 

тәмәмдaй келе, бiрiншiден, aдaм қоғaмдық қaтынaстaр сaлaсындa өз мiндетiн aтқaру қaжеттiлiгi 

әрекетсiздiк пен қоғaмғa қaуiптi сaлдaр aрaсындaғы себептi бaйлaнысты бекiту үшiн жеткiлiксiз. Ол 

үшiн тaлaн етiлетiн мiндеттi орындaмaғaн aдaмның, сол мiндеттi орындaу үшiн нaқтылы 
мүмкiндiгiнiң болуы екiншi шaрт болып тaбылaды. Yшiншi шaрт, aдaмнaн зaңмен тaлaп етiлетiн 

әрекеттi жaсaу, қоғaмғa қaуiптi зaрдaптың пaйдa болуының aлдын aлу керек. Әрекетсiздiк 

кезiндегi себептi бaйлaнысты aнықтaу ерекшелiгi   мiндеттi   aдaм  жaсaуғa  тиiстi   әрекет  жaсaлсa,   
ол   қылмыстық нәтиженiң туындaуының aлдын aлaтын бa едi деген өзi шешу қaжетiгiнен де туaды.  

Бұл сұрaққa оң жaуaп берiлгенде ғaнa себептi  бaйлaныс қолдa болaды.  

A.Н.Aғыбaев: «Әрекетсiздiк қылмыстық-құқылық мaғынaғa ие болу үшiн мынaндaй бiрнеше 

белгiлердiң жиынтығынa сәйкес келуi тиiс деп дұрыс көрсеткен. Осы белгiлердiң жиынтығы: 
1) Әрекетсiздiктiң нaқты көрiнiсi неде, яғниaйыпкер aдaм өзiне жүктелген нaқты қaндaй 

міндеттердi iстемедi? 

2) Әрекетсiздiк жaсaғaн aдaм осы нaқты әрекеттердi iстеуге мiндеттi ме? 
3) Осы әрекеттердi ондaй aдaмның iстеуге нaқты мүмкiндiктерi болды мa?» [1,71]. 

Н.Д.Сергеевский: «Әрекет және әрекетсiздiк ұғымдaрын ғылымдa aжырaтa бiлу пaйдaлы және 

қaжет» деп дұрыс көрсеткен. Әрекетсiздiк кезiндегi себептi бaилaнысты жоққa шығaрaтын тұжырымдaр 
өз қорытындысын мынaғaн негіздейдi: әрекетсiздiктiң өзi белсендi болмaғaндықтaн ол мехaникaлық 

әсер ете aлмaйды. Әрекетсiздiктегi себептiлiк турaлы сөз қозғaлғaндa, қоғaмғa қaуiптi зиян тигiзу 

емес, қоғaмғa қaуiптi зaрдaпқa тойтaрыс бермеу турaлы aйтылуы қaжет. Aдaм өзiне жүктелген 

мiндеттердi орындaмaуы сaлдaрынaн қоғaмғa қaуiптi зaрдaптың пaйдa болуынa тойтaрыс бермейдi. 
Қоғaмдық өмiрде әрекетсiздiк яғни aдaмның енжaр мiнез-құлқы белгiлi бiр жaғдaйдa орaсaн зор 

қоғaмғa қaуiптi зaрдaптaр туғызaды. Оның негiзi aдaмның өзiне жүктелген мiндеттердi орындaмaуы. 

Мысaлы, ҚР ҚК-ң 370-бaбының 1 бөлiгi: «Қызметтегi әрекетсiздiк, яғни лaуaзымды aдaмның 
пaйдaкүнемдiкпен немесе өзге де жеке мүддесiнде өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындaмaуы, егер бұл 

aзaмaттaрдың немесе ұйымдaрдың құқықтaры мен зaңды мүдделерiн не қоғaмның немесе мемлекеттiң 

зaңымен қорғaлaтын мүдделерiн елеулi түрде бұзуғa әкеп соқсa» қылмыстық жaуaптылықты көздейдi. 
Осығaн бaйлaнысты белсендi әрекет жолымен қылмыс жaсaлғaндa себептi бaйлaнысты aнықтaудың 
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бaрлық тaлaптaры мен шaрттaры aдaмның қоғaмдық қaуiптi әрекетсiздiгi мен соның сaлдaрынaн 

туындaғaн қоғaмдық қaуiптi сaлдaрдың aрaсындaғы себептi бaйлaнысты aнықтaуғa дa қолдaнылa aлaды. 

Әрекетсiздiк кезiндегi себептi бaйлaнысты aнықтaп, қылмыстық жaуaптылық мәселесiн шешу 
үшiн A.Н.Aғыбaевтың жоғaрыдa aтaп көрсеткен белгiлерiн aнықтaу қaжет. 

Сонымен қaтaр, aдaмның әрекесiздiгi бaсқa aдaмды (жәбiрленушiнi) белсендi әрекет жaсaуғa 

мәжбүрлеуi мүмкiн, яғни әрекетсiздiктiң ниеттiк мaғынaсы дa бaр деп aйтуғa болaды. Бұл жaғдaйдa 
әрекетсiздiк қылмыс жaсaудың тәсiлiне aйнaлaды. Мысaлы, көзi соқыр aдaмды жетектеп aлып жүрушi 

aлдындaғы шұңқыр турaлы aлдын aлa ескертпейдi, соның себебiнен, көзi соқыр aдaм шұңқырғa құлaп 

өледi. Осы мысaлдaн көрiп отырғaнымыздaй әрекетсiздiк бaсқa aдaмның жүрiс-тұрысынa ниет жaсaйды. 
Бiрaқ әрекетсiздiк ниет aрқылы ғaнa әсер етiп себебiн тигiзбейдi, ол сыртқы ортaдaғы себептiлiктiң 

жaлпы тізбегіне қосылa aлaды. Мысaлы, күзетшi мемлекеттiк мүлiктi сaқтaу жөнiндегi өзiнiң құқылық 

мiндетiн орындaуғa күнi бұрын әдейi ұқыпсыз қaрaп, бaсқaлaрдың осы мүлiктi ұрлaуынa жол 

бередi. Сөйтiп кәсiпорынды көп мөлшердегi мaтериaлдық зaлaлғa ұшырaтaды. Осы мысaлдaғы 
күзетшiнiң әрекетсiздiгi себептiлiк тiзбегiнiң дaмуындa қaжеттi бөлiк болып тaбылaды. 

Aдaмдaрдың өзiне жүктелген белгiлi бiр, тaлaптaр орындaу мiндеттiлiгi әртүрлi жолдaрмен 

белгіленедi: 
1) бaрлық aзaмaттaрдың зaң тaлaбын орындaу мiндеттiлiгi. Мысaлы: қылмыс турaлы 

хaбaрлaмaу (ҚР ҚК-ң 434-бaбы). Қылмыстық Кодекс дaйындaлып жaтқaн немесе жaсaлғaны aнық 

белгілі aсa aуыр қылмыс турaлы хaбaрлaуды Қaзaқстaн Республикaсының бaрлық aзaмaттaрынa (осы 

бaптың ескертеуiнен бaсқa) мiндет етiп қояды; немесе Қaзaқстaн Республикaсының есiдұрыс,  
18 жaсқa толғaн ер aзaмaттaры әскери қызметтi өтеуге мiндеттi. Қылмыстық кодекстiң 443 

бaбының   1-бөлiгi, әскери қызметтен босaту үшiн зaңды   негiздер   болмaғaн   кезде   әскери   

қызметке   шaқырудaн   жaлтaрғaн жaғдaйдa қылмыстық жaуaптылық жүктейдi; 
2) aзaмaттaрдың қызмет тaлaптaрынaн туындaйтын мiндеттер, яғни aдaмның қызмет немесе 

aтқaрып жүрген кәсiптiк aясынaн пaйдa болaтын мiндеттер. Мысaлы, ҚР ҚК-ң 371-бaбының 1-бөлiгi: 

«Сaлғырттық, яғни лaуaзымды aдaмның қызметiне aдaл қaрaмaуы немесе ұқыпсыз қaрaуы 
сaлдaрынaн өз мiндеттерiн орындaмaуы  немесе лaйықты орындaмaуы егер бұл  aзaмaттaрдың  

немесе ұйымдaрдың құқықтaры мен зaңды мүдделерiн не қоғaмның немесе мемлекеттiң   зaңмен   

қорғaлaтын   мүдделерiн   елеулi   түрде   бұзуғa   әкеп   соқсa» қылмыстық жaуaптылық көзделген; 

3) aдaмның aдaмгершiлiк нормaсынaн туындaйтын мiндеттер. Мысaлы, ҚР ҚК-ң 119-бaбының 
1-бөлiгi: « Өмiрiне немесе денсaулығынa қaуiптi жaғдaйдaғы және сәбилiгiне, қaрттығынa, 

нaуқaстығынa немесе өзге де дәрменсiз күйiнiңсaлдaрынaн өзiн-өзi сaқтaп кaлу шaрaлaрын қaбылдaу 

мүмкiндiгiнен aйырылғaнaдaмды көрiнеу көмексiз қaлдыру, кiнәлi кiсiнiң ол aдaмғa көмек 
көрсетумүмкiндiгi болғaн және ол aдaмғa қaмқорлық жaсaуғa мiндеттi болғaн не оныөмiрiне   

немесе   денсaулығынa   қaуiптi   күйде   өзi   қaлдырғaн   жaғдaйдa»қылмыстық жaуaптылық 

жүктейдi; 
4) жaнұялық және туыстық қaтынaстaрдaн туындaйтын мiндеттер. Мысaлы,ҚР ҚК-ң 139-бaбы: 

"Еңбекке жaрaмды aдaмның еңбекке жaрaмсыз және мaтериaлдық мұқтaж жұбaйын /зaйыбын/ aсырaу 

үшiн сот шешiмi бойыншa төленiм төлеуден үш aйдaн aстaм әдейi жaлтaрғaны» үшiн қылмыстық 

жaуaптылықкөрсетiлген. 
Қылмыстық құқық әдебиеттерiнде "aрaлaс әрекетсiздiк" деген термин қaрaстырылaды. Aдaм 

өзiнiң aлғaшқы әрекетiмен қоғaмғa қaуiпті зaрдaптың пaйдa болуынa мүмкiндiк жaсaйды, содaн 

кейiн сол зaрдaпты тойтaруғa мүмкiндiгi болсa дa, кiнәлi түрде әрекетсiздiк етiп зиянды сaлдaрды 
тудырaды. Мысалы, хирург, қaйғылы оқиғaдaн кейiн зaрдaп шеккен aдaмды емдеу бaры-сындa, iшiн 

кесiп aшaды. Содaн кейiн жaтқaн aуру aдaм өзiнiң қaс жaуы екенiн тaнып қойып, әдейi оперaцияны 

тоқтaтaды. Соның нәтиежесiнде aуру өледi. Бұл жердегi хиругтың aлғaшқы әрекетi /оперaция/ 

құқықтық жaғынaн пaйдaлы деп aйтуғa болaды, aл дәрiгер өзiнiң пaйдaлы әрекетiн тоқтaтқaндa, ол 
құқықa қaйшы және кiнәлi /қaсaқaнa/ сипaтқa ие болaды. 

Себептi бaйлaнысты aнықтaу қоғaмдық қaуiптi әрекет жaсaлғaндa ғaнa емес, қоғaмдық қaуiптi 

әрекетсiздiк жaғдaйындa дa қaжет. Aдaмның әрекетi секiлдi, қоғaмғa қaуiптi әрекетсiздiк те 
aйнaлaдaғы дүниеге белгілі бiр өзгерiстердi әкеледi. Әрекетсiздiк мiнез-құлықтың енжaр нысaны 

болып тaбылaды. Қылмыстық-құқықтық мaғынaдa aлғaндa әрекетсiздiк дегенiмiз - әрқaшaндa aдaмның 

өзiне жүктелген мiндеттердi орындaмaуы. Aдaмғa белсендi қимылдaу, белгiлi бiр әрекеттер жaсaу 
мiндетi жүктелiп, ол оны орындaмaғaн жaғдaйдa соның сaлдaрынaн қоғaмғa қaуiптi зaрдaп туындaсa 

ғaнa aдaмның әрекетсiздiгi мен туындaғaн сaлдaрдың aрaсындa себептi бaйлaныс бaр деуге болaды. 

Aдaмдa ондaй мiндет болмaсa, оның әрекетсiздiгi мен туындaғaн сaлдaр aрaсындa себептi бaйлaныс 

турaлы мәселе жaйынa қaлaды.Қaзaқстaн Республикaсының зaң әдебиеттерінде әрекетсіздік пен одaн 
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пaйдa болғaн қоғaмғa қaуіпті  зaрдaптың aрaсындa себепті бaйлaныстың болу мүмкіндігін  көптеген 

зaңгерлер мойындaйды. Aлaйдa олaрдың тiзбегi көп болғaнымен әрекетсiздiк кезiндегi себептi 

бaйлaнысты жоққa шығaрaтын зaңгерлер де кездеседi.  
Мәселен, М.Д.Шaргородскийдiң ойыншa: «Әрекетсiздiктiң өзi жеке aлғaндa ешнәрсе тудырa 

aлмaйды, aл әрекетсiздiк кезiндегi жaуaптылық, пaйдa болғaн зaрдaпқa қaтысты әрекетсiздiктiң 

себептiлiк сипaты үшiн емес, aдaм өзiне жүктелген мiндеттi жүзеге aсырмaй, зaрдaптың пaйдa 
болуын тойтaруғa бaйлaнысты өзiне қойылғaн тaлaпты орындaмaғaны үшiн туындaйды»[2, 183]. 

Сонымен қaтaр, М.Д.Шaргородский әрекетсiздiк қозғaлыстың белгiлi-бiр нысaны болып 

тaбылaтынын жоққa шығaрмaйды. Бiрaқ ол үшiн ғaлымның ойыншa, әрекетсiздiк оқшaулaнбaй, 
құбылыстaрдың жaлпы aрa-қaтынaсындa қaрaстырылу қaжет. Ол былaй деп көрсетедi: «Әрекетсiздiктi 

оқшaулaмaй қоғaмдық қaтынaстaрдың aрa-қaтынaсындa қaрaстырсaқ, әрекетсiздiктiң се-бептiлiк 

сипaтындa сөз жоқ, бiрaқ себеп және сaлдaр екеуi aрa-қaтынaстaрдaн aжырaтып aлынғaндa ғaнa әрекет 

етедi және тaлдaуғa жaтaды, aл бұл жaғдaйдa әрекетсiздiктiң себептiлiк сипaты жойылaды»[3,50]. 
Бaрлығы дa екi құбылыс әрекет ететiн aрa-қaтынaсқa, шaрттaрғa бaилaнысты. Себеп және сaлдaрды 

оқшaулaу қaғидaсы aрa-қaтынaс қaғидaсынa кедергi болaды. 

Сонымен қaтaр, Меркель және Глaзер сияқты зaңгерлер пaйдa болғaн нәтиженiң себебi 
aдaмның белсендi әрекетi дей келiп, әрекетсiздiк ешқaндaй нәтиже әкелмегендіктен оны екiншi сaтығa 

ығыстырaды[4,139]. 

Бiрaқ ойлaп қaрaсaқ әрекетсiздiкке aлғы шaрт болaтын белсендi әрекеттiң болмaуы дa мүмкін. 

Болғaн жaғдaйдың өзiнде белсендi әрекет кiнәсiз болып, нaқты кiнә кейiннен яғни себептiлiк сипaты 
жоқ әрекетсiздiк жaғдaйындa туындaуы мүмкiн. Осы тұрғыдaн aлғaндa себептi бaйлaныс мәселесi 

қaлaй шешiлуi қaжет? Көрiп отырғaнымызд aй бұл жерде қылмыстық жaуaптылықтың объективтiк 

және субъективтiк жaқтaрындa қaрaмa-қaйшылық бaр. Демек, Меркель мен Глaзердiң тұжырымдaғaн 
aлғы шaрт болып тaбылaтын aдaмның белсендi әрекетi мен одaн кейiн болaтын әректсiздiктiң 

бiрлiгiн дәлелдеу жүзеге aспaй қaлaды. Осы орaйдa орыс зaңгерi И.Я.Фойницкий былaй деп 

көрсетедi: «Әрекетсiздiк үшiн жaуaптылықты негіздеу aлғы шaрт болып тaбылaтын кiнәлiнiң белсендi 
әрекетiне бaйлaнысты болсa, сондa қылмыс жaсaудың жеке нысaны болып тaбылaтын әрекетсiздiктi 

қылмыстық құқықтaн мүлде aлып тaстaу қaжеттiлiгi туындaйды. Әрекетсiздiк қылмыс жaсaудың жеке 

нысaны ретiнде қaрaстырылa aлмaйды, ол белсендi әрекеттiң бiр бөлiгi болып тaбылaды» Бiрaқ 

И.Я.Фойницкий әрекетсiздiктiң жеке мaғынaсы жоқтығын дәлелдей aлмaды. [5,214-219]. 
Сaйып келгенде, әрекетсiздiк пен одaн туындaйтын қоғaмғa қaуiптi нәтиженiң aрaсындaғы 

себептi бaйлaныс турaлы мынaндaй қорытындығa келуге болaды:қоғaмғa қaуiптi әрекетсiздiк, себептi 

бaйлaныстың дaмуынa қaжеттi aлғы шaрт болып тaбылaды; қоғaмғa қaуiптi әрекетсiздiк белгiлi бiр 
жaғдaйдa себептiлiк тiзбегiнiң дaмуындaғы бaйлaныстырушы бөлiк болып тaбылaды;aдaмғa белгiлi бiр 

қоғaмдық қaтынaстaр aясындa, ол aтқaруғa тиiстi мiндеттер жүктелуi керек; aдaм сол мiндеттердi 

орындaуғa толық мүмкiндiгi болу қaжет;aдaм мүмкiндiгi болғaн әрекеттi орындaу, коғaмғa қaуiптi 
зaрдaптың aлдын aлуы тиiс. 

Осы шaрттaр орын aлғaндa кiнәлiнiң қоғaмғa қaуiптi әрекетсiздiгi мен одaн туындaғaн зaрдaп 

aрaсындa себептi бaйлaныс орын aлaды. 
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Резюме 

Ссылаясь на исследования российских и казахских ученых, в статье рассматриваются 
отношения и различия между причинной связью  и  бездеятельностью. 

 
Summary 
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Referring to the research of Russian and Kazakh scientists, the article examines the relationships 

and differences between causality and inactivity. 
 

 

РОЛЬ И МЕСТО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Қойшыбайұлы Қ.,  

Доктор PhD  кафедры «Юридических дисциплин».  

Масимов И.К.,  
магистрант специальности юриспруденция   

 

В статье рассматриваются Роль и место международно-правовых документов в сфере 

защиты прав человека. 
Ключевые слова: международное-правовые акты, защита прав человека, свободы 

человека и гражданина. 

 
В Концепции по правовой политике Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

сказано, что одним из важных направлений является правовое обеспечение внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности страны [1]. Авторы руководствовались этим важным 
документом в целях изучения соединения достигнутых внешнеполитических и 

внешнеэкономических результатов с удовлетворением прав и свобод личности [2] 

Очень велика роль международно-правовых документов, на основе которых базируется и 

строится правовое, демократическое государство. Данные документы позволяют сделать 
правовую оценку внутренним документам, регулирующих  защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Конечно, при создании правовых документов учитываются все факторы, которые 

способствуют изменению тех или иных норм права, и, которые в значительной мере будут 
отличаться от международно-правовых документов. 

Институт права и свободы основывался на внутригосударственном праве, по степени 

необходимости и развития многих государств встал вопрос о расширении полномочий Института. 
Поэтому данный Институт рассматривает и развивает также международное право (например, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 ноября 1950года, Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 

от 16 декабря 1966 года). Международные документы послужили началом всеобщего движения за 
свободу и защиту прав, на основании которого все государства, провозгласившие себя 

демократическим, светским и правовым, основной акцент направили на права и свободы человека 

и гражданина. По Конституции любой страны можно определить степень развитости того или 
иного общества, политическую стабильность и социальное развитие. Для получения такой степени 

необходимо, чтобы основные документы предусматривали права и свободы человека, уважение д  

Права и свободы человека являются объектом международного регулирования. В Уставе 

ООН предусмотрено «…утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин». Самой главной целью ООН является 

«поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия 

расы, пола, языка и религии». На основании положений Устава ООН была заложена основа для 
развития принципа защиты прав и свобод человека. Цивилизованное государство, которое 

придерживается демократических и гуманитарных направлений, связывает свои действия с 

правами человека при решении или рассмотрении политических, экономических и социально-
культурных проблем как в самом государстве, так во внешнем мире. Демократические и правовые 

государства призывают превратить человека в активного участника всех событий, происходящих 

внутри государства и во внешнем мире. 

В целях единого сотрудничества всех демократических и правовых государств в области 
защиты прав и свобод человека является разработка международных документов, содержащие 

определенные стандарты в отношении правового статуса индивида и обязательства государств 

придерживаться данных стандартов в рамках внутреннего правопорядка. Большинство 
международных документов разработано такими международными организациями, как: 

международные правительственные организации ООН и специализированные учреждения ООН, 

организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский Суд про правам 
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человека (ЕСПЧ), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Совет государств Балтийского моря (СГБМ). Главной целью данных организаций является анализ 

содержащихся в них норм, а также структура и компетенция международных органов, 
занимающихся контролем за  точным и единообразным соблюдением прав и свобод человека. 

Общая характеристика и описание международных документов 

1 Всеобщая декларация прав человека. 
Начало XX века обусловилось принятием Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, провозгласившей её в качестве "задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и все государства" [4]. Она призывает все 
государства - члены и народы мира содействовать уважению и обеспечить эффективное признание 

и соблюдение прав и свобод, воплощенных в Декларации. Это первый документ, закрепивший 

перечень гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод 

личности, послуживший важным толчком в развитии международных отношений после окончания 
Второй Мировой войны. Декларация провозгласила: "каждый человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами без какого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения". В первую очередь она 

отмечает, что "признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 

неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира". Статья I 

провозглашает идею естественной доктрины: "Все люди рождаются свободными и равными в 
своих достоинствах и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства". В преамбуле данного документа воспроизводится 

положение, впервые сформулированное Великой Хартией вольностей, впоследствии 
провозглашённое Декларацией независимости: "…Необходимо, чтобы права человека охранялись 

властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве 

последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения". Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. зафиксировала общий принцип, ранее неизвестный: 1) "Каждый человек имеет 

право на гражданство» [4, ст.15]; 2) Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства 

или права изменить свое гражданство" [4, ст.15]; 3) Право на дипломатическую защиту. Этим она 

установила, что главная обязанность государств в отношении своих граждан на международном 
уровне состоит в их защите во время нахождения в другом государстве. Право гражданина на 

защиту и соответствующая обязанность государства вытекают из внутреннего законодательства, а 

международное право определяет право государства в отношении других государств на 
осуществление такой защиты.  Всеобщая Декларация прав человека стала критерием для 

определения степени уважения и соблюдения международных норм, касающихся прав человека. С 

1948 года она являлась, и правомерно по-прежнему является наиболее важной и всеобъемлющей 
из всех деклараций ООН, а также основным источником, вдохновляющим и международные 

усилия, направленные на поощрение и защиту прав человека и основных свобод.  Декларация 

содержала обогащённый перечень прав и свобод, но большое влияние на это оказали и правовые 

идеи и нормы других стран: конституции Италии, Японии, ФРГ, где права человека были 
представлены в широком объёме; Конституция Франции 1946 года, в преамбуле которой были 

закреплены политические и гражданские права со ссылкой на Декларацию прав человека и 

гражданина; Конституции СССР 1936 и 1977 годов провозглашали гражданские и политические 
права и свободы человека( однако в условиях тоталитарного режима, они носили формальный 

характер). Это позволяет сделать вывод, что для процесса развития внутригосударственного и 

международного права характерны взаимодополняемость и взаимодействие. Но, не смотря на 

идеально выстроенную структуру декларации, Генеральная Ассамблея изменила своё 
первоначальное решение и рекомендовала подготовить два Пакта о правах человека. Такой выбор 

объяснялся тем, что США и некоторые другие члены ООН считали, что гражданские и 

политические права должны незамедлительно претворяться всеми государствами в обязательном 
порядке. Такая точка зрения в то время была преобладающей, вследствие чего Генеральная 

Ассамблея в 1966 году приняла два договора - Пакт о гражданских и политических правах и Пакт 

об экономических, социальных и культурных правах. Не смотря на различное толкование 
согласованного в Пактах комплекса прав, в преамбулах этих международных договоров записано, 

что гражданские и политические и социально-экономические права тесно связаны между собой и 

что "идеал свободной человеческой личности…, свободной от страха и нужды, может быть 

осуществлён только, если будут созданы такие условия, при которых каждый сможет 
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пользоваться" всеми этими правами. Всеобщая Декларация послужила источником вдохновения 

для создания различных международных пактов им договоров о правах человека, в том числе и 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  
2 Конвенции о защите прав человека 

Основой всей европейской системы по защите основных прав и свобод человека и 

гражданина является принятая Советом Европы 4 ноября 1950 года Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод. Как подчёркивается в её преамбуле, все участники поставили перед 

собой цель предпринять "первые шаги" для осуществления "некоторых прав", зафиксированных 

во Всеобщей декларации прав человека. Но основное её достоинство заключено в том, что она 
постоянно развивается и дополняется новыми документами. Для России эта Конвенция особенно 

важна, учитывая длительный период существования тоталитаризма. Нормы и принципы этого 

правового документа служат ещё и основой для развития демократических структур гражданского 

общества, ограничением правовой компетенции государства, гарантом защиты прав и свобод. 
Среди важнейших международных документов также стоит выделить Конвенцию ООН 1984 года 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Здесь даётся определение понятия "пытка", а государства обязуются предпринимать 
эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения 

пыток [5, ст. 1 и 2]. Среди последующих конвенций и деклараций, касающиеся прав женщин, 

брака и семьи, наиболее развёрнутым международным соглашением является Конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении женщин, которая устанавливает 
равноправие женщин и мужчин в политической, социальной, экономической, культурной и других 

областях на основании того, что все люди рождаются равными и свободными в своём достоинстве 

и правах, а государства обязуются принять соответствующие меры для ликвидации любой 
дискриминации в отношении женщин. Ряд документов, содержащихся в этом разделе, также 

регулирует вопросы брака, семьи и семейных отношений: свободный выбор супругов, вступление 

в брак с полного и свободного согласия, одинаковые права в отношении детей, свободное решение 
о количестве детей, одинаковые права и обязанности в период брака и другие (статья 16). Вопрос 

же об отдельном рассмотрении прав детей возник сравнительно недавно. Только в результате 

демократических движений за реформы в XIX веке, государства взяли на себя ответственность по 

защите ребенка от произвола родителей. Еще до образования ООН, права детей рассматривались, 
в основном, в качестве мер, которые необходимо было принять в отношении рабства, детского 

труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Но с течением времени политики 

разработали документ по защите прав ребёнка (один из самых важных документов XX века) - 
Конвенция о правах ребёнка, которая была принята ООН в 1990 году. Она обязует государства 

предоставлять всем лицам, не достигшим 18 лет, все права, указанные в Конвенции, без какой-

либо дискриминации и принять в этих целях законодательные, административные и иные меры. В 
ней признается, что "что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,… , ребенок должен быть 

полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 

провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, 
достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности". Также как и по отношению ко 

взрослым людям, в статье 2 Конвенция провозглашает: "Государства-участники уважают и 

обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного положения" [6, ст.5] Конвенция 

определяет общие стандарты, нравственные и правовые нормы, которые способствуют политике в 
защиту детства. Благодаря этому международному акту человечество стремится и осознает 

проблему обеспечения достойного существования детей как проблему глобальную. Разумеется, в 

разных государствах и социальных условиях положение детей неодинаково, очевидно, что многие 
негативные явления, связанные с положением ребенка в обществе, порождены экономическими 

причинами, для их решения недостаточно доброй воли законодателя и четкого исполнения 

правовых предписаний. Однако, как свидетельствует мировой опыт, реальное и стабильное 
улучшение жизни детей возможно только на основе четких и недвусмысленных норм. И поэтому 

каждая страна, с учетом этих мировых стандартов и своих возможностей, совершенствует 

национальное законодательство, осуществляет практическую деятельность в интересах детей в 

соответствии с конкретными требованиями. 
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1 Конвенция о правах детей. 

Международно-правовой акт и универсальный стандарт, который служит мерилом 

основных прав детей в мире. Конвенция - правовой документ высокого международного 
стандарта. Она провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде и никогда. 

Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка, Положения 
Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые должны обеспечить права детей: 

выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни общества.  

Другие вопросы: вопросы занятости, социального благосостояния и прогресса 
урегулированы в целом ряде международных документов, принятых Организацией Объединённых 

Наций, Международной организацией труда и Всемирной продовольственной конференцией, и 

зафиксированы в Конвенции о защите всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Государства 

в свою очередь обязуются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права уважать все предусмотренные там права трудящихся, которые находятся 

на их территории или под их юрисдикцией, без дискриминации и каких-либо различий. 
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рөлі мен орны қарастырылады. 
 

Summary 

The role and place of international legal documents in the sphere of human rights protection are 

considered in the article. 
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В данной статье рассматриваются проблемы правового статуса адвоката в уголовном 

судопроизводстве, содержание деятельности адвоката, в уголовном судопроизводстве, 

содержание деятельности адвоката, участвующего в качестве защитника или представителя 
при производстве расследования и судебного разбирательства. 
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Коллегия адвокатов - негосударственное и некоммерческое образование, учреждаемое 

профессиональными юристами для того, чтобы содействовать защите и представительству 

законных прав и интересов человека и гражданина, государственных и общественных 
организаций. 

Если конкретизировать данную задачу, то основными направлениями деятельности 

адвокатуры является содействие в оказании адвокатами различных видов юридической помощи. 
Это: 

- дача консультаций, разъяснений, советов и письменных заключений по вопросам, 

разрешение которых требует профессиональных юридических знаний; 
- составление исковых заявлений, жалоб и других документов правового характера; 

- участие адвокатов при производстве дознания и предварительного следствия, в суде по 

уголовным делам в качестве защитников подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, 

представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков; 
- осуществление представительства в судах и государственных органах по гражданским 

делам и делам об административных право нарушениях; 

- оказание гражданам и организациям иной юридической помощи, не запрещенной 
законодательством. 

Консультирование по вопросам применения законодательства является важным 

направлением деятельности адвокатов, чаще всего заключающимся в разъяснении норм 

действующего гражданского, гражданского процессуального, семейного, трудового, 
административного, уголовного и уголовно-процессуального и иного законодательства, в целях 

правильного понимания и точного применения [1, c. 65]. 

Консультация должна охватывать: 
- материально-правовой аспект спора; 

- наличие права на иск у гражданина (процессуальный аспект); 

- окончательный совет по делу: есть ли законные основания для защиты и в какой форме 
(судебная, административная и т.д.), что для этого надо сделать. 

Правовой совет должен быть: 

- законным: правильная ссылка на норму права и ее точное применение, пути реализации 

права и т.д.; 
- доступным по форме изложения, т.е. понятным; 

- конкретным: не рассуждения о праве вообще и путях его защиты, а обозначение 

возможных путей решения проблемы; 
- результативным: по окончании консультации гражданин должен ясно видеть 

перспективы дальнейшего движения дела [2, c. 199]. 

В некоторых случаях требуется правильное составление исковых заявлений (соответствие 
определенным предъявляемым требованиям), жалоб (обращение о нарушении прав, свобод и 

законных интересов граждан, невыполнении решений, принятых по обращениям, неправомерных 

действиях должностных лиц) и других документов правового характера. 

Участие адвоката в уголовном судопроизводстве - одно из основных направлений 
адвокатской деятельности. Здесь деятельность адвоката в основном связана с осуществлением 

функции защиты обвиняемых (подозреваемых). Его профессиональный опыт и правовые знания 

позволяют оказать подзащитным наиболее квалифицированную помощь. Общество и государство 
заинтересованы в том, чтобы ни один гражданин не был без достаточных оснований привлечен к 

уголовной ответственности и осужден [3, c. 13]. 

Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, ареста 
или предъявления обвинения. 

Закон предусматривает именно обеспечение права на защиту подозреваемым и 

обвиняемым в совершении преступлений, а также подсудимым. Это право в основном реализуется 
адвокатами, которым в этих целях законом предоставлены необходимые гарантии деятельности в 

качестве защитника. В частности, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

широкий круг прав, предоставляемых адвокату (защитнику) как при судебном рассмотрении (в 
стадиях судебного разбирательства и последующей проверки законности и обоснованности, 

вынесенных по конкретному делу приговоров), так и на предварительном следствии или при 

производстве дознания, а также при рассмотрении дел в порядке надзора. 
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В соответствии с п. 19 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса, под защитой следует 

понимать процессуальную деятельность, осуществляемую стороной защиты в целях обеспечения 

прав и интересов лиц, которые подозреваются в совершении преступления, опровержения или 
смягчения обвинения, а также реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному 

преследованию.  

Функция защиты принадлежит защитнику, т.е. лицу, которое в установленном законом 
порядке отстаивает в процессе права и интересы подозреваемых и обвиняемых и оказывает им 

юридическую помощь (ч. 1 ст. 70 УПК) [4, c. 65]. 

Уголовно-процессуальный кодекс конкретно определяет круг лиц, которые могут 
выступать в качестве защитников, это адвокаты, супруг (супруга), близкие родственники или 

законные представители обвиняемого, а также иностранные адвокаты, если это предусмотрено 

международным договором Республики Казахстан с соответствующим государством на взаимной 

основе (ч. 2 ст. 70 УПК). 
Статья 26 УПК РК гласит, что подозреваемый, обвиняемый имеют право на защиту. Это 

право они могут осуществлять как лично, так и с помощью защитника, либо законного 

представителя. 
Таким образом, наряду с защитой, осуществляемой самим подозреваемым или 

обвиняемым, основной формой защиты в уголовном процессе является защита, осуществляемая    

адвокатом.    В  п. 3.  ст. 16   Конституции   Республики Казахстан закреплено, что обвиняемый  

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника).  
В Большом юридическом словаре под словом “адвокат”, понимается с (лат. advocatus, от 

advoco - приглашаю) юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и 

юридическим лицам (посредством консультации, представительства их интересов в суде), защиту 
обвиняемого [5, с. 15]. 

А.К. Тугел отмечает, что «адвокат в современном уголовном процессе – активный 

участник, оказывающий значительное воздействие на ход и результаты досудебного производства. 
Его участие в досудебных стадиях позволяет гораздо быстрее и эффективнее решать 

сформулированные задачи УПК РК» [6, с. 89]. 

Защитники (адвокаты) допускаются к участию в деле с момента предъявления обвинения 

либо признания лица подозреваемым - с момента осуществления задержания, либо применения 
меры пресечения до предъявления обвинения. При этом они могут знакомиться с протоколом 

задержания или постановлением об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

иметь с подзащитным свидания наедине и конфиденциально, без ограничения количества 
свиданий и их продолжительности, участвовать в его допросах и т.д. П. 2 ст. 16 Конституции РК 

предоставляет арестованному право судебного обжалования. Регулирование объема и содержания 

этих прав постоянно совершенствуется. 
Во многих случаях, определенных в УПК, привлекаемое к уголовной ответственности 

лицо обязано иметь защитника. Если этот гражданин или его близкие родственники, либо 

законные представители не проявляют инициативу по приглашению адвоката, то он должен быть 

назначен по постановлению следователя, прокурора либо судьи. Такой адвокат пользуется теми 
же правами, что и адвокат, приглашенный обвиняемым или его близкими родственниками. Его 

труд должен полностью оплачиваться из средств республиканского бюджета. 

Адвокат, участвующий в рассмотрении уголовных дел, обязан использовать все указанные 
в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих 

обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать обвиняемому необходимую 

защиту и юридическую помощь [7, c. 75]. 

При рассмотрении уголовного дела адвокат может участвовать в нем в качестве не только 
защитника обвиняемого, но и представителя интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

Являясь представителем общего интереса, а не простым толкователем желаний своего 
клиента, защитник в уголовном процессе не заменяет, а только дополняет обвинителя. Его участие 

не лишает права голоса, не освобождает его от явки. Влияние сделанных им ошибок и 

допущенного им нерадения по делу на судьбу обвиняемого законодательство по возможности 
старается умерить, помня, что наказание осужденный несет без всякого участия своего защитника. 

Защитник является ближайшим помощником своего клиент, обязанным употребить все законные 

способы, служащие опровержению обвинения и облегчению участи подсудимого. Отсюда само 

собой вытекает, что:  
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1. Защитник может и должен защищать подсудимого, не стесняясь своим личным 

мнением о его вине или невиновности; его обязанность –приводить исключительно 

доказательства, вытекающие из дела, а не высказывать свои личные убеждения; 
2. Защитник может и должен удерживать клиента от таких процессуальных действий, 

которые могли бы быть вредны для интересов защиты, и возражать перед судом против них. 

Таким образом, в своей процессуальной деятельности защитник должен быть солидарен с 
подсудимым, но солидарность эта не должна вести к отрицанию за защитой всякой 

самостоятельности. Если бы воля подсудимого была признана безусловно обязательной для 

защитника, то общественное значение защиты было бы тем самым уничтожено и защитник явился 
бы простым доводчиком обвиняемого, его частным поверенным [8, c. 34]. 

Чтобы точно установить, в какой мере для защитника обязательна воля подсудимого, 

необходимо провести границы между интересами дела, представляемыми защитой, и личными 

желаниями подсудимого. 
Первая такая граница лежит в интересах защиты, не всегда солидарных с интересами, а тем 

более с желаниями подсудимого. В деле могут быть доказательства, предъявление которых 

выгодно, даже необходимо в интересах защиты, но нежелательно подсудимому по каким- либо 
особым личным мотивам. Защитнику принадлежит несомненное право предъявить суду такие 

доказательства, хотя бы вопреки воле подсудимого. Так, защитник может потребовать у суда 

освидетельствования умственных способностей, хотя бы последний признавал это для себя 

унизительным. Этим правом располагают все защитники, как необходимые, так и добровольные. 
На всех них лежит обязанность предупредить подсудимого о предположениях их, расходящихся с 

его желанием, причем если подсудимый не разделяет их, то ему принадлежит право просить о 

назначении или пригласить другого защитника. 
Вторая граница лежит в закономерности, обязательной для деятельности защитника, так 

как он служит и может служить правосудию только законными способами. Деятельность его 

поэтому никогда не должна переходить в поощрение лжи и заведомой неправды. 
Адвокат принимает участие в разбирательстве по гражданским делам в качестве 

представителя истца, ответчика и третьих лиц, а также в административных делах. Для 

совершения процессуальных действий в суде адвокаты-представители наделяются определенными 

полномочиями (правами), что позволяет эффективно отстаивать законные права и интересы 
обратившихся за помощью лиц [9, c. 31]. 

В Законе указаны лишь основные виды юридической помощи, хотя это обширная сфера 

адвокатской деятельности, и поэтому законодатель ограничивается общим понятием “иной 
юридической помощи, не запрещенной законодательством”. 

В частности, имеются в виду такие виды деятельности, как: 

- претензионно - исковая работа; 
- оказание юридической помощи организациям и органам, ведущий борьбу с 

правонарушениями; 

 - разработка уставов и подготовка к регистрации документов юридических лиц; 

- заключение контрактов; 
- обслуживание коммерческих организаций; 

- юридическое обслуживание организаций, не имеющих юрисконсультов, и другие, не 

запрещенные законодательством виды аналогичной деятельности, за исключением названных в 
законе видов юридической помощи. 

Последний вид деятельности осуществляется на основании договоров, заключенных 

организациями с юридическими консультациями, в которых предусматриваются права и 

обязанности сторон. Адвокат, обслуживающий организацию вне зависимости от форм 
собственности, представляет в установленном порядке её интересы в суде и других органах при 

рассмотрении правовых вопросов, проверяет соответствие законодательству представляемых на 

подпись руководству проектов приказов, инструкций, договоров и других документов правового 
характера и визирует эти документы, организует и ведет претензионно-исковую работу, участвует 

в подготовке хозяйственных договоров и визирует их. Другие права и обязанности сторон 

устанавливаются “Положением о юридической службе органов государственного управления и их 
подведомственных предприятий, учреждений”, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Республики Казахстан от 5 мая 1995 г. № 624 [10, c. 285]. 
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Адвокат, приступая к юридическому обслуживанию организаций, должен тщательно 

ознакомиться со спецификой их деятельности, выяснить основные цели и задачи, стоящие перед 

ними, и в зависимости от этого планировать всю свою работу [7, c. 70]. 
Необходимо рассмотреть одну из гарантий предоставления помощи адвокатами гражданам 

в уголовном процессе. Доказывание подразумевает не только мыслительную (оценочную), но и 

практическую деятельность, направленную на собирание и исследование доказательств. Нельзя 
односторонне представлять содержательную сторону процессуального доказывания, разрывая 

единый процесс познания в судопроизводстве на самостоятельные рациональный и предметно-

практический уровни. Механическое же перенесение категорий познания в область уголовно-
процессуального доказывания малоприемлемо. Однако уголовно-процессуальное доказывание, 

имея в своей методологической основе гносеологию и основные методы и средства познания 

объективной действительности, – категория, которая пересекается с уголовно-процессуальным 

познанием только в определенной части. Уголовно-процессуальное познание может 
осуществляться всеми участниками уголовно-процессуальной деятельности, включая как 

процессуальные, так и не процессуальные пути познания. Проблемным при изучении 

гносеологической стороны доказывания является вопрос о соотношении доказывания и познания. 
Очевидным представляется различие между объемами понятий познания и доказывания – понятие 

познания в процессе судопроизводства шире понятия доказывания, поскольку познание 

фактических обстоятельств дела  судом доказыванием не ограничивается. Познание истины в 

процессе доказывания рассматривается как частный случай установления объективной 
действительности. 

Доказывание, рассматриваемое в аспекте гносеологии, включает две взаимосвязанные 

стороны: информационную, отражающую познание путем получения информации об 
устанавливаемых фактах, и логическую – выведение знания об устанавливаемых фактах из 

других, ранее познанных фактов. Для теории доказывания такой постулат имеет и правовое 

значение, поскольку в процессе доказывания различны процессуальный порядок получения 
выводного и информационного знания и их субъекты. 

Применительно к доказательственной деятельности защитника наиболее проблемные 

вопросы связаны с его возможностями при собирании доказательств, к не процессуальным 

способам которого относятся мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст.11 Законом РК «Об 
оперативно-розыскной деятельности»: опрос граждан, должностных лиц, получение от них 

информации; осуществление оперативного контроля поставок; применение специальных 

технических средств; обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, 
их предварительное исследование и др. Однако, прежде чем решить вопрос об использовании в 

доказывании материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, следует 

проверить законность их получения, т.к. положения подпункта 9 п. 3 ст. 77 Конституции РК о том, 
что доказательства, полученные незаконным способом, не имеют юридической силы, применимы 

и к не процессуальной деятельности [11, c. 71]. 

Анализируя вопрос о субъектах доказывания, нами делается вывод о нарушении принципа 

состязательности  в случае, когда суд в соответствии с частью 3 ст. 24 УПК по своей инициативе 
проводит собирание доказательств, а законодательно закрепленное право адвоката на доступ к 

информации по самостоятельному собиранию и использованию доказательств на практике 

невозможно использовать.  
Также в исследовании был проведен сравнительный анализ участия защитника в 

доказывании в современном уголовном процессе стран западной Европы и США. При этом 

отмечается, что потребность использования профессионального защитника (адвоката) вызывается 

сложностями порядка судопроизводства и невосполнимыми правовыми последствиями, которые 
могут возникнуть в ходе уголовной процедуры при решении многих юридических вопросов. 

Активная деятельность защитника не замедляет, а напротив, способствует более быстрому и 

полному сбору информации, как уличающей, так и оправдывающей обвиняемого. Изучение 
практики участия адвокатов-защитников в зарубежном уголовном процессе позволяет сделать ряд 

выводов о приемлемых путях повышения эффективности участия стороны защиты в доказывании.  

Одной из наиболее дискуссионных является проблема обязательного участия адвоката в 
доказывании, порожденная несовпадением содержаний понятий «обязанность доказывания» и 

«обязанность участия в доказывании». Обязанность доказывания предполагает жесткий алгоритм 

действий, означающий, что ее субъект должен осуществлять доказательственную деятельность до 

ее логического завершения, не имея права по собственному усмотрению прекратить ее. Участие в 
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доказывании предполагает возможность и допустимость добровольного отказа от подобного 

участия. Составной частью правомочий адвоката выступают его процессуальные обязанности, в 

силу которых адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты (ч. 5 ст. 70 УПК, п. 5 ст. 15 
закона «Об адвокатской деятельности»). Участие адвоката в доказывании предполагает его 

активную деятельность по установлению обстоятельств дела. Иначе адвокат просто не сможет 

осуществлять возложенную на него функцию защиты. На адвоката должна быть возложена 
правовая обязанность доказывания в уголовном процессе на всех его стадиях, поскольку 

существует нормативная обязанность защиты, а ее важная составляющая – обязанность 

доказывания – также должна иметь свое нормативное выражение. В соответствии с этим 
предлагается новая статья УПК «Адвокат, принявший на себя защиту своего доверителя, не 

вправе отказаться от нее. Адвокат обязан выполнить любые не запрещенные законом действия по 

установлению фактических обстоятельств, благоприятно воздействующих на обеспечение прав, 

свобод и законных интересов доверителя». Подобную статью следует включить и в закон «Об 
адвокатской деятельности» [12, c. 73]. 

Потенциал уголовно-процессуального законодательства содержит предпосылки для 

оптимизации процессуальной формы в целях усиления средств процессуальной защиты 
участников уголовного процесса. Одним из наиболее предпочтительных вариантов является 

конструирование эффективного процессуального механизма обеспечения удовлетворения 

обоснованных ходатайств адвоката. Он должен включать обязательность принятия к 

рассмотрению всех ходатайств со стороны защиты, в том числе адвоката. При необоснованном 
отказе в удовлетворении ходатайства суду и прокурору должны быть предоставлены возможности 

по применению жестких санкций в отношении должностных лиц органов предварительного 

расследования. 
Участие адвоката-защитника в производстве следственных действий служит гарантией 

соблюдения закона при их производстве, существенно расширяет его познавательные 

возможности, позволяет защитнику активно участвовать в собирании доказательств и влиять на их 
оценку. К сожалению, на практике в большинстве случаев наблюдается использование средств и 

способов защиты, направленных не на активное выявление и использование доказательственной 

информации, а на работу с процессуальными документами и на отыскание ошибок в работе 

следствия с целью заявления ходатайств о признании доказательств недопустимыми. Иногда такая 
тактика и стратегия защиты оправдана обстоятельствами уголовного дела, но в большинстве 

случаев наиболее более эффективной оказывается активная позиция адвоката-защитника по 

участию в производстве следственных действий, которая может осуществляться в следующих 
формах: 1) участие в следственных действиях, в которых участие защитника является 

обязательным для лиц, осуществляющих уголовное преследование; 2) заявление ходатайств об 

участии в следственных действиях, в которых подзащитный не участвует. Представляется, что 
деятельность защитника, как и деятельность следователя должна обладать определенной 

автономией, поскольку только не создавая препятствий друг другу, они могут собрать 

разносторонние материалы и представить их в суд, достигая таким образом реального состязания. 

Это в свою очередь, создает условия несостоятельности требования об участии адвоката-
защитника абсолютно во всех следственных действиях, за исключением «неповторяемых». 

Тактика профессиональной защиты должна пройти закономерный путь развития, не отрываясь от 

уголовно-процессуальной науки ввиду особенностей защитительной деятельности, 
процессуальной регламентации целей защиты, средств и способов их достижения. Участие 

защитника в процессе доказывания должно лежать в основе разработки тактики 

профессиональной защиты. Именно такой подход в данной проблеме способствует выработке 

максимально эффективных рекомендаций и совершенствованию деятельности адвокатов-
защитников по уголовным делам. При этом под средствами участия защитника в процессе 

доказывания следует понимать формы уголовно-процессуальной деятельности по получению и 

представлению доказательственной информации следователю и суду, закрепленные в 
определенных уголовно-процессуальных категориях и  применяемые в целях выявления 

обстоятельств, смягчающих ответственность или оправдывающих подозреваемого, обвиняемого. 

Под способами участия защитника в процессе доказывания следует считать совокупность приемов 
и правил, применяемых защитником для  получения и представления доказательственной 

информации по делу, учитывающих ситуацию защиты, применяемые в целях эффективного 

влияния на принятие решений следователем и судом в процессе доказывания. Для адвоката-

защитника среди всех свойств тактического приема наиболее актуально свойство гибкости и 
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зависимости от ситуации защиты. Адвокат лишен возможности контролировать и управлять 

ситуацией как следователь, обладающий властными полномочиями, а сам арсенал его тактических 

приемов ограничен условиями деятельности [13, c. 11]. 
Таким образом, институт защиты, изложенный в статье 70, и 486 УПК РК, не в полной 

мере соответствует указанным конституционным положениям. К настоящему времени 

деятельность адвокатов вышла за рамки частного характера, ее публично-правовой характер 
проявляется в обязательности участия адвоката во многих уголовных делах, что обеспечивает 

равенство прав участников судебного разбирательства и надлежащее рассмотрение уголовных 

дел. Вместе с тем, несмотря на эффективную законодательную базу, регламентирующую 
юридическую помощь всем сторонам процесса, накопилось достаточно вопросов, которые 

требуют своевременного решения. Для повышения роли адвокатов в рамках уголовного 

судопроизводства необходимо обеспечить реальное равноправие сторон. Полномочия, указанные 

в статьях 23, 74, 125 УПК РК, показывают свою слабую эффективность. Во-первых, в 
соответствии со статьей 115 УПК сведения, собранные защитником, доказательством по 

уголовному делу не являются (чаще всего это характеристики, ходатайства, справки о состоянии 

семьи). Во-вторых, защитник как субъект доказывания в Уголовно-процессуальном кодексе и не 
упомянут и в соответствии с частью 1 статьи 316 УПК он участвует только в исследовании 

доказательств и может только давать оценку доказательствам, собранным органами уголовного 

преследования. Защитник в таком случае должен приобрести права на совершение активных 

поисковых действий, направленных на получение информации в пользу защиты, которым в 
последствие можно будет давать процессуальную оценку с точки зрения доказательственной 

пригодности. Эта позиция автора помогает разрешить несколько вопросов: определить пути 

оптимизации адвокатской деятельности по аналогии с системой процессуальных действий - 
определить возможности адвоката по собиранию и представлению доказательств по уголовному 

делу. Второе - активизировать деятельность адвоката, заставив его быть инициативным 

собирателем доказательств, поскольку пассивность адвокатов по назначению давно вызывает 
нарекания со стороны участников судопроизводства [14, c. 72]. 
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Түйін 

Бұл мақалада қылмыстық сот ісін жүргізу барысында адвокаттың құқықтық мәртебесі, 

адвокаттың қызметі, қылмыстық сот ісін жүргізу, тергеу және сот ісін жүргізу кезінде 
қорғаушы немесе өкіл ретінде қатысатын адвокаттың қызметінің мазмұны қарастырылады. 

 

Summary 
This article examines the problems of the legal status of a lawyer in criminal proceedings, the 

content of the activities of an attorney, in criminal proceedings, the content of the activities of an attorney 

who participates as a defense counsel or representative in the investigation and litigation. 
 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НАЛОГОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Алмаганбетов П.А., 
 к.ю.н., доцент кафедры «Юридических дисциплин».  

Баймахан Ж.Е.,  

магистрант специальности юриспруденция. 

 

В статье рассматриваются Криминологические проблемы взаимодействия органов 
власти при координации деятельности, направленной на противодействие налоговой 

преступности. 

Ключевые слова: налоговая преступность, предупреждение налоговых преступлений, 
противодействие налоговой преступности. 

 

Для общества сегодня нет задачи более важной, чем борьба с экономической 
преступностью, представляющей собой основную угрозу национальной безопасности страны, 

главное препятствие на пути реформ. 

Нами сознательно подчеркивается угроза национальной безопасности, ибо 

предшествующая ей угроза экономической безопасности, можно сказать, практически уже 
реализовалась 17 августа 1994 г., когда обрушилась кредитно-финансовая система России и был 

объявлен дефолт. 

Экономика “обескровилась”, если можно так выразиться, обозначив сдвиг в сторону 
экономического коллапса, о чем говорили и писали специалисты, усилилась стагнация 

промышленности, замедляя инерционный ход производственного процесса до нулевых и 

отрицательных значений (показателей). 
Россия оказалась без средств. Резко упал уровень жизни. Впервые о России заговорили как 

о государстве–банкроте в деловых, финансовых и политических кругах зарубежных стран, 

озвучивались даже проекты распределения наших наиболее привлекательных экономических 

районов между странами-кредиторами и установления над ними протектората в уплату внешних 
долгов, а это, как известно, угроза национальной безопасности. 

Положение удалось спасти благодаря усилиям Правительства, международному 

авторитету Е.М. Примакова и искусству участников переговорного процесса с Лондонским и 
Парижским клубами кредиторов, на долю которых приходится 80 – 90% внешнего долга, удалось 

удержать их от немедленного и одновременного предъявления исковых требований, иначе мы 

сегодня, по всей видимости, жили бы в другой стране, утратившей свой суверенитет. При таком 

раскладе сил в международных делах такое вполне было реально [1, c.124,135,148-149]. 
Но вернемся к анализу пагубной роли экономической преступности в осуществлении 

реформ, преодолении кризиса. 

Слом базовых экономических отношений, происшедший в процессе начатого 
преобразованиями обновления общества и перехода к рынку, вывел на поверхность массу 

сложных социальных, экономических и политических проблем, в том числе проблемы, связанные 

с ростом преступности. 
В условиях либерализации общественной жизни, сопровождающейся переводом 

предприятий на самофинансирование, неплатежами в народном хозяйстве, падением 

производства, безработицей, преступность получила новые стимулы криминальной активности, 

стала быстро распространяться, особенно в сфере экономики. 
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В эту сферу устремился практически весь криминал. Нужно было выживать. А 

единственным источником выживания оставалась сжимающаяся, как шагреневая кожа, 

экономика. 
Преступность приобрела ярко выраженный корыстный характер. Даже убийства, за 

исключением, может быть, некоторых совершенных на почве алкогольного опьянения, стали 

преимущественно корыстно мотивированными, появились хорошо оплачиваемые заказные 
убийства. Бандитизм утратил политические признаки и приобрел корыстные.  

Структурно преступность в сфере экономики представлена двумя видами: один – 

корыстные и корыстно-насильственные преступления против собственности (кражи, грабежи, 
разбои, мошенничество, вымогательство или рэкет) и другой – преступления в сфере 

экономической деятельности, направленные против свободы экономической деятельности (здесь 

32 состава преступлений, совершаемых лицами, непосредственно осуществляющими 

экономическую деятельность, среди них должностные и не должностные лица, предприниматели, 
коммерсанты, бизнесмены. Это внешне мало заметная часть экономической преступности, 

опекаемая государственным чиновничеством, поэтому более скрытая, коррумпированная, 

латентная). Профессор В.В. Лунеев выделяет в ней еще “бюрократический” и “рыночный” 
аспекты. 

Это потом многие из преступников данной категории, сколотив на кражах, грабежах, 

разбое, вымогательстве первоначальный капитал, благопристойно войдут в предпринимательскую 

элиту. Посредством скупки акций прибыльных предприятий займут место их руководителей – 
разных АО, ЗАО, ООО и т.д.[2, c.50-51]. 

 «Экономика наша больна и больна криминалом, теневая составляющая ее достигает 45% 

ВВП, что признано официально, – суммарно получается около 10 млрд. долл. При этом нужно 
учитывать, что теневая экономика не платит налоги, и ее прибыль не 10%, как рассчитано для 

нормальной экономики, а все 90%» -, профессор В.В. Лунеев 

Примечателен в связи с этим такой факт: при общем объеме ВВП в 2,5 с лишним млрд. 
долларов и прибыли в экономике 10% страна вроде бы имеет 250 млн. долларов в год, но 

примерно столько же валюты уходит из страны за рубеж. По словам заместителя председателя 

Центрального банка РК Кайрата Келимбетова, обманными путями было вывезено в 1998 г. 2,5 

млрд. долл., а в 1997 г. – 1,5 млрд. долл. Эксперт Минфина РК Оксана Дынникова называла еще 
более крупные суммы вывоза валюты: в 1994 г. – 2,65 млрд. долл., в 1997 г. – 2,3 – 2,5 млрд. долл. 

Несмотря на кажущееся снижение, фактический вывоз возрастал, если рассматривать утечку 

капитала в процентах к ВВП: в 1995 г. – 9,7%; а в 1996 г. – 13 – 71%. Подобный рост объясняется 
резкой девальвацией тенге в связи с финансовым кризисом августа 1998 г. Как видно из 

сказанного, основным источником, питающим организованную преступность в России, служит 

теневая экономика. Организованные преступные сообщества проникли, можно сказать, во все 
сферы экономики страны, имеют прочные международные связи, незаконно перекачивают за 

рубеж по 0,05 – 0,1 млрд. долл. ежемесячно. Всего за ряд лет, по разным экспертным оценкам, 

вывезено до 4 млрд. долл. Между тем Президент Белоруссии А. Лукашенко называл сумму в 

8млрд. долл. [3, c.59-60]. 
Получается, что все заработанное переводили за границу, себе же просто не остается 

ресурсов для преодоления кризиса, реформирования экономики, обеспечения расширенного 

воспроизводства. Наметившаяся после президентских выборов в России политическая и в 
некотором роде экономическая стабилизация позволяет вроде бы надеяться, что в ближайшей 

перспективе вывоз капитала может несколько сократиться. Хотя сегодня экономику буквально 

душат бюрократический рэкет коррупционеров и рэкет организованных преступных сообществ 

корыстно-насильственного типа. Предприниматели вынуждены платить государственным 
чиновникам и организованным преступникам. Криминализация экономики становится 

неизбежной, иначе не хватит никаких средств на содержание коррупционеров и бандитов. 

По мнению сотрудников правоохранительных органов, «криминализация экономических 
отношений, повсеместное распространение коррупции в структурах государственной власти и 

управления не устраивают подавляющее большинство предпринимателей, которые считают, что 

из–за поддержки коррумпированными чиновниками “своих” предпринимателей они проигрывают 
в конкурентной борьбе. Это приводит к усилению отрицательного отношения к различным 

органам государственной власти, в том числе к деятельности судов, прокуратуры, органов 

внутренних дел, администраций городов, районов, областей» [4, c.16]. 
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Несмотря на это, коррупция процветает. В некоторых регионах в коррумпированные связи 

вовлечены до двух третей коммерсантов (по данным МВД, 70%). На подкуп должностных лиц 

государственного аппарата расходуется до половины незаконно добытых средств. Благодаря 
коррупционным связям экономическая преступность, естественно, все в большей степени 

приобретает черты легального предпринимательства, уходит в “тень”, в разряд не выявляемой, 

латентной, подпитывает организованную преступность. 
Способы легализации и утечки капиталов за границу самые разные, но наиболее 

типичными кроме рассмотренных являются: торгово-посреднические и финансовые операции в 

оффшорных зонах (торговля с самим собой); переводы валюты за рубеж с помощью кредитных 
карт казахстанских банков, имеющих отделения за границей, или иностранных банков, имеющих 

отделения в Казахстане [5, c.19]. 

Изучение 5 тыс. валютных контрактов работниками правоохранительных и 

контролирующих органов показало, что в большинстве случаев деньги в страну не возвращаются 
после предварительного сговора экспортера и покупателя. 

Колоссальные размеры незаконно извлекаемых доходов, как было показано, отмываются в 

банковской системе, внешнеэкономической сфере, зарубежных оффшорных зонах, торговле и 
других секторах финансово-хозяйственной деятельности. Организованная экономическая 

преступность использует множество способов отмывания преступно нажитых капиталов. 

Миллиарды долларов, полученные от махинаций с сырьем, отмываются за границей, а миллионы, 

сколоченные преступными группировками корыстно-насильственного типа на рэкете и соучастии 
в чужом бизнесе «новых казахов», легализуются в основном здесь, через торговую сеть, многие 

предприятия которой работают только для видимости, фактически же отмывают «грязные» деньги 

[6, c.29]. 
В ряд стран, открытых для отмывания криминальных капиталов, Казахстан занимает не 

последнее место. И это одна из наиболее актуальных проблем борьбы с организованной 

экономической преступностью, вызывающая беспокойство не только властей страны, но и всего 
мирового сообщества. Необходимо отметить, что немало делается у нас в стране по преодолению 

легализации незаконных доходов, тем не менее криминально-теневая экономика захватывает 

новые пределы, извлекает и отмывает преступно нажитые средства. 

Действительно, для недобросовестных лиц они стали орудием скрытого 
перераспределения собственности, самым дешевым способом ее приватизации. Стоит 

договориться кредитору с руководителем приглянувшегося предприятия, дать ему в долг и не 

получить его обратно – возбуждай процедуру банкротства, выводи активы и получай по дешевке 
предприятие в собственность свою или подставных лиц. Можно и по-другому: предприятие, 

имеющее долги и даже не имеющее их, выкупить через комитет по банкротству, ублажив его 

работников. 
Однако представители конкурирующих зарубежных фирм сумели скупить акции завода в 

ходе его приватизации и за короткое время хозяйствования загнали завод в долговую яму. По их 

желанию названный орган республиканского управления по делам о несостоятельности возбудил 

в арбитражном суде дело о банкротстве завода в августе 2000 г. С тех пор и до января 2003 г. 
продолжалось развитие драматических событий между коллективом и новыми хозяевами завода, 

который был продан в феврале 1991 г. за 8 млн. тенге.при стоимости в 3,4 млрд. тенге. и стартовой 

цене 88 млн. одной зарубежной фирме, впоследствии переуступившей завод другой зарубежной 
фирме за 71 млн.тенге[7, c.134]. 

В настоящее время практически вся экономическая преступность является 

организованной. Благодаря коррупционным связям и насилию преступные сообщества 

внедряются в процессы государственного и муниципального управления, работу хозяйственных 
организаций, создав там различные фирмы, мощную посредническую сеть, взявшую в свои руки 

контроль за финансами, реализацией продукции предприятий, проведением взаимозачетов между 

ними. Многочисленные посредники перепродают товар один другому транзитом по цепи, нередко 
состоящей из 8 – 10 звеньев и более, накручивая цены, присваивают прибыль. Организованные 

сообщества обложили данью всех предпринимателей, торговцев, водителей, строителей и пр. Под 

видом фирмачей, посредников встроились в рыночные механизмы, дают взятки чиновникам и 
теперь вместе с коррупционерами ведут борьбу за устранение прокурорского надзора из сферы 

экономики, чтобы убрать последнее препятствие на пути незаконного выкачивания колоссальных 

доходов и вывоза капиталов за границу. В настоящее время, по данным МВД РК, в стране 

насчитывается 80 организованных преступных сообществ. 
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Это довольно внушительная криминальная сила, и вытеснение ею прокурора из сферы 

экономики нельзя воспринимать иначе как злонамеренную, антиобщественную акцию, ибо у 

предпринимателей, подвергшихся рэкету и «крышеванию», мнение совсем другое: практически 
все из них (за исключением единиц, сжившихся с криминалом) выступают за правопорядок и 

законность в экономике, освобождение от гнета организованной преступности, которой они 

вынуждены платить до 40% своих доходов. При той неблагоприятной криминогенной обстановке, 
которая сложилась в сфере экономики, речь могла бы идти не о ликвидации надзора, а о 

повышении квалификации, образовательного уровня прокуроров [8, c.158]. 

Не выявлению экономических преступлений способствуют корыстолизация деятельности 
контролирующих органов, коррупционность многих чиновников в структурах власти и 

управления разных уровней, недостатки в работе правоохранительных органов. Главным 

фактором, способствующим экономическим преступлениям, является коррупция. 

Отсюда следует вывод, что повышение эффективности борьбы с экономической 
преступностью зависит от состояния борьбы с коррупцией. Для преодоления коррупции, а 

следовательно организованной рыночно-бюрократической преступности, нужна политическая 

воля государства, подобная той, механизм которой использовался при осуществлении равно 
удаленности олигархов от власти. Важно защитить топливно-энергетические ресурсы страны от 

чрезмерного расточительства олигархов, перекрыть без учетный вывоз нефти за рубеж, остановить 

бесконтрольную утечку капиталов, свести до минимума и на нет легализацию преступно нажитых 

доходов, пресечь участие работников органов государственной власти и управления в 
коммерческой деятельности. В противном случае последствия могут оказаться для страны 

катастрофическими. 

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с экономической преступностью 
необходимо: 

1.В рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

обсудить вопрос о возможностях использования вахтового метода борьбы с организованными 
преступными сообществами корыстно-насильственного типа. Данный метод предполагает 

взаимозаменяемость работников правопорядка разных регионов во время проведения операций по 

задержанию членов преступных сообществ, «выкорчевыванию» мафиозных структур, «зачистке» 

преступных связей, выявлению и раскрытию совершенных преступлений. 
Сделать это эффективно силами местных правоохранительных органов бывает подчас 

сложно и небезопасно в личном плане. Надо учитывать, что работники органов внутренних дел, 

следователи, прокуроры и судьи живут с преступными авторитетами в одном городе, а иногда и в 
одном доме, знают друг друга, дети учатся вместе, и любые законные действия против 

криминалитета чреваты угрозой мести и расправы, совершения террористических актов. В этом 

отношении прибывшие из других регионов работники правоохранительных органов менее 
уязвимы для преступников: приехали, провели необходимую работу и уехали – личными врагами 

не воспринимаются. 

По такому же методу целесообразно проводить расследование и обязательно судебное 

рассмотрение уголовных дел. Только судья (суд) из другого региона, ни с кем и ни с чем не 
связанный, может объективно принять правильное, законное решение. Очевидно, тогда и не будет 

излишне мягких приговоров бандитам. 

2.Совместнос МВД РК обсудить вопрос о возможностях последнего обеспечить охрану 
дачных поселков силами сотрудников милиции. Дачные поселки растут и нуждаются в охране 

правопорядка так же, как и города, городские поселения. Представляется, что на 50–100 дачных 

домов должен быть участковый инспектор. По вопросу дополнительного финансирования данного 

проекта обратились в Правительство РК за разрешением создать региональные дачные фонды, в 
которые дачники будут вносить небольшие взносы. 

3. Согласовать позицию всех правоохранительных органов, прежде всего МВД РК, по 

вопросу ликвидации и разоружения частных охранных служб, под видом которых нередко 
содержатся боевики, грабители, вымогатели, бандиты. Войти с этим вопросом в Правительство 

РК, заменить охрану коммерческих структур на сотрудников органов внутренних дел. 

Для финансирования проекта создать фонд защиты предпринимательства за счет взносов 
коммерческих структур, которые только в Алматы, как отмечалось, платили охране 36 млн. долл. 

в месяц, перекладывая через цены эту сумму на граждан. Средства фонда пойдут на возмещение 

затрат на охрану, оплату труда работников органов внутренних дел, их материально-техническое 

оснащение. Подбор кадров для охраны желательно организовать на добровольной основе, в том 
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числе за счет сотрудников ликвидируемых охранных служб. Предусмотреть также другие 

специальные гарантии для этих работников. 

4.Определили в качестве основных направлений укрепления законности в сфере 
экономики следующие: 

повышение роли прокуратуры в правовом обеспечении реализации экономических 

реформ, формирования позитивных рыночных отношений, защиты добросовестного 
предпринимательства; 

организация работы прокуроров по принципу осуществления раннего предупреждения 

процессов криминализации экономики, концентрация усилий на выявлении и устранении 
правонарушений, пока они не переросли в преступление; 

вытеснение из сферы экономики теневых явлений, связанных с ее криминализацией, 

действиями организованной преступности по установлению контроля над финансовыми потоками 

хозяйствующих субъектов, легализации доходов, полученных незаконным путем. 
5. Войти в Правительство РК с ходатайством о создании контрольно-ревизионного 

аппарата для работы по заданиям правоохранительных органов, а также для расширения 

возможностей проведения финансово–экономических экспертиз и ревизий. 
6. Продумали вопрос о возможности создания Совета взаимодействия с контролирующими 

органами и органами управления центральных ведомств и коммерческих структур, объединенных 

в ассоциации, союзы и другие республиканские организации. Названный Совет мог бы 

функционировать как отдельная, самостоятельная структура при Координационном совещании 
руководителей правоохранительных органов. Для работы в Совете может быть выделен зам. 

Генерального прокурора РК либо другой сотрудник по усмотрению Генерального прокурора РК. 

Представляется, что создание Совета взаимодействия, ежегодный сбор заявок и 
предложений от его членов на разработку проблем укрепления законности и борьбы с 

преступностью в сфере экономики, учет их в планах работы Генеральной прокуратуры и Совета 

взаимодействия, а также Координационного совещания и станут теми из новых форм 
деятельности прокуратуры, которые выдвигаются современной жизнью в условиях постоянного 

демократического обновления общества, меняющейся социально–экономической обстановки в 

стране. 

7. Укрепление законности в сфере экономики увязать с дальнейшим усилением борьбы с 
коррупцией. Для объединения усилий правоохранительных органов при проверке фактов участия 

должностных лиц органов государственной власти Республики Казахстан и органов 

государственной власти субъектов Республики Казахстан в коррупционной деятельности 
целесообразно создать постоянно действующую межведомственную следственно-оперативную 

группу, в состав которой для проведения аудиторских, налоговых проверок и документальных 

ревизий включить специалистов Минфина, Министерства по налогам и сборам и других 
заинтересованных ведомств. 

8. На правительственном уровне поручили Центральному банку, Минфину, КНБ, МВД, 

при участии Генпрокуратуры РК разработать Программу мер, направленных на возвращение из–за 

границы незаконно вывезенных капиталов и конфискацию там легализованного имущества, 
полученного незаконным путем. Параллельно с разработкой данной программы организовать 

силами МВД, КНБ совместно с Нацбанком проведение комплексных проверок субъектов 

хозяйственной деятельности, осуществивших наиболее крупные операции по переводу из страны 
валютных средств. Поручить МВД РК на основе полученных сведений создание сводного банка 

данных о российских физических и юридических лицах, противоправно имеющих за рубежом 

валютные, материальные, культурные ценности и объекты недвижимости. 

9. В названной правительственной программе предусмотрели два этапа возвращения 
незаконно вывезенных из страны капиталов – добровольный и процессуально принудительный. 

На первом этапе необходимо предоставить всем «должникам» возможность в течение 

определенного времени (например, 3 – 6 месяцев) добровольно возвратить незаконно вывезенные 
средства. Лицам, за это время возвратившим финансовые средства в объеме, скажем, 80 – 90% 

вывезенного капитала, гарантировать не привлечение их к уголовной ответственности 

(своеобразная амнистия), для чего внесены изменения в ст. 235 УК РК, предусматривающую 
уголовную ответственность за невозвращение из–за границы средств в иностранной валюте, 

дополнить примечание к указанной статье пунктом 2, устанавливающим возможность  

освобождения от уголовной ответственности лиц, возвративших из–за рубежа незаконно 

перемещенные денежные средства. На втором этапе вводится в действие механизм судебного 
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разбирательства и уголовного преследования лиц, незаконно вывезших капиталы и не 

пожелавших добровольно возвратить их. 

10. Усовершенствовали законодательство о банкротстве предприятий, монополистических 
действиях и ограничении конкуренции. Для чего: 

в законе «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрели механизм защиты 

эффективно работающих предприятий от их целенаправленного разорения, от произвольных 
действий кредиторов по инициированию процедуры банкротства. Наделилифинансовую полицию 

препятствовать использованию процедуры банкротства (на всех ее стадиях) в случаях, не 

связанных с оздоровлением предприятия и нормализацией его отношений с кредиторами. В то же 
время необходимо ограничить право инициирования названной службой процедуры банкротства, 

особенно когда объектом несостоятельности выступали градообразующее, экономически или 

социально значимое предприятие; 

В законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» предусмотреть дополнительные гарантии недопущения нарушений порядка проведения 

инвестиционных конкурсов, аукционов, выражающихся в устранении конкурентов, занижении 

стартовой цены и цены покупки акций, закулисном подборе победителя, совершении по итогам 
конкурса приватизационных сделок, сопровождающихся незаконным переделом собственности в 

ущерб интересам государства [9, c.13,74-75]. 

Однако отсутствие надлежащей правовой базы и даже несовершенство приватизационного 

законодательства явились только одними из условий, способствующих созданию криминогенной 
обстановки на транспорте в процессе акционирования и приватизации республиканской 

собственности. Основной же причиной, повлекшей бурный рост преступности в сфере экономики 

в период осуществления реформ собственности на транспорте, по нашему мнению, явилась 
ошибочная приватизационная политика государства. После издания Указа Президента РК от 1 

июля 2002 г. № 127 "Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества 
"государство взяло курс на осуществление широкомасштабной и ускоренной приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. При этом основной негативный фактор в 

приватизационной политике государства заключался в том, что акционирование и приватизацию 

государственных предприятий транспорта было намечено провести в крайне сжатые сроки (всего 
за 4 месяца - до 1 октября 2002 г.). Более того, Указ Президента РК от 1 июля 2003 г., отменив 

действие п.п. 1.3, 2.4, 3.1.1, 3.4.1, первого и шестого абзацев п.5.1, п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Временных 

методических указаний по оценке стоимости объектов приватизации, утвержденных Указом 
Президента РК от 29 января 2003 г. № 66, фактически устранил финансовый контроль со стороны 

государства за сохранностью государственного имущества в процессе акционирования и 

приватизации государственного и муниципального имущества и оказал исключительно 
отрицательное влияние на состояние законности на первом этапе приватизации. 

Все это привело к тому, что специфические особенности деятельности предприятий 

транспорта в процессе акционирования и приватизации были проигнорированы уполномоченными 

органами государства, несмотря на то, что учет данных особенностей был предусмотрен как в 
Государственной программе приватизации на 2003 год. № 444-р "Об особенностях 

преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, 

речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" (с изменениями и дополнениями) 
[10, c.12]. 

Как показали криминологические исследования, а также прокурорские проверки и 

проверки органов государственного контроля, отмена указанных выше пунктов Временных 

методических указаний в процессе акционирования и приватизации государственных предприятий 
на транспорте (в том числе и на морском) создала исключительно благоприятную криминогенную 

обстановку для хищений и других злоупотреблений с государственной собственностью. 

Следует особо отметить, что в целях устранения негативных последствий реформирования 
собственности предприятий водного и воздушного транспорта по инициативе Генеральной 

прокуратуры РК было издано распоряжение Президента РК от 30 марта 2003 г. № 100-рп, в 

соответствии с которым Правительством РК были приняты радикальные меры по обеспечению 
сохранности находящегося в республиканской собственности имущественного комплекса 

морского, речного и воздушного транспорта. При этом Правительством РК во исполнение 

указанного распоряжения Президента РК были приняты постановления: от 12 августа 2003 г. № 

935 "О мерах по обеспечению сохранности находящегося в республиканской собственности 
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имущества предприятий и учреждений морского, речного и воздушного транспорта", от 3 июля 

2004 г. № 696 "Об организации учета республиканского имущества и ведении реестра 

республиканского имущества". 
В соответствии с указанными  постановлениями  Правительства РК   была проведена 

инвентаризация объектов морского, речного и воздушного транспорта, приватизация которых 

запрещена, а также установлены централизованный контроль и учет этих объектов в реестре 
республиканской собственности и их возврат из чужого незаконного владения. 

Таким образом, распоряжение Президента РК от 30 марта 2003 г. № 100-рп послужило 

основой для формирования новой правовой базы по обеспечению сохранности всего 
республиканского имущества, а не только республиканского имущества транспортного комплекса 

[11, c.3]. 

По нашему мнению, в целях усиления уголовно-правовой защиты республиканского 

имущества целесообразно внести дополнение в УК РК, предусмотрев наряду со ст.80 УК РК 
(присвоение и растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному) специальный 

состав, который устанавливал бы уголовную ответственность за присвоение или растрату, т.е. 

хищение республиканского имущества, запрещенного к приватизации. 
Необходимость указанного дополнения в УК РК вызывается тем, что наиболее 

распространенным нарушением законодательства в процессе преобразования государственных 

предприятий в акционерные общества и их приватизации являются нарушения в отношении 

республиканского имущества, запрещенного к приватизации (незаконное включение в уставные 
капиталы, занижение стоимости, незаконное совершение сделок и др.) [12, c.44]. 
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Түйін 

Мақалада салықтық қылмысқа қарсы әрекет етуге бағытталған іс-әрекеттерді 

үйлестіруде биліктің өзара әрекетінің криминологиялық проблемалары қарастырылады. 

 

Summary 

The article deals with the Criminological problems of the interaction of the authorities in the 

coordination of activities aimed at counteracting tax crime. 
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Қайнар Академиясының құқықтану мамандығының магистранты 

 

Мақалада Авторлық құқықтың халықаралық құқықтағы даму тенденциялары 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: авторлық құқық, авторлық қатынастар, авторлық келісімшарттар. 

 

Авторлық құқықты халықаралық деңгейде қорғауға қатысты мәселелерді қарамас бұрын 
бұл ұғымның әр түрлі мемлекеттерде қалыптасуы, дамуы мен орнығуына және халықаралық 

маңыздылыққа ие болу тарихына қысқаша шолу жасап өтейік. 

Авторлық құқық – азаматтық құқық санаттарының бірі бола отырып, ғылым, әдебиет және 
өнер салаларындағы тұлғаның шығармашылық қызметінің нәтижесі болып табылатын 

туындыларды пайдалануды реттеуге және қорғауға бағытталған нормалар жиынтығы болып 

табылады. Әртүрлі құқық жүйелеріндегі оның түсінігі, ұғымдары түрлі өзіндік ерекшеліктерге ие, 

және де оның мазмұны авторлық құқық және автор құқықтары терминдерімен сипатталады.  
Халықаралық деңгейде авторлық құқық туралы идея көптеген зерттеушілердің (отандық 

та, шетелдік те) айтуынша, кітап басу ісімен және техниканың дамуымен тікелей байланысты XV 

ғасырда пайда болды. Бұрын баспа ісі жоқ кезде қолжазбаны көбейту өте қиын болатын да, автор 
мүлкіне қол сұғу сирек кездесетін. Кейіннен, XVI ғасырда Иоганн Гутенберг жылжымалы литерді 

ойлап тауып, кітап басатын станок дүниеге келісімен кітап шығару күрт өсіп, шығарма иесіне 

пайда түсіре бастады. Шығармашылық еңбек саудаға айналды. Бұл авторлардың осындай 
туындарды еркін пайдалануына тежеу бола тұрса да, осы туындыларды пайдалану реттеуге 

байланысты сауалдар авторлардың құқықтарын қорғау негізінде емес, кәсіпкерлердің – 

баспашылар мен кітап сатушылардың мүдделерін қозғалуымен пайда бола бастады. Яғни жақсы 

кітапты ұрлап шығаратындар, біреудің шығармасын екіншілердің жөнсіз пайдаланып кетуі, кітап 
басу арқылы пайда табатындардың арасындағы бәсекелестік алғашқы «әдебиет қарақшыларын» 

тудырды.  

Баспа өнімдерінің экономикалық пайдасымен қоса, саяси және әлеуметтік күш-қуатын 
тани білген билік иегерлері XV ғасырдың аяқ шенінде ыңғайлы жеке баспагерлерге ғана ерекше 

мүмкіндік тудырып, қалғандарын патшалар мен корольдердің жарлығы арқылы тежеп реттеп, 

басқарып отырды, яғни Англия мен Францияда корольдерімен, германдық князьдықтарда – 
князьдармен, т.б. берілетін құзыреттер жүйесі орнықтырылды. 

Англо-aмерикандық құқық жүйесі елдерінде авторлық қарым-қатынастарды реттеуде сот 

прецедентімен қатар маңызды рөлге заңнама ие болады. Тарихқа үңілетін болсақ, Европадағы осы 

аядағы алғашқы Заң XVII ғасырда Англияда дүниеге келді. Ағылшын баспагерлері мен кітап 
саудагерлері компаниясының автор құқығын қорғауға байланысты талаптарына сәйкес әзірленген 

заң жобасы 1709 жылы талқыланып, ол 1710 жылдың сәуірінде «Королева Аннаның Статуты» 

деген атпен күшіне енді. Бұл заң басында тек баспагерлердің ғана мүддесін қорғап, кейіннен басқа 
буржуазиялық мемлекеттермен қабылданып, туындыға айрықша құқықтарды қорғаудың 

фундаменталды қағидаларын бекітті. Қазіргі кезде Англияда 1956 жылғы заңның орнына келген 

1988 жылғы «Авторлық құқық туралы» Заң жүзеге асуда және бұл заңның күші алғашқысы сияқты 

бүкіл Ұлыбритания аумағында таралады. Ал «Суретшілердің авторлық құқығы туралы» Заң 
Англияда 1735 жылдың өзінде қабылданған еді [62, 36 б.]. 

Әдеби меншік туралы ұғым Францияда бұрын пайда болғанымен, ол 1777 жылы XVI 

Людовиктің күш салуымен бір жүйеге келтіріп, автордың өз шығармасын басып шығаруына және 
сатуына деген құқық заңдастырылды. Ал 1791 және 1793 жылдарғы декреттерде автор өз 

шығармасын қалай пайдаланып, қанша рет басып шығарамын десе де, еркі бары айрықша 

айтылған. 
Германияның әртүрлі аймақтарында автордың құқығын мойындайтын құжаттар 1686 

жылдан бастап қабылданғанымен, Бүкілгермандық алғашқы Заң 1837 жылы жарық көрді. 

Ал Дания мен Норвегияда 1741 жылы қабылданып, 1814 жылға дейін күшін сақтаған 

Декретте автор мен оның мұрагерінің құқығы өмір бойы сақталды. 1762 жылы Үшінші Карлдың 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2018 ж. 

 

119 

 

патшалығы кезінде Испанияда қабылданған Заң кітап шығаруға тек автордың айрықша құқығы 

барын бекітті. 

Интеллектуалдық меншікті қорғауда өз жүйесін қалыптастырған Америкада «Авторлық 
құқық туралы» Заң тұңғыш рет 1790 жылы қабылданған болатын. Авторлық құқықты қорғаудың 

американдық жүйесі қазір әлемнің қай еліне болса да өз ықпалын тигізіп отырғаны ақиқат. 

Өйткені жыл сайын мемлекет бюджетіне 350 миллиард доллар пайда келтіретін интеллектуалдық 
меншікке иелік жасап, азаматтардың шығармашылық қызметінің табыстарын қорғау арқылы ел 

байлығын еселей түсуге болатындығы әркімге ақиқат. Сондықтан бұл елдің осы аяны дамытуға 

күш-жігерді де, қаражатты аямайтындығы сөзсіз [18, 57 б.]. 
Ресейге келетін болсақ, әдеби туындыларды қайта шығару және таратумен байланысты 

қарым қатынастарды реттеу баспашылар мен кітап сатушылар құқықтарын да, авторлар 

құқықтарын қорғау үшін пайда болған жоқ. Ресей авторлық құқығының негізгі ерекшелігі  оның 

цензуралық заңнамамен байланысы болып табылады. 1771 жылға дейін кітап шығарушылық 
қызмет Ресейде мемлекеттік монополиялар қатарына жатқызылып келді. 1771 жылы Петербургте 

шет тілдерінде кітап басып шығаруға байланысты құзыреттер енгізіліп, сол кезде шет елдер 

әдебиеттеріне цензура енгізілген еді. Орыс тіліндегі кітаптарды басуға мүмкіншілігі бар жеке 
типографияларға келетін болсақ, оларды құруға рұқсат тек 1783 жылғы 15 қаңтардағы Жарлықпен 

ғана беріліп, ол кейін өте либералды нормативтік акт ретінде күшін жойған еді. Мемлекеттің кітап 

шығару аясындағы үстем рөлі Ресейде XIX ғасырдың ортасына дейін сақталып келді. Ең бірінші 

авторлардың өз әдеби туындыларына құқықтарын бекітетін заң тек 1828 жылы «Цензуралық 
жарғының» арнайы бір тарауы ретінде пайда болды және оның бастау көзінде орыстың ұлы 

драматургы Островский А.Н., Толстой А.К., Тургенев И.С., Лесков Н.С. сияқты алыптар тұрды. 

1875 жылы оған Римский-Корсаков Н.А. бастаған композиторлар келіп қосылды. 
Қазіргі кезде Францияда жүзеге асып отырған авторлық құқық туралы негізгі заң 1957 

жылы 11 наурызда қабылданған «Әдебиет және көркем өнер меншігі туралы» Заң (соңғы 

өзгерістер 1985 жылы жасалған), ал ГФР-дегі авторлық құқық туралы негізгі заң болып 1965 
жылы 9 қыркүйекте қабылданған «Авторлық және сабақтас құқықтар туралы» Заң (соңғы басты 

өзгерістер 1972-1974 жылдары енгізілген) және осы заңмен қатар қабылданған авторлық 

қоғамдардың жағдайын негіздеген «Авторлық құқықтарға билік ету туралы» Заң танылады [64, 46 

б.]. 
Авторлық келісімшарттар германдық Азаматтық ережелерде көрініс тапқан 

келісімшарттық құқықтық нормалармен, 1922 жылы 7 желтоқсанда қабылданған швейцарлық 

«Әдебиет және көркемөнер туындыларына авторлық құқық туралы» Федералдық Заңымен (соңғы 
өзгерістер 1955 жылы енгізілген) реттеледі. АҚШ-та 1976 жылы Авторлық құқық туралы жаңа заң 

қабылданып (титул 17 «Авторлық құқық» Құрама Штаттардың заңдар Бостандығы), ол 1978 жылы 

1 қаңтарда күшіне енді. 1988 жылы АҚШ-тың Берн конвенциясына қосылуымен байланысты оған 
өзгерістер енгізілген еді. Авторлық қарым-қатынастар АҚШ Конституциясына сәйкес жекелеген 

штаттардың заңнамаларымен емес, федералдық заңнамамен реттеледі, сол себепті, 1976 жылғы 

заң да, оған дейінгі заңдар сияқты федералдық болып табылады [63, 57 б.]. 

Сонымен Европа елдерінде де, Ресейде де авторлық құқық алғашында әдеби туындыларды 
пайдалану құқығы ретінде көрініс тапқан еді. Кейіннен, авторлық құқықпен қорғалатын 

объектілер шеңбері кеңіп, өз қатарына музыкалық, көркемсурет және басқа туындылар және басқа 

да туындылар түрлерін қоса түсті. 
Тарихи түрде авторлық құқықтың жүзеге асуы – автордың азаматтығы немесе қай елге 

бағыныштылығына байланысты анықталып келген еді. Бұдан қазір де орын алып отырған 

авторлық құқықтың аумақтық қағидасын көруге болады. Уақыт өтісімен, бір мемлекет 

азаматтарының өз туындыларын пайдалануға байланысты құқықтарының басқа мемлекеттер 
аумағында да қорғалуы аса қажет етіле бастады. Осының нәтижесінде, авторлық құқықтарды 

өзара қамтамасыз ететін көптеген екіжақты халықаралық конвенциялар пайда бола бастады. Бірақ, 

бұл мәселе терең түрдегі ізденіс пен шешімді қажет етті. Яғни, халықаралық байланыстың дамуы 
санаткерлік меншік иесін анықтап, оны тудырушы ел мен пайдаланушылар арасындағы қарым-

қатынасты реттеудің, яғни осы саланы бір жүйеге келтіретін халықаралық заңдарды қабылдаудың 

қажеттігін тудырды. Бүгінгі таңда Қазақстан авторлық құқықтар жөніндегі мынандай 
халықаралық және аймақтық келісімдер мен конвенциялар талаптарын орындауға міндеттенуде: 

1. Бір ғасырдан астам тарихы бар Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі 

тұңғыш конвенция 1886 жылы 9 қыркүйекте Бернде қабылданды. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2018 ж. 

 

120 

 

Берн конвенциясына бірнеше рет толықтырулар, өзгертулер енгізілгенімен оның жалпы 

қағидалары толық сақталған және ол барлық қатысушы елдерге ортақ болып саналады. 

Республика Президенті «Қазақстан Республикасының Әдеби және көркем туындыларды қорғау 
жөніндегі Берн Конвенциясына қосылу туралы» Заңына 1998 жылдың қарашысында қол қойды. 

Осы арқылы Қазақстан өзінің шығармашылық еркіндігін, интеллектуалдық потенциалды қорғау 

қағидаларының жолын берік ұстай отырып, әлемдік қауымдастыққа лайықты орын алуға 
ұмтылысын дәлелдей түсті [64, 28 б.].  

Берн конвенциясына қосылған барлық елдер авторларының құқықтарының қорғалуы – осы 

құжаттың басты шарты. Яғни әр тарап өз заңдарына сәйкес сол мемлекеттің азаматы болып 
табылатын авторлардың, сондай-ақ, басқа ел авторларының да құқықтарын тең дәрежеде қорғауды 

жүзеге асыруға міндеттенеді. Шығармашылық еркіндікке осылай жол ашу Конвенцияға қосылған 

барлық елдерге тән сипат. 

Берн конвенциясы авторлық құқықтарды халықаралық дәрежеде қорғауды барынша 
жақсарта отырып, нәтижелі жетістіктерді қамтамасыз етеді. Оған қосылу Қазақстанның 

Дүниежүзілік Интеллектуалдық Меншік Ұйымы (ДИМҰ) өткізетін авторлық құқық жөніндегі 

барлық халықаралық форумдарға қатысуға, авторлық құқықтар туралы мәселеге өз пікірін 
білдіруге және халықаралық ұйымдармен байланысты арттыра түсуге мүмкіндік береді. Сол 

сияқты Қазақстан мен Европалық одақтың арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық туралы 

келісімді одан әрі жетілдіріп, АҚШ-пен Қазақстан арасындағы Сауда Келісімін Конвенцияға 

сәйкес жүргізуге мүмкіндік туғызады. 
Сонымен, Берн Конвенциясына қосылу арқылы, біз үшін: 

Ең бастысы, Берн Конвенциясына республиканың өзінде де, басқа елдерде де авторлық 

құқықты тиімді қорғауға сенімді алғышарт орнайды. 
2. Берн  конвенциясындағы авторлар құқықтарын қорғаудағы қатаң талаптар мен 

тәртіптердің орын алуын, материалдық құқықтық нормалар аздығын, ұлттық заңнамаларға 

сілтемелердің көптігін негізге ала отырып, дамушы елдердің мүдделерін ескеру мақсатында 1952 
жылы 6 қыркүйекте Женевада Дүниежүзілік авторлық құқық жөніндегі конвенциясының 

қабылданғандығын атап өтуге болады. Осы Конвенцияның кіріспесінде интеллектуалдық меншік 

саласындағы тұлғалардың құқықтарын сақтау, оларды сыйлау, әдебиет, ғылым және өнердің 

дамуына ықпал жасау – халықаралық өзара түсіністікке игі әсерін тигізетіндігі нық басып 
айтылған. КСРО аталмыш конвенцияға тек 1973 жылы ғана қосылған болатын. Біздің 

мемлекетіміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін, Одақтың құқықтық мирасқорларының бірі 

ретінде аталған Конвенцияның мүшесі болып қалды. 
Осы екі конвенциялардың да соңғы мәтіні 1971 жылы Парижде қабылданды [65, 28-40 бб.].  

3. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы 1996 жылы 20 желтоқсанда Женевада қабылданған 

Туындылардың кейбір түрлеріне жекелеген құқықтарды қорғауға байланысты авторлық құқық 
туралы ДИМҰ келісімшартына 2004 жылы 16 сәуірдегі Заңымен қосылды. Бұл келісімшарт 

авторлық және сабақтас құқықтар субъектілерінің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етудің 

бірден-бір қайнар көзі десек, қателеспейміз. 

4. Авторлық құқық идеясы мен жаңадан пайда болған құқықтар арасындағы компромисс 
жаңадан пайда болған объектілерге (орындау, фонограммалар, хабар таратушы ұйымдар 

бағдарламалары) қатысты алғашқы құқықтар авторлық болып табылмайтындығына, бірақ 

интеллектуалдық меншік аясына құқықтарға жататындығына көрініс тапты. Сол себепті, 1936 
жылдың өзінде Австрия мен 1941 жылы Италия орындаушылар мен дыбыс жазушыларға сабақтас 

құқықтарды ұсынды. Орындаушылар, фонограмма жасаушылар және хабар таратушылар 

құқықтары өзара және авторлық құқықпен тығыз байланысты болғандықтан, және олардың 

арасында тепе-теңдік орнату үшін, осыларды өзара ортақ бір институтқа біріктіру туралы идея 
орын алды, кейіннен бұл идея 1961 жылы 26 қазанда Римде қол қойылған Орындаушы-артисттер, 

фонограмма жасаушылар және хабар таратушы ұйымдар мүдделерін қорғау туралы Халықаралық 

конвенцияда (Рим конвенциясы) көрініс тапты [66, 24 б.].  Жаңа құқықтар категориясын авторлық 
құқықтармен байланысын ескере отырып, оларды «жақын», «байланысты», «көршілес» немесе 

«сабақтас» құқықтар ретінде белгіледі. 

5. Жыл өткен сайын фонограмманы заңсыз қайта өңдеу мен көшіріп көбейту кең етек алып, 
ол авторлардың, артист-орындаушылардың және фонограмма өндірушілердің мүдделеріне үлкен 

залал келтіруде. Дыбыс жазу техникасы мен жабдықтардың жедел жетілуі іс жүзінде бұл саланы, 

әсіресе дыбыс, дыбыс-бейне өрісін жекелеген жалпостардың пайдасына айналдырып отыр. Сол 

себептен де бірқатар мемлекеттер халықаралық ұйымдардың көмегімен 1971 жылы Женевада 
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қабылданған Фонограмма жасаушылар мүдделерін фонограммаларын заңсыз қайта шығарудан 

қорғау туралы Конвенцияға қосылуды мақсат тұтуда. 2000 жылдың маусымында Қазақстан 

Республикасының Президенті «Қазақстан Республикасының Фонограмма жасаушылардың 
мүдделерін олардың фонограммаларын заңсыз көшіріп көбейтуден қорғау жөніндегі Женева 

конвенциясына қосылу туралы» Заңға қол қойды. Сонымен қатар, сабақтас құқықтарға тікелей 

қатынасы бар конвенциялар қатарында 1974 жылы 21 мамырда қабылданған Спутник арқылы 
берілетін сигналдар программаларын тарату туралы Брюссель конвенциясын атауға болады [67, 40 

б.]. 

6. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы ДИМҰ-ның авторлық және сабақтас құқықтар 
саласындағы Берн конвенциясын дамытудың жалғасы болып табылатын 1957 жылы Женевада 

қабылданған Фонограмма өндірушілерінің мүдделерін қорғау туралы Конвенцияға 2000 жылдың 7 

маусымындағы Заңымен қосылды. Бұл конвенция туындыларды орындаушылардың, фонограмма 

өндірушілердің және хабар тарату ұйымдарының мүдделерін қамтиды және қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Халықаралық ұйымдардың сарапшылары ДИМҰ аталмыш Келісімге 

Қазақстанның қосылуы фонограмма өндірушілер мүдделлері бойынша мемлекеттер арасында бай 

мәліметтер жиынтығын еркін пайдалануға және оларды тиімді түрде қорғауға мүмкіндіктер береді 
деп есептейді. 

7. Сабақтас құқықтар субъектілерінің мүдделерін қорғау аясындағы қайнар-көздер 

қатарына, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы16 сәуірдегі №547-ІІ Заңымен 

қосылған 1996 жылы 20 желтоқсанда Женевада қабылданған Орындаулар мен фонограммалар 
бойынша ДИМҰ Келісімшартын жатқыза аламыз. 

8. Қазақстан ТМД деңгейіндегі көпжақты және екіжақты келісімдерге де белсенді 

қатысуда. Солардың ішінде ТМД-ның 9 мемлекет басшылары 1993 жылғы 24 қыркүйекте 
Мәскеуде қол қойған «Авторлық құқық және сабақтас құқықтарды қорғау саласындағы 

ынтымақтастық туралы» Келісімді, және де 1998 жылы 6 наурызда Мәскеу қаласында 

қабылданып, Қазақстанмен 2001 жылы 11 мамырдағы №201-ІІ Заңмен ратификацияланып, 2001 
жылы 11 маусымнан бастап күшіне енген «Интеллектуалдық меншік аясындағы құқық 

бұзушылықтарға жол бермеу аясындағы ынтымақтастық туралы» Келісімін атауға болады. Енді 

бірі – ТМД Үкімет басшылары кеңесінің шешімімен 2000 жылы 20 маусымда бекітілген және 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен қол қойылған «Интеллектуалдық меншік 
саласындағы құқық бұзушылық жолын кесу жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге 

қатысушы мемлекеттердің бірлескен жұмыс комиссиясы туралы» Ереже. Сонымен қатар, осы сала 

қызметін ширата түсуге ықпал ететін жекелеген елдер Үкіметтері арасындағы Келісімдердің де 
алатын орны ерекше. 

Сонымен, жоғарыда аталған көптеген ел соңғы 20-30 жыл ішінде өзінің авторлық құқық 

туралы заңнамасын едәуір жаңартып отыр. Бұл өзгерістер көбінесе қорғалатын туындылар 
шеңберін кеңейту, авторлар мен басқа да құқық иегерлер құқықтарының көлемін ұлғайта түсу, 

жекелеген авторлық құзыреттерді және де туындыларды пайдалану мен көшіріп, көбейтудің 

(қайта жаңғыртудың) жаңа техникалық тәсілдерінің (кабельдік телеарна, телебағдарламаларды 

спутниктер арқылы беру, көшірмелер жасау, т.б.) пайда болу нәтижесін одан әрі реттей түсумен 
тікелей байланысты.  

Авторлық құқықтар жөніндегі ресми құжаттар Қазақстанда тұңғыш рет ХІХ ғасырдың 

аяғы мен ХХ ғасырдың басында ғылыми-қоғамдық еңбектер де көрініс берді, ал одан соң 
қолданылып жүрген бірқатар заң ережелерінде, оның ішінде 1928 жылғы Заң кодексінде 

айқындала түскені мәлім. Дегенмен, бұл заңдар жүйесі 1917 жылы 29 желтоқсанда қабылданған 

«Мемлекеттік баспа туралы» декреттен бастау алады. Қазіргі мемлекеттік кешенді заң 

жүйесіндегідей емес, ол кездегі заң ережелері әлемдік аймақтық дәрежедегі көкейтесті 
мәселелерді шешуге, авторлық құқық саласының көптеген проблемаларын реттеуге дәрменсіз еді 

[68, 196 б.].  

Қазақстандағы авторлық құқықты қорғаудың мемлекеттік негізі 1973 жылы Бүкілодақтық 
Авторлық құқық жөніндегі Агенттіктің Қазақстандағы бөлімшесі жұмыс істей бастаған күннен 

басталады. 

Авторлық құқықты қорғаудың жаңа кезеңі Қазақстанның тәуелсіздік алғанымен тікелей 
байланысты. 1992 жылы Бүкілодақтық Агенттіктің қазақ бөлімшесінің негізінде Қазақстанның 

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар жөніндегі мемлекеттік агенттіктер құрылды [69, 39 б.].  

Қазіргі кезде жүзеге асып жатқан 1996 жылы 10 маусым қабылданған «Авторлық құқық 

және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы «Авторлық құқық мақсатына, 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2018 ж. 

 

122 

 

мазмұны мен маңызына, сондай-ақ берілу әдісі мен нысанына қарамастан, шығармашылық 

еңбектің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына қолданылады» деп 

бекітеді (6-бап). 
Жоғарыда аталған заң авторлық құқықтың объектісі болатын туындылар қатарын ашып 

көрсетпейді, бірақ туындыны сипаттайтын белгілерді анық белгілейді (6-баптың 1-тармағына 

сәйкес авторлық құқық шығармашылық еңбектің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және 
өнер туындыларына қолданылады) және де туындының жүзеге аса алатын белгілі бір объективтік 

нысаны (6-баптың 2-тармағы)  мен авторлық құқықтың объектісі болып табылатын да (7-бап), 

табылмайтын да (8-бап) туындылар түрлерін анықтайды. 
Конвенцияларға қосылу, келісімдерге және шарттарға қол қою біздің мемлекетке бірқатар 

жауапкершілік жүктейді, осы келісімдер мен шарттар арқылы белгілі міндеттемелер қабылданады. 

Бүгінгі таңда халықаралық ұйымдар, экономикасы дамыған өркениетті елдер Қазақстандағы 

интеллектуалдық меншік құқықтарын қорғау мәселелеріне түпкілікті назар аударып отыр. Олай 
дейтініміз, мысалға, Қазақстан Республикасы мен АҚШ арасындағы сауда қатынастары туралы 

1992 жылдың 19 маусымында екі елдің Президенттері қол қойған Келісімдегі маңызды баптардың 

бірі – «Тараптардың санаткерлік меншікті қорғау» жөніндегі VII бабы болып табылады. Онда атап 
көрсетілгендей, тараптар әр елдің өз заңдарының ережелеріне сәйкес интеллектуалдық меншік 

құқығын қорғайды, соның ішінде әдеби, ғылыми және көркем туындылармен қоса, ЭЕМ-ға 

арналған мәліметтер жиынтығы да бар.  

Кез-келген елдегі заңның тәжірибелік құндылығы оның неғұрлым тиімді түрде жүзеге 
асуымен тікелей байланысты. Авторларға кей кезде өз құқықтарын жекедара жүзеге асыру қиын 

болған кезде авторлардың атынан олардың кейбір құқықтарын  жүзеге асырушы арнайы ұйымдар 

құру тиімді тәсіл болатындығы сөзсіз. 
Осы негізді басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасындағы авторлық және 

сабақтас құқықтарды реттеу үшін 1996 жылдың маусымында қабылданған тұңғыш Заң актісі 

болып табылатын «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Заң негізінде 1997 жылы 
«Қазақстан Авторлар Қоғамы» (ҚазАҚ) құрылды. Оның басты міндеті әдебиет және өнер 

туындылары авторларының мүліктік құқығын қорғауды Қазақстан аумағында және шетелдерде 

қамтамасыз ету. 

Автор шығарманы бірдеңе ала қояйын деп тудырмайды, өзің толғандырған, жаныңа 
ерекше әсер еткен жағдайларды жазып, туындыға айналдырады. Жазғаннан соң оны халыққа 

жеткізу керек. Жеткенде, ондай туындылар не баспа, не телерадио арналары, белгілі бір 

концерттік ұжымдар арқылы көпшілікке таратылады. Бұл жағдайларды жүзеге асырғаннан кейін, 
тиесілі қаламақыларын төлеп алулары керек. Бірақ, бүгінгі таңда бұл жағдай көбіне авторларға 

тиімді болып келе бермейді. Өйткені, қазір авторлар кітап шығаратын болса, оған қаламақы 

алудың орнына, кітаптарын шығарғаны үшін баспаға өздері ақша төлейді. Содан кейін өздері ақша 
төлеп шығарған кітаптарын өздері сатып, өтуіне қарай нәпақа етеді. Ал кейбір әншілер бір әнге 

клип жасап, оны бір телеарнаға апаратын болса, ол жерден сыйақы алудың орнына өздері ақша 

төлейді екен. Сонда ғана сол телеарна олардың әндерін бірнеше рет көрсете алады. Сонда біздің 

өнеріміз аяғынан тік тұрғанның орнына, керісінше аяғын аспанға көтеріп, басын жерге тіреп 
тұрған адамдай табиғи жағдайдан тыс күн кешуде. Мұндай жағдайға жетуіміздің басты 

себепшілері авторлардың өздері деуге болады. Себебі, көптеген авторларымыз әлі күнге дейін 

өздерінің құқықтарын қорғай білмейді. Сонымен қатар, авторлардың құқықтарына нұқсан 
келтірілген және өздері қорғана алмаған жағдайда әрине сотқа жүгінулері керек. Алайда, 

авторлардың құқығын қорғайтын өкілетті қоғам болғандықтан, әрқайсысы сотқа жеке-жеке 

жүгіріп жүргеннен гөрі, алдымен Қазақстандық авторлар қоғамына сенімхат бергендері жөн. 

Ондай сенімхаттар авторлар тарапынан бізде келісім – шарт арқылы жинақталған. Сондықтан 
авторлардың атынан біздің қоғам жүгінеді, сонымен қатар авторлардың сотқа қатысуы міндетті 

емес.        
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Түйін 
В статье рассматриваются тенденции в области авторского права в международном 

праве.  
 

Summary 

The article examines tendencies in the field of copyright in international law. 
 

 

РЕСПУБЛИКА ҮКІМЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН ІСКЕ АСЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ 

ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Калкаева Н.Б., 
 з.ғ.к., «Құқықтық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы.  

Әбдіғапар Д.Ж.,  

Қайнар Академиясының құқықтану мамандығының магистранты. 

 
Мақалада Республика үкіметінің қызметтерін іске асыру тәжірибесі және оны 

жетілдіру жолдары қарастырылады. 

Түйін сөздер: билік, конституция,парламент,үкімет, мемлекеттік билік. 

 
Біздің еліміз басынан өткізіп отырған ауыртпалықтар тым созылып кеткен отандық 

экономиканың күйзелісті жағдайларына байланысты тереңдей түседі. Тәжірибенің болмауы, бұл 

жолда кездесіп жатқан көптеген қиыншылықтар мемлекеттік шенеуніктердің және кәсіпкерлік 
салалардың заң нормаларын бұзуымен қоса жүреді, мұның өзі экономикадағы қылмысқа, 

мемлекеттік басқарудың барлық салаларына сыбайлас жемқорлықтың енуіне әкеліп соғады. 90-

жылдары пайда болған қоғамның байларға және жарлыларға күрт жіктелуі, халықтың көпшілігінің 

өмір сүру жағдайларының төмендеуі қазіргі таңда да сақталып отыр.  
Мемлекеттік аппаратты ұйымдастырушылық- кадр, материалдық –техникалық және қаржы 

жағынан қамтамасыз ету мақсатында қабылданған шараларға қарамастан, мемлекеттік 

қызметкерлердің кәсіби деңгейлерінің төмен болуы, бюрократизмге жол берілуі мен жау 
Жүргізілген әлеуметтік-экономикалық және саяси-құқықтық реформалар әлі күнге дейін 

күтілген нәтиже бнерген жоқ. Азаматтардың көпшілігінің арасында алаңдаушылық сезімі, 

түңілушілік, ертеңгі күнге деген сенімсіздік орын алады. Қазіргі кездегі қалыптасқан 
көппартиялық формалды сипатқа ие, өйткені Қазақстан халқының көпшілігі көп жағдайларда 

саяси жағынан жеке көзқараста болып келеді, ал партиялардың өздерінің әлеуметтік айқындалған 

базалары жоқ және тиісті әлеуметтік топтардың мүдделерін көрсете алмайды, өздерінің 

құрылғанда жриялаған мақсат, мүдделерінің аумағында іс-әрекет етеді. 
«Қазақстан – 2030» атты 1997 жылдың аяғында дайындалған Қазақстан халқына 

Жолдауында Президент біз тек өзіміздің басымдылық мақсаттарымызды айқындағанда ғана, тиісті 

стратегияны таңдағанда ғана бұлталақтаудан, жалт бұрылып кетуден, энергияны, уақытты және 
ресурстарды босқа шығындаудан сақтап қалатынымызды атап өткен болатын. 

Үшінші мыңжылдықта қазақстандық қоғамның алдына қойылған стратегиялық мақсаттар 

мен міндеттерде халқының жоғары деңгейдегі жағдайын жасаған гүлденген мемлекет құруды 
көздеу алда тұрған міндеттердің күрделі екенін, сонымен қатар соңғы нәтижеге де қол жеткізу 

мүмкіндігі бейнелеп көрсетілді. 
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Республикалық бюджет туралы заң жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі 

Қазақстан Республикасының Парламентіне алдағы жылға жоспарланып отырған жылдың 

алдындағы жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірмей ұсынады. Қазақстан Республикасының Үкіметі 
алдағы жылға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасымен қатар республикалық 

бюджеттің алда тұрған үш жыл мерзімге арналған өздері бекіткен болжалды көрсеткіштерді 

ұсынады. Алдағы жылға арналған республикалық бюджеттің  жобасымен біргеҚазақстан 
Республикасының ҮкіметіҚазақстан Республикасының Парламентіне бағдарламаға тәуелді шығын 

қаражатының сомасын да табыс етеді. 

 Республикалық бюджетті оның орындалу барысында анықтауҚазақстан Республикасының 
Үкіметінің немесе басқа да заң шығарушы бастамашылығымен заң актілеріне сәйкес жүзеге 

асырылады. Республикалық бюджетті анықтау бойынша ұсыныстарды республикалық бюджеттік 

комиссия қарайды. Республикалық бюджетті орындауды да Қазақстан Республикасының Үкіметі 

қамтамасыз етеді. Республикалық бюджет қызметін шығындар бойынша орындауды жүзеге асыру 
мына сатылардан: 

Қазақстан Республикасының Үкіметінің ағымдағы қаржы жылына арналған актіні 

қабылдауынан және республикалық бюджеттік бағдарламалардың төлқұжаттарын бекітуден; 
1. Бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың жоспарларын және республикалық 

бюджетті қаржыландырудың жиынтық жоспарын дайындаудан және бекітуден; 

2. Бюджетті орындау бойынша өкілетті органдардың, республикалық бюджеттік 

бағдарламалардың әкімшілерінің рұқсаттарын беруден; 
3. Үкіметтік мекемелердің міндеттермелер қабылдауынан; 

4. Республикалық бюджетті қаржыландырудың жиынтық жоспарына, бюджеттік 

бағдарламаларды қаржыландырудың жоспарларына өзгеріс енгізуден; 
5. Бюджет ақшасы есебінен төлем жүргізуден; 

6. Республикалық бюджетті орындау бойынша операцияларды есепке алудан тұрады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі заңмен белгіленген тәртіп бойынша қаражатты 
заңды, жеке тұлғалардан және шетел мемлекеттерінен республикалық бюджет дефицитін 

қаржыландыру үшін қаржыны қарызға алу қызметін жүзеге асыруға құқылы. Қарызға алу 

келісімдерін жасасудың және мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудың тәртібі мен шарттарын 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
Жергілікті атқарушы органдарға кредит беруді Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар бір-бірінің 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сонымен қатар Үкімет жергілікті атқарушы органдарға 
кредитті өзі береді. Бұдан нақты әкімшілік Үкіметтен кредит алған жағдайда оның алдында өзінің 

міндеттемелері бойынша жауап беретіні туындайды. 

Есеп беретін қаржы жылында республикалық бюджеттің орындалуы жөнінде жылдық есеп 
беру жылына бекітілген республикалық бюджеттің құрылымы бойынша Қазақстан 

Республикасының Үкіметі Қорын құру және пайдалану бойынша және мемлекеттік мекемелердің 

гранттарды алулары мен пайдаланулары жөнінде атқарылған іс-әрекеттер туралы ақпаратты қоса 

отырып, Қазақстан Республикасының Парламентіне табыс етіледі [1]. 
Сонымен қатар, «мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығындарды 

көбейтуді қарастыратын заңдардың жобалары тек республика Үкіметі жағымды қорытынды 

бергенде ғана енгізіледі» [2,15б.]. 
Бұл норма конституциялық новелла болып табылады және негізгі түрде мемлекеттік кірісті 

қысқарту немесе мемлекеттік шығынды көбейту оның негізгі мақсаты болып саналады. 

Жағымды қорытынды тек Парламент депутаттары енгізген жобалар үшін талап етіледі. 

Қалыптасқан тәжірибе бойынша Үкімет өздері енгізген салықты енгізу немесе оны алып тастау 
туралы заң жобаларына Үкіметтің өз бетімен дайындаған құжаты ретіндегі қорытындыны қоса 

жібермейді, қажетті деген мағлұматтарды түсіндірме жазбада көрсетеді. Бұл тәжірибеге заң 

шығару процесіне қатысушылар түсіністікпен қарайды және қарсы болмайды.  
Депутаттардың бастамасы бойынша енгізілген заң жобаларының қосымша зерделенуі 

Үкіметтің пікірі сұралған жағдайда, сөз жоқ, зиянын тигізбейді. Сонымен қатар Үкіметтің 

қорытындысы парламент комитеттерінің заң жобалары бойынша қорытындыларын еске түсіреді, 
онда көңіл жобаның бағасына, яғни, республикалық бюджеттен тиісті ақшаның құйылуы емес, 

ұсақ-түйек мәселелерге бөлінетін. Мұндай тәсіл мақсатқа сай келе ме? Шамасы сай келмейді. 

Мұндай талқылауды жүзеге асыратын Парламенттің тұрақты комитеттері бар, 

мамандармен немесе ғылыми мекемелермен сараптама жүргізу мүмкіндігі де бар. Қазақстан 
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Республикасының Үкіметі қорытындысында республикалық бюджеттің шығынды көбейтуге 

немесе кірісті қысқартуға байланысты мәселелерге баса көңіл бөлуі қажет. 

Шын мәнінде заң жобаларын енгізу барысында ол өзіндік «тыйым салу» құқығына ие [3]. 
Мүмкін, заң жобасына Үкіметтен теріс қорытынды алған жағдайда оны жас ғана дауыс берумен 

қабылдап қоймай, мамандандырылған Парламент палаталарының әрқайсысының депутаттарының 

жалпы санынан шығатын үштен екі көпшілік дауыспен қабылдауға мүмкіндік беретін заң 
нормалары да қажет шығар. 

Үкіметтің маңызды өкілеттігі оның Қазақстан Республикасының Парламентіне 

республикалық бюджетті табыс етуі, оның орындалуы туралы есеп беруі және бюджеттің 
орындалуы болып табылады. 

Үкіметтің заң күші бар барлық элементтері Парламенттің қызметімен қоянқолтық 

байланыста болады, ал Парламент үкімет дайындаған бюджетті бекітеді және оның орындалуы 

жөніндегі есепті қабылдайды. 
Бюджет жобасын талқылау барысында Парламент пен Үкіметтің арасында қарама-

қарсылықтар жиі туындайды, тіпті билік тармақтарының жанжалдасуына жақындаған жағдайлар 

орын алды.  Бірақ ортақ тіл табысуға ұмтылушылық  жанжалдың туындауына жол бермеді, соның 
нәтижесінде қарсы тұрушы органның қайсысы болса да біреуінің таратылуын болдырмау 

мүмкіндігі туды. 

Заң жобалары жұмыстарының тізіміне байланысты және осы мәселелер бойынша 

Қазақстан Республикасының Парламентінің шешім қабылдауына орай орталық атқарушы 
органдар белгіленген мерзім ішінде қазақ және орыс тілдерінде заң жобаларын дайындап, 

Үкіметке табыс етулері қажет. Заң жобаларының сапалы және уақытында дайындалып, табыс 

етілулеріне орталық атқарушы органдардың бірінші басшылары жеке жауапкершілікте болады[4]. 
Заң жобалары сапалы болу үшін қажет болған жағдайларда экономикалық, құқықтық, 

ғылыми-техникалық және өзге де сараптамалар ұсынылады. Үкіметтің қарауына заң жобасымен 

және тиісті дәйектемелермен бірге келіп түскен ескертпелер, сараптамалардың қорытындылары 
туралы анықтама табыс етіледі. Егер заң жобалары Үкіметтің заң шығару бастамашылығы 

тәртібімен дайындалып, Конституция мен заңдар бойынша Үкіметтің өкілеттігіне жатаны болса, 

олар Қазақстан Республикасының Президентімен келісілуге жатады [4]. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі өзі жеке заң шығаруды жүзеге асырады. Нормативтік 
құқықтық актілер сатысында Үкіметтің нормативтік актілері Президент Жарлығынан кейін 

тұрады. Үкімет Конституцияға, заңдарға, Президенттің нормативтік актілеріне және олардың 

орындалуына негізделген қөаулылар және үкімдер шығарады, олардың орындалуын қамтамасыз 
етеді. Қазақстан Республикасының Конституциясында Үкіметке өзіне тән іс-әрекеттер бекітілген: 

бір жағынан, атқарушы өкімші сипаттағы, ал екінші жағынан, заң шығарушылық іс-әрекеттер 

жасау сипатындағы қызметтер. 
Республиканың сыртқы саясатын жүргізу бойынша шаралар дайындау Қазақстан 

Республикасының Үкіметінің басты қызметтерінің бірі болып саналады. Сондай-ақ мемлекеттің 

сыртқы саясатын да айқындауда Парламенттің және Қазақстан Республикасының Үкіметінің 

қатысулары бірдей емес. Бұл мәселелерде ел Үкіметі басымдылық орынға ие болады.  
Еліміздің жоғары өкілді органының Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқа 

саясатын айқындаудағы ролі ең алдамен Конституцияға қарама-қарсы келмейтін заңдарды 

қабылдау, сондай-ақ ережелері конституциялық нормаларға сәйкес келетін Қазақстан 
Республикасының шарттарын бекіту болып табылады[5]. 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шетел мемлекеттерімен: 

1) Қазақстан Республикасының  атынан; 

2) Қазақстан Республикасының Үкіметінің атынан 
3) Қазақстан Республикасының  министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің және өзге 

де тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне бағынатын және есеп беретін орталық 

атқарушы органдарының атынан жасалынады. 
Мемлекетаралық сипаттағы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу 

жөніндегі ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе  Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер минситрлігі енгізеді. 
Қазақстан Республикасының  министрліктері, мемлекеттік комитеттері және өзге де 

тікелей Қазақстан Республикасының Президентіне бағынатын және есеп беретін орталық 

атқарушы органдар 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер минситрлігімен келісе отырып  
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Қазақстан Республикасының Үкіметіне өзінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша 

шарттар жасасу туралы ұсыныстарын табыс етеді. 

Премьер-Министрдің өтініші бойынша Конституциялық кеңес Қазақстан 
Республикасының шарттарының Конституцияға сәйкестігін олар бекітілгенге дейін қарайды. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келмейді деп танылған халықаралық 

шарттардың бекітілуі мүмкін емес және олар іс-әрекетке енгізілмейді. 
Қазақстан жас егеменді мемлекет ретінде дүниежүзілік қауымдастықтың бір бөлшегі 

болуға ұмтылатыны, сондықтан тәуелсіздік алған бірнеше жыл ішінде Үкімет халықаралық 

шарттарға қол қою бойынша үлкен жұмыс атқарғанын атап өту қажет.  
Қазақстан Республикасының Үкіметі тек ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойып 

қана қоймайды, сондай-ақ ол келісімдерді бекіту туралы заң жобаларын дайындау арқылы және 

олардың әрі қарай орындалуына бақылау жүргізу арқылы олардың іске асырылуын қамтамасыз 

етеді. Мысалға, Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің қарауына «Қазақстан Республикасының және Ресейдің бірлескен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсатында күштерді қолдануды бірлесе отырып жоспарлау жөніндегі Қазақстан 

Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Келісімді бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы заңының жобасын ұсынды. Бұл Келісімге 2004 жылы 16 қаңтарда Москвада қол 

қойылды. 

Бұлар жалпы әскери-стратегиялық кеңістік шегінде ұжымдық қауіпсіздік үлгісінде 

халықаралық міндеттерден туындаған бірлесе қорғануды қамтамасыз ету мәселелері болып 
табылады. 

Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдерінің, қол жеткізілген  

уағдаластықтардың орындалуын қадағалауды, сондай-ақ бақылау жасауды көздейді. Қазақстан 
Республикасының халықаралық келісімдерінің, қол жеткізілген  уағдаластықтардың орындалуын 

жалпы қадағалауды және бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 

министрлігі жүзеге асырады. 
Халықаралық келісімдердің және қөол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылуына 

байланысты Қазақстан Республикасы органдарының, сондай-ақ үкіметаралық комиссиялардың іс-

әрекеттері Қазақстан Республикасы Үкіметінің бақылауында тұрады [6]. 

Заң шығарушылығы бастамашылығы ел Парламентінің депутаттарына, сондай-ақ 
Республика Үкіметіне тән болуына, және тек қана мәжілісте іске асырылатынына қарамастан, 

Парламент пайда болған жылдар ішінде заң жобалары бойынша бастамашылықты Қазақстан 

Республикасының Президенті немесе Қазақстан республикасының үкіметі жүзеге асырады. Бұл ел 
Үкіметі енгізген заң жобаларының саны жағынан Қазақстан Республикасы Парламенті енгізген 

заң жобаларына қарағанда басымырақ болуымен дәлелденеді. Солай болғасын Парламенттің іс-

әрекеті Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Қазақстан Республикасының Үкіметінің 
заң шығарушы бастамасына тәуелді болуына әкеледі. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының нормаларына талдау жасағанда оның 

құқықтық нормаларының бәрі бірдей толық түрде сот-сараптамалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

бағытталмағанын көрсетті. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасының Парламентінің қарауынаҚазақстан Республикасының  «Сот сараптамасы 

туралы» заңына өзгерістер енгізу туралы заң жобасын енгізу жөнінде қаулы шығарды. Ұсынылған 

өзгерістер тәуелсіз және объективті сот-сараптамалық әрекеттерді жүзеге асыру бойынша 
заңдарды жетілдіруге бағытталған. 

Мұндайда Қазақстан Республикасының Парламенті мемлекеттің қолданыстағы 

заңдарының жүйесіздігінің дамуына байланысты орын алып отырған жағдайда ықпал еткісі 

келмейді. Бұл проблема ел Парламентінің Қазақстан Республикасының Үкіметінен түсетін заң 
жобаларының жүйелілігіне шын мәнінде тәуелді екенін атап өту қажет. Қазақстан 

Республикасының Конституциясы бойынша Парламент заң шығару саясатын өз бетімен жүргізуі 

тиіс екеніне қарамастан, ол өзінің заң шығарушылық қызметін Қазақстан Үкіметінің заң жобалары 
жұмыстарының жоспарына тәуелді болу арқылы жүргізуге мәжбүр [7]. 

Мәселен, Қазақстан Республикасының Парламентіне бір жылда 258 заң жобасы, оның 

ішінде бірінші сессияда қаралу үшін 115 заң жобасы, екінші сессияда қаралу үшін 143 заң жобасы 
түсті. Ел парламенті Мәжілісіне жіберілген заң жобаларының жалпы санының ішінде 210 заң 

жобасы Қазақстан Республикасының Үкіметінен түсті, оның ішінде Мәжілістің бірінші 

сессиясында қаралу үшін 93 заң жобасы, екінші сессиясында қаралу үшін 26 заң жобасы түсті, 
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нәтижесінде Қазақстан Республикасының Үкіметінен түскен 210 заң жобасына қарсы қойғанда 

депутаттардан небары 38 заң жобасы түсті [8]. 

Сондай-ақ заң жобасында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы Кодексінің 196 бабын жаңа редакцияда баяндау ұсынылды, өйткені 2003 жылы 

қабылданған Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» туралы заңы эмитент үшін 

олар шығарған акцияларды ұстаушылардың тізім жүйесін өз бетімен жүзеге асыруға мүмкіндік 
туғызбайды. 

Мәселен, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2004 жылы Республика Парламенті 

Мәжілісінің қарауына Қазақстан Респуликасының «Әкімшілік заң бұзушылықтар туралы 
Қазақстан Республикасының Кодексіне қосымшалар мен өзгерістер енгізу туралы» заң жобасын 

енгізді. 

Бұл заң жобасында сауда ұйымдары Қазақстан Республикасының «төлем және ақшаны 

аудару» туралы заңының бабының 2-1 тармағын бұзған жағдайда әкімшілік жауаптылықта 
болатындығы жөніндегі қосымшалар қарастырылған. 

Сондай-ақ заң жобасында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар 

туралы Кодексінің 196бабын жаңа реакцияда баяндау ұсынылды, өйткені 2003 жылы қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы заңы эмитент үшін олар шығарған 

акцияларды ұстаушылардың тізім жүйесін өз бетімен жүзеге асыруға мүмкіндік туғызбайды». 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне Үкіметтен сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасының тауар импортына ішкі нарықты сақтау шаралары 
туралы заңына өзгерістер мен қосымшалар енгізу қарастырылған заң жобасы түсті. Өзгерістер мен 

қосымшалар енгізу қарастырылған заң отандық тауар өндірушілердің мүдделік қорғау мақсатында 

қабылданды. 
Бұл заң жобасы «тауар импортына ішкі нарықты сқтау шаралары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңын Дүниежүзілік сауда ұйымының қорғау шаралары туралы келісіміне 

сәйкестендірумақсатында дайындалды. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік саула ұйымына 
кіру бойынша жұмыс тобының мүшелері елдерінің сұраныстары бойынша заң келісімдердің 

ережелеріне сәйкестігін қарайтын жұмыс жүргізілді. Бұл жұмыстың қорытындысы заңның 

жоғарыда көрсетілген келісімдерге сай келмейтін бірсыпыра тұстары бар екенін көрсетті. 

Бұл өзгерістер мен қосымшаларды қабылдау заңы Қазақстанның Дұниежүзілік сауда 
ұйымына кіру процесінің шеңберінде келісімге толығымен сай келтіруге мүмкіндік туғызады. Заң 

жобасының қабылдануы сондай-ақ уақытша қорғану шараларын қолдағанда түскен қаражатты 

кеден органына депозитке аударудың тәртібін нақтылауға мүмкіндік берді, бұл іс-әрекеттің 
мақсаты төленген соманың импортерінің қайтару мүмкіндігін қарастыру болсып табылады, бұл 

жұмыс тке жеткізілімінің көлемінің өсуі аса зиян келтірмеген немесе отандық өндірушілерге қауіп 

төнгізбейтіндей жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіп бойынша 
жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының нормаларына талдау жасағанда оның 

құқықтық нормаларының бәрі бірдей толық түрде сот-сараптамалық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

бағытталмағанын көрсетті. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасының Парламентінің қарауынаҚазақстан Республикасының  «Сот сараптамасы 

туралы» заңына өзгерістер енгізу туралы заң жобасын енгізу жөнінде қаулы шығарды. Ұсынылған 

өзгерістер тәуелсіз және объективті сот-сараптамалық әрекеттерді жүзеге асыру бойынша 
заңдарды жетілдіруге бағытталған. 

Осы басымдық аясында адамдарды әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру 

мәселелері, біздің пікірімізше, Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі күрделі әлеуметтік-экономикалық 

жағдайды есепке алғанда, бірінші орындардың бірін иеленуі тиіс. Саясаттың осындай әлеуметтік-
экономикалық бағытын әзірлеуел Үкіметінің ең негізгі міндеттерінің бірі болуы қажет. 

Жоғарыда баяндалғаннан көріп отырғанымыздай, Қазақстан Республикасының 

стратегиялық басымдықтарының бірі халықты жоғары денгейде әлеуметтік қорғау мен ашық 
нарықтық экономикаға негізделген экономикалық жағынан дамуы болып табылады. Және 

Үкіметтің осы міндеттерді шешуге қабілетті болуы тиіс екенін Қазақстан Республикасының 

президенті атап көрсетті [9]. 
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Түйін 

В статье рассматриваются реализации и пути совершенствования законопроектной 

деятельности правительства Республики Казахстан. 
 

Summary 

The article examines the implementation and ways of improving the legislative activity of the 
government of the Republic of Kazakhstan. 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА ПРОФЕССИИ НОТАРИУСА В ОБЩЕСТВЕ 
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Магистрант специальности юриспруденция Академии Кайнар 

                                                                           Апахаев Н.Ж.,                                                                                           

к.ю.н., Академия Кайнар 

 

В статье рассматривается один из ключевых вопросов – совершенствование имиджа 

нотариуса в условиях  реформирования нотариальной системы Республики Казахстан. 

Ключевые слова: .имидж, защита прав и интересов, репутация, квалификация. 

        
В Конституции Республики Казахстан определена концепция правового государства, в 

рамках которой совершенствуется механизм правового регулирования общественных отношений, 

повышается роль многих традиционных институтов и правовых форм в жизни гражданского 

общества, к числу которых можно отнести и нотариат. В соответствии со ст. 13 п. 3 Конституции 
Республики Казахстан каждый имеет право на получение квалифицированной юридической 

помощи. [1] . 

Нотариат обеспечивает эту помощь путем совершения нотариусами нотариальных 
действий. На нотариат возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, освидетельствование 

документов, выполнение иных действий, направленных на юридическое подтверждение и 

закрепление гражданских прав в целях предупреждения их возможного нарушения в будущем. От 

качества работы нотариальных органов зависит нормальное функционирование гражданского 
оборота, эффективность защиты имущественных прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц.    

Значение нотариата особенно возрастает в условиях формирования рыночных отношений 
применительно к интересам предпринимателей, связанных с оформлением и регистрацией 

договоров, созданием различных форм собственности и сделок с ней.  
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Совершенствование имиджа нотариуса в условиях реформирования нотариальной системы 

Казахстана – один из ключевых вопросов, требующих развития, формирования и поддержания 

нотариальным сообществом. С целью интеграции нотариата Казахстана в Международное 
сообщество нотариусов в августе 2001 года приступил к реализации проект ТАСИС, деятельность 

которого направлена на реформирование нотариальной системы в Казахстане и приближения его к 

международным стандартам Латинского нотариата. [2,с.49] .  
Нет сомнения, что частнопрактикующий нотариат доказал свое бесспорное преимущество: 

за годы своего становления и развития независимый нотариат Республики Казахстан, являющийся 

на сегодняшний день одним из важнейших социальных институтов, зарекомендовал себя как 
высокоорганизованная и ответственная корпорация. Выросла степень ответственности 

независимого нотариуса перед гражданами, общественности независимого нотариуса перед 

гражданами, обществом и государством.  

Нет никакой другой юридической специальности, где бы человек нес личную 
имущественную ответственность за качество выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Развитие рыночных отношений в нашей стране повысило публично – правовую роль нотариата, 

превратив нотариуса из мелкого чиновника в гаранта стабильности гражданско-правовых 
отношений. Однако значительная часть населения нашей страны даже отдалённо не представляет 

себе роль нотариуса в обществе. Очень многие думают, что функции нотариуса сводятся к заверке 

копий документов, ну может быть, ещё к выдаче доверенностей на управление автомобилями. 

Однако это мнение глубоко ошибочное, поскольку, фактически нотариус – это судебный арбитр, 
как принято считать в европейских странах. Документы, удостоверенные нотариусом, 

приравниваются по своим правовым последствиям к решениям судов. Отменить нотариально 

удостоверенный документ или признать его недействительным можно только по соглашению 
сторон, обратившихся к нотариусу за совершением нотариального действия либо по решению 

суда. Очень часто, особенно при выдаче свидетельств о праве на наследство, нотариусу 

приходится выступать в роли третейского судьи, пытаясь привести наследников к общему 
мнению. В ход идут и разъяснения закона, прав и обязанностей сторон, и разъяснения того, что 

уступка одной из сторон пойдет на пользу всем. Нотариусы подсказывают сторонам внесудебное 

решение их проблем. К нотариусам, как и к адвокатам, люди приходят тогда, когда возникают 

проблемы и ситуации, в которых невозможно обойтись без консультации специалиста. Нотариусы 
выполняют большое количество разнообразных действий, среди которых удостоверение копий – 

самое простое.  

Первый этап продвижения имиджа нотариуса нужно начать с праворазъяснительной 
работы –так, чтобы клиент уходил с полной информированностью и пониманием всех 

действий,которые необходимо провести ему для достижения своих целей по приобретению 

недвижимости, залогу, займу, расторжению каких-либо сделок. 
Таким образом, приоритеты, обозначенные в «Концепции развития нотариата в 

Республике Казахстан на период с 2015 года до 2020 года", касающиеся модернизации сферы 

образования, и, в частности системы повышения квалификации, как одного из ведущих ее 

направлений, последовательно и успешно претворяются в жизнь.В данной  Концепции была 
предусмотрена трехуровневая системы повышения квалификации нотариусов: первая ступень- 

обязательное самообразование каждым нотариусом, вторая ступень- обучение  нотариусов, 

имеющих стаж нотариальной деятельности до пяти лет, территориальными палатами, и третья 
ступень- обучение нотариусов, имеющих стаж более пяти лет в Центре повышения квалификации 

нотариусов при Республиканской нотариальной палате. Нельзя не отметить, что высокие 

результаты достигаются благодаря также взаимодействию Центра с представителями 

государственных органов, судей Верховного Суда , сотрудников Министерства юстиции, 
Генеральной Прокуратуры РК. 

Внедрение в работу нотариата ЕНИС дало большой толчок в потребности еще более 

углубленной, систематической работы и изучения многих дополнительных частей 
законодательства РК, информационных и коммуникативных технологий, ведь всю работу по 

регистрации права собственности на недвижимое имущество физических и юридических лиц по 

Казахстану, в случае нотариального удостоверения,  проводят нотариусы в электронном виде, 
минуя ЦОНы, тем самым облегчая и ускоряя проведение государственной регистрации 

недвижимости.   

Таким образом, в режиме реального времени, нотариус одновременно получает доступ ко 

многим видам государственной базы данных РК, в том числе к данным ЗАГС,МВД РК, и другим. 
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В данное время, также продолжается работа по программе финансового мониторинга и 

противодействию терроризма, взаимодействуя с органами финансового контроля, налоговых 

органов, при удостоверений и проведений нотариальных действий. 
По мимо этого оказание квалифицированной правовой помощи включает в себя, в 

частности, обязательное проведение правовой экспертизы всех условий сделки, выяснение 

обстоятельств дела, разъяснение участникам смысла, значение и правовых последствий сделки, 
проверку соответствия содержание сделки действительным намерениям сторон и требованиям 

законодательства, принадлежности прав на недвижимость, правоспособности юридического лица, 

полномочии сторон и их представителей, установление личности обратившихся за совершением 
нотариального действия, проверку дееспособности физических лиц. 

У нотариуса не должно быть никакого интереса, кроме служебного к совершаемому 

нотариальному действию, что означает беспристрастие - один из профессиональных принципов. 

Когда мы говорим о статусе нотариуса в правовой системе, то одновременно следует отметить его 
роль в правовом государстве в целом. [16,с.35] При выполнении профессиональных обязанностей 

нотариусы независимы, и подчиняются только закону. Для обеспечения их независимости гаранта 

защиты прав заинтересованных лиц закон предписывает подчиняться только ему и более никому. 
Закон обязывает нотариусов при совершении нотариальных действий во избежание нанесения 

ущерба гражданам и юридическим лицам по причине их юридической неосведомленности 

предупреждать их о последствиях совершаемых нотариальных действий. При подготовке 

проектов нотариальных документов нотариус должен следить за тем, чтобы не возникало ошибок, 
не были ущемлены интересы неопытных, недостаточно квалифицированных в правовом 

отношении участников. При этом правовая помощь, оказываемая нотариусом, не носит 

формализованного характера, так как в случае возникновения сомнения относительно 
соответствия сделки закону или истинным намерениям сторон нотариус обязан отказать в 

совершении нотариального действия, отложить или приостановить их совершение. 

В последнее время в Республике Казахстан растет статус нотариуса. Многие виды 
правоотношений граждан и организаций приобретают законную силу только после нотариального 

удостоверения, совершенного нотариусом. Особое место занимают сделки, связанные с 

недвижимостью. Участие в ней нотариуса позволяет защищать права сторон, поскольку на стадии 

заключения договора нотариус разъясняет сторонам возможные правовые последствия сделки, 
выясняет действительное волеизъявление, дееспособность и правоспособность сторон, не 

обременено ли имущество правами третьих лиц. 

Согласно Плану поэтапной реализации «Концепции развития нотариата в Республики 
Казахстан на период с 2015 до 2020 года», утвержденного решением Правления Республиканской 

нотариальной палаты от 20.08.215 года, в 2015-2016 годы панируется внести предложение о 

включении в Закон РК «О  нотариате» норму, предусматривающую новый вид нотариального 
действия – совершения исполнительной надписи. 

Исполнительная надпись нотариуса – это распоряжение нотариуса о взыскании с должника 

причитающейся суммы денег, совершенное в документе, свидетельствующем об образовании 

долга (залоговый билет, договор). Надпись, совершенная нотариусом на таком документе, 
подтверждает задолженность должника перед кредитором-взыскателем. Нотариус совершает 

исполнительную надпись на подлинном документе, устанавливающем задолженность. 

Обязательным условием для совершения исполнительной надписи на документе, 
устанавливающем задолженность, является бесспорность права кредитора взыскать 

причитающееся с должника. Для определения права нотариуса совершить исполнительную 

надпись необходимо подтвердить сам факт наличия задолженности и отсутствие объективных 

оснований для оспаривания такой задолженности в части размера и срока наступления 
обязательства. Иными словами, нужны документы, подтверждающие  принятие должником 

определенных благ и неисполнением им встречных обязанностей. Исполнительная надпись имеет 

силу исполнительного листа,  и взыскание по ней производится в соответствии с требованиями 
законодательства об исполнительном производстве. 

Таким образом, благодаря реформированию системы нотариата, возможно активное 

содействие по всем направлениям повышения роли и значимости нотариата для укрепления и 
развития правового государства в нашей стране. 
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Түйін 
Мақалада қазіргі таңда Қазақстан Республикасының нотариаттық жүйесінің ең 

маңызды сұрақтардың бірі  -  нотариаттық заңнамасына реформаторлық маңызды өзгерістер 

енгізілу кезінде  нотариаттық нысанды оданда тартымды ету жолында, нотариустың бейнесін 
жоғарлату  туралы мәселелері қарастырылады.      

 

Summary 

In this article is considered about   increase, improvement  image notary  under  conditions  
reformation, reforming   notary systems of modern Kazakhstan. 

 

 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН 

БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 
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Қайнар Академиясы, заң ғылымдарының магистрі 

Ізбасқан С., 

 «Құқықтану» мамандығының 3 курс студенті 

 
Аталған мақалада тұрғын үй  ұғымы және заңдылықтары жайлы мәселе қозғалады.  

Түйін  сөздер: Тұрғын үй, заңдылық, келеңсіздік, тұрғын үй заңы 

 
Тұрғын үй қажеттілігін қанағаттандыру адамның туған кезінен бастап туындайды және 

өмірінің барлық кезеңінде өзектілігін жоймайды, үздіксіз сипатқа ие болады. 

Жалпы тұрғын үй дегеніміз - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, 
белгіленген техникалық, санитарлы және басқада міндеттерге сай келетін және тұрғын үй (жеке-

дара тұрғын үй, пәтер, жатақанадағы бөлме). 

Ал тұрғын үй құқығы -  тұрғын үйге деген құқықтың пайда болуы, жүзеге асуы, жойылуы 

айналасында туындайтын қоғамдық қарым-қатынасты реттейтін құқық саласы. Тұрғын үй құқығы 
әр түрлі құқықтық актілерде бекітілген нормаларды жинақтап, бір актіге біріктірілген тұрғын үй 

заңы арқылы тұрғын үйді меншіктену, пайдалануға беру, жер учаскелеріне үй салу, т.б. қоғамдық 

қатынастарын реттейді.[1] 
Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңы азаматтардың, заңды тұлғалардың, 

мемлекеттік органдардың қатысуымен: 

1) тұрғын үйлерге меншік құқығының және оларды пайдалану құқығының пайда болуы 

мен тоқтатылу негіздеріне; 
2) тұрғын үйлерді пайдалану құқығының жүзеге асырылуына; 

3) тұрғын үйлерге қойылатын талаптарға; 

4) тұрғын үй қорларының сақталуы мен жөнделуінің қамтамасыз етілуіне; 
5)азаматтардың тұрғын үй саласындағы құқықтарының сақталуын және тұрғын үй 

қорының пайдаланылуын мемлекеттік органдардың бақылауына байланысты қатынастарды 

реттейді.[2] 
Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Тұрғын үйлер мен шаруашылық құрылыстарын өз 

бетiмен сала бастаған немесе оны салған адам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

жауапты болады.[2] 
ҚР Азаматтық кодексінің 244 бабына сәйкес, өз бетiмен салынған құрылыс: 

1. Мемлекетке тиесілі, жер учаскелері болып қалыптаспаған жерде, құрылысты жүзеге 

асырған тұлғаға тиесілі емес жер учаскесінде салынған, сондай-ақ бұл үшін Қазақстан 
Республикасының жер заңнамасына, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі туралы заңнамаға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына 
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сәйкес қажетті рұқсат алынбай салынған тұрғын үй, басқа да құрылыс, ғимарат немесе өзге де 

жылжымайтын мүлік өз бетінше салынған құрылыс болып табылады. 

2. Өз бетiмен құрылыс салуды жүзеге асырған адам оған меншiк құқығын алмайды. 
Оның құрылысқа билiк етуге - сатуға, сыйға тартуға, жалға беруге, басқа да мәмiлелер жасауға - 

құқығы жоқ. 

Өз бетiмен салынған құрылыс, осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделгеннен басқа 
реттерде, оны жүзеге асырған адамның есебiнен бұзылуға тиiс.  

3. Өзiне тиесiлi емес жер учаскесiне құрылысты жүзеге асырған адамға бұл учаске 

салынған құрылысты орналастыру үшiн осы адамға белгiленген тәртiп бойынша берiлген 
жағдайда ғана өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк құқығы танылады.  

Құрылыс салушының өзiне тиесiлi емес жер учаскесiнде, мемлекетке тиесілі жерлерді 

қоспағанда, өз бетімен құрылыс салуға меншік құқығын сот Қазақстан Республикасының сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасының талаптарына құрылыс сәйкес 
келген жағдайда жер учаскесі иесіне өтемақы төлене отырып, соңғысының бұған келісімі болған 

кезде тануы мүмкін. 

Сот сондай-ақ құрылыс салынған жер учаскесi өзiнiң заңды пайдалануында болған 
адамның өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк құқығын тануы мүмкiн. Бұл ретте құрылысқа 

меншiк құқығы танылған адам оны жүзеге асырған адамды сот белгiлеген мөлшерде құрылысқа 

жұмсаған шығындарын өтейдi. 

Егер құрылысты сақтап қалу басқа адамдардың құқықтарын және заңмен қорғалатын 
мүдделерiн бұзуға әкелiп соқтырса не азаматтардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төндiретiн 

болса, аталған адамдардың өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк құқығын тануға болмайды.  

4. Мемлекетке тиесілі және жер пайдалануындағы емес жер учаскелерінде (жер 
учаскелері болып қалыптаспаған жерде) тұлға өз бетінше тұрғызған құрылыс әлеуметтiк-

экономикалық тұрғыдан орындылығы ескерiле отырып, құрылыс шығындары сот айқындаған 

мөлшерде өтеліп, коммуналдық меншiкке берiледі. 
Мемлекеттік жер пайдаланушылардың жер пайдалануындағы жер учаскесінде өз бетінше 

құрылыс салуды жүзеге асырған кезде өз бетінше салынған құрылыс әлеуметтiк-экономикалық 

тұрғыдан орындылығы ескерiле отырып, құрылыс шығындары сот айқындаған мөлшерде 

бюджет қаражатынан өтеліп, коммуналдық меншiкке берiледі.[3] 
Осы негізде 2006 жылы орын алған Шаңырақ ықшамауданындағы қайғылы 

жағдайлармен аяқталған оқиғаны еске түсірейік. Осыдан 11 жыл бұрын «Шаңырақ» оқиғасы 

болды. Жерді заңсыз басып алды деген уәжбен салынған үйлерді сүруге келген билік өкілдері мен 
аранайы жасақты қара халық таспен қарсы алған еді. 

Алматы әкімшілігі заңсыз салынған құрылыстармен күресті – алдымен «Бақай» 

ықшамауданында бастады. 2006 жылдың шілдесінде Бақайдағы 500 үй бульдозермен қиратылды. 
Арада бір апта өткен соң үй күреу «Шаңырақ» ауылында жалғасты. 

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, сол кездегі Әуезов ауданының әкімі Владимир Устюгов бір 

күн бұрын келіп үйлердің сүрілетінін ескертіп кеткен. Бірақ полиция ауылға кірген сәтте билік 

өкілдері наразы халыққа мән-жайды түсіндірмеді дейді тұрғындар. Дайрабай Наурызбаев бұл 
жайтты: 

– Аудан басшысы, осы жердегі жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің басшылары 

жиналып тұрды. Бір кезде автобуспен ОМОН-дар кеп түсті ғой. Сосын халықтың көзі жетті, 
бейбіт түрмен келісімге келмейтінін түсінді, – деп еске алды. 

Құқық қорғау күштерімен болған қақтығыста полицияның 150 қызметкері жараланып, 

оның 16-сы ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. Тұрғындар оларды алдын-ала дайындалған 

жанатын заты бар бөтелкелермен және таспен атқылаған. Қақтығыс кезінде денесінің 70 пайызын 
күйік шалған Бостандық ауданының ІІБ қызметкері 24 жастағы Әсет Бейсенов қаза тапты. 

Сегіз айға созылған сотта жиырма айыпталушыға шартты түрдегі үш жылдық жаза 

тағайындалды.Тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп айыппен, полицей өліміне кінәлі деп төрт адамды 
ұзақ жылдарға соттады, олар әлі түрмеде отыр. Олардың арасында азаматтық белсенді, диссидент 

ақын Арон Атабек бар. Ол қақтығыс күні Шаңырақта болған. Құқық қорғаушылар Атабекті саяси 

тұтқын деп жариялады.Одан өзгелер, Құрманғазы Өтегенов – 16 жылға, Ерғанат Тараншиев – 15 
жылға, Рүстем Тұяқов 14 лет жылға сотталды. 

Шаңырақ оқиғасын ұйымдастырушы, әрі адам өліміне себепкер ретінде сотталғандардың 

бірі Рүстем Тұяқов сол кезде 22 жаста еді.  
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Шаңырақ ісі бойынша қозғалған соттың төрағасы болған Адайбек Бейімбетов 

«сотталғандардың шын мәнінде кінәлі екенін» айтады. 

Төрт адам ұзақ жылдарға түрмеге қамалып, бір адам тірідей отқа өртенген Шаңырақ 
оқиғасы ел жадында. [5] 

 Бұл жағдай ең алдымен тұрғындардың тұрғын үй заңын білмегендіктен немесе заңды 

біле тұрып оны бұзуға әрекеттенгендіктен, яғни заңсыз жерді басып алу салдарынан орын алды. 
Нәтижесінде адам өлімі болып, сондай-ақ қанша адамның жарақат алуымен және мүлікке зақым 

келуімен, жастай азаматтардың сотталып, ұзақ жылдарға бас бостандығынан айырылуымен 

аяқталды. Қарапайым тұрғындар заңды жетік білген жағдайда жоғарыда аталған 
келеңсіздіктердің алдын алуға болар еді. Осындай сынды жағдайлар қайталанбас үшін заң 

орындары әлі де осы тұрғыда халыққа түсіндіру шараларын ұйымдастыру керек, заң тұрғысынан 

сауатын нығайта түсу үшін тұрғындар да тұрғын үйге қатысты өз құқықтарын жетік білуі керек.  

Осы орайда қарапайым  халықтың құқық қабілеттілігін, құқықтық білімін, сауаттылығын 
арттыру үшін төмендегі жұмыстарды жүргізуге болады. 

1) Арнайы құқықтық білімді дамытуға  арналған курстар ашу; 

2) Бұқаралық ақпараттар және әлеуметтік желілер арқылы ҚР Заңдармен таныстыру; 
3) Қандай да бір сұрақтар пайда болған жағдайда хабарласа алатын аранайы телефон 

нөмірлерінің болуы; 

4) Арнайы заң мәселелерін қарастыратын,ақпарат беретін телеарна ашу; 

Басқа елмен салыстырсақ Қазақстанда халық саны едәуір аз және қолданылмаған жерлер 
де көп. Бірақ бұл жағдай заңды бұзуға негіз емес. Егер әрбір азамат тұрғын үй заңнамасын бұзып, 

өз бетінше бос жерлерді басып алатын болса, мұның арты не болатынын ойлаудың өзі қиын. Сол 

себепті қоғамдағы тәртіпті сақтау үшін қарапайым тұрғындардың заң тұрғысындағы сауатын әлі 
де арттыру керек. 
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Резюме 

В данной статье будет говорится о понятии жилье и о жиличных законах.  
 

Summary 

This article will talk about the concept of housing and housing laws.  

 
 

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Абишева С.Б., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье автор рассматривает основные признаки организованной преступности 
на современном этапе. Автор определяет понятия организованной преступности как одной из 

разновидности преступности, характеризировав признаки и разновидности организованной 

преступности 
Ключевые слова: преступление, преступность, организованная преступность, признаки 

организованной преступности. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена современным состоянием борьбы с 

преступностью. В настоящее время одна из важнейших задач, стоящих не только перед 

правоохранительными органами, но и перед всем казахстанским обществом в целом. Как известно 

наличие организованной преступности подрывает доверие к власти и основным принципам 
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государственного управления, препятствует конкуренции, затрудняет государственное развитие и 

угрожает национальной безопасности, демократическим институтам и моральным устоям 

общества. 
Изучение специальной литературы позволяет нам сделать вывод, что существует три 

признака организованной преступности. 

Организованная преступность, являясь сложным антисоциальным явлением, стимулирует 
такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, 

проституция. Проблема организованной преступности в исправительных учреждениях, как одна 

из главных составляющих организованной преступности в целом, является темой для обсуждения, 
дискуссий многих ученых и практиков всего мира. 

Попытаемся выделить те признаки организованной преступности в исправительных 

учреждениях, которые отличают ее от общепринятого понятия преступности. Многообразие 

имеющихся определений признаков организованной преступности отражает активную разработку 
понятийного аппарата, как средства для углубленного, утонченного понимания всех аспектов 

проблемы и постановки задач перед обществом и правоохранительными органами по надежной 

защите от проявлений организованной преступности.  Анализ специализированной литературы 
позволяет сделать вывод, что организованная преступность имеет три основных признака: 

1.Структура организованной преступности. 

2. Экономический признак. 

3. Коррупция. 
Рассмотрим все три признака подробнее. Первый признак – наличие структуры 

организованной преступности, т.е. объединений лиц для систематического занятия 

преступлениями, в которых отмечается выраженная иерархия, соподчиненность участников, 
жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций. Вполне 

очевидно, что группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной 

направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими 
факторами.  Установлено, что личные взаимоотношения между осужденными строятся на основе: 

 социального статуса осужденных в колонии; 

 общности ценностных ориентаций и установок; 

 социального положения на «воле» до осуждения (материальная обеспеченность, 

занимаемая должность до осуждения и пр.) 

 отряда, бригады, по месту работы (на основе трудовых коллективов в «промзоне»); 

 знакомства по другим зонам, по прошлым судимостям; 

 религиозного признака; 

 национального признака, землячества.  [1] 

Таким образом, осужденные устанавливают устойчивые личные взаимоотношения и 

объединяются в группу, если они имеют какие-либо общие мотивы, цели, интересы, реализацию 
которых видят только через групповое взаимодействие, если такое взаимодействие стимулирует 

их к групповому общению. В микросреде исправительных учреждений существуют 

отрицательные, положительные малые группы и, кроме того, преступные группы. Межгрупповая 
иерархизация сводится к тому, что одни группы занимают самое высокое положение, другие – 

среднее, третьи – низкое. Кроме того, следует учитывать уровни организованной преступности, 

что позволяет правильнее оценивать ее состояние в том или ином регионе. Условно уровни можно 
разделить на примитивный, средний и высокий. К примитивному уровню относятся устойчивые 

группы, имеющие простую структуру организации: главарь-участники. Здесь каждый знает свою 

роль и планирование преступлений осуществляется по утвердившийся модели. Средний уровень 

организованной преступности является, как бы переходной ступенью к более совершенным и 
опасным построениям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем 

существуют промежуточные звенья. [2]. Высокий уровень представлен криминальными 

организациями сетевой структурой. Он имеет некоторое качественное отличие от двух первых. 
Речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров. Здесь происходит не 

эпизодическое либо на базе конкретной преступной деятельности смыкание преступной среды, а 

сотрудничество на базе выработки некоторой общей линии поведения и взаимной поддержки. [3].  
Преступным организациям присущи основные признаки: 

1.наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, 

«общака»; 
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2.осуществление преступной деятельности на основе сплочения лиц, совершающих 

преступления, распределения между ними преступных ролей, создание иерархической системы 

взаимоотношений, при которой организаторы отдалены от непосредственной преступной 
деятельности; 

3.устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их 

нарушение; 
4.специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности 

письменной и устной речи (клички, особые моральные институты); 

5.создание информационной базы, которую составляют сведения из различных 
источников; 

6.целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения [4] 

Второй признак организованной преступности - экономический. Все преступные 

сообщества создавались и создаются для постоянного совершения преступлений в виде промысла 
в целях получения крупных прибылей. Таким образом, главной целью систематического 

нарушения закона является обогащение, накопления капитала.  Полученная преступным путем 

прибыль отмывается через банковскую систему и оседает на счетах в зарубежных банках, либо 
вкладывается в недвижимость, в том числе и за рубежом. Часть денег отправляется на 

воспроизводство преступной деятельности. Групповая преступность тогда приобретает характер 

организованности, когда в структуре ее деятельности появляются признаки экономической 

деятельности, т. е. планомерного, целенаправленного извлечения прибыли на основе присвоения 
прибавочной стоимости. Именно высокие и высочайшие размеры прибыли объясняют внимание 

организованных преступных структур к крупномасштабному криминальному бизнесу, связанному 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, антиквариата, 
автомобилей, органов и тканей человека и прочее. Цель извлечения максимальной прибыли 

пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате 

организованной преступной деятельности. 
Третьим признаком является коррупция. Коррупция - это продажность, разложение 

государственных чиновников, поэтому ее следует отличать от просто взяток, так как они являются 

лишь средством ее достижения.  Широко применяются такие способы обеспечения безопасности, 

как получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в том числе 
правоохраны, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих свое официальное 

положение (по некоторым экспертным оценкам на эти цели может расходоваться до половины 

преступной прибыли). Распространены и такие способы, как договоренность на постоянной 
основе о получении квалифицированной юридической помощи; использование 

фальсифицированных документов о заболеваниях. Как правило, организованные преступные 

группы (сообщества) имеют своего рода страховые фонды, составляемые из отчислений от 
средств, получаемых преступным путем. Из них осуществляется в значительных размерах помощь 

арестованным и осужденным участникам организованной преступной деятельности и их семьям; 

подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц, оплата юридических услуг.  

В Законе Республики Казахстан ««О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. 
№410под коррупцией понимается не предусмотренное законом принятие лично или через 

посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные 

функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий 

для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.  

Данный Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной 
безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение 

эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих 

государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и 

привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, 

устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления 
ответственности, а  

также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, 

на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных 
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специалистов к поступлению на государственную службу, создание условий для неподкупности 

лиц, выполняющих государственные функции. [5] 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам исследования и борьбы с 
организованной посвятили свои исследования: 

В СССР - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.Н.Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А. 

Васильев, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкин, А.И. 
Долгова, А.И. Зубков, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.С. Михлин, А.Мухин, В.А. 

Образцов, А.П. Резван,  Е.Р. Россинская, А.П. Сафонов, В.И. Селиверстов, М.В. Субботина, А.Г. 

Филиппов, Н.П. Яблоков; 
В Казахстане – А.Н. Агыбаев, Х.Х. Валиев, У.С. Джекебаев, Е.И. Каиржанов, О.Р. Ким, 

И.В. Корзун, П.Н. Посмаков, А.Б. Скаков, К.С. Сагинбеков, И.В. Слепцов, Д.С. Чукмаитов, и 

другие учёные. 

Однако различные аспекты методам борьбы с организованной преступностью в 
современных условиях требуют более глубокого осмысления и научной проработки. 

Целью исследования является изучение общих признаков, характеризующих 

организованную преступность для установления исходных, объективно обусловленных и 
стабильных, основополагающих начал, в соответствии с которыми сформулирована система и 

содержание организации борьбы с организованной преступностью в Республики Казахстан, в 

новых социально-экономических и правовых условиях; выработка на этой основе рекомендаций 

по совершенствованию такой деятельности и ее нормативной правовой основы. 
Цель исследования предопределила и постановку следующих задач: 

1) проанализировать теоретические и прикладные работы, относящиеся к предметной 

области исследования, обосновать их влияние на совершенствование методам борьбы с 
организованной преступностью в Республики Казахстан; 

2) раскрыть содержание основных признаков организованной преступности, исходя из 

теоретических подходов к данной проблеме в теории уголовного и уголовно-исполнительного 
права Республики Казахстан, криминологии, оперативно-розыскной деятельности; 

Методологическую и теоретическую основу исследования составит диалектико-

материалистический метод познания, который позволяет рассматривать явления и процессы в 

изучаемой области как находящиеся в социальной взаимосвязи, обусловливающей обстоятельства 
и тенденции в сфере борьбы с организованной преступностью в Республики Казахстан. В целях 

получения достоверных результатов и их научного обоснования использовать методы 

исторического, системного и сравнительного анализа, статистический метод и методы конкретно-
социологических исследований. 

Научная новизна данного исследования определяется тем, что в свете значительных 

изменений в уголовном, уголовно-исполнительном законодательстве, она представляет собой за 
последнее 5 лет первое комплексное исследование проблемы методам борьбы с организованной 

преступностью в Республике Казахстан на современном этапе. 

Выводы: Анализ специализированной литературы позволяет сделать вывод, что 

организованная преступность имеет три основных признака: 
1.Структура организованной преступности. 

2. Экономический признак. 

3. Коррупция. 
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Аталмыш мақалада автор қазіргі уақыттағы ұйымдасқан қылмыстын негізгі белгілерін 

сипаттаған. Автор ұйымдасқан қылмысты қылмыстылық бір түрі ретінде қарастырып, оның 

айрықша белгілері мен түрлеріне сипаттама берген.  
 

Summary  

In this article, the author examines the main features of organized crime at the present stage. The 
author defines the concepts of organized crime as a form of crime. 

 

 

М. ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫ БЕЙНЕЛЕУ 
 

Ашимова С., 

Қайнар академиясының 2-курс магистранты 

 
Мақалада, тілдік тұлға мәселесі тілдік, экстралингвистикалық (тарихи, мәдени, 

әлеуметтік, психологиялық) факторларды сабақтастыра отырып, кешенді түрде талданады.  

Түйін сөздер: М.Әуезов, тілдік тұлға, бейнелеу, әдебиет, лингвистика.  
 

«Тілдік тұлға» мәселесі өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап ерекше көңіл бөліне 

бастады. «Тілдік тұлға» мәселесіне алғаш назар аударған неміс ғалымы – Й. Вейсбергер болды [1]. 
Орыс лингвистикасында В. Виноградов тілдік тұлғаны «автор тұлғасы» және «кейіпкер тұлғасы» 

ретінде сипаттаса [2], А. Леонтьев оны «сөйлеуші тілдік тұлға» ретінде айқындайды [3].                      

Г. Богин [4] «сөзді өзі шығарып, айтуға және қабылдауға дайын» адамды тұлға ретінде таниды. Ю. 

Караулов тілдік тұлғаны «мәтін түзіп, қабылдай алатын күрделі тілдік құрылым деңгейі; ақиқат 
дүниені терең және нақты бейнелей алатын; анық мақсатты бағыты бар адам» деп сипаттайды [5]. 

Тілдік тұлға – көпқырлы әрі көпқұрамды парадигма. Ал сөйлесімдік тұлға–шынайы 

қатысым және әрекет парадигмасындағы тілдік тұлға. Қарым-қатынас барысында сөйлесімдік 
тұлғаның ұлттық-мәдени ерекшелігі ашылады. Әдетте «тілдік тұлға» мазмұны өте кең: яғни ол а) 

құндылықтар жүйесі; ә) мәдениеттанытушы бірлік; б) жеке тұлғалық компонент ретінде көрініс 

табады [6, 119 б.]. Тілдік тұлға параметрлері әлі де жетіліп келеді. Тілдік тұлғаның сөздік қоры 
бай, сөйлеу мәнері айқын болуы оның білім деңгейін, мінезін, жас мөлшерін т.б. танытып тұрады. 

Тұлғаның тілдік репертуарының әлеуметтік қызметінен, сол қоғамға тән тілдік этикеттерден 

көрініс табады. Тілдік тұлға тілде бейнеленетін мәдениет кеңістігіндегі қоғамдық сананың түрлі 

деңгейлерінде (ғылыми, тұрмыстық), сол қоғамға сай тәртіп пен қағидаттарды сақтай отырып өмір 
сүреді. 

В. Красных тұлғаның түрлерін былайша көрсетеді: а) сөйлеуші адам – тұлға, сөз өнерінің 

иесі; б) нағыз тілдік тұлға – сөз өнерінде өзін таныта білген, білім-пайым иесі; в) сөйлеуші 
(речевая) тұлға – өзін өзгелермен қарым-қатынас жасау үстінде көрсететін тұлға, ол қай жерде 

қандай стратегия мен тактика қолдану керектігін жақсы біледі; г) коммуникативтік тұлға–нақты 

коммуникативтік актінің қатысушысы, шынайы коммуникацияның шынайы әрекет етушісі [7, 

204-205 бб.]. 
И. Богиннің тілдік тұлға моделі тілді меңгеру деңгейіне қарай жіктелген. 

«Лингводидактикалық модель» аталатын бұл деңгейлер былайша сипатталады: 

1. жеткілікті лексикалық қоры бар, тілдің негізгі құрылымдық заңдылығын білу, белгілі 
бір нормаға сәйкес пікір білдіре алатын, мәтінді қабылдай алатын деңгейі анықталатын – түзулік 

(дұрыстық) деңгей; 

2. сөйлеу әрекетінің ішкі жоспарына (ойша жасалған) сәйкес сөйлесе алатын, естігенін 
түсініп, қабылдай алатындай білік-дағдыны анықтайтын – интериоризация деңгейі (қоршаған орта 

әсері); 

3. фонетикалық, грамматикалық, лексикалық нормаларды сақтап, тілдің көркемдегіш 

құралдарын шебер пайдаланатын қанықтық деңгейі (уровень насыщенности); 
4. сөйлесу барысында (айтылымда, пікір білдіруде) қолданылатын тілдік құралдардың 

қызметіне қарай бағаланатын адекватты (сәйкес) таңдау деңгейі; 

5. тілдік тұлға туғызған мәтіннің мазмұнына және коммуникативті міндеттің барлық 
кешеніне сәйкестігі ескерілген сәйкес синтездеу деңгейі [8, 31 б.]. 
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А. Ворожбитова «тілдік тұлға» ұғымын былайша сараптайды: «Тілдік тұлға ұғымының 

лингводидактикалық аспектісі өз бастауын тым тереңнен алады, тіпті Ф. Буслаев еңбегінде ана 

тілін меңгерту оқушы-үйренуші тұлғасымен тығыз бірлікте алынған». 
Тіл білімінде тілдік тұлға мәртебесі түрліше айқындалған: жалпы (полилектная), жеке 

(идиолектная) тұлға (В. Нерознак); этносемантикалық тұлға (С. Воркачев); элитарлы тілдік тұлға 

(О. Сиротина, Т. Кочеткова); семиологиялық тұлға (А. Баранов); орыс тілдік тұлғасы (Ю. 
Караулов); тілдік және сөйлеу тілі тұлғасы (Ю. Прохоров, Л. Клобукова); шығыс және батыс 

мәдениеті тілдік тұлғасы (Т. Снитко); сөздік түзілімнің тілдік тұлғасы (В. Карасик); эмоция 

танушы тілдік тұлға (В. Шаховский) және т.б. [9, 23 б.]. 
Ю. Караулов көркем мәтінді тірек ретінде ала отырып, тілдік тұлғаның үш деңгейін, атап 

айтқанда: 

 

1. вербалды-семантикалық деңгей; 
2. когнитивтік деңгей; 

3. прагматикалық (мотивациялық) деңгейді көрсетеді [10, 63 б.]. 

Вербалды-семантикалық деңгейде тілдік тұлғаның күнделікті қарым- қатынас тілін 
меңгеру деңгейі анықталады. Бұл деңгейге автордың өзіндік сөз қолданысы, әртүрлі образдар 

көрінісінің қолданылу дәрежесі, тілдік тәсілдердің сонылығы, түр жаңалығы, сема ерекшеліктері 

енеді. Бұл тілдік тұлғаның бастапқы таным көрінісін ашатын деңгей болғандықтан, ол кейде 

«нөлдік деңгей» деп те аталып, тілдік тұлғаның тілді қолдану ерекшелігі басым түрде әңгіме 
болады. 

Лингвокогнитивтік деңгейде тілдік тұлғаның сөздік қоры ғана айқындалмайды, сонымен 

бірге коммуникацияның танымдық аспектілері де қамтылады. Лингвокогнитивтік деңгейде 
коммуникативтік қарым-қатынастың екі негізгі жоспары анықталып, сарапталады: 1) 

жалпылингвистикалық аспект (кез келген дискурсқа, кез келген тілдегі коммуникацияға ыңғайлы); 

2) ұлттық детерминдірілген қатар (ұлттың өзіне ғана тән ерекшелікті анықтайтын ұлттық 
дискурстағы өзектілік). Бұл деңгей коммуникациядағы әмбебаптықты талдауға мүмкіндік беріп, 

коммуникацияны кешенді сараптауға, коммуникацияға ықпал етіп, барлық факторды ескеріп, 

коммуникацияны жүйелеуге мүмкіндік берумен қатар коммуникациядағы ұлттық белгілерді 

анықтап, зерттейтін және коммуникацияға тән ұлттық ерекшеліктерді сипаттап, суреттейтін, 
сондай-ақ ұлттық мінез көрінетін негізгі ментальды-лингвалды кешенді анықтап, зерттеуге 

мүмкіндік береді, сонымен бірге коммуникациядағы ұлттық ерекшелікті көрсетеді [11, 355-356 

бб.]. Бұл деңгейде, өзіндік қолданыстар: метафоралар, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, 
фразеологизмдер айқын көрініс табады. Тілдік тұлға осындай құрылымдық ерекшеліктерден 

тұратын кешенді категория ретінде сипатталған. Алайда оның тілді қолдануды арнайы 

жоспарлауда, мәтін түзудегі сипаты, сөздерді тілдік айналымға енгізудегі кейбір ерекшеліктері 
назардан тыс қалып жатқанын айта кеткен жөн. Бұған, мысалы, тілдік тұлғаны түрлі қырын 

сипаттайтын хаттар (эпистолярлық) лексикасы, драматургиясы мен аудармалар тілін де жатқызуға 

болады. 

Ал үшінші деңгейге, яғни тілдік тұлғаның прагматикалық сипатына сөйлесімнің жүйелік 
қасиеттерін тілдік және иллокутивтік актілер ретінде айқындау жатады. Прагматикада 

коммуникативтік жағдаяттағы тіл бірліктерінің оны ұйымдастырушыға, жіберушіге, 

қабылдаушыға деген қатынасы көрініс табады. Тіл біліміндегі прагматиканың зерттеу нысанына 
сөйлеуші субъект, адресат, олардың өзара қарым-қатынасы мен жағдаяттары туралы кешенді 

мәселелер енеді. Зерттеу жұмысымызда Ю. Карауловтың үш деңгейлік үлгісін негізге алдық. 

Тілдік тұлғадағы жекелік тілде ішкі қарым-қатынас пен тілдік мағыналарды жеке ұғыну 

арқылы қалыптасады, алайда тілдік тұлғаның тілдік дәстүрлерді қалыптастыруға әсер ететінін де 
ескеру қажет. Әрбір тұлға өзіне дейінгі сөздік қорды, тілдік байлықты игеріп, бойына жинақтау 

арқылы нақты адам болып қалыптасады. Нақты тұлғаның тілі жеке тілдік ерекшеліктерден 

тұрады. Тұлғаның ұлттық өзгешелігі барлық этнос элементтеріне тән қайталанбас сәйкестіктен 
тұрады, қарым-қатынас жүйесі мен құндылықтарды қамтиды, ол белгілі бір ұлт өкілінің 

басқалармен қарым-қатынасынан, яғни диалогінен көрінеді. 

Тілдік тұлға мәселесі қазақтың тілші ғалымдарының еңбектерінде де арнайы сөз болған. 
Бұл мәселе Р. Сыздық, Е. Жанпейісов т.б. ғалымдардың еңбектерінен бастау алып, Э. 

Сүлейменова, З. Ахметжанова, Ж. Манкеева, Н. Уәли, Г. Смағұлова, Б. Нұрдәулетова, Г. 

Мұратова, Ш. Елемесова, Ш. Ниятова, Ф. Қожахметова, Г. Имашева, М. Куштаева, А.Тымболова, 
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Қ. Есенова және т.б. ғалымдардың зерттеулерінде сабақтастық тауып, жеке сала ретінде дамып 

келеді. 

Филология ғылымдарының докторы А. Ислам тілдік тұлғаны былайша сипаттайды: 
«Тілдік тұлға дегеніміз – ұлт тілі мен мәдениетінен толық ақпарат меңгерген тілдік-мәдени құзірет 

иесі. Ол ұлттық, аймақтық, әлемдік мәдениет ақпаратын меңгеруіне байланысты деңгейлерден 

тұрады. Тілдік мәдениет құзірет иесі (сатылы деңгейіне сәйкес) ұлттық реңктегі тілдік белгілер 
мағынасын арнайы сараптама көмегінсіз жалпы мағынасын түсінуге қабілетті» [12, 25 б.]Абай 

тұлғасын жаңа қырынан зерттеген Г. Мұратова «тілдік тұлға» мәселесін сөз ете келіп: «Өзі 

меңгерген ұлт тілі мен мәдениетін өзгеге таныта отырып, тілді тұтынушы ретінде әрі тілді 
жасаушы ретінде, тұтастай алғанда, тіл тарихына (синхронды, диахронды күйіне), тілдің дамуына 

қандай үлес қосқанын айқындау мәселесі – тілдік тұлға мәртебесін одан әрі бекіте түсетін немесе 

оның тағы бір қырын, яғни толыққанды тілдік тұлға болмысын ашатын ұстаным болуға тиіс», – 

дейді [13, 203 б.]. 
Ұлттық мінез–қандай да бір экономикалық, мәдени, табиғи жағдайлардың дамуына сай 

қалыптасқан психологиялық белгінің өзіне тән ерекшелігі, сонымен қатар сезімдер мен 

эмоциялардың өзіндік ұлттық жиынтығы, ой мен қимылдың бейнесі немесе материалдық өмір 
шарттарының ықпалында қалыптасқан, ұлттық мәдениеттің ерекшелігінде көрініс тапқан әдеп пен 

дәстүрдің ұлттық бөлігі. Тілдік тұлға сипатына ену мақсатты түрде жүзеге аспайды. Оның 

дамуына қозғаушы күш, яғни ұлттық сезімнен немесе табиғи дарынның қабілетінен туған ішкі 

жағдайлар әсер етеді. 
Тілдік тұлғаның қалыптасуына мына алғышарттар болуы тиіс деп ойлаймыз: 1. ұлттық 

тәрбие (отбасылық тәрбие); 2. ұлттық тілдегі өлшемдер (қабылданған, қабылданбаған 

құндылықтар); 3. мәдени ақпарат (салт-дәстүр, әдет-ғұрып); 4. рухани сана (дін қағидалары); 5. 
үлгі тұтатын тұлғалар (Абай, Шоқан т.б.); 6. озық білім жүйесі; 7. тектілік интеллектісі. Міне, осы 

қасиеттерді бойына жинаған индивид, саналы адам дәрежесінен тұлға, одан әрі тілдік тұлға 

дәрежесіне көтеріле алады. Тілдік тұлғаның өзінің болмысына сәйкес қалыптастырған, енгізген  
сөз саптауы, көзқарасы эталондық сипат дәрежесіне көшеді де оның тілі зерттеу арқауы бола 

бастайды. Бұл көбіне тілдік тұлғаның дәстүрлі вербалды-семантикалық деңгейінде байқалатыны 

даусыз. 

Ұлттық мәдени құндылық ретіндегі ұлттық тілдік мұраны, ұлттық ділді, ұлттық 
психологияны терең меңгерген М. Әуезовтің тілдік тұлғасын зерттеудің ұлттық болмыс пен 

халықтық дүниетанымды тануда ерекше маңызды. М. Әуезовтің тілдік тұлға ретінде 

тыңдаушысына «сөз қуаты арқылы ой қозғайтындай» әсері мол драмалық шығармаларындағы 
кейіпкерлерінің аузына «мәні терең, бояуы қанық» сөз сала алуы, өзіндік дүниетанымы кең, 

ұлттық өреден адамзаттық ауқымға көтеріле білгені, тілдің дамуына орасан үлес қосуы, 

шығармалары күні бүгінге дейін ұлт кәдесіне жарай алғаны оның шын мәнісінде тілдік тұлға 
феноменіне айнала алғанын дәлелдейді. 

М. Әуезовтің даралық стилі жан-жақты қарастырылып келеді. Осы ретте В. 

Виноградовтың: «Стилистика филология ғылымдарына қатысына қарай: әдеби стилистика және 

лингвистикалық стилистика деп бөлінуі тиіс», – деген ұстанымын негізге алу қажет [14, 55 б.]. 
Себебі көркем әдебиеттің зерттеу объектісі – адам болса, лингвистиканың зерттеу нысаны – 

көркемсөз мәдениеті. М. Әуезов ауыз әдебиетінің асыл нұсқаларын өңдеп, қазіргі өскелең өмір 

талабына сай әдебиеттің қажетіне пайдалану үлгісін өзінің жазушылық тәжірибесімен көрсетті. 
«Еңлік-Кебек», «Айман-Шолпан», «Қарақыпшақ Қобыланды» пьесалары – соның куәсі. Қазақ 

топырағында драматургия дәстүрінің жоқтығына қарамастан, басқа елдердің әдебиетінен үйрене 

отырып, жанр шарттарына толық сай келетін «Еңлік-Кебек» трагедиясын жасай білді. Сол арқылы 

суреткер драма заңдылықтарын жете меңгергенін танытып, іргетасын қалады. 
М. Әуезов шығармашылығына шолу жасай отырып, жазушының өзіндік қолтаңбасының 

шығармашылық мәнмәтінін анықтаймыз: 

 М. Әуезов драмаларының тіліне нақтылық пен түсініктілік тән; 

 драмалық кейіпкерлер шындық өмірден алынған, онда халық өмірінің сан алуан 

қырлары асқан шеберлікпен өрілген; 

 типтік жағдайлардағы характерлерді дәл тауып, өзара қақтығысынан туындаған үлкен 

тартыстарды шынайы көрсете білген; 

 образдар галереясы өзіне ғана тән, айрықша сөздік сипаттамаларымен кейіптелген; 
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 қазақ тілінің негізгі сөздік қорын шебер пайдаланған. Мақа-мәтелдерді, айшықты 

сөздерді, фразаларды сол күйінде ала салмай, өз мақсатына сәйкес жаңғыртып, жетілдіріп 

отырған; 

 қазақтың ежелгі әдебиетіндегі драматургияға жақын үлгілерді (айтыс, беташар, жар-

жар, шешендік дауды) жаңашылдықпен пайдалана білген; 

 жазушы концептосферасы арқылы дүниенің тілдік бейнесі, тілдік тұлғаның образды 

ойлау жүйесі көрінеді. 

Тіліміздегі араб, парсы сөздерін жазушы өз орнымен қолдана білгендігін, оның үстіне ол 

сөздердің ауызекі сөйлеу үлгісіндегі түрін, сол тілден енгендегі әдеби қалпын да сақтап, олай 
жарыстыра қолдануының өзі жазушының кейіпкерлерін сөйлете білу, олардың бейнелерін әсем 

етіп шығарудағы 
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Резюме 
В статье рассматривается проблема лингвистической идентичности в контексте 

языковых, экстралингвистических (исторических, культурных, социальных, психологических) 

факторов.  

 

Summary 
The article deals with the problem of linguistic identity in the context of linguistic, extralinguistic 

(historical, cultural, social, psychological) factors.  
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ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

ҚАЙНАР  Академиясы  «Тасымалдауды ұйымдастыру және ақпараттық 

технологиялар» кафедрасына меңгеруші; Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және 

көлікті пайдалану, Ақпараттық жүйелер мамандықтарына профессор, доцент, аға оқытушы 

қызметтері бойынша бос орындарға конкурс жариялайды. 

Конкурсқа қатысуға ғылым докторлары, PhD, ғылым кандидаттары, магистрлер және 

педагогикалық тәжірибесі бар оқытушылар қатыса алады.  

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген адамдар, жоғары оқу орны басшысының атына 

өтініш жазады (ерікті нысанда). Өтінішке қоса мына құжаттарды тапсырады: 

1) кадрларды есепке алу бойынша жеке парағы (3х4 фотосуретімен); 

2) өмірбаян; 

3) жоғары білімі мен академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, 

ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары; 

4) қайта даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі 

(болған жағдайда) және салыстыру үшін түпнұсқалары; 

5) ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (болған жағдайда); 

6) № 086 нысанындағы медициналық анықтама, 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 

атқарушының бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 6697 тіркелген); 

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша тұлғаның қылмыстық құқық 

бұзушылық жасауы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама; 

8) профессор-оқытушылық құрамның лауазымдық бос орындарына оқу бағдарламасы 

проектісінің презентациясы жасау (электронды түрде, 10 слайдтан көп емес); 

9) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 

жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 11304 тіркелген) (бұдан әрі – № 272 бұйрық) бекітілген 

"Наркологиялық ұйымнан анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны 

туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы; 

10) № 272 бұйрықпен бекітілген "Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру" 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны туралы психоневрологиялық ұйымның 

анықтамасы.  

11) мекен-жай туралы анықтама; 

12) резюме; 

13) жеке карточка (Форма № Т-2); 

14) еңбек кітапшасы; 

15) жеке куәлік көшірмесі; 

16) әскери билет көшірмесі. 

       

Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты 

қосымша ақпарат (ғылыми жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнындағы 

басшылық берген ұсынымдар және т.с.с.) бере алады. 

 

Конкурсқа құжаттарды қабылдау мерзімі – хабарландыру баспаға шыққаннан кейін 

бір ай. 

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады:  

Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі, 7 А, 104 каб. Тел. 8 (727) 2558673 

e-mail: kainaruniver_al@rambler.ru 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1000006697#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011304#z243
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Академия КАЙНАР объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

заведующего кафедрой «Организация перевозок и информационных технологий»; 

профессоров, доцентов, старших преподавателей по следующим специальностям: 

Организация перевозок, движения, и эксплуатация транспорта; Инфомационные системы. 

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора наук, 

PhD, кандидата наук, магистры, а также преподаватели с соответствующим стажем 

педагогической работы.  

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) 

на имя руководителя вуза. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) личный листок по учету кадров; 

2) автобиография; 

3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, 

документ об ученом звании и подлинники для сверки; 

4) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) 

и подлинники для сверки; 

5) список научных работ и изобретений (при наличии); 

6) медицинская справка по форме № 086, утвержденной приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 

актов под № 6697); 

7) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая Комитетом 

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения; 

8) презентация проекта по образовательной программе на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава или проекта научно-

исследовательской работы на замещение вакантных должностей научных 

работников (в электронном виде, объемом не более 10 слайдов); 

9) справка наркологической организации о том, что участник конкурса на учете не 

состоит по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги 

«Выдача справки с наркологической организации», утвержденной приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 

апреля 2015 года № 272 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 11304) (далее - Приказ № 272); 

10)  справка с психоневрологической организации о том, что участник конкурса на 

учете не состоит по форме согласно приложению 1 к стандарту государственной 

услуги «Выдача справки с психоневрологической организации», утвержденной 

Приказом № 272. 

11)  адресная справка; 

12)  резюме; 

13)  личная карточка (форма № Т2); 

14)  трудовая книжка; 

15)  копия удостоверения личности; 

16)  копия военного билета. 
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся 

его образования, профессионального уровня (список научных публикаций, рекомендации 

от руководства предыдущего места работы), а также документы подтверждающие опыт 

работы и квалификацию. 

 

Документы должны быть представлены в течение месяца с момента публикации 

данного объявления по адресу:  
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