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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Мырзаханов А.Б., 

Магистрант  ОП Юриспруднция 

Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается понятие и признаки алиментных обязательств. 

С появлением алиментных соглашений вновь встал вопрос о том, является ли 

существующий перечень алиментных обязательств, приведенных в законодательных 

актах, исчерпывающим. Ранее на него давался положительный ответ, поскольку 

существовавшие алиментные соглашения были безразличны для семейного 

законодательства. Сегодня алиментные обязательства возникают, изменяются и 

прекращаются на основании заключенного договора. Это послужило базой для 

вывода о возможности использования алиментных обязательств в случаях, прямо не 

предусмотренных семейным законом.  

Ключевые слова: алимент, алиментные обязательства, понятие, признаки 

алиментных обязательств, закон, семейное право.  

 

Конституция Республики Казахстан гласит, что брак и семья, материнство, 

отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитание 

являются естественным правом и обязанностью родителей. Совершеннолетние 

трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях [1]. 

Однако, несмотря на то, что прописано в  Конституции тема алиментных 

обязательств является  очень сложной и  животрепещущей.  Нередко случается так, что 

алименты невозможно взыскать хотя бы  потому, что алиментоплательщики зачастую 

либо скрываются сами, либо свою заработную плату или же просто не желают  выполнять 

свои обязанности по выплате алиментов. И именно поэтому в  Казахстане проблема с 

неплательщиками дошла до того, что фотографии лиц уклоняющихся от выполнения 

данной обязанности готовы печатать в прессе, как на доске позора. 

 К сожалению, неосведомленность большинства граждан о таком институте 

семейного права как алиментные обязательства приводит к тому, что люди просто не 

пользуются тем, что им положено по закону, не стремятся бороться за свои  права, 

гарантируемые Конституцией Республики Казахстан. Ведь  в понимании большинства 

обывателей «алименты» - это средства, направляемые на содержание несовершеннолетних 

детей одним из родителей после развода. И это мнение ошибочно, ведь на самом деле 

алименты выплачиваются, даже если родители ребенка так и не узаконили свои 

отношения, в такой ситуации главную роль играет факт отцовства.  Так же многие 

граждане не знают о том, что алименты можно взыскать с супруга даже в период брака, о 

том, что если плательщик алиментов не сообщает достоверно о своих доходах, то 

алименты удерживаются из денег, находящихся на счетах в банках. Нет счета в банке? 

Тогда проверяется наличие средств в небанковских финансовых учреждениях, например, 

в страховой компании, а если и этих средств недостаточно, то на исполнение обязанности 

пойдет любое имущество нерадивого плательщика, на которое по закону может быть 

обращено взыскание. 

Важное место в системе права отведено Кодексу «О браке и супружестве» от 

27.12.2010г. (далее в тексте - КоБС), с которым практически соприкасаются все 

граждане нашего государства. Соблюдение правовых норм в сфере семейной жизни 

- серьезный фактор нравственного воспитания личности, так как по семейному 

законодательству в основе алиментного правоотношения всегда лежат те или иные 

семейные отношения, и устанавливается круг лиц обязанных платить алименты и круг лиц 

управомоченных на их получение. Законодательство так же определяет содержание 

алиментного обязательства, которым является обязанность по их уплате плательщиков 
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алиментов и право получателя алиментов на их получение. Так же закон устанавливает, 

что алиментные обязательства носят строго личный характер, основной целью которых, 

является предоставление содержания нуждающимся в нем лицам и предусматривает 

ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Которая, регулируется Статьей 

157 Кодекса РК «О браке и супружестве» [2]. 

Алиментные обязательства известны еще с античности. В Древней Греции и Риме 

изначально существовала лишь моральная ответственность отца за своего ребенка. 

Позднее была установлена обязанность детей содержать родителей в старости или в 

случае болезни. В Риме постепенное уменьшение неограниченной власти отца над 

членами семьи привело к законодательному закреплению обязательного содержания 

одних родственников другими согласно законным бракам или кровному родству. 

Алименты (от латинского (Alimentum) - переводится как питание, содержание) а в 

современных юридических словарях определяются как средства, выдаваемые на 

содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; 

средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим. В 

семейном праве, это средства на содержание. Основой алиментного обязательства 

являются семейные отношения [3, 1]. 

В Кодексе О браке и супружестве Республики Казахстан термин «алименты» 

употребляется применительно к категориям «помощь», «твердая денежная сумма», 

«средства на содержание». Представляется, что наиболее верным является определение 

алиментов как « содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, 

имеющему право на его получение» в силу прямого указания закона. Долгое время 

дискуссионным оставался вопрос, являются ли алиментами только те средства, которые 

выплачиваются по решению суда или же все средства, включая те, что выплачиваются в 

добровольном порядке. Нормы КоБС сконструированы таким образом, что алиментами 

называются и те средства, которые уплачиваются в добровольном порядке, тем самым 

закон устанавливает презумпцию добровольности уплаты алиментов, и только в случае 

если обязанное лицо уклоняется, алименты взыскиваются в судебном порядке [2]. 

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства на 

содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 

существующих между ними брачных и иных семейных отношений. Исходя из данного 

определения, алиментные обязательства необходимо определить как имущественное 

обязательство лиц о предоставлении алиментов, возникающее в силу существующих 

между ними брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных 

законом. 

Семейное законодательство советского периода и доктрина семейного права, 

рассматривали алиментное обязательство как «охранительную стадию в динамике 

регулятивного правоотношения по предоставлению содержания, берущую свое начало не 

с момента появления у одной из сторон самого субъективного права на получение 

содержания, а с возникновением у получателя потребности получать содержание 

принудительно, прибегнув к судебному, гражданско-процессуальному, механизму защиты 

субъективного права на содержание. Алименты соответственно выступали как 

материальное содержание, предоставляемое по судебному постановлению» [4, 35]. 

В настоящее время такой подход не имеет оснований для существования. 

Действующее семейное законодательство, закрепляет презумпцию обязанности 

содержания (оказания материальной поддержки),  однако алиментное правоотношение 

возникает в силу конкретного юридического  факта, к коим действующее 

законодательство относит: наличие между субъектами семейных отношений; наличие 

предусмотренных законом и (или) предусмотренных соглашением сторон условий; 

соглашение сторон или решение суда об уплате алиментов. В брачно-семейном 

законодательстве к алиментным обязанным первой очереди относят супругов, родителей 

и детей. Это значит, что их обязанность по уплате алиментов возникает независимо от 
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того, имеются ли другие лица, которые также обязаны содержать членов своей семьи. К 

алиментным обязанным второй очереди относят бабушек, дедушек, внуков, внучек, 

Падчериц, пасынков, фактических воспитанников. Для них эта обязанность является 

санкцией. Обязательным условием возложения на них алиментной обязанности является 

невозможность получения содержания от алиментно-обязанных первой очереди. 

Алиментные правоотношения регулируются в основном диспозитивными нормами. 

Алименты взыскиваются и уплачиваются до наступления определенного времени или 

события. Эти сроки могут быть установлены соглашением сторон, либо установлены 

судом. 

 В настоящее время природа алиментного обязательства не вызывает особых 

сомнений. Отношение, существующее в рамках такого обязательства, является: 

имущественно - стоимостным; безвозмездным; строго личным; его   стороны  обладают  

формальной  независимостью  и автономией воли. Следовательно, алиментное 

обязательство представляет собой обычное относительное гражданское 

правоотношение, о последующее перемещение материальных благ из имущественной 

сферы должника (плательщика) в имущественную сферу кредитора (получателя). 

Алиментное обязательство сходно с рядом других гражданских обязательств. 

Содержание алиментного правоотношения напоминает некоторые договорные 

обязательства, связанные с длительными, а иногда пожизненными или бессрочными 

платежами в пользу граждан. В частности таковы договоры ренты (постоянной и 

пожизненной), а также пожизненного содержания с иждивением. Во всех этих 

договорах плательщик обязуется периодически выплачивать получателю ренты 

(денежные суммы или имущество в иной форме). Несмотря на внешнее сходство, 

между этими обязательствами существуют коренные отличия. 

Во-первых, указанные договоры являются возмездными, поскольку платеж 

ренты - это обязанность, которая возникает в обмен на передачу плательщику 

имущества получателя. Более того, они носят алеаторный (рисковый) характер. 

Алиментное обязательство, напротив, строго безвозмездное, оно никак не связано с 

каким - либо встречным предоставлением кредитора.  

Во-вторых, получателями ренты могут быть любые граждане, а иногда и 

некоммерческие организации. Алиментные же обязательства ограниченны 

фиксированным в законе кругом лиц, связанных семейно-правовыми узами.  

 В-третьих, рентные правоотношения возникают только на основании 

заключенного договора, а алиментные обязательства существуют и вне договорного 

обязательства, вытекая прямо из закона и решения суда [5, 125].  

Имеет сходство с алиментным обязательством и договор дарения. Сходство 

этих институтов заключаются в их безвозмездности. Так консенсуальный договор 

дарения может быть снабжен долгосрочной обязанностью дарителя 

предоставлять одаряемому деньги с определенной периодичностью. От этого он не 

сливается с алиментным обязательством. Отличие здесь также можно провести по 

субъектам обязательства, так как даритель и одаряемый могут быть совершенно 

чужими лицами. Кроме того, алиментная обязанность возникает не только из сделки, 

но и по решению суда. Она может изменяться и прекращаться в определенных 

случаях: при увеличении или уменьшении размера алиментов; при достижении 

совершеннолетия; эмансипации получателя и пр. 

 Реальное дарение является так называемым «вещным» договором и не создает 

обязанностей дарителя. Дарение же бесповоротно, неизменно и бессрочно. Наконец 

дарение следует отличать от деликатных обязательств, которые так же могут 

порождать длительную обязанность платежей делинквента в пользу потерпевшего. 

Однако основанием возникновения последних является не правомерный юридический 

факт, а правонарушение (причинение вреда) [6, 185]. 
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Основаниями возникновения алиментных обязательств сегодня могут считаться 

два вида юридических состава, каждый  из которых, в свою очередь, включает 

факт - состояние и факт - действие.  

При уплате алиментов на основании соглашения сторон - это состояние 

родства или иное семейное состояние, вызывающее плательщика и получателя и 

двусторонняя сделка об уплате алиментов. 

В первом случае к названным семейным фактам - состояниям добавляется 

вступившее в силу решение суда. 

Как и всякое правоотношение, алиментное обязательство имеет свои элементы. 

К ним относятся: объект обязательства, стороны обязательства и его содержание. 

Объектом алиментного обязательства являются действия плательщика алиментов 

(обязанного лица) по передачи имущественного содержания получателю алиментов. 

Такие действия могут совершаться плательщиком на основании заключённого 

соглашения об уплате алиментов, а могут производиться в бездоговорном, 

принудительном порядке - на основании судебного акта.  

Стороны алиментного обязательства имеют возможность самостоятельно 

исполнять свою обязанность по уплате алиментов. Им может быть только 

дееспособное физическое лицо, состоящее в родственной или иной семейно-правовой 

связи с получателем алиментов.  

В ряде случаев при возникновении дееспособности ранее официального 

совершеннолетия плательщик и получатель алиментов должен обладать 

алментоспособностью. В частности, когда у родителей ребенка снижен брачный 

возраст, он является алиментно-обязанным в отношении своего ребёнка, даже если и 

не достиг совершеннолетия на момент рассмотрения вопроса об уплате алиментов.  

Получателем алиментов является признанное таковым по закону физическое 

лицо, состоящее в родственной или иной семейной связи с плательщиком, в том числи 

и недееспособное. Недееспособность получателя алиментов (малолетнего или 

страдающего душевной болезнью) восполняется его законным представителем 

(опекуном). Последний, не являясь стороной алиментного обязательства, совершает 

сделки от имени подопечного. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет как 

частично дееспособные лица совершают алиментные соглашения с письменного 

согласия их родителей (усыновителей, попечителей). В любом случае, 

управомоченной стороной в алиментном обязательстве является именно сам 

получатель алиментов, а не лицо, которое действует от его имени или санкционирует 

его сделки [7, 88]. 

Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать 

уплаты алиментов и встречной обязанности плательщика их платить. Право 

требования кредитора в алиментном обязательстве имеет строго определенный 

объем, соответствующий заключенному договору об уплате алиментов по решению 

суда. Этот объём не всегда является постоянным. При изменении материального 

или семейного положения любой стороны алиментного обязательства 

(субъективных факторов) или общего экономического положения в стране при 

индексации доходов граждан (внешних факторов) может происходить и 

соответствующие  

Антокольская М.В. отмечает, что эмансипированные или вступившие и брак ранее 

установленного срока дети не обязаны уплачивать алименты своим родителям [8, 55]. 

Представляется, что хотя ст. 131 КоБС и говорит лишь об обязанностях 

совершеннолетних детей по содержанию родителей, по смыслу закона следовало бы 

признать, что эмансипированный ребенок, зачастую имеющий весьма высокие доходы, 

равно как и ребенок, создавший свою семью (а иногда и уплачивающий алименты на 

своих детей), может и должен рассматриваться и качестве алиментно-обязанного лица. 

Изменения объёма прав и обязанностей сторон правоотношения. В такой ситуации 
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заинтересованная сторона алиментного соглашения или об изменении судом размера 

алиментов. Изменение объема алиментного обязательства следует отличать от цессии 

и перевода долга. 

В силу строго личного характера алиментного обязательства передача прав и 

обязанностей в нем, включая наследственное преемство, а также новация по 

обязательству не допускаются. 

Одним из первых ученых юристов признаки алиментного обязательства 

сформулировала А.И. Пергамент, но с течением времени некоторые формулировки 

изменялись, появились новые. На сегодняшний день алиментные обязательства имеют 

следующие специфические признаки: 

1. Алиментное обязательство, как и все обязательства, возникают на основе 

юридических фактов: брак, родство, фактическое воспитание. В правовой литературе 

существует концепция, что некоторые правоотношения возникают непосредственно из 

закона. Алиментные обязательства - писала Пергамент А.И. могут возникнуть только в 

силу закона, но не в силу договора или односторонней сделки. Любое правоотношение 

возникает на основании юридических фактов. Закон лишь предусматривает сами эти 

факты. 

2.  Алиментные обязательства носят строго персональный характер: они не 

отчуждаемы от личности управомоченного и обязанного лица, прекращаются со смертью 

управомоченного и обязанного лица, не передаются по наследству, на них не 

распространяются правила об уступке требований и переводе долга. 

3.  Алиментные обязательства являются безвозмездными. Они не могут быть 

истребованы обратно, даже если взысканы ошибочно, за исключением случаев, когда их 

взыскание взыскивание базировалось на ложных сведениях. Взаимный характер 

алиментных обязательств, когда совершеннолетние и трудоспособные дети содержат 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, не делает их возмездными. 

На первый взгляд может показаться, что алиментное обязательство приобрело 

характер возмездности после того, как закон предоставил суду право освобождать 

обязанное лицо от уплаты алиментов при определенных условиях, например, при 

злостном уклонении родителя от выполнения в прошлом обязанностей родителей. Однако 

эти нормы не придают алиментному обязательству характер возмездности. Возмездность 

предполагает обязательное предоставление материальных благ самим получателем. 

4. Диспозитивное регулирование алиментных отношений. Лицо, обязанное 

уплачивать алименты вправе заключить соглашение об уплате алиментов с их 

получателем, а нормы закона применяются при отсутствии соглашения между сторонами. 

5. Алиментные обязательства не является санкцией и тем более мерой 

ответственности, так как не связана для обязательного лица ни с какими 

дополнительными лишениями. Оно возникает независимо от вины обязательного лица. 

6. Алиментные обязательства никогда не являются возмещением убытка, 

Управомоченный на получение алиментов никакого убытка не несет. В алиментных 

обязательствах размер их не связан с прежним (или возможным) заработком 

алиментируемого. Размер алиментного платежа определяется законом, исходя из 

интересов воспитания детей и укрепления семьи, и ни в какой мере не связан с понятием 

убытков. 

7. Алиментные отношения являются длящимися. Лицо, имеющее право на 

получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 

независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. Алименты 

присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть 

взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. 

8.Нормы об алиментных обязательствах защищены особыми средствами: 

а) управомоченное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 

алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты; 
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б) иск может предъявляться в суд по месту жительства истца (управомоченного) 

или ответчика (обязанного); 

в) истец освобожден от уплаты судебных расходов; 

г) по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании 

алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу, а при 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения судом решения о 

взыскании алиментов; 

д) индексация алиментов [9, 66]. 

Итак, нормы семейного права, выражающиеся в алиментных обязательствах, 

содержатся не только в Гражданском и Семейном законодательстве, но и в 

Административном и Уголовном, так как злостные должники могут быть привлечены  к 

административной и  уголовной ответственности. 

Смысл охраны данных обязательств уголовно-правовыми средствами сводится к защите 

интересов лиц нуждающихся в алиментах, а именно, для обеспечения и сохранения условий 

нормального физического, психологического, интеллектуального и нравственного 

формирования  личности. В свою очередь эти условия зависят от благополучия семьи, которая 

основана на браке, родстве, усыновлении или принятии детей па воспитание и связана 

общностью жизни, интересов, взаимной заботой, а также взаимными правами и обязанностями.  
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Түйін  

Мақалада алименттік міндеттемелер түсінігі мен белгілері қарастырылады. 

Техникалық қызмет көрсету туралы келісімдердің пайда болуымен, заңнамалық актілерде 

көрсетілген алименттік міндеттемелердің тізбесі түпкілікті ме екендігі туралы мәселе 

қайта туды. Бұған дейін оған оң жауап берілді, өйткені қолданыстағы күтім туралы 

келісім отбасылық заңдарға немқұрайды қарады. Бүгінгі таңда техникалық қызмет 

көрсету міндеттемелері келісімшарт негізінде туындайды, өзгереді және тоқтатылады. Бұл 

отбасылық заңнамада тікелей көзделмеген жағдайларда алименттік міндеттемелерді 

пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға негіз болды. 

 

Summary 

The article discusses the concept and signs of maintenance obligations. With the advent 

of maintenance agreements, the question arose again whether the existing list of maintenance 
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obligations contained in legislative acts is exhaustive. Previously, a positive answer was given to 

him, since the existing maintenance agreements were indifferent to family law. Today, 

maintenance obligations arise, change and terminate on the basis of a contract. This served as the 

basis for the conclusion about the possibility of using maintenance obligations in cases not 

expressly provided for by family law. 

 

 

МҮЛІККЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 

Женисханов Д., 

Қайнар академиясының магистранты 

 

Мақалада мүлікке қарсы қылмыстарды талдаудың өзектілігі қарастырылған. 

Меншік дегеніміз - материалдық тауарларды, ең алдымен өндіріс құралдарын иемденудің 

тарихи анықталған әлеуметтік нысаны. Тиісті және иеленуге деген ұмтылыс әрқашан 

адамға тән болды. Демек, ежелгі уақыттан бері меншікке қарсы қылмыстар адамдар 

жасаған барлық қылмыстық әрекеттердің маңызды бөлігін құрайды деп айту қисынды 

болар еді. 

Түйін сөздер: мүлік, мүлікке қарсы қылмыстар, түрлері, заңнама, жазалау, 

талдау, меншік, құқық.  

 

Қазіргі кезде адам өміріндегі материалдық құндылықтардың рөлі артқан кезде 

жағдай күрт өзгеруде. Сонымен қатар, меншікке қарсы қылмыстар мәселесі күн санап өсіп 

келеді, өйткені олардың саны (қылмыстар) тұрақты өсу үстінде. 

Мүлікке қарсы қылмыстардың басқа қылмыстармен салыстырғанда үлесі 

басымдық танытады. Атап айтқанда, қазіргі кезде экономикалық дамыған елдерде бұл 

үлес 75-тен 80% -ға дейін. Яғни, бұл мәселенің өзектілігі сөзсіз.  

Меншікке қарсы қылмыстар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 6-

тарауында көрсетілген. Жеке меншікке немесе ұжымдық тұтынуға немесе өндірістік 

қызметті жүзеге асыруға арналған материалдық тауарларды бөлу саласындағы қоғамдық 

қатынастар мүлікке қарсы қылмыстардың жалпы объектісі болып табылады. Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес меншік құқығы дегеніміз - заң актілерімен 

танылған және қорғалатын субъектінің өзіне тиесілі мүлікке иелік ету, пайдалану және 

билік ету құқығы. 

Мүлікке меншік құқығы - бұл мүлікті іс жүзінде иеленудің заңды түрде бекітілген 

мүмкіндігі. Мүлікті пайдалану құқығы - бұл пайдалы табиғи қасиеттерін мүліктен алу, 

сонымен қатар одан пайда алу (табыс түрінде, өсім түрінде және басқа да нысанда) заңды 

түрде бекітілген мүмкіндік. Мүлікке билік ету құқығы мүліктің заңды тағдырын 

анықтауға заңды түрде берілген мүмкіндік болып табылады (Қазақстан Республикасы 

Азаматтық кодексінің 188-бабының 2-бөлігі). 

Мемлекеттік меншік және жеке меншік Қазақстан Республикасында қолданыстағы 

Қылмыстық кодекспен бірдей қорғалады (Қазақстан Республикасының бұрынғы 

Қылмыстық кодексінен айырмашылығы). 

Объективтік жағынан меншікке қарсы қылмыстар материалдық құрамға ие, яғни 

объективтік жағы үш міндетті белгілерден тұрады: актілер, салдарлар және акт пен салдар 

арасындағы себептік байланыс. Тек қана қарақшылық және бопсалау ресми қылмыс 

болып табылады, мұнда тек қылмыстық әрекет объективтік жағының міндетті белгісі 

ретінде әрекет етеді, ал қылмыстық салдары осы қылмыстар шеңберінен тыс болады. 

Қылмыстық салдар әрқашан маңызды сипатта болады және мүліктік залал келтіруде 

көрінеді. Меншікке қатысты жекелеген қылмыстар үшін объективтік жағының міндетті 

элементі қылмысты жасау әдісі болып табылады (зорлық-зомбылықсыз, жасырын немесе 

ашық). 
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Мүлікке қарсы қылмыстың субъектісі - кәмелеттік жасқа жеткен физикалық 

денсаулығы бар тұлға. Бір қылмыста - заңсыз пайдалану және ұрлау (Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 176-бабы) - арнайы субьект қылмыстың міндетті 

элементі болып табылады. Он төрт жастан бастап субъектінің жауапкершілігі ұрлық (ҚР 

ҚК 175-бабы), тонау (ҚР ҚК 178-бабы), тонау (ҚР ҚК 179-бабы), бопсалау (Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 181-бабы), автокөлікпен немесе басқа көлік 

құралдарын заңсыз пайдалану жағдайларында ұрлау мақсатынсыз (Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 185-бабының 2-4-бөліктері), ауырлататын мән-

жайлар бойынша мүлікке қасақана залал келтіру (Қазақстан Республикасы Қылмыстық 

кодексінің 187-бабы 2,3-бөліктері) заңсыз иелік ету сияқты қылмыстар үшін 

қарастырылған. Басқа қылмыстық жағдайлар үшін жауапкершілік он алты жастан бастап 

қарастырылған. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі - ҚР Қылмыстық 

кодексі) «Меншікке қарсы қылмыстар» атты арнайы бөлімі қабылданғаннан бері (1997 ж.) 

бірнеше рет қайта өзгертулерге ұшырады [1, 69-71 бб.]. 

Біреудің меншігіне қарсы қылмыстық-құқықтық күрес мәселелері қазақ және 

ресейлік ғалымдардың еңбектерінде бірнеше рет қарастырылған. Бұл мәселелер Ағыбаев 

А.Н., Алауов Е.О., Алексеев А.И., Антонян Ю.М., Ашитов 3.О., Бегалиев К.А., 

Бекбергенов П.А., Борзенков Г.Н., Борчашвили И.Ш., Бриллиантов А. В., Верещагин Д.В., 

Владимиров В.А., Волженкина Б.В., Гагарин Н.С., Гаухман Л.Д., Телфер М., Герасимов 

С.И., Гладких В.И., Гуров А.И., Дашков Г.В., Джекбаев У.С., Демидов Ю.Н., Долговой 

А.И., Жалинский А.Е., Иванов Н.Г., Игнатов А.Н., Иногамова-Хегай Л.В., Исаев Г.Л., 

Изосимов С.А., Каиржанов Е.И., Квашиса В.Е., Кочой С.М., Кригер Г.А., Комиссаро В.А. 

В., Кудрявцев В.Н., Кузнецов Н.Ф., Ларичев В.Д., Ляпунов Ю.И., Максимов С.В., 

Матышевский П.С., Мауленов Г.С., Михлин А.С., Милюков С.В., Орешкин Т.Ю., Пинаев 

А.А., Пономарев П.Г., Приданов С.И., Рарога А.И., Рахметов С.М., Решетников Ф.М ., 

Рогов И.И., Севрюков А.П., Сухарев А.Я., Тенчов Е.С., Тленчиев Г.Д., Тишкевич Н.С., 

Тоғайбаев С.С., Черникова В.В., Чукмаитова Д.Л., Чучаев А.И., Цепелев В.Ф., Шишов 

О.Ф., Шурухнов Н.Г., Щерби С.П., Устинов Б.С., Хакимов И.X., Эминов В.Е., Яни П.С., 

Ястребов В.Б. және басқа авторлардың еңбектерінде кеңінен талданған. 

Алайда бұл жұмыстар қылмыстық заңнама мен Қазақстан Республикасында басқа 

адамдардың мүлкін ұрлаудың алдын алудың криминологиялық аспектілерін жан-жақты 

талдауға арнайы арналмаған. Сонымен қатар, олар 1997 жылғы Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексін және үшінші мыңжылдықтың басындағы 

Қазақстандағы криминологиялық жағдайды, оның жаңа саяси, рухани, моральдық және 

әлеуметтік-экономикалық детерминанттарын қолдана отырып, жалпы қылмыстық 

жағдайға әсер ететін тікелей тәжірибені ескерген жоқ. 

Кез-келген заң бұзушылық  мінез-құлық қоршаған ортаға, қоғамға, 

белгілі бір мөлшерде қауіп әкеледі. Ал, қылмыс дегеніміз - қоғам үшін ерекше 

қауіпті құбылыс. Жасалған қылмыс үшін ең алдымен қылмыскердің құрбаны  зардап 

шегеді. 

Меншікке қарсы қылмыстың аса қауіпті өсу тенденциясы құқық қорғау 

органдарының олармен  терең және нақты күресуін қажет  етеді. Қылмысты болдырмау, 

ашу және тергеу құқық қорғау органдарының маңызды мақсаттарының бірі 

болып табылады. 

Қылмыстық заңда бөтеннің  меншігіне қылмысты түрде қол  сұғу үшін 

жауаптылық меншік қатынастарын қол сұғу тәсілдеріне байланысты дараланып, жікке- 

нысанға бөлінеді. Бөтен мүлікті  алу ашық немесе жасырын күш қолданып немесе күш 

қолданбай, алдау немесе сенімге қиянат жасау  тәсілдері  арқылы жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

Сондықтан заң шығарушы қазіргі  қолданып жүрген қылмыстық заңда 

қылмыстардың  мынадай нысандарын атап көрсеткен: ұрлық (175 бап); тонау (178 бап); 
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қарақшылық (179 бап); алаяқтық (177 бап); сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу  

немесе ысырап ету (176 бап). 

Қылмыстардың осы көрсетілген нысандарының әрқайсысы өзінің 

ерекшеліктерімен оқшаулану арқылы өзіне ұқсас құрамдардан ажыратылады. Сондықтан  

да қылмыстардың әрбір нысанына жататын  қылмыс құрамының заңдылық белгілерін 

дұрыс анықтау осы тұрғыдағы қылмыстарды дұрыс саралаудың негізгі  кепілі 

болып табылады. 

Талданып отырған қылмыстардың кең таралуы, олардың жыл сайынғы өсуі, 

жәбірленушілерге келтірілген материалдық және психологиялық зияндар, меншікке қол 

сұғушылыққа қарсы қылмыстық заң теориясы мен практикасын үнемі жетілдіруді талап 

етеді. 
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2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi. Қазақстан Республикасының 

Кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі № 226-V ҚРЗ. 

3. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан 

Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. 

 

Резюме 

В статье рассматривается актуальность анализа преступлений против 

собственности. Собственность - это исторически определенная социальная форма 

владения материальными благами, прежде всего средствами производства. Желание быть 

уместным и обладать всегда было присуще человеку. Поэтому было бы логично сказать, 

что с древних времен преступления против собственности были важной частью всех 

человеческих преступлений. 

 

Summary 

The article considers the relevance of the analysis of crimes against property. Ownership 

is a historically defined social form of possession of material goods, first of all by means of 

production. The desire to be appropriate and to possess was always present in man. Therefore, it 

would be logical to say that since ancient times, crimes against nature have been an important 

part of all human crimes. 

 
 

МҰРАГЕРЛІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ТАРИХЫ 

 

Утеева А.Б., 

Қайнар Академиясы «Құқықтық пәндер» 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

Азаматтық құқықтағы қызықты мәселелердің біріне мұрагерлік құқығы туралы  

мәселелерді жатқызуға болады. Мұрагерліктің екі түрі бар, ол заң бойынша мұрагерлік 

және өсиет бойынша мұрагерлік деп бөлінеді. Жалпы алғанда, мұрагерлікке түсінік 

беретін болсақ, мұрагерлік — қайтыс болған азамат (мұра қалдырушы) мүлкінің басқа 

адамға (адамдарға) — мұрагерге немесе мұрагерлерге ауысуы. 

Түйін сөздер: Мұра, мұрагер, өсиет, мұра қалдырушы, заң бойынша мұрагер, 

өсиет бойынша мұрагер. 

 

Мұра қалдыру және өзгеде қатынастардың өзгеруі, тек қоғам нысанының ауысуы 

нәтижесімен ғана емес, сонымен қатар бір мезгілде экономикалық құрылыстың өзі 

өндірістік қүштердің дамуымен белгілі бір өзгерістерге ұшырайды [1, 7 б]. 
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Құқық  нормаларының  өзгеруіне  және  қалыптасуына,  соның  ішінде  мұра  

қалдыру тәртібін реттейтін нормаларына  тек  экономикалық  базис  әсер  етіп  қоймай, 

сонымен қатар  қоғамдық  құрылымдарының  әр- түрлі  бөліктері әсер  етеді: мемлекет,  

дін,  философия,  мораль  және тағы  басқалар. Алғашқы  қауымдық  құрылыс-  адамзат  

тарихындағы  бірінші  қоғамдық – экономикалық  формация.  Бұл құрылыс  жүйелі түрде  

дамуда  матриархат және патриархат қезеңінен асып түскен. Жеке меншік, таптар және 

мемлекеттің  пайда болуы  алғашқы  қауымдық  құрылыстың ыдырауына алып  келген. 

Матриархаттың  бастапқы  кезеңінде   топтық  неке  орын  алды,  онда  бір топ ер 

адамдар бір топ әйелдермен  некеге  тұрды. Өндірістің негізгі құралдары ( жер, аң және  

балық аулайтын құралдар),  сонымен  қатар  бірге дайындалатын  және  пайдаланылатын ( 

тұрғын үй,  қайық, азық-түлік  және т.б.) заттар  рудың  жеке меншігі  болып  танылды. 

Рулық қауымдастықтың  экономикалық негізін  бекіту мақсатында, әдет-ғұрып  

бойынша  өлген адамның  мүлкін  рудан  тысқары  шығармады.  Өлген  адамға  тиісті  

болған  мүлік  жақын  туысқандардың арасында  бөлінді.  Көбінесе  мұра  шешесі  

жағындағы  жақын  қандық  туыстарына  берілді.  Жеке  өзі  пайдаланылатын  құнды  

заттар  олардың  иесімен  бірге  көмілді. 

Матриархат  кезеңінде  жеке  меншіктің  әр – түрлілігі  мен  мөлшері  аз  

болғандықтан  мұрагерлікке  ешкім  мүдделі  болған  жоқ. 

Патриархат  кезеңі  бірнеше  өндірістік  қүштердің  адамның  қызметінің барлық  

шаруашылық  саласында  дамуымен  сипатталады. 

Жеке  меншік ер  адамның  қолында  болған  соң,  оның  отбасы  шеңберінде  

сақтап  қалу  қажеттігі  туды.  Сондықтан  меншік  иесі  өлген  соң мүлікке  тек  өзіне  

жақын  адамдар  мұрагерлер  болғанын  дұрыс  көрді.  Мұрагерлік  мүлікті  өз  балаларына  

қалдыру  үшін,  меншік  иесінен  некеде  туған баласы  болуы  қажет [1, 16-17 бб]. 

Өндірістік  қатынастары  өзгерген  соң  мұра  қалдыру  тәртібі де  өзгерді.  Ортақ  

шаруашылық  жүргізетін  тұлғалар  шеңбері  тарылуы,  мұрагерлердің  шеңберінің  

тарылуына  алып  келді. Матриархат  кезеңіндегі  мұра  қалдыру  тәртібі  бойынша өлген  

адамның мүлігі барлық  ру мүшелерінің  арасында  бөлінген болса, патриархаттың  

алғашқы кезеңінде мұрагерлік - агнаттық  тәртіппен ауыстырылды. Өлген  адамның мүлкі 

патриархалды отбасының шегінен  шықпай, агнаттар  арасында  бөлінді. Қалған  туыстары  

мұра  ретінде тек  агнаттардан ешкім  қалмағанда  ғана  алатын. Агнаттар- деп  мұра 

қалдырушымен агнаттық туыстықтағы тұлғаларды атаған. Агнаттық туысқандарға: 

отбасы иесі, оның  әйелін, олардың ұлдары мен  қүйеуге  шықпаған  қыздары, ұлдарының  

әйелдері мен  оның  балалары жәнеде  асырап  алған  тұлғалар  кірді. 

Рулық  қауымдастықтың  соңғы  кезеңінде  өсиет бойынша мұра  қалдыру  

институты  пайда  болды.  

Өндіріс  құралдарына  деген  ортақ  меншікті  мұра  қалдырушы  өз  еркімен  билей  

алмады.  Сондықтан  рулық  қауымдастыққа  өсиет  бойынша  мұра  қалдыру   мәлім  

болмады.  Жеке  меншік  пайда  болған  соң ( Рулық  қауымдастықтың  соңғы  сатысында)  

өсиет  бойынша  мұра  қалдыру  институты  пайда  болды[1, 20]. 

Мемлекетпен бірге құқықта пайда  болды.  Құлдық  мемлекеттердің  алғашқы 

заңдары  алғашқы  қауымдық  құрылыстың  соңғы  кезінде  жүзеге  асырылатын  

мұрагерліктің , үшінші  мұрагерлік  тәртіптегі  қатынастарды реттеп, бекітті.  Сонымен  

қатар  заңдарда  мүлік  иеленушінің  құқықтары,  оған  өсиет  ету  құқықтарын беру  

жолымен  ұлғайтылды. 

Көне  Египеттік  құқықтың  сақталған  мұраларынан  құлдық  мемлекетте  заң  мен 

өсиет бойынша  мұраға  қалдыру  мәлім  болғанын  көруге  болады.  Мұра  қалдырудың  

жариялық  нысаны  ғана рұқсат етілген. Мұра  қалдырушы  жеткілікті  негіздер  болған  

жағдайда, заңды мұрагерлерді мұрадағы үлестерінен  айыруға  мүмкіндік  берді. Мұра  

қалдырушы  өзінің мүлкін тек заңды  мұрагерлерге ғана  емес, сондай ақ  басқа тұлғаларға  

қалдыра  алды. Өсиет  болмаған жағдайда, мұрагер ретінде өлген адамның  мүлкі  заңды 

мұрагерлеріне беріледі. Мұрагерлердің  бірінші кезегінде мұра қалдырушының  балалары 
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тұрды. Мұрагерлік  мүлік  балаларының  арасында тең  үлесте  бөлінеді. Балалары  

болмаған  жағдайда,  мұрагер  ретінде  өлген адамның  ағалары  мен  апалары  саналады. 

Құл иеленушілік  құрылыстағы  мұрагерлік  қатынастардың  толық  түрде  реттелуі  

Рим  құқығында  берілген. 

 Басқа да  құл иеленуші  мемлекеттердегі  сияқты  рим  құқығы да  мұра  

қалдырудың  жария  нысанын  қарастырды.  Мұра  қалдырудың  бұндай  нысаны  мұра  

қалдырушының  отбасы  мүшелерін   мұрагерлік қателіктерінен  сақтаған.  Өйткені,  

халық  жиналысы  мұра  қалдыруды  әділетсіз  деп  таныса,  рұқсат  етілмеді. 

Өсиеттің  мазмұнына  да  қажетті  талаптар  қойылды.  Соның  ішінде  міндетті  

түрде  мұрагер  көрсетілуі  тиіс.  Егер де  мұраны  қалдырушы  туыстарының  ішінде  

мұрадан  айыратын  тұлға болса,  онда  ол  мұрасыз  қалған  тұлғаларды  жазуы  тиіс.  

Егерде  ондай  тәртіп  қолданылмаса,  өсиет  жарамсыз  деп  танылады.   

Империя  кезеңіндегі  рим  құқығында  легаттан  басқа  (өсиеттік  бас  тарту)  бас  

тартудың  басқа  түрін  -  фидейкомисс  танылды.  Фидейкомисстің  легаттан  

айырмашылығы  тек  қана  өсиет  бойынша  мұрагерге  ғана  емес,  сонымен  қатар  заң  

бойынша  мұрагерге  де  қойылады. 

Рим  құқығында  шартты  түрде  мұрагер  болу  мүмкіншілігі бар.  Тұлға  егер  

өсиет  қалдырушы  шартын  орындағаннан кейін  ғана  мұрагер  болып  танылады.   Егерде  

бұл  шарт  орындалмаса  өсиет  жазылмаған  деп  танылды.  Яғни,  өсиеттің  тиістілігіне  

әсер  етеді. 

Өсиет  келісім  шарт болып  танылғандықтан,  өсиет  қалдырушы  құқық  қабілетті  

және  әрекет  қабілетті болуы  керек  болды. 

Рим  құқығы  мұра  қалдыруды  жан-жақты  (әмбебап)  мирасқор  ретінде  

қарастырды.  Бұндай  жағдайда  мұрагер  мұраны  алған  соң,  бір  актімен өлген  адамның  

құқықтары  мен  міндеттерінің  барлық  жиынтығын алды.  Мұрагерге  мұра  көшу  үшін,  

ол  мұраны  қабылдап,  алуы  тиіс.  Мұрагер  мұраны  алды деп,  мұрагерлік  мүлікті  

басқаруға  көшсе  немесе  куәлердің  қатысуында  мұраны  қабылдау  туралы  мәлімдесе  

ғана  танылады [2,  566 б].  

Сонымен  жеке  меншіктің  дамуы  мен  отбасы  мүшелерінің  еңбегін  құлдардың  

еңбегіне  ауыстыру  құл иеленуші  қоғамдағы отбасын  өндірістік  коллектив  ретінде  

экономикалық  ұя  ретінде  қарауды  қойды.  Мұрагерлікке  мұралық  мүлікті  жинауына  

және  алуына  қатысуына  қарамай,  өлген  адамның  жақын  қандық  туыстары  шақырыла  

бастайды.  Өсиет  мұра  қалдырудың  басым  нысаны  болады. 

Феодалдық  құрылыстың  мұрагерлік  құқығы.   Өндіріс  құралдарының,  одан  әрі  

дамуы  енбектің  өнімділігінің  өсуімен  қоса болады. 

Құл иеленушілік  өндірістік  қатынастарда  өнімділік  күштердің  өсуінің  

сәйкессіздігі  құл иеленушілік  құрылыстың  біртіндеп  феодалдыққа  ауысуына  алып  

қелді.   

Феодалдық  құрылыстың  сипаттамасы  ретінде  жер  меншігінің  иерархиялық  

құрылымы  танылды.  Көптеген  феодалдық  меншіктер  саяси  бытыраңқылық  пен  өзара  

соғыстардың  арқасында  жүйеленген  заңдар  болған  жоқ.  Мұрагерлік  құқықтың  

сұрақтары  басқа  құқық  институттары да  нашар  қарастырылған.  Құл иеленушілік  

құрылыс  сияқты , феодалдықта да  көптеген  мұрагерліктің  кезектілігі  сақталды.  Соңғы 

кезектегі  мұрагерлер  алғашқы  кезектегі  мұрагерлер болса  ғана шақырылмаған.  

Мұрагерлік  кезектердің  жүйелілігі  туыстық  дәрежесіне  негізделген.  Туыстық  дәрежесі  

жақын  туыстар  алыс  дәрежедегі  туысқандарды  шегеріп  тастаған. 

«Саксондық  айна»  ( герман  құқығының 13- ғасырдағы  ескерткіші)  мұрагерлер  

мұра  қалдырушының  арыздарын  жылжымалы  мүліктің  бағасымен  жауапкершіліктің  

мөлшерін  азайтқан [1, 46 б]. 

Феодалдық  құқыққа  мұра  қалдырудың  тек  заң  бойынша ғана  емес,  сонымен  

қатар  өсиет  бойыншасы да  мәлім  болған,  бірақ  мұра  қалдырушының  құқықтары  

біршама  шектелді.  Мысалы:  Егерде  мұра  қалдырушыда  ұлдар  болса,  онда  мүлікті 
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өсиет  бойынша мұраға қалдыруға болмады.  Бұл  жағдайда мұра  қалдырушының  еркінен  

тыс  барлық  мұралық  мүлік  ұлдарының  арасында  бөлініп  берілді.  Егерде  ұлдары  

болмаса,  мұра қалдырушы  өз  мүлкін  кімге  болса  да  қалдыра  алды. 

 «Полицтік  статут» ( 15-ғасырдағы  оңтүстік  славяндардың  феодалдық  

құқығының  ескерткіші)  Бұл  заңдар  жинағында ,  мұра  қалдырушының  ұлдарын  

мұрадан  айырудың  жекелеген  және  заңда  көрсетілген  жағдайларын  көрсеткен [1, 47 

б]. 

Феодалдық  қоғамда  мұрагерлік  құқық  қатынастарды  реттеуде  үлкен  әсерлерді  

көрсетті.  Дін, идеология, әлеуметтану  феодал  таптарындағы  қоғамда  басшылықтың 

еркін  білдірді.  

Құқықтың  дамуына  араб  елдеріндегі  дін  ерекше  үлкен  әсер  етті.  Бұл  жерде  

діннің  алғы  шарттары мұсылмандық  құқықтың  негізі  болды. Мұсылмандардың  

мұрагерлік  құқығы  Құран  кітабында  көрініс  тапқан.  Еуропалық  феодалдық  

мемлекеттердің  мұрагерлік  құқығын  мұсылмандық  мұрагерлік  құқығымен  

салыстырғанда  бірқатар  ерекшеліктері  бар: 

1)  Мұрагерлік   мүлік  анасы  жағынан  туыстарына  көшпейді. 

2) Ер  адамның  мұрагерлік  үлесі  әйел  адамның  үлесіне  қарағанда,  екі  есе  көп  

болады.   

3) Мұрагерлікке  ұсыныс тәртібімен  жүргізуге  жол  берілмейді; 

4) Өсіп  келе  жатқан  мұрагерлерді  толығымен  шығарып  тастамады; 

5) Мұрагер  мұрадан  бас  тарта  алмады; 

6) Құлдыққа  түскен  тұлға мен  діннен  безгендер   заң  бойынша  мұрагер  бола  

алмады; 

7) Мұра  қалдырушының  қарыздары  бойынша  жауапкершілік  мұра  көлемінің  

активімен  шектелді; 

8) Мұра  қалдырушы  тұлға  тек  мұраның  үштен  бір  бөлігімен  ғана  басқара  

алды; 

9) Өсиет  бойынша  мұрагерлер  болып,  заң  бойынша  мұрагерлерден басқа  әр-бір  

тұлға  танылады  [1, 46 б]. 

Буржуазиялық  мұрагерлік   құқықтың  негізіне  мұрагерлік  массалық  тұтастық 

және  ер  адамдар  мен  әйелдердің  арасындағы  мұрагелік  құқықтардың  теңдіқ  

қағидалары  қойылады. Буржуазиялық  елдердің  экономикалық  мәні  бір  болғанымен,  

буржуазиялық  мұрагерлік  құқық  әр  елде  жекелеген  мұрагерлік қатынастарды  әр-түрлі  

реттейді.  Елдердің  бір  тобына  мұрагерлік  құқық  1804  жылғы  француз  азаматтық  

кодексінің  үлгісінде  жасалған. Басқа  тобында  Германдық  азаматтық  жинақ  үлгісі  

бойынша;  үшінші  бір  тобында  ағылшын-американдық  құқық  үлгісі  бойынша. 

Францияның  мұрагерлік  құқығы   мұра  қалдыруды  әмбебап  мирасқорлық  

ретінде  қарастырады.  Ол  мұраны  заң  бойынша  және  өсиет  бойынша  қалдыруын  

қарастырады.  Заң  бойынша  мұраны  қалдыру  келесі  жағдайларда  орын  алады: қайтыс 

болған адам  өсиет  тастамаса  немесе  мұрагерлік  туралы  шарт  жасамаса  және өсиетті  

жарамсыз  деп  таныған  жағдайда.  Заң  бойынша  мұра  қалдыру  өсиетпен  

көрсетілмеген  мүлікке  қатысты  жағдайларда  көрініс  табуы  мүмкін. 

Заң  мүлік  иесінің  өсиет  бойынша  мұрагерлерді  таңдауда  шектеу  қоймады.  

Мұраны  заң  бойынша  мұрагерлерге  және де  өзге  адамдарға  қалдыруға  мүмкін болды.  

Бірақ,  сонымен  қатар  мұра  қалдырушыға  өзінің  туыстарын  заңды  үлестерінен  

айыруға  рұқсат  берілмеді.  

Герман  заңдары  француз  заңдарына  қарағанда  мұрагерлікті  анықталған  санды  

кезекпен  шектемейді.  Демек,  мұрагерлік  жүйесі  мұрагерлік  мүліктің  алыс  

туыстарына  өтуіне  мүмкіншілік  тудырады. 

1896 жылғы  Герман  азаматтық  жинағы бойынша  өсиеттік  өкім  жасау  кейінге  

қалдыру  және  жою  шартымен  құрастырылуы  мүмкін.  Мұра  қалдырушыға  мұрагерді  

тағайындап  қоюға  рұқсат  берілді.  
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Герман  азаматтық  жинағы бойынша  мұрагерлерге  мұраны  алу  немесе  одан  бас  

тарту  құқығы  берілген.  Бас  тарту  сотқа  арыз  берумен  жүзеге  асырылады.  Мұрадан  

бас  тарту  мерзімі  өткен  соң  мұраны  алды  деп  саналады.  Тұлғаның  мұраға  құқығын  

растайтын  құжат  болып,  мұрагердің  өтініші  бойынша  сотпен  берілген  құжат  болып  

табылды. 

Ағылшын – американдық  мұрагерлік  құқығы  француздық,  германдық  және  

басқа  буржуазиялық  елдердің  құқықтарынан  ерекшеленеді.   

Мұра  қалдырушының құқықтары  шектелмеген.  Мұра  қалдырушы әр-бір  тұлғаға  

мұрагерлік  мүліктің  барлығын  немесе  бір  бөлігін  беруге бұйыра  алады.  Ол  әрбір  заң  

бойынша  мұрагерді  мұрасыз   қалдыра  алады. 

Мұра  қалдырушының  құқықтары  шектелмеген.  Мұра қалдырушы әрбір  тұлғаға  

мұрагерлік  мүліктің  барлығын  немесе  бір  бөлігін беруге бұйыра  алады.  Ол  әр-бір  заң  

бойынша  мұрагерді  мұрасыз  қалдыра  алды. 

Мұрагерліктің  шектелмеген  еркіндігі  және  міндетті  үлес  институтының  

жоқтығы – ағылшын- американдық  мұрагерлік құқықтың  өзіне  тән  белгісі болып 

табылды. 

Ағылшын- американдық  мұрагерлік  құқықтың  өзіне  тән  ерекшелігі,  оның  мұра  

қалдырушы  өлгеннен  кейін  мұрагерлерге  емес,  алдымен  сот немесе  өсиет  қалдырушы  

тағайындаған  басқарушыға  өтеді.  Ол  мұрагерлерге  мүлікті  бермес бұрын  басқарады,  

мұра  қалдырушының  қарыздарын  төлеп,  қалған  мұраны  мұрагерлеріне  береді. 

Сонымен,  буржуазиялық  мұрагелік  құқықта  келесі өзіне  тән  ерекшеліктері  бар: 

1. Феодалдық  құрылыс  кезіңдегі  мұрагерліктің  сословиелік  сипаты  жойылып,  

мұрагерліктің  біртұтас  тәртібі  орнатылды. 

2. Буржуазиялық  елдердің  басым  көпшілігінде  жылжымайтын  мүлікті  мұраға  

қалдырудың ерекше  тәртібі  жойылып,  мұрагерлік  массаның  біртұтастық  қағидасы  

бекітілді. 

3. Әйелдердің  мұрагерлік  құқығы  ер  адамдардың  мұрагерлік  құқығымен  

теңестірілді. 

4. Дворяндардың артықшылықтары жойылды. 

Негізінен  мұрагерліктің  дүниеге  келуі  және  дамуы  қоғамның  мүліктік  және  

әлеуметтік   жіктелуімен  бірге  келеді.  Өндіріс  құралдарына  жеке  меншікті  бекіткен  

соң,  билікті  қолына  шоғырланған  тұлғаларды  болжамды  қол  сұғушылықтан  

қорғайтын  ерекше  институттар  орын  алды.   

Мұрагерлік  құқық  объективтік  мағынада-  мемлекет  азамат қайтыс болған   

жағдайда,  оған  тиісті  мұрагерлік  тұтастықтың,  объективтік   азаматтық  міндеттердің  

басқа  тұлғаға  немесе тұлғаларға  көшетін  азаматтық  құқықтық  нормалардың  

жиынтығы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Немков А.М.. Очерки истории наследственного права. – Воронеж, Издательство 

Воронежского Университета,  1979г.-7 б.-16-17 бб.-20 б.-46 б.- 47 б. 

2. Дождев Д.В.  Римское  частное  право.  Учебник  для  ВУЗов.- М.: «Инфра – М- 

Норма, 1997г.- 566 б 

 

Резюме 
Одна из интересных аспектов гражданского права это наследственное право. 

Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. Под наследованием 

понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной 

собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных 

неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам. 

 

Summary 
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One of the interesting aspects of civil law is the law of succession. There are 2 types of 

inheritance: by will and by law. By inheritance is meant the transfer, after the death of a citizen, 

of property owned by him on the right of personal ownership, as well as property and some 

personal non-property rights and obligations to one or more persons. 

 

 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ НОРМАТИВТІК-

ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Төлегенқызы Ж., 

Кайнар Академиясының құқықтану  

мамандығының магистранты 

 

Мақалада автор заңнамалық актілердегі құқықтық олқылықтар мен сілтеме 

нормаларының едәуір санының болуы мемлекеттік органдардың жекелеген лауазымды 

адамдарға негізделмеген кең өкілеттіктер беретін ведомстволық актілерді қабылдауына 

мүмкіндік беретіндігіне мейлінше тоқталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

саласын реттейтін нормативтік құқықтық актілерді халықаралық шарттармен және 

келісімдермен одан әрі біріздендіру талап етілетіндін айтып өткен. Мемлекеттік 

секторда жұмыс істейтіндерге жоғары кәсіби талаптарды белгілеуге, сондай-ақ, 

мемлекеттік қызметшінің іскерлік қабілеті мен кәсібилігін объективті әрі алаламай 

бағалауға негізделген еңбекақы төлеу мен қызметте жоғарылату жүйесін енгізуге 

мүмкіндік беретін шаралар кешенін енгізуді көздейтіндігіне тоқталып 

өткен.Мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері 

мониторингі жоқ. Сыбайлас жемқорлық факторлары мен тетіктерін қадағалау, оның 

деңгейі мен құрылымын бағалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың 

тиімділігін талдау қажеттігі оны енгізуді талап етеді. 

Түйін сөздер: қылмыстық құқық бұзушылық, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 

басқарма, сыбайлас жемқорлық.  

 

Мыңжылдықтар тоғысындағы тарихы тереңнен бастау алатын сыбайлас 

жемқорлық бүгінде бүкіл әлем қоғамдастығына қауіп төндіріп отырғаны мәлім. Өз 

кезегінде, Қазақстан тәуелсіздік алған кезден бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 

мемлекеттің бірінші кезектегі міндеті етіп қойып, мәселені күн тәртібіне жиі шығаратын 

болды. Кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте іс-

қимыл жүйесін жасауда, заңнамалық база әзірлеуде еліміздің көшбасшылық жағдайды 

иеленіп отырғаны кездейсоқ емес. 1998 жылы Қазақстан «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» заңды бірінші болып қабылдады, онда мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиялық саясаттары белгіленді. Оның жүзеге асырылуына 18 жылдай уақыт 

өтті. Содан бері заңға бірнеше рет өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, заман талабына 

сай күресудің жаңа жолдары қарастырылды[1,11б.]. Алайда осы заңға дейін де ел 

Президенті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысты бірқатар нормативтік актілерге 

қол қойған. Сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күреске арналған 

бірқатар жарлықтар бұл бағыттағы жұмыс сабақтастықта, өскелең түрде жүріп 

жатқандығына дәлел[2,14 б.]. Сөйтіп, 1992 жылғы 17 наурызда Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті 

күшейту жөніндегі іс-шаралар туралы» Жарлығы қабылданып, сыбайлас жемқорлыққа 

және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің ұйымдастырушылық және өзге де 

алғышарттарын қалыптастырды. Осындай қылмысқа ықпал ету шаралары айқындалды, 

оның ішінде тәртіптік, мүліктік және әкімшілік сипаттағы қылмыстың алдын алу 

шаралары. Жарлықта республикамызда қылмыстық кәсібиліктің нығайып, ұйымдасқан 

сипатқа ие болып келе жатқандығы, баяндалады. Осы Жарлықтан кейін мынадай 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

19 

 

қаулылар қабылданды: 1992 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік басқару 

органдарындағы лауазымды тұлғалардың тәртіп, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік ахуалы 

үшін жауаптылығын арттыру туралы» қаулы, 1994 жылғы 11 ақпандағы «Қылмысқа қарсы 

күресті күшейту туралы» қаулы, сондай-ақ 1994 жылғы 9 маусымдағы «Заңдылық пен 

құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар туралы» қаулы және тағы 

басқа. Осы құжаттардың барлығында парақорлық пен сыбайлас жемқорлық қоғамның, 

мемлекеттің мүдделеріне қайшы келетіндігінен, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі қағидаттарымен сыйыспайтындығы туралы және ерекше 

аталып өтіледі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 5 қарашадағы «Ұлттық 

қауіпсіздікті нығайту, сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресті 

одан әрі күшейту жөніндегі іс-шаралар туралы» Жарлығы ұлттық қауіпсіздік 

органдарына, дәстүрлі міндеттерін шешуімен қатар, сыбайлас жемқорлық жолына түскен 

жоғары қызметтегі шенеуніктерге, әскери қызметкерлерге, прокурорларға, құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне, арнаулы қызмет пен судьяларға, сондай-ақ контрабанда 

және есірткі бизнесіне қарсы күреске барлық күштерін жұмылдыруды міндеттеді. Ел 

басшылығының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бет алысы батыл әрі дәйекті екенін 

атап өту қажет. Сөйтіп, 1998 жылғы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесіне 

арналған Үндеу жолдады. Елбасының осы Үндеуі 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заң қабылданғаннан кейін бұқаралық ақпарат 

құралдарында жарияланды және біздіңше, Үндеу аталған заңның кіріспесі ретінде 

қабылдануы тиіс. Аталған заңның негізіне БҰҰ және ТМД-ның Парламентаралық 

ассамблеясының аясындағы халықаралық ұйымдар әзірлеген модельді актілер алынған. 

Заңның мақсаттары: Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының негізгі 

ережелерін жүзеге асыру; ел азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын, қоғамдық 

мүдделерді қорғау. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың 

жолын кесу және қылмысты ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа 

тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқарытын лауазымды 

және өзге де тұлғалардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді қызметін 

қамтамасыз ету[3]. 

Республиканың заңнамасында осы заңда алғаш рет сыбайлас жемқорлық пен құқық 

бұзушылыққа заңдық ұғым ретінде анықтама беріледі, олардың субъектілері 

айқындалады. Заңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі бағыттары 

тұжырымдалған, олардың ең бастысы Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-

бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілдік берілген 

лауазымды адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарын шектеуге жол бермеушілік болып танылады[4, 15б.]. Заңда сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықпен және ол үшін 

жауаптылық шаралары арнаулы тарауда тұжырымдалған. Сыбайлас жемқорлықпен құқық 

бұзушылық үшін тәртіптік, азаматтық - құқықтық, әкімшілік және қылмыстық 

жауаптылық көзделген. Сыбайлас жемқорлық мәселесі заңмен қоса, Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық Кодекстің 15 тарауының 366, 367, 368 баптарында, сондай-

ақ 6 – тарауы :  меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар; 8 - тарауындағы: 

экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар; 15 - тарауындағы: 

мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық 

және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар[5]. Ал, Қазақстан Республикасының 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің жемқорлық мәселесі 532 - 537 баптар 

аралығында айтылған. 
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Осы заңды орындау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 

қыркүйектегі Жарлығымен 2009 - 2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің алғашқы мемлекеттік бағдарламасы бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі №1015 қаулысымен 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың әлеуметтік - экономикалық және қаржылық 

шараларын жүзеге асыру бойынша Үкімет іс-қимылының бағдарламасы бекітілген. 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын, «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы» заңын, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 

стратегиясын іске асыру мақсатында 2010 жылғы 5 қаңтарда 2010-2015 жылдарға 

арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің екінші мемлекеттік бағдарламасы 

бекітілді[6, 38б.]. Аталған бағдарлама алдынғы бағдарламаның логикалық жалғасы болып, 

сыбайлас жемқорлықты, әсіресе экономика саласындағы сыбайлас жемқорлықты, 

туғызатын жағдайларды айқындаудың және жолын кесудің тиімділігін одан әрі арттыруға 

бағытталған шараларды көздейді[7]. Адам құқықтарын қорғаудың соттан тыс 

институттары нығаюда. Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 29 

қарашадағы «Адамдар мен азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау жүйесін 

одан әрі жетілдіру» Жарлығымен халқаралық стандарттарға сай келетін Қазақстан 

Республикасындағы адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілінің (Омбудсмен) құқық 

қорғау мүмкіндіктері кеңейтілді[8, 64-68бб.]. Қазақстан Республикасының Президенті 

Қазақстан халқына 2015 жылғы 30 қарашадағы жолдауында сыбайлас жемқорлыққа және 

қылмысқа қарсы күрестің нәтижелері мен мәселелерін талдай келе, Қазақстанның кеңестік 

кезеңнен кейінгі кеңістікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы заңды 

қабылдаған алғашқы мемлекет екенін ескеріп, халақаралық конвенцияларға қосылғанын 

атап өтті. Осы мәселеде Қазақстан соңғы орында еместігі баршамызға мәлім. 

2010-2015 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің мемлекеттік 

бағдарламасында (үшінші бағдарлама) сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 

даму, нарықтық экономикаға көшу, инвестициялар тарту процестерін тежейді, 

демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына жағымсыз әсер етіп, 

еліміздің болашақта дамуына қауіп төндіретіні айтылған[9, 292-295бб.]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан халқына 2006 жылғы 1 

наурыздағы жолдауында мемлекеттік саясаттың басымдықтарының бірі ретінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес белгіленді[41, 292-295бб.]. Сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2005 жылғы 14 сәуірдегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың қызметіндегі тәртіпті нығайту 

бойынша шаралар туралы» Жарлығы жүзеге асырылуда. Осы Жарлықты орындау үшін 

әкімдердің, мемлекеттік органдар қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заңнамалықты бұзғаны үшін жауаптылықты арттыру бойынша шаралар 

қолданылуда[10, 87-88бб.]. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы Жарлығымен 

«Мемлекеттік қызметшілердің ар-намысы кодексі» бекітілген. Бұнда әлемдік тәжірибе 

ескеріліп, мемлекеттік билік органдарының беделін арттыруға бағытталған мінез-

құлықтың негізгі этикалық нормалары белгіленген[11]. Елбасы Президент Әкімшілігі, 

Үкімет, Парламент өкілдерінің, облыс және Астана мен Алматы қалалары әкімдерінің, 

құқық қорғау және бақылау органдары басшыларының қатысуымен өткізетін кеңестерде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесін талқылау еліміздің саяси өмірінің 

нормасына айналды. Сан алуан түрде көрініс беретін сыбайлас жемқорлықтың басты 

ерекшеліктері ескеріле отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 

заңнаманың іс жүзінде жыл сайын жетілдіріліп жатқанына көзіміз жетіп отыр[12, 96б.]. 

Елбасының Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаhандық нақты ахуалда: өсім, 

реформалар, даму» атты 2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан халқына Жолдауы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресгі мемлекеттік саясатқа жаңа серпін берді[13, 7б.]. 

Президент жолдауында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шараларды 
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жүзеге асыруға орай және әкімшілік реформаның мақсаттарынан туындайтын мемлекеттік 

басқару жүйесін оңтайландыру міндеттері қойылған.  

Президент Н. Назарбаев Қазақстанның әлемнің ең бәсекеге қабілетті 30 елінің 

қатарына ену бағдарламаларын ұсынды, онда сыбайлас жемқорлықпен күрестің жалпы 

ұлттық бағдарламаларын дәйекті түрде жүзеге асыру күрестігіне баса назар[14, 49-53бб.]. 

Елбасы жанында консультативті-кеңестік орган - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес және мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасын сақтау мәселелері жөніндегі 

комиссия құрылып, жұмыс жүргізуде. Осы орган өзін тек талдау органы ғана емес, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі бойынша нақты істер атқаратын орган 

ретінде де орнықтырды[15]. Сонымен бірге 2004 жылы Экономикалық және сыбайлас 

жемқорлық қылмысқа қарсы күрес жөніндегі агенттік құрылған. Осы органның жұмысы 

экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстың себептерін анықтауға, осындай 

құбылысты туғызатын жағдайлардың жолын кесуге бағытталған[16]. Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2005 жылығы 25 ақпандағы «Қазақстан Республикасы 

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агентігін қайта 

ұйымдастыру туралы» Жарлығы қабылданып, агентіктің Қазақстан Республикасының 

Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік орган етіп қайта құру 

жолымен қайта ұйымдастыруын жүктеді[17].  

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы 

стратегиясында (Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

Жарлығымен бекітілген) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері жөніндегі 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту» атты 4.6 бөлімі қарастырылған. Бөлімде 

сыбайлас жемқорлықпен бірлесіп күресу процесінде қол жеткізілетін және шешілетін 

мақсаттар мен міндеттер мәнмәтініндегі Қазақстанның басқа елдермен арадағы 

ынтымақтастығының ең маңызды аспектілері көрсетілген. 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалары – бұл 

ұзақ уақыт әрекет ететін құжаттар (әдетте, қамту кезеңі бағдарламаның өзінде 

көрсетіледі), бұл құжаттарда олардың қабылдануы үшін негіздемелер (немесе себептер), 

мақсаты, міндеттері, қағидалары, іске асырылу кезеңдері, міндеттерді шешудің нақты 

тәсілдері, күтілетін нәтижелер көрсетіледі. 

Егемендікке ие болғаннан бері елде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мынадай 

бағдарламалар қабылданды: 

- 1999-2000 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

мемлекеттік бағдарлама -  Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 7 

желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген; 

 - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің әлеуметтік-экономикалық және 

қаржылық шараларын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің әрекеттер 

бағдарламасы – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 шілдедегі 

қаулысымен  бекітілген; 

- 2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы қылмыспен күресу 

бағдарламасы (мұнда «Экономикалық қылмыспен және сыбайлас жемқорлықпен күрес» 

атты жеке бөлім қарастырылған) – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 31 

қазандағы қаулысымен  бекітілген 

- 2001-2005 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күресудің мемлекеттік 

бағдарламасы – Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 қаңтардағы 

Жарлығымен бекітілген; 

- 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күресудің мемлекеттік 

бағдарламасы – Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы 

Жарлығымен бекітілген; 

- Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

2011-2015 жылдарға арналған салалық бағдарлама – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2011 жылғы 31 наурыздағы Қаулысымен бекітілген. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

22 

 

Осы бағдарламалардың әрқайсысы шаралар кешенін қамтиды, бұл шараларды іске 

асыру процестерге шешуші ықпал көрсетуге, түгелімен жоймаса да, сыбайлас 

жемқорлықтың түрлері мен көлемін, жемқорлықтың ел экономикасының ілгері дамуына 

тигізетін ықпалын айтарықтай төмендетуге бағытталған. 

2014 жылы Қазақстан тарихында алғашқы рет стратегиялық құжат қабылданды: 

- Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясы – Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 

желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген. 

Аталмыш акт жоғарыда көрсетілген бағдарламаларға қарағанда өз мақсаттары мен 

міндеттері бойынша айтарлықтай ауқымы кең. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес турасындағы Қазақстан Республикасының 

Заңдары – бұл сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтар үшін құқықтық 

жауапкершілік жөніндегі ұйғарымдарды қамтитын дербес синтетикалық заңдар. 

Заңдар жаппай сипатқа ие, нақты нормаларда (баптарда) көрсетілген 

қатынастардағы субъектілердің барлықтары үшін атқарылуға міндетті. Заңдардың әрекеті 

кеңістікте шектелген. Бұл кеңістік – мелекеттік шекара шеңберіндегі Қазақстан 

Республикасының бар аумағы. Заңдардың әрекеті уақытпен шектелген. Қатынас 

субъектілері заңды белгілі бір уақыт бөлігінде қолданады, заңның өз күшіне енген күні 

бұл бөліктің басы болып саналады. Заң жойылғанда немесе заңи күшінен айырылғанда 

және басқа заңмен ауыстырылған жағдайда ол қолданылмайды. 

Заңдарға ҚР Президентінің жарлықтары шектесіп жатады. Жарлықтар дегеніміз 

жоғары заңды күшке ие құқықтық актілер, және олардың әрекеті елдің барлық аумағына 

таралады. 

Қазақстан Республикасында мынадай сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар мен 

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары қабылданды: 

 - Ұйымдасқан нысандағы қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 

күшейту жөніндегі шаралар туралы – Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылғы 

17 наурыздағы Жарлығы; 

 - Қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау 

қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралары туралы – Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2009 жылғы 22 сәуірдегі Жарлығы; 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы – Қазақстан Республикасының 1998 

жылғы 2 шілдедегі Заңы (№267-1ҚРЗ); 

 - Мемлекеттік қызмет туралы - Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 

шілдедегі Заңы (№453-1 ҚРЗ); 

- Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы – Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 

желтоқсандағы Заңы; 

- Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама 

өктізу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы - Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 14 қазандағы 

Заңы; 

- Білім туралы – Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңы (№ 

319-III ҚРЗ). 

Салалық заңнамадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормалар – бұл түрлі 

кодификацияланған нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағыттылыққа ие құықтық ұйғарымдардың орналастырылуы. Кодификацияланған заң 

немесе кодификацияланған нормативтік құықықтық акт салалық заңнамаға жатады. 

Салалық заңнама – құқық саласының нормативтік көрінісі. Өзінің мазмұны бойынша 

заңнама саласы құқық саласына  жақын. Құқық саласы – қоғамдық қатынастардың белгілі 

бір саласын реттейтін құқықтық нормалар мен институттардың жиынтығы. Әдетте 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

23 

 

құқықтың келесі салалары аталады: конституциялық, азаматтық, азаматтық 

процессуалдық, әкімшілік, қылмыстық, қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық-

атқарушы, еңбек, отбасылық, қаржылық, салықтық, жер, экологиялық, әлеуметтік 

қамыздандыру құқығы және т.б. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы салалық заңнамаға мына кодекстердің тікелей 

қатысы бар, бұл кодекстердің нормаларында сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық 

бұзушылық үшін құқықтық жауапкершілік қарастырылған: 

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі – 1994 жылғы 27 желтоқсанда 

қабылданған; 

- Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі – 

2014 жылғы 5 шілдеде қабылданған (№235 – V- ҚРЗ); 

- Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі – 2014 жылғы 3 шілдеде 

қабылданған (№226-V); 

-  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Қазақстан 

Республикасының Салық кодексі) – 2008 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған. 

Құқық жүйесінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының нормативтік 

қаулылары ерекше маңызға ие. 

Жоғарғы соттың нормативтік қаулылары –бұл Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы құқығының құрамдас бөлігі. Олар негізінен соттарға сот практикасы 

жөніндегі мәселелерді түсіндіруге арналған. Соттар қарастыратын істер бойынша 

шешімдер қабылданған кезде бұл қаулылар міндетті болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

мәселелері жөніндегі нормативтік қаулыларына мыналар жатады:  

- Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралаудың кейбір мәслелері 

жөніндегі – 2004 жылдың 18 маусымы; 

 - Соттардың сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстар жөніндегі қылмыстық 

істерді қарау тәжірибесі туралы – 2001 жылғы 13 желтоқсандағы №18; 

- Парақорлық үшін жауапкершілік жөніндегі заңдарды соттардың қолдану 

тәжірибесі туралы (Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты Пленумының 1999 жылғы 

20 желтоқсандағы №20 қаулысымен енгізілген өзгерістермен) – 1995 жылғы 22 

желтоқсандағы №9. 

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған жемқорлыққа қарсы 

стратегиясында (Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

Жарлығымен бекітілген) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері жөніндегі 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту» атты 4.6 бөлімі қарастырылған. Бөлімде 

сыбайлас жемқорлықпен бірлесіп күресу процесінде қол жеткізілетін және шешілетін 

мақсаттар мен міндеттер мән-мәтініндегі Қазақстанның басқа елдермен арадағы 

ынтымақтастығының ең маңызды аспектілері көрсетілген. 
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Резюме  

Вданной статье коррупция описывается, как конфликт интересов и противоречие 

между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную 

должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, 

приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором 

личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими 

своих должностных полномочий.Автор характеризует антикоррупционные ограничения 

как ограничения,направленное на предупреждение коррупционных правонарушений. В 

свою очередь автор подчеркивает, что противодействие коррупции – это деятельность 

субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий. Поэтому 
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предупреждение коррупции выражется в деятельности субъектов противодействия 

коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и 

внедрения системы превентивных мер. 

 

Summary 
In this article corruption is described how a conflict of interest and a contradiction 

between private interests of the persons holding a responsible state position, the persons 

authorized on accomplishment of the state functions, the persons equated to them, officials and 

their ex-officio full powers in case of which private interests of specified persons can lead to 

improper execution of the ex-officio full powers by them. The author characterizes anti-

corruption restrictions as restrictions, directed to the prevention of corruption offenses. In turn 

the author emphasizes that anti-corruption is an activity of subjects of anti-corruption within the 

powers according to the prevention of corruption, including on formation of anti-corruption 

culture in society, to identification and elimination of the reasons and conditions promoting 

commission of corruption offenses and also on identification, suppression, disclosure and 

investigation of corruption offenses and elimination of their consequences. Therefore the 

prevention of corruption showed in activities of subjects of anti-corruption for studying, 

identification, restriction and elimination of the reasons and conditions promoting commission of 

corruption offenses by development and deployment of system of preventive measures. 

 

 

ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ ТҮРЛЕРІ, ҚАЗІРГІ ТАҢДА 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАЗА ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ 

 

Утеева А.Б., 

Қайнар Академиясы 

«Құқықтық пәндер» кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Бұл мақалада қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі тұрмыстық зорлық-

зомбылық, оның түрлері, қолданылатын жаза түрлері, алдын алу шаралары болып отыр. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық отбасының өмір ырғағын бұзатын жағымсыз іс-

әрекеттер тізбегі, бұндай іс-әрекеттер копшілік жағдайда қылмыстық істерге әкеліп 

соғуда, осының кесірінен қоғамда ажырасу жағдайы кобеюде, әйел адамдар мен 

балалардың психологиялық, сексуалдық зардап алуына және қоғамның дамуына керіс 

әсерін тигізуде.  

Түйін сөздер: Тұрмыстық зорлық-зомбылық, күш көрсету, психологиялық зорлық-

зомбылық, сексуалдық зорлық-зомбылық, экономикалық зорлық-зомбылық, алдын алу, 

профилактика, жаза 

 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбы қоғамда белсенді талқыға түсетін өзекті 

тақырыптардың бірі. Қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өршуіне 

қолданылатын жаза түрлерінің жеңілдігі және копшілік жәбірленушілердің құқық қорғау 

органдарына шағымданбауынан болып отыр, тағы қазақи менталитке салынып бұндай 

қылмыстыр коп жағдайда төзімділікпен қабылдануында. Жалпы тұрмыстық зорлық-

зомбылық бұл отбасы-тұрмыстық қатынастар аясында бір адамның басқаға (басқаларға) 

қатысты дене зардабын және (немесе) психикалық зардап келтіретін немесе келтіру қаупі 

бар құқыққа қарсы қасақана әрекеті (іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі) [1].  

Қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың заңмен белгіленген бірнеше түрлері 

бар, олар:  
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1. Тұрмыстық зорлық-зомбылық күш көрсету, психологиялық,сексуалдық және 

(немесе) экономикалық зорлық-зомбылық түрінде болуы мүмкін. 

2. Күш көрсету зорлық-зомбылығы - дене күшін қолданып, денені ауыртып 

денсаулыққа қасақана зиян келтіру. 

3. Психологиялық зорлық-зомбылық - адамның психикасына қасақана әсер ету, 

оны қорқыту, қорлау, бопсалау немесе құқық бұзушылықтарды немесе өмірге немесе 

денсаулыққа қауіп төндіретін, сондай-ақ психикалық, дене және жеке басы дамуының 

бұзылуына әкелетін әрекеттерді жасауға мәжбүрлеу (еріксіз көндіру) арқылы ар-намысы 

мен абыройын кемсіту. 

4. Сексуалдық зорлық-зомбылық - адамның жыныстың тиіспеушілігіне немесе 

жыныстық еркіндігіне қауіп төндіретін құқыққа қарсы қасақана іс-әрекет, сондай-ақ 

кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық сипаттағы іс-әрекеттер. 

5. Экономикалық зорлық-зомбылық - адамды заңмен көзделген құқығы бар тұрғын 

үйінен, тамағынан, киімінен, мүлкінен, қаражатынан қасақана айыру [1]. 

Атап корсетілген тұрмыстық зорлық-зомбылықтар ішінде ең кең тараған түрлерінің 

бірі, ол отбасындағы зорлық-зомбылық  болып табылады, бұлай деуімнің себебі әр бір 

үшінші қазақстандық отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсетіледі. Қазақстанда 

әйелдерді отбасындағы зорлық-зомбылықтан мемлекетіміз аумағында ашылған коптеген 

дағдарыс орталықтары құтқаруда. Жыл сайын орталықтарда 25 мыңнан астам әйелге 

заңгерлік, психологиялық көмек және әлеуметтік қолдау көрсетеледі. 4 мыңға жуық 

әйелге уақытша баспана берілді [2]. 

Қазақстанда 2009 жылдан бастап күшіне енген "Тұрмыстық зорлық-зомбылық 

профилактикасы туралы" заңы отбасындағы зорлық-зомбылықты алдын алумен қатар 

құқық бұзушыға белгілі бір іс-әрекеттер жасауға тыйым салады. Бұл заң Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады, Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер 

белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады [2]. 

Қазіргі таңда жеке тұлға отбасылық зорлық-зомбылық салдарынан дене жарақатын 

алған жағдайда жеке айыптау тәртібімен Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

Кодексінің 108-109 баптарына жүгіне отырып тікелей сотқа шағым түсіре алады [3], 

алайда бұл статьялар жеке айыптау істеріне жатқандықтан, сол себепті сотта 

жабірленушіге соқыға жығылғандығын дәлелдеу өзіне жүктеледі, бұл өз кезегінде кінәлі 

тұлғаны жауапқа тартуды қыйындаттырады, бұл жағдай статистикалық мәліметтерменде 

рассталады, жыл сайын соттарға республика бойынша мыңдаған шағым түседі солардың 

шамамен 10-15 % ғана шағымды өзінің ic жүргізуіне қабылдау туралы қаулы 

шығарылады. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы — тұрмыстық зорлық-зомбылық 

профилактикасының субъектілері жүзеге асыратын, отбасы-тұрмыстық қатынастар 

аясында адамның және азаматтың конституциялық құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін қорғауға, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға және жолын 

кесуге, сондай-ақ оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және 

жоюға бағытталған құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық 

шаралар кешені [1]. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес құқық бұзушыларға мынандай жазалар қолданылады,  

 әкімшілік ұстау; 

 медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары; 

 құқық бұзушының мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу; 

 әкімшілік жаза қолдану; 

 ата-ана құқығынан айыру не оны шектеу, бала (ұл, қыз) асырап алудың күшін 

жою, қорғаншыларды және қамқоршыларды өз міндеттерін орындауынан босату және 
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одан шеттету, баланы патронаттық тәрбиешінің тәрбиесіне беру туралы шартты 

мерзімінен бұрын бұзу; 

 іс жүргізудің мәжбүрлеу шаралары және қылмыстық процесте 

жәбірленушілердің қауіпсіздік шаралары; 

 сот үкімі бойынша қолданылатын шаралар болып табылады[1] . 

Ал, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінде 

құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық қатынастардағы адамдарға сыйламаушылық 

көрсетiлiп, былапыт сөйлеу, қорлап тиiсу, кемсiту, үй тұрмысындағы заттарды бүлдiру 

және олардың тыныштығын бұзатын, жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе өзге де 

тұрғынжайда жасалған басқа да әрекеттер, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын 

іс-әрекет белгiлерi болмаса, – ескерту жасауға не бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк 

қамаққа алуға әкеп соғады, егер де әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде 

қайталап жасалған әрекеттер –он тәулiкке дейiнгі мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп 

соғады, аталған кодекстiң 50-бабының екінші бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу 

қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер –бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады [4]. Бұл жазалардың барлығы жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштері немесе хабарламаларының келіп түсуі, ішкі істер органы қызметкерінің 

тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жасалу не оны жасауға әрекет ету фактісін тікелей 

анықтауы, мемлекеттік органдардан және жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан келіп 

түскен материалдар негізінде қолданылады [1]. 

Әлемнің көптеген аймақтарында әйелдерге қатыгездікпен қарау бұрынғысынша 

жасырылып келеді, мойындалмайды, маңыздылығы бойынша кейінге қалдырылады, оған 

шыдамдылықпен қарайды және ол тиісті мәдени норма және салт ретінде түсіндіріледі [5]. 

Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға және жолын кесуге, сондай-ақ 

оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және жоюға 

бағытталған құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық шаралар 

кешенін жасап шығару, әр бір отбасымен профилактика жұмыстарын жүргізу, отбасы 

институтын дамыту, отбасындағы психо-эмоционалды ортаның дұрыс болуы үшін қоғам 

мүшелерінің бірлесіп жұмыс атқаруы, әр бір облысы, аудан, ауыл немесе кенттер 

аумағында осындай проблемалары бар отбасылармен тығыз байланыста болып, олармен 

сұхбат жүргізу, бұндай қарым-қатынастың себебін анықтау және қоғам көзқарасының 

өзгеруі, осындай кешенді іс-шаралардың жүргізілуі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, 

ауыр және аса ауыр қылмыстар деңгейінің төмендеуіне сетігін тигізеді деп ойлаймын. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы семейно-бытовых отношений, 

виды правонарушений и правоприменительная практика в сфере семейно-бытовых 

отношений. Семейное насилие – это не только причинение физического вреда, но в 

большей степени систематическое психическое воздействие одного члена семь на 

другого, путем унижения, оскорбления, усиления экономической и иной зависимости.  
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Summary 

This article deals with topical problems of family and domestic relations, types of 

offences and law enforcement practice in the field of family and domestic relations. Family 

violence is not only about causing physical harm, but more about the systematic mental impact 

of one member seven on another, through humiliation, insult, increased economic and other 

dependency. 

 

 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 

Мырзаханов А.Б., 

Магистрант  ОП Юриспруднция 

Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается алиментные обязательства  супругов и бывших 

супругов. Наряду с алиментными обязательствами, возникающими между 

лицами, состоящими в браке, закон также регулирует и аналогичные 

обязательства между бывшими супругами, официально прекратившими семейные 

отношения. Виды таких алиментных обязательств и условия их возникновения во 

многом сходны с обязательствами, существующими  в браке. 

Ключевые слова: алимент, алиментные обязательства, понятие, признаки 

алиментных обязательств, закон, семейное право. 

 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  В случае отказа от такой 

поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  нетрудоспособный 

нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет; нуждающийся супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 16 лет, 

а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении 16 лет I - II 

группы инвалидности [1]. 

На этом принципе строится правовое регулирование взаимных алиментных 

обязанностей лиц, состоящих или состоявших в браке. В большинстве семей не возникает 

необходимости в особом нормировании таких деликатных отношений, как вопросы 

взаимного материального содержания супругов. Однако вопреки распространенному 

среди народа мнению возникновение алиментных обязательств не всегда связано с 

распадом семьи. Лица, состоящие в зарегистрированном браке, могут 

формализовать свои обязанности по взаимному содержанию, заключив для этого 

специальное алиментное соглашение. Соответствующие обязанности могут включаться 

и в брачный договор. Содержание таких алиментных обязательств может варьировать в 

очень широких пределах, но сторонами в них выступают только лица, состоящие в 

зарегистрированном браке. Все остальные вопросы, касающиеся оснований 

возникновения и прекращения алиментных обязательств, размера алиментов, 

ответственности, решаются по усмотрению самих сторон. 

Пока алиментные соглашения не получили широкого распространения на 

практике. Вероятно, этого не произойдет и в ближайшем будущем. Наше Сложнее дело 

обстоит с так называемыми фактическими супругами, не зарегистрировавшими свой брак. 

Какие-либо соглашения между этими лицами формально выпадают из сферы семейного 

права и напрямую регулируются лишь общими ивилистическими положениями о 

договорах. Однако, как справедливо полагает, алиментные соглашения между 
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фактическими супругами все-таки могут регулироваться и нормами семейного 

законодательства по аналогии закона  мировоззрение еще не готово с легкостью 

принять тот меркантильный тип отношений между супругами, который распространен 

на Западе. Однако не мог законодатель и совсем обойти вниманием те случаи, когда 

супруги не в состоянии самостоятельно урегулировать свои финансовые 

взаимоотношения. Вмешательство государства в этих случаях необходимо если и не 

для сохранения семьи, то для принудительного поддержания необходимого уровня 

жизни одного из ее членов [2, 189]. 

При отсутствии между супругами алиментного соглашения (или алиментных 

обязанностей в брачном договоре) нетрудоспособный нуждающийся супруг, не 

получающий необходимой материальной поддержки, вправе потребовать через суд 

предоставления ему алиментов от другого супруга, если последний обладает 

необходимыми для этого средствами. Таким образом, здесь для возникновения 

обязанности по алиментированию необходимы следующие условия: 

1. Наличие зарегистрированного брака; 

2. Оотказ одного из супругов от материальной поддержки другого; 

3. Нетрудоспособность управомоченного супруга; 

4. Его нуждаемость в материальной помощи; 

5. Наличие у обязанного супруга  необходимых   для   предоставления 

содержания средств. 

Рассмотрим эти условия подробнее. Для приобретен ия права на 

получение алиментов супруги должны состоять в зарегистрированном браке. Эта 

позиция традиционна для нашего законодательства. Только формальное заключение 

брака может налагать на супругов взаимные имущественные обязанности. 

Фактические же брачные отношения таких правовых последствий не порождают. 

Вероятно, законодатель учел традиционное противопоставление духовного и 

материального мира и не счел возможным осложнять неофициальные (и подчас не 

очень длительные) отношения формальными имущественными обязанностями. 

Сыграло свою роль и то, что придание юридической силы фактическим 

брачным  отношениям породило бы сложные морально-этические проблемы. Судебные 

разбирательства в тех странах, где взыскание алиментов допустимо и в отношении 

фактических супругов, в том числе однополых (Израиль, Швеция), далеко не 

бесспорны с нравственной точки зрения [3]. 

Недостаточный, по мнению одного из супругов, материальный уровень его 

жизни сам по себе не дает права на взыскание алиментов. Буквальное толкование п. 2 

ст. 133 КоБС приводит к выводу о том, что условием взыскания алиментов 

является именно отказ одного из супругов от материальной поддержки другого. 

Чаще всего он выражается в соответствующих фактических действиях, а точнее, в 

бездействии одного из супругов, когда тот длительное время без уважительных 

причин не предоставляет содержания партнеру. Вряд ли можно считать отказом от 

материальной поддержки супруга перерыв в его «финансировании» на несколько 

дней, ставший результатом семейной размолвки или пребывания супруга в 

командировке [1]. 

Обязательными условиями для взыскания алиментов являются 

нетрудоспособность и нуждаемость супруга, лишенного материальной поддержки. 

Законодательство не раскрывает содержания понятий нетрудоспособности и 

нуждаемости, поэтому ведущая роль, в их определении принадлежит доктринальному 

и судебному толкованию [4, 477]. 

Возможность взыскания алиментов лишь при наличии у супруга-плательщика 

необходимых для этого средств принципиально отличает данный вид обязательств от 

отношений по алиментированию между родителями и детьми. Формулируя это 

условие, законодатель учел тот факт, что супруги - равноправные члены семейного 
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союза, ни один из них не может быть поставлен в условия худшие, чем другой. По 

этой причине уплата алиментов не должна ухудшать имущественное положение 

плательщика по сравнению с получателем. Кроме того, отношения между 

супругами не основаны на родстве и поэтому подчас лишены той степени 

духовной близости и стабильности, которые присущи отношениям родителей с 

детьми. То, что допустимо (в виде исключения, если говорить об алиментных 

обязательствах в  целом)   в  родственных  отношениях,   вряд  ли   было   бы  

оправданно  в отношениях между супругами. Как определить, достаточно ли у лица 

средств для предоставления содержания супругу? В отсутствие легальных критериев 

этот вопрос приходится решать доктрине. При этом возможны как минимум два 

основных подхода. С одной  стороны,  под  наличием  средств,  необходимых для  

уплаты  алиментов,  можно  понимать  «такой  уровень  обеспеченности,   при   

котором   плательщик   после   выплаты   алиментов   сам окажется  обеспеченным  в 

размере  не  менее  прожиточного  минимума».  

Однако в малообеспеченных семьях такое  «бронирование»  от алиментов, 

средств в размере прожиточного минимума может поставить другого супруга в 

крайне тяжелое положение: он может оказаться вообще без средств к 

существованию.   

 Поэтому  более  оправдан  другой   критерий   определения достаточности   

средств   для   уплаты   алиментов.   Если   один   из   супругов материально более 

обеспечен, чем другой, его следует считать способным к уплате   алиментов.   При   

этом      конечно,   размер   алиментов   не   должен превышать разницы в уровнях 

обеспеченности супругов. Иными словами, если один из супругов обеспечен ниже 

прожиточного минимума, а другой не имеет и этого, взыскание алиментов 

допустимо, и результатом его будет выравнивание уровней обеспеченности 

супругов. Если это не устраивает плательщика, тогда ему, вероятно, следует 

подумать о расторжении брака. Разумеется, такое «равенство в нищете», 

осуществляемое принудительно по решению суда, весьма ущербно с точки зрения 

морали, но таковы уж реалии нашего общества, в котором миллионы людей живут за 

чертой бедности. 

Следующей  разновидностью   алиментных   обязательств  между   супругами 

является обязательство по содержанию мужем жены  в  период беременности и в 

течение трех лет со дня рождении общего ребенка. Оно также возникает при наличии 

ряда условий, включающих:  

- зарегистрированный брак;  

- отказ мужа от материальной поддержки жены; 

- беременность жены от потенциального плательщика алиментов, либо  

воспитание ею общего ребенка до трехлетнего возраста;   

- наличие у мужа необходимых для предоставления содержания средств.   

Как видим, эта совокупность условий отличается от рассмотренной выше 

отсутствием указаний на нетрудоспособность и нуждаемость жены. Это не означает, 

что указанные факторы вообще не принимаются во внимание. Однако они влияют 

лишь на размер назначаемых алиментов, а само алиментное обязательство 

возникает независимо от их наличия [1]. 

Беременность жены от ответчика или воспитание ею общего ребенка - 

обязательное условие для взыскания алиментов. Но возможны и случаи рождения в 

браке детей, отцом которых муж истицы не является. Установить происхождение 

ребенка либо оспорить отцовство можно лишь после рождения ребенка, что 

следует из ст. 47 и 50 КоБС. До этого момента муж практически не имеет законных 

средств отказаться от уплаты алиментов даже при явной недобросовестности 

супруги. Общий для супругов ребенок, о котором говорит КоБС, не обязательно 

является их биологическим ребенком, то есть их генетическим потомком. 
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Алиментное обязательство может возникать и в случаях воспитания ребенка, 

усыновленного (удочеренного) обеими или одним из родителей либо появившегося на 

свет благодаря искусственным методам репродукции человека. На содержание 

алиментного обязательства эти особенности никак не влияют. Следует подчеркнуть, 

что алименты в указанных выше случаях присуждаются именно в пользу жены 

ответчика, даже если основанием их уплаты является воспитание ею ребенка. 

Алименты на самого ребенка могут взыскиваться отдельно вне всякой связи с 

уплатой алиментов жене. 

Еще одна разновидность алиментных обязательств, впервые предусмотренная 

КоБС, регулирует вопросы содержания нуждающегося супруга, осуществляющего 

уход за общим ребенком-инвалидом. Взыскание алиментов в этом случае обусловлено: 

наличием зарегистрированного брака; отказом одного из супругов от материальной 

поддержки другого; нуждаемостью управомоченного супруга; осуществлением   

одним   из   супругов   ухода   за   общим   ребенком - инвалидом   до   достижения   

им   восемнадцати   лет   или   за   общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

наличием  необходимых для  предоставления  содержания  средств  у  обязанного 

супруга [1]. 

В отличие от общих условий возникновения алиментных обязательств между 

супругами в данном случае право на получение алиментов в первую очередь связано с 

тем, что трудоспособный супруг не может обеспечить себя, поскольку занят уходом за 

ребенком-инвалидом. До достижения ребенком-инвалидом совершеннолетия степень 

его инвалидности не имеет значения для присуждения алиментов. По достижении 

ребенком восемнадцати лет право на получение алиментов сохраняется лишь в 

случае ухода за инвалидом с детства I группы. Следует иметь в виду, что 

определенная группа инвалидности может быть установлена ребенку решением 

медико-социальной экспертизы лишь по достижении им 16 лет. А до этого возраста 

ребенку может быть установлена категория «ребенок-инвалид». 

К сожалению, КоБС обходит молчанием вопрос о возможной конкуренции 

исков, основанных на различных видах алиментных обязательств между супругами. 

Такое положение может возникнуть, если в отношениях между одними и теми же 

супругами присутствуют одновременно все указанные выше основания 

возникновения алиментных обязательств. Например, нетрудоспособная 

нуждающаяся жена осуществляет постоянный уход за ребенком-инвалидом, не 

достигшим трех лет. В этом случае  Термин «инвалид с детства 1 группы» не 

известен праву социального обеспечения. В соответствующих нормативных актах обычно 

говорится либо об «инвалидах с детства», либо об «инвалидах I группы». Смешение этих 

понятий в КоБС может породить значительные проблемы, ибо остается открытым вопрос, 

в каком возрасте инвалиду с детства должна быть установлена  группа инвалидности. 

Например, возможно ли взыскание алиментов по случаю ухода за ребенком-инвалидом с 

детства, которому в 16 лет была установлена II группа инвалидности, а в 20 лет -I группа? 

Формально она может требовать взыскания в свою пользу алиментов, основанных 

на любом из трех рассмотренных выше юридических составов. Но возможно ли 

одновременное предъявление трех различных исков с последующим суммированием 

назначенных алиментов? Думается, нет. Ведь основное назначение алиментных 

обязательств между супругами состоит в том, чтобы предоставить одному из них 

необходимое материальное содержание, которого он не получает от другого супруга 

в добровольном порядке. Поэтому удовлетворение одного из предъявленных исков 

означает, что необходимое содержание будет предоставляться истцу по решению суда. 

Это ведет к отпадению оснований для удовлетворения других аналогичных исков, 

поскольку уже нельзя говорить об отказе другого супруга от предоставления 

необходимой материальной поддержки. Что же касается выбора одного из 
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возможных исков и соответственно алиментного обязательства, то, по общему 

принципу, право такого выбора должно принадлежать истцу - получателю алиментов. 

Наряду с алиментными обязательствами, возникающими между лицами, 

состоящими в браке, закон также регулирует и аналогичные обязательства между 

бывшими супругами, официально прекратившими семейные отношения. Виды 

таких алиментных обязательств и условия их возникновения во многом сходны с 

обязательствами, существующими в браке. Так, право требовать предоставления 

алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 

для этого средствами, имеют: 

1. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со  дня 

рождения общего ребенка; 

2. Нуждающийся   бывший   супруг,   осуществляющий   уход   за   общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати  лет или за 

общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3. Нетрудоспособный      нуждающийся      бывший      супруг,      ставший  

нетрудоспособным  до  расторжения     брака  или   в  течение  года с момента 

расторжения брака; 

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли  в браке длительное 

время [5]. 

Основное различие между алиментными обязательствами супругов и бывших 

супругов сводится к тому, что нетрудоспособное нуждающееся лицо, состоящее в 

браке, вправе претендовать на алименты во всех случаях. Тогда как право 

нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга на получение алиментов 

зависит от времени наступления его  нетрудоспособности (пенсионного 

возраста) по отношению к моменту расторжения брака. Сужение сферы действия 

алиментных обязательств между бывшими супругами вполне оправданно. Ведь с 

момента расторжения брака этих лиц подчас уже ничего не связывает (тем более при 

отсутствии общих детей). 

Рассмотренные условия возникновения права на алименты между супругами 

(в том числе бывшими) носят более или менее формальный характер. Возраст 

ребенка, момент расторжения брака, срок наступления нетрудоспособности - эти и 

другие критерии ничего не говорят о том, что же представлял собой сам брачный 

союз, ставший основанием для уплаты алиментов. А ведь причины, по которым 

возникло формальное право на получение алиментов, могут быть самыми 

различными. Так, нетрудоспособность одного из супругов может наступить в 

результате злоупотребления алкоголем или наркотиками. Его поведение в семье 

может граничить с хулиганством. Да и сама продолжительность брака может 

исчисляться несколькими месяцами или неделями. Справедливо ли в этих случаях 

возлагать на другого супруга (тем более бывшего) какие-либо алиментные 

обязанности? Разумеется, нет. По этой причине закон и не ограничивается 

перечислением чисто формальных критериев возникновения права на алименты. 

Статья 536 КоБС определяет ряд условий, при наличии которых суд может освободить 

супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничить эту 

обязанность (как в период брака, так и после его расторжения) некоторым сроком. Это, 

в частности, возможно, если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотиками или в результате 

совершения им умышленного преступления, либо срок пребывания супругов в браке 

непродолжителен, либо в случае недостойного поведения в семье супруга, 

претендующего на алименты. Последние два обстоятельства нуждаются в 

пояснении. 
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Непродолжительность пребывания супругов в браке принимается во внимание 

лишь в отношении бывших супругов, расторгнувших брак к моменту 

возникновения спора об алиментах. Такой вывод опирается на буквальное 

логическое толкование соответствующей нормы. Ведь длительность не 

расторгнутого брака - величина постоянно меняющаяся, поэтому она и не может 

лежать в основе судебного решения. Непродолжительность семейного союза 

оценивается судом в каждом конкретном случае. Каких-либо формальных критериев 

ее определения закон не устанавливает. 

Недостойное поведение супруга в семье - фактор еще более субъективный. 

Как определить ту грань, за которой некорректное, недостаточно уважительное 

отношение к другому супругу перерастает в «недостойное» поведение? Закон 

оставляет решение и этого вопроса на усмотрение суда, что, несомненно, 

правильно. Ведь то, что в одной семье привычно и не вызывает особых возражений, 

в другой может считаться шокирующим, оскорбительным. Поэтому КоБС и не 

устанавливает каких-либо общих критериев, характеризующих поведение супругов.  

Айтжан Б.Е. полагает, что супружеская измена, ставшая причиной расторжения 

брака, является примером недостойного поведения супруга в семье по смыслу ст. 136 

КоБС. С этим мнением можно согласиться, однако абсолютизировать аморальный 

характер адюльтера все же не стоит: ведь измены бывают и взаимными [6, 59]. Бывшие 

супруги, так же как и лица, состоящие в браке, вправе по своему усмотрению 

определить условия алиментирования в соответствующем соглашении. Это касается и 

оснований, и порядка уплаты, и размера алиментов. Причем алиментное соглашение 

может быть заключено как во время пребывания в браке, так и после его расторжения. В 

последнем случае возникает сложная проблема разграничения собственно 

алиментного соглашения и сходных с ним типов договоров, урегулированных частью 

второй ГК РК. 

В отсутствие специального соглашения между супругами об уплате алиментов 

(или соответствующих норм в брачном договоре) их размер устанавливается судом. При 

этом должны учитываться материальное и семейное положение обоих супругов, а 

также другие заслуживающие внимания интересы сторон. Способ платежа (в твердой 

денежной сумме) и порядок уплаты алиментов (ежемесячно) установлены в ст. 135 

КоБС императивно. 
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Мақалада ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-зайыптылардың алименттік 

міндеттері қарастырылады. Некеде тұрған адамдар арасындағы алименттік 

міндеттемелермен қатар, заң отбасылық қатынастарды формальды түрде тоқтататын 

бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы ұқсас міндеттемелерді де реттейді. Осындай 

күтім бойынша міндеттемелердің түрлері және олардың туындау шарттары көбінесе 

некедегі міндеттемелерге ұқсас. 

 

Summary 

The article discusses maintenance obligations of spouses and former spouses. Along with 

maintenance obligations arising between married persons, the law also regulates similar 

obligations between ex-spouses who formally terminate family relations. The types of such 

maintenance obligations and the conditions for their occurrence are in many respects similar to 

the obligations existing in a marriage. 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ В РК 

 

Адилбаев А.Б.,  

Магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается проблемы осуществления наследственных прав в РК. 

Сегодня время ставит вопрос о широком выходе теории гражданского права как 

юридической науки на конкретные нужды практики. В полной мере это касается 

вопросов наследственного права. Являясь одной из важнейших составляющих частного 

права, наследственное право требует пристального изучения в связи с изменившейся 

концепцией этой отрасли права и законодательства. 

Ключевые слова: наследование, наследство, гражданское право, порядок, права 

наследника.  

 

С ростом благосостояния населения Республики Казахстан все большее значение 

приобретает право личной собственности граждан и права ее наследования в условиях 

рыночной экономики. Учитывая это, а также и то, что наследственное право определяет 

судьбу имущества умершего после его смерти и что в регулировании имущественных 

отношений, в первую очередь отношений собственности, за последнее десятилетие 

произошли изменения, которые в наследственном праве не были прямо отражены, 

своевременным и необходимым было введение в действие с 1 июля 1999 г. Гражданского 

кодекса Республики Казахстан (Особенная часть). Нормы Гражданского кодекса 

радикально изменили порядок принятия наследства, который, по существу, не обновлялся 

почти сорок лет. 

Реализация прав наследства после определенного лица – это значит определить, кто 

является наследником открывшегося наследства, и передать этому лицу причитающуюся 

ему часть наследства. Таким образом, реализация наследственных прав определяется 

порядком приобретения наследником своих прав. 

В момент открытия наследства выясняется вопрос о реализации наследственных 

прав или об их приобретении отдельными наследниками. Однако до смерти наследодателя 

наследник не имеет права на наследство, он является только возможным претендентом на 

наследство в будущем. 

Для того чтобы права на наследство были приобретены, необходимо совпадение 

целого ряда обстоятельств: 

 прежде всего, момент открытия наследства, т.е. установить день смерти 

наследодателя; 

 затем выяснить, оставлено ли завещание наследодателем; 
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 если завещания нет, определить факт нахождения возможных наследников в 

той или иной степени родства с наследодателем или наличие иных обстоятельств, дающих 

им право на наследование; 

 при наличии завещания следует определить, находятся ли в живых те лица, 

которые назначены завещателем для приобретения наследственных прав, т.е. кто будет 

наследником по завещанию; 

 одновременно выяснить и состав наследственного имущества, подлежащего 

распределению. 

До введения в действие Гражданского кодекса, этих обстоятельств было 

недостаточно для реализации прав на наследство. Наследник не приобретал свои права по 

наследству автоматически. Ученые того времени исходили из принципа «Никто не может 

обязать гражданина стать наследником и получить наследственное имущество. Для 

приобретения наследства необходимо выразить свое желание стать наследником». 

Наследник выражал свое намерение получить наследство посредством действия, 

называемого принятием наследства. 

По законодательству Республики Казахстан наследники призываются к 

наследованию так, как призывались к наследованию в римском праве sui heredes. 

«Преемник из подвластных, вступавшего на место домовладыки (successio in locum) без 

завещания (ab intestato) автоматически (ipso jure) в момент смерти de cuius. Наследники из 

подвластных первоначально наследовали независимо от своей воли. 

Эти положения римского частного права нашли свое отражение в ст. 1072 

Гражданского кодекса, в соответствии с которой «Наследник приобретает право на 

причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени открытия наследства, 

если он не откажется впоследствии от наследства, не будет лишен права наследовать, и не 

утратит права наследовать вследствие признания недействительным завещательного 

распоряжения о назначении его наследником» [1]. 

Таким образом, если по ранее действующему законодательству у наследников 

возникало право на принятие наследства, то по нынешнему законодательству – право на 

наследство. И наследнику предоставляется 6-месячный срок не для принятия наследства, а 

для отказа. 

Например, в 2006 г. умер П.В. Огурцов, его единственным наследником по 

завещанию являлся его сын К.П. Огурцов. Когда умер отец, он не оформил наследство, 

мотивируя это тем, что не стал торопиться с оформлением наследства, все равно его 

делить не с кем. Но затем выяснилось, что брат К.П. Огурцова тоже претендует на 

наследство, объясняя это тем, что К.П. Огурцов в течение 6 месяцев к нотариусу не ходил, 

теперь наследник он. В данной ситуации, по законодательству КазССР, брат Огурцова 

прав. К.П. Огурцов должен был принять наследство двумя вышеуказанными способами. А 

последствия нарушения данного правила были весьма серьезные – пропустил срок без 

уважительных причин, не принял наследство, – потерял на него права. 

Такая же ситуация в наше время обернулась бы для К.П. Огурцова совершенно 

иначе. Со смертью отца у него возникает право на наследство автоматически и 

предоставляется 6-месячный срок отказа от него. 

В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса наследник вправе отказаться от 

наследства в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о своем 

призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок может быть 

продлен судом, однако не более чем на два месяца. 

Отказ от наследства завершается подачей наследником заявления нотариусу по 

месту открытия наследства. 

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально 

предусмотрено полномочие на отказ. 

Отказ от наследства не может быть впоследствии отменен или взят обратно. 
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Различают два вида сделки отказа от наследства: первый – безусловный или 

безоговорочный отказ, при котором доля отказавшегося распределяется между 

призванными к наследованию наследниками, принявшими наследство, т.е. прирастает к 

их долям. Второй вид, именуемый направленным отказом, состоит в том, что наследник 

указывает, кому из наследников он передает свою долю в наследство или завещанной ему 

вещи [2,198]. 

Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении 

предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право также и до истечения 

указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом 

либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его 

права на это имущество. 

Направленный отказ может быть сделан как в пользу наследников по закону, так и в 

пользу наследников по завещанию, независимо от того, призваны ли они к наследованию. 

Согласно ГК, при отказе от наследства наследник вправе указать, что он отказывается от 

него в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой 

очереди. Отказ от наследства в пользу наследников, лишенных завещателем наследства, 

не допускается. 

Если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он 

вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из вышеуказанных 

оснований или по обоим основаниям. 

Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по праву 

приращения (ст. 1079 ГК), независимо от наследования остальной части наследства. 

Также является новшеством отсутствие правил о наследственной трансмиссии. 

Осмыслив новую модель призвания к наследованию, мы пришли к выводу, что при таком 

подходе нет необходимости в наследственной трансмиссии. Ведь что такое 

наследственная трансмиссия? Это «переход права на принятие наследства к наследникам 

того наследника, которому это право принадлежало, и который умер, не успев его 

осуществить» [3,583]. 

Как уже говорилось выше, у наследника возникает право на наследство, а не право 

на принятие наследства, т.е. ему нет необходимости принимать данное наследство, так как 

оно уже принадлежит ему с момента открытия наследства. И если он умер, не 

отказавшись от наследства, то все имущество, включая полученное наследство, переходит 

к потомкам наследника. 

Например, 21 февраля 1990 г. умирает Карпенко (мать), не выдержав стресса через 

три дня умирает Ковалева (дочь), не успев совершить действия, необходимые для 

принятия наследства, а именно: подачу заявления в нотариальную контору, либо 

фактическое вступление в наследственную массу. Если опираться на общие правила 

наследования, ни Ковалева, ни ее потомки не имели право на наследство Карпенко. На 

такие случаи в целях защиты интересов близких родственников наследодателя, полагая, 

что воля наследодателя выражалась бы именно в заботе о близких родственниках, 

Гражданским кодексом КазССР предусматривалась наследственная трансмиссия. То есть 

право на причитающуюся дочери долю в наследстве матери переходит к потомкам 

дочери. 

Представим, что Карпенко (мать) умирает 21 февраля 2008 г., а Ковалева (дочь) 

через три дня. С момента открытия наследства (день смерти матери) дочь автоматически 

(как уже было вышесказано) приобретает право на наследство. И потомки Ковалевой 

получают ее наследство, в которое входит, помимо имущества принадлежащего ей на 

момент смерти, и доля в наследстве Карпенко. 

Одной из важнейших проблем, возникающей при осуществлении наследственных 

прав, является право отсутствующих наследников на наследство. Нельзя не согласиться с 

мнением К.М. Ильясовой, которая утверждает, что «до момента фактического принятия 

наследства отсутствующим наследником возникает проблема охраны и содержания 
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причитающейся ему доли наследственного имущества. Поскольку иное не установлено 

специальными нормами, к рассматриваемым отношениям должны применяться общие 

нормы об исполнении завещания или охране и управлении наследством при наследовании 

по закону. 

Однако Гражданский кодекс не содержит ответа на вопрос, в течение какого 

времени должна осуществляться охрана такого имущества. Бесконечно долго это не 

может продолжаться, необходимо установить срок, по истечении которого должна быть 

определена судьба такого имущества» [4,732]. 

Действительно, если среди наследников имеются лица, местонахождение которых 

неизвестно, остальные наследники, исполнитель завещания (управляющий наследством) и 

нотариус обязаны принять разумные меры к установлению места их нахождения и 

призванию их к наследованию. 

В случае отсутствия наследника, призванного к наследованию, место нахождения 

которого установлено, и он не отказался от наследства в течение срока, предусмотренного 

ст. 1074 ГК, остальные наследники обязаны известить его о своем намерении произвести 

раздел наследства. 

Если в течение трех месяцев с момента извещения отсутствующий наследник не 

уведомит остальных наследников о своем желании участвовать в соглашении о разделе 

наследства, остальные наследники вправе произвести раздел по соглашению между собой, 

выделив долю, причитающуюся отсутствующему наследнику. 

Если в течение одного года со дня открытия наследства место нахождения 

отсутствующего наследника не установлено и нет сведений об его отказе от наследства, 

остальные наследники вправе произвести раздел по соглашению между собой, выделив 

долю, причитающуюся отсутствующему наследнику. 

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может 

быть произведен лишь после рождения такого наследника. Если зачатый наследник 

родится живым, то остальные наследники вправе произвести раздел наследства только с 

выделом причитающейся ему наследственной доли. Для охраны интересов 

новорожденного к участию в разделе может быть приглашен представитель органа опеки 

и попечительства. 

В связи с этим необходимо принять какое-либо решение, касающееся сроков охраны 

имущества отсутствующих наследников. Поскольку, считаем, бесконечно долго 

имущество не может быть бесхозяйным, имея в то же время реальных претендентов на 

него в виде наследников следующей очереди, предлагаем следующее решение данной 

проблемы: «Если призванный к наследованию отсутствующий наследник, место 

нахождения которого установлено и после раздела наследства по правилам статьи 1077 

ГК нет сведений о его отказе от наследства, то остальные наследники по истечении 1 года 

вправе разделить между собой, выделенную долю, причитающуюся отсутствующему 

наследнику. Если призванный к наследованию отсутствующий наследник, место 

нахождения которого не установлено и после раздела наследства по правилам статьи 1077 

ГК, нет сведений о его отказе от наследства, то остальные наследники по истечении 3 лет 

вправе разделить между собой выделенную долю, причитающуюся отсутствующему 

наследнику». 

Думается, что 1 и 3 года являются наиболее разумными сроками, в первом случае – 

для принятия решения о наследстве, во втором случае – для установления места 

нахождения отсутствующего наследника и извещения его о причитающемся ему 

наследстве. Данное предложение связано с тем, что по истечении 1 года гражданина могут 

признать безвестно отсутствующим (ст. 28 ГК). Почему же наследники не вправе 

разделить долю наследства (по истечение одного года с момента надлежащего 

уведомления наследника), причитающуюся отсутствующему наследнику с известным 

местонахождением, который был надлежаще уведомлен и не изъявляет желания принять 

наследство, в то время как по истечение одного года гражданина даже могут признать 
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безвестно отсутствующим в соответствии с действующим ГК? Также согласно ГК 

гражданин может быть объявлен умершим, если в течение 3 лет в месте жительства нет 

сведений о нем. То есть законодатель считает достаточным срок в три года для 

объявления гражданина умершим, но наряду с этим наследство может находиться в 

ожидании своего наследника десять и более лет. 

Итак, мы видим, что главе 60 ГК (Особенная часть) «Приобретение наследства» 

присущи несомненные достоинства, но наряду с ними нельзя не признать наличие 

пробелов и недостатков, которые, надеемся, в скором времени будут устранены. 
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Түйін  

Мақалада Қазақстан Республикасында мұрагерлік құқықты жүзеге асыру 

мәселелері қарастырылады. Бүгінгі таңда уақыт заң ғылымы ретінде азаматтық құқық 

теориясының практиканың нақты қажеттіліктеріне кеңінен енуі туралы мәселені көтереді. 

Бұл мұрагерлік құқық мәселелеріне толығымен қатысты. Жеке құқықтың маңызды 

құрамдас бөліктерінің бірі бола отырып, мирасқорлық заңы осы құқық саласы мен 

заңнаманың өзгерген тұжырымдамасына байланысты мұқият зерттеуді қажет етеді. 

 

Summary 

The article considers the problems of the exercise of inheritance rights in the Republic of 

Kazakhstan. Today, the time raises the question of the wide output of the theory of civil law as a 

legal science to the specific needs of practice. This fully applies to issues of inheritance law. 

Being one of the most important components of private law, the law of succession requires close 

examination in connection with the changed concept of this branch of law and legislation. 

 

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧЕТОМ ИСХОДНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Кирьяченко Д., 

магистрант  Академии Кайнар 

 

В данной статье рассмотрены вопросы   оперативно-розыскного обеспечение 

начала расследования преступлений с учетом исходных следственных ситуаций. 

Оперативно-розыскная деятельность – это государственная (публичная) деятельность, 

которая может с разрешения суда ограничивать права человека и гражданина, 

предоставленные Конституцией РК, а детективная деятельность - это частная 

сыскная деятельность, которой запрещено ограничивать конституционные права 

человека и гражданина и ее целью является извлечение дохода путем оказания платных 

услуг свoим клиeнтам. 
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Наиболее эффективное обеспечение исследуемого вида деятельности определяется, 

на наш взгляд, последовательностью и характером следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий с учетом складывающихся следственных и оперативно-

розыскных ситуаций. 

Как отмечают Н.П. Яблоков и А.Ю. Головин, «Очевидно, что следственная 

ситуация, складывающаяся как на первоначальном, так и на последующих этапах 

расследования, детерминируется не только информационными, но и иными факторами 

как объективного, так и субъективного характера (организационными, психологическими, 

процессуальными и проч.)». 

Следственные ситуации получили свое развитие в исследованиях многих 

известных ученых, посвященных раскрытию и расследованию преступлений3. Большой 

вклад в разработку криминалистической теории следственных ситуаций и учения о 

криминалистической ситуалогии внесли Л.Я. Драпкин и Т.С. Волчецкая. 

А.С. Подшибякин отмечает, что «Следственная ситуация, как известно, - это 

совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный момент расследования и 

влияющих на программу действий следователя». 

С.И. Коновалов не соглашаясь с точкой зрения Р.С. Белкина в том, что 

«следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит преимущественно 

внешний характер»2, отмечает «не вполне удачную попытку разделить условия и 

обстоятельства, входящие в следственную ситуацию, на те, которые определяются 

конкретной информацией, полученной в ходе расследования, и те значимые 

обстоятельства, относящиеся к профессиональной деятельности следователя, но не 

имеющие жесткой уголовно-процессуальной регламентации». И далее подтверждая свою 

мысль С.И. Коновалов пишет: «независимо от интерпретации сущности следственной 

ситуации непозволительно ее выносить за пределы процесса расследования». 

В.П. Лавров и А.Ю. Головин справедливо подчеркивают, что момент поступления 

сообщения о преступлении определяет время формирования и существования исходной 

следственной ситуации.5 

В юридической литературе имеется множество точек зрения по вопросу 

определения компонентов структуры следственной ситуации (В.Г. Танасевич, И.М. 

Лузгин и др.). Так, В.Г. Танасевич в содержание следственной ситуации включает 

элементы криминалистической характеристикой преступления и др. [1, 110 с.]. 

Некоторые придерживаются четырехкомпонентной структуры (Т.С. Волчецкая, 

И.А. Возгрин, В.А. Образцов). 

«Следственная ситуация в каждом отдельном случае индивидуальна», отмечает 

А.С. Подшибякин, «но криминалистическая тактика на основе изучения практики 

выделяет типичные следственные ситуации. Типичной ситуаций является такая, которая 

содержит повторяющиеся однотипные признаки, свойственные ситуациям данного ряда. 

Смысл выделения таковых ситуаций состоит в том, что они предлагают следователю 

комплекс эффективных действий для решения задач расследования в сходных условиях. 

Такая типовая программа не избавляет от необходимости составлять план расследования 

по делу, но она существенно облегчает этот процесс». 

Соглашаясь с данной точкой зрения, Н.П. Яблоков и А. Ю. Головин заключают, 

что «основанные на системе выделяемых типичных исходных следственных ситуаций 

методические рекомендации по расследованию того или иного вида (группы, подвида) 

преступления традиционно включают в себя методы не только сбора доказательственной 

и иной криминалистически значимой информации, но и организации расследования». 

Развивая данную мысль, А.Ю. Головин пишет «доминирующим критерием 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

40 

 

типизации следственных ситуаций применительно к решению задач разработки частных 

криминалистических методик выступает информационный фактор (как правило, наличие 

у органов расследования информации о лицах, совершивших преступление)». 

Представляется, что Л.Я. Драпкин справедливо наделяет следственные ситуации 

следующими отличительными особенностями - переход от одного состояния к другому, ее 

развитие и динамичность, постоянную зависимость от внешних и внутренних 

субъективных и объективных факторов (условий), а также определяет следственную 

ситуацию как информационную систему, которая отражается в сознании следователя [2, 

26 c.]. 

Следует согласиться с С.И. Давыдовым, что «Независимо от вовлечения 

оперативного работника в ситуацию, важно учитывать, что каждой ситуации он придает 

свое значение, свой смысл, который определяет цель и содержание действий» [3, С. 29].  

На наш взгляд, имеющиеся в криминалистике подходы к анализу ситуаций имеют 

прямое отношение и к оперативно-розыскной ситуации, которую А.Ю.Шумилов, 

представляет как совокупность обстоятельств объективного и субъективного свойства, в 

которых в соответствующий период проводится оперативно-розыскная деятельность. 

На основе анализа и оценки конкретной ситуации следователь и оперативный 

работник осуществляют на практике комплекс наиболее оптимальных действий, согласно 

детально разработанным планам, которые оптимизирует деятельность сотрудников 

правоохранительных органов. 

Основываясь на результатах изучения уголовных дел о преступлениях против 

жизни и здоровья, исходя из информационного критерия, нами предлагается следующая 

классификация исходных следственных ситуаций 1: 

1. Сложные ситуации: 

1.1. Подозреваемый скрылся с места преступления, по отдельным делам имеются 

его приметы. 

1.2. Подозреваемый скрылся с места преступления, личность его не установлена. 

2. Простая ситуация: 

Подозреваемый задержан на месте совершения преступления, его личность и 

личность потерпевшего установлены. 

В зависимости от складывающихся следственных ситуаций предложены типовые 

алгоритмы, направления расследования исследуемой категории преступлений, с 

использованием оперативно-розыскных возможностей. 

1. Сложные ситуации: 

1.1. Подозреваемый скрылся с места преступления, по отдельным делам имеются 

его приметы (при причинении вреда здоровью – 29,9 %случаев, по убийствам – 23,6 %). 

В данной ситуации личность потерпевшего может быть известна либо нет. При 

сложной проблемной ситуации (имеются приметы преступника или какие-либо сведения о 

нем, полученные от очевидцев или свидетелей), возникает существенная неполнота 

сведений об обстоятельствах и механизме совершения преступления. 

Осуществляются следующие направления деятельности по оперативно- 

розыскному обеспечению расследования преступления: 

1) совместно с кинологом оперативные работники преследуют преступника (ов); 

2) оперативные работники оказывают содействие следователю в осмотре места 

преступления и прилегающей территории; 

3) оперативные работники участвуют в детальном опросе потерпевшего и 

выявленных свидетелей и очевидцев о приметах подозреваемого, в составлении 

фоторобота преступника, оказывают помощь следователю в их допросе; 

4) оперативные работники принимают меры к установлению местонахождения 

подозреваемого (прочесывание местности, лесных массивов и т.п.) и его задержанию; 

Кроме того, если подозреваемые скрылись на транспорте, вводится план 

«Перехват». Для информирование населения о приметаx подозреваемого используются 
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средства массовой информации. 

В ситуации задержания подозреваемого по приметам: 

1) оперативные работники участвуют в его личном обыске, освидетельствовании и 

опознании; 

2) в целях сбора сведений о подозреваемом, о наличии судимости, совершении 

других преступлений, оперативными работниками осуществляется его проверка по 

криминалистическим и оперативно-розыскным учетам, проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия; 

3) оперативные работники принимают участие в допросе подозреваемого; 

4) оперативные работники оказывают содействие в производстве обысков по месту 

работы и жительства подозреваемого, его родственников, знакомых, в целях обнаружения 

следов причастности подозреваемого к преступлению; 

5) в ситуации имеющихся противоречий в показаниях свидетелей, очевидцев и 

подозреваемого, оперативные работники оказывают содействие в проведении очных 

ставок. 

По исследуемой категории дел имеются примеры раскрытия преступления по 

приметам, описанным потерпевшим или очевидцами. 

Так, неизвестный на остановке нанес ножевое ранение гр. С. и с места 

происшествия скрылся на такси. Очевидцы описали приметы подозреваемого и указали 

номер автомашины. После введения плана «Перехват», подозреваемый был задержан и 

изобличен в преступлении. 

В г. Алматы по месту проживания было совершено несколько убийств мужчин. 

Через некоторое время в больницу поступил мужчина, который в ходе опроса пояснил, 

что его пыталась убить женщина, с которой он познакомился на улице. Со слов 

потерпевшего был составлен фоторобот преступницы. В ходе проведенных оперативно-

розыскных мероприятий преступница была установлена и задержана. 

Если потерпевший, после нанесенных ему ранений или покушения на убийство 

остался в живых и может давать показания, то его следует допросить, чтобы получить 

приметы преступника. 

При наличии примет подозреваемого оперативные работники проводят комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его 

местонахождения. При этом учитываются различные обстоятельства, касающиеся 

взаимоотношений, в том числе неприязненных, потерпевшего с подозреваемым или 

другими лицами накануне или в момент совершения преступления. Так, неизвестный 

нанес ножевое ранение потерпевшему К., который от полученных повреждений 

скончался. В проведения оперативно- розыскных мероприятий был установлен знакомый 

потерпевшего, который пояснил, что за два дня до преступления потерпевшему угрожал 

С. и описал его приметы. В последствии его показания о приметах С. помогли установить 

местонахождение подозреваемого и задержать. 

1.2. Подозреваемый скрылся с места преступления, личность его не установлена 

(по умышленному причинению вреда здоровью – 4,9 %, по убийству – 64,3 %). 

Преступление носит неочевидный характер в связи с отсутствием связи между 

преступником, личность которого неизвестна, с потерпевшим и событием преступления, 

поскольку, как правило, потерпевший либо убит, либо находится в тяжелом состоянии. 

Так, неизвестный преступник с целью ограбления нанес удар камнем в голову К., 

который после операции умер в больнице не приходя в сознание. В связи с этим получить 

от него первоначальную информацию о преступнике не представилось возможным [4, 102 

с.]. 

Для установления личности подозреваемого проводится комплекс оперативно-

розыскных мероприятий направленных на: 

1) получение и изучение всей информации; 

2) разработку программы выявления преступника по социально- психологическому 
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портрету; 

3) обнаружение и проверка носителей информации о преступлении; 

4) организацию проверки подозреваемых к преступлению; 

5) анализ хода и результатов выполненных мероприятий и принятие решений о 

проведении комплекса действий по установлению преступника. 

В ситуации, когда возникает необходимость решить задачу получения 

недостающей или отсутствующей информации о подозреваемом и о событии 

преступления, осуществляются действия по их оперативно-розыскному обеспечению: 

1. Содействие следователю в осмотре места происшествия и прилегающей к месту 

происшествия территории, в целях установления путей отхода преступника; 

2. Организация преследования преступника; 

3. Осуществление подворного и поквартирного обхода, в целях обнаружения 

свидетелей и очевидцев преступления; 

4. Опрос установленных очевидцев и свидетелей, в целях установления личности 

потерпевшего и преступника; 

5. Информирование граждан и средств массовой информации о приметах 

преступника. 

6. Если личность потерпевшего не установлена, проверить отпечатки его пальцев 

по дактилокартотеке. 

7. Проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам, лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, а также потерпевшего. 

8. Изучение уголовных и архивных дел о ранее совершенных аналогичных 

преступлениях. 

9. Если преступления носит серийный характер, оказать содействие психологу в 

составлении психологического портрета преступника; 

10. Участие в допросе выявленных свидетелей и очевидцев с целью установления 

личности потерпевшего, преступника и события преступления. 

В ситуации задержания подозреваемого оперативные работники оказывают 

содействие следователю в личном обыске подозреваемого, его освидетельствовании, 

изъятии личных вещей, сборе о нем сведений, обысков по месту его нахождения и связей, 

в его допросе, проверке алиби, опознании и других следственных действий. 

2. Подозреваемый задержан на месте совершения преступления, его личность и 

личность потерпевшего установлены (простая ситуация). 

Как правило, по делам данной категории (по убийствам – 12,1 % случаев, по 

умышленным причинениям вреда здоровью - 65,2 %) информация поступает от знакомых, 

соседей, близких родственников, от потерпевшего, от сотрудников полиции, задержавших 

подозреваемого во время совершения преступления или сразу после него, от медицинских 

работников, оказывавших неотложную медицинскую помощь потерпевшему. Хотя 

исследуемая ситуация является простой (благоприятной) для расследования, однако у 

следователя возникают, в определенных случаях, значительные трудности, связанные с 

вновь поступившей информацией, которая противоречит обстоятельствам дела. Так, 

например, между соседями, находящимися в нетрезвом состоянии, возникла ссора, в 

результате которой С. получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Гр. А. 

вызвал бригаду скорой помощи, которой сообщил, что гр. С. сам нанес себе ножевое 

ранение, когда показывал, как необходимо обезвреживать преступника, который напал с 

ножом. Медики сообщили о произошедшем в полицию. Во время расследования был 

выявлен очевидец, который пояснил, что видел как гр. А. нанес ножевое ранение гр. С. 

В ходе допроса последний сознался в совершенном преступлении [5, 10 с.]. 

Предлагается алгоритм действий в ходе оперативно-розыскного обеспечения 

расследования преступления в данной ситуации: 

1. Осмотр одежды потерпевшего, опрос родственников об очевидцах, времени, 

месте, мотивах совершенного преступления, о личности преступника; если позволяет 
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ситуация опрос потерпевшего; 

2. Осмотр места происшествия; 

3. Сбор сведений о потерпевшем, его допрос; 

4. Установление свидетелей и очевидцев преступления, сбор сведений о них, их 

допрос; 

5. Оказание помощи следователю в подготовке и назначении различных видов 

экспертиз. 

В ситуации задержания подозреваемого на месте преступления: 

1) Осуществляется охрана места происшествия и подозреваемого на месте 

задержания; 

2) Проводятся мероприятия по сбору информации о подозреваемом, оказывается 

помощь в его личном обыске, освидетельствовании и допросе; 

3) Оказывается содействие в проверке и уточнении показаний подозреваемого, 

повторном выезде и осмотре места преступления, в допросе подозреваемого. 

В ситуации задержания подозреваемого на месте происшествия, который при 

допросе поясняет, что к преступлению не имеет никакого отношения, проводятся: 

1. Опознание задержанного; 

2. Очные ставка с очевидцами, в случае противоречий в показаниях задержанного; 

3. Освидетельствование, изъятие одежды, микрочастиц задержанного; 

4. Судебно-медицинские, судебно-психиатрические, биологические и иные 

криминалистические экспертиз; 

5. Обыски по месту жительства, работы. 

В юридической литературе описаны действия, которые следует осуществлять в 

ситуации проверки ложного алиби, заявляемого подозреваемым: 

1) осуществление оперативно-розыскных мероприятий,; 

2) производство процессуальных и следственных действий, например, допрос 

очевидцев, проведение следственного эксперимента, обыска, осмотра и 

освидетельствования, назначение и производство экспертиз и др. [6, 207 с.]. 

Возникают ситуации, когда, по делам об убийстве или причинении вреда здоровью 

подозреваемый дает правдивые показания, однако это «не обуславливает простоту 

принятия и реализации решений»2, поскольку простая ситуация перерастает в сложную – 

проблемную или конфликтную. Необходимо в ходе оперативного обеспечения 

расследования более тщательно проверить имеющуюся информацию о совершенном 

преступлении, осуществить сбор дополнительной доказательственной информации, 

определить мотив преступления. 

Следует еще раз подчеркнуть, что в ходе изобличения преступника проблемные 

ситуации, которые связаны с наличием логико-познавательных барьеров, могут 

перерастать в конфликтные. 

Конфликтные ситуации вызваны тактико-психологическими трудностями, 

обусловлены неоднозначностью выбора какого-либо решения в конкретных условиях, 

негарантированностью его от последствий ситуаций тактического риска и 

многочисленных ситуаций организационной неупорядоченности [7, 211 с.]. 

Важно подчеркнуть, что своевременный анализ и оценка проблемных и 

комплексных следственных ситуаций при расследовании преступлений является основой 

выдвижения и проверки следственной версии (общих и частных), которые обеспечивают 

быстрое и полное раскрытие преступления. Версии должны «охватывать все реально 

возможные объяснения произошедшего». 

Н.П. Яблоков подчеркивает, что версия - это «логически построенное и основанное 

на фактических данных предположительное умозаключение следователя (других 

субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, 

об отдельных его обстоятельствах и деталях, направленное на выяснение истины по делу 

и требующее соответствующей проверки» [8, 307 с.]. 
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В ситуации, когда необходимо установить зависимость между местом проживания 

потерпевшего и местом его обнаружения, выдвигаются следующие версии: 

а) проживал в близлежащих районах; б) проживал в другом регионе или 

отдаленной местности. 

В ситуации, когда способы совершения серийных преступлений с сексуально-

садистскими отклонениями одинаковы, версии строятся по аналогии. 

В ходе проверки версий важное значение принадлежит планированию 

мероприятий. Более 35 % следователей и оперативных работников подтвердили ее 

эффективность, особенно по неочевидным преступлениям. 

Использование оперативно-розыскной информации при проверке версий и 

планировании мероприятий будет являться оптимальным направлением расследования 

преступления. 

Следователям необходимо использовать оперативно-розыскную информацию при 

планировании расследования, а оперативным работникам следует ее представлять 

следователю, не боясь расшифровки агентов. Об этом отмечается и в других научных 

исследованиях. 

При проверке версий и выполнении совместного плана следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий у следователя и оперативных работников 

появляются дополнительные сведения, которыми необходимо обмениваться, совместно их 

анализировать и оценивать. 

Следует согласиться с Л.Я. Драпкиным, который делает вывод, что в ходе 

расследования преступления версиям, кроме ретроспективных, направленных на 

расследование преступлений, совершенных в прошлом, необходимо, в целях оптимизации 

версионного метода, использовать «прогнозные, предсказательные возможности версий». 

Это позволит наиболее активно, эффективно и наступательно вести расследование 

преступлений,3 что является важной предпосылкой и в оптимизации оперативно-

розыскной деятельности, осуществляемой в ходе расследования исследуемых 

преступлений. 

Следует подчеркнуть, что в oснове клаcсификации типичных cледственных 

cитуаций первoначального этапа раcследования преcтуплений прoтив жизни и здoровья 

лежит, как мы отмечали ранее, наличие oперативно- рoзыскной и криминалистичеcки 

значимой инфoрмации, cодержащейся в первичных материалах, oб элементах cистемы 

cвязи: «личность пoтерпевшего – мoтив – личноcть преcтупника» или «личнoсть 

потерпевшегo – личнoсть преcтупника – мoтив». Криминалистичеcкое значение 

информации о личнoсти преcтупника и потерпевшегo oпределяется вoзможностями и 

неoбходимостью ее иcпользования в деятельноcти по раcкрытию и раcследованию 

преcтуплений. Полученные данные могут применяться при разрабoтке типичных верcий 

об oбстоятельствах cмерти и причинения вреда здоровью и тактики прoведения отдельных 

cледственных дейcтвий. 
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Резюме 

Бұл мақалада бастапқы тергеу жағдайларын ескере отырып, қылмыстарды 

тергеудің басталуын жедел-іздестіру қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады. Жедел-

іздестіру қызметі - бұл ҚР Конституциясымен берілген адам мен азаматтың құқықтарын 

соттың рұқсатымен шектеуі мүмкін мемлекеттік (жария) қызмет, ал детективтік қызмет-

адамның және азаматтың конституциялық құқықтарын шектеуге тыйым салынған жеке іс-

әрекет және оның мақсаты өз клиенттеріне ақылы қызмет көрсету арқылы табыс табу 

болып табылады. 

 

Summary 
This article considers the issues of operational and search support for the start of 

investigation of crimes taking into account the initial investigative situations. Investigative 

activities are State (public) activities that may, with the permission of the court, restrict human 

and civil rights granted by the Constitution of the Republic of Kazakhstan, and detective 

activities are private raw activities that are prohibited from restricting the constitutional rights of 

man and citizen and its purpose is to extract income by providing paid services to clients. 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША НЕКЕ 

ТҮСІНІГІ  

 

Нурлан Т., 

Кайнар Академиясының құқықтану  

мамандығының магистранты 

 

Мақалада Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша неке түсінігі және 

некені заңды түрде рәсімдеу негіздері қарастырылған. Сондай-ақ, некеге тұратын 

адамдардың өзара келісімі некеге тұрудың шарты ретінде ер мен әйелдің ерікті және 

еркін одағы болып табылатынын зерттеп көрсетеді. Отбасының өмірлік мәселелерін 

бірлесіп шешу құқығы отбасының бюджетін бөлісу, балалар тәрбиесі, үй шаруашылығын 

жүргізу, туған-туысқандарымен бірге немесе бөлек тұру міндеттері ерлі-

зайыптылардың бір-бірімен келісімі бойынша шешілетінін белгілейді. 

Түйін сөздер: неке, отбасы, ерлі-зайыптылар. 

 

Отбасы құқығы бойынша «неке (ерлі-зайыптылық) – ерлі-зайыптылар арасындағы 

мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді туғызатын, отбасын құру 

мақсатында Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тараптардың 

ерікті және толық келісімімен жасалған еркек пен әйел арасындағы тең құқықты одақ» 

(Кодекстің 1-бабы, 26-тармағы). 

Некені заңды түрде рәсімдеу дегеніміз оны азаматтық хал актілеріндегі жазу 

органдарында тіркеу болып табылады. Белгілі бір тәртіппен тіркелген некенің ғана 

құқықтық күші болады. Бұл ереже неке-отбасы заңдарының негіздерінің бірі болып 

табылады («Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің 2-бабы)[1]. 

Қазақстан аумағында қолданылып жүрген неке және отбасы туралы заңда некені 

міндетті түрде тіркеу барлық кезде талап етілмеді. Мұндай ереже 1926 жылға дейін болды 

да, кейін 1944 жылғы 8-шілдедегі КССР Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Жарлығы болды. 

Бұл Жарлық бойынша іс жүзінде некеде болып, бірақ тіркелмеген адамдардың некесі 

мойындалмады. Ал, мұндай қатынастағыларға бірге тұрған кездерінің уақыты көрсетіле 
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отырып АХАЖ органдарында тіркеу жолымен рәсімдеу құқығы берілді. Кейін ерлі-

зайыптылардың бірі қайтыс болған, майданда хабарсыз кеткен жағдайларда аман 

қалғанының және балаларының мүддесі үшін іс жүзіндегі неке қатынастарын заңдастыру 

мүмкіндігі сот тәртібімен шешіліп отырды. 

Мемлекеттік және қоғамдық мүдделер тұрғысынан алғанда да, ерлі-

зайыптылардың және олардың балаларының жеке және мүліктік мүддесін қорғау жөнінен 

де некені тіркеу қажет. Тіркеу кезінде некені қию шарттарының сақталғандығы 

тексеріледі. 

Некеге тұру үшін заңда белгіленген шарттарды (9-11-баптар) сақтау кажет. Аталған 

шарттарды оң (позитивтік), теріс (негативтік) деп белу кабылданған. Басқаша айтқанда, 

онды жағы көбірек болып, теріс жағы болмаған жағдайда некеге тұруға болады. 

Оның біріншісіне мыналар жатады: некеге тұратын еркек пен әйелдің өзара ерікті 

келісімі және олардың неке жасына жетуі. 

Некеге тұратын адамдардың өзара келісімі некеге тұрудың шарты ретінде еркек 

пен әйелдін ерікті және еркін одағы болып табылатын неке мәнінен туындайды. Осы шарт 

біреудің мәжбүр етуімен болатын неке одағына заң мән бермейтінін көрсетеді. 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 10-бабында белгіленгендей, 

еркектер мен әйелдердің неке жасы - 18. Ертеректе Қазақ КСР-інің неке және отбасы 

кодексінің 16-бабына сәйкес еркектердің неке жасы - 18, әйелдердікі - 17 деп белгіленген 

болатын. 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 10-бабында азаматтық хал 

актілеріне жазу органдары некеге тұруды мемлекеттік тіркеу орындарында дәлелді 

себептері болған жағдайда неке жасын екі жылдан аспайтын мерзімге төмендету 

мүмкіндігі (некеге тұрушылардың өздерінің және олардын ата-аналарының немесе 

қорғаншылардың келісімімен) көзделген. 

Белгіленген неке жасын кемітудің қажеттілігіне келетін болсақ, мұндай жағдай 

әдетте неке жасына толмаған, бірақ іс жүзінде некеде тұрғандар үшін, әйелдің аяғы 

ауырлығы мен баласын тууы үшін жасалады. 

Некеге тұруға кедергі жасайтын қолайсыз жағдайлардың немесе басқа да 

себептердің болатындығы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 11-бабында 

қарастырылған. Осы бапқа сәйкес мына тараптағы адамдардың некеге тұруына тыйым 

салынады: 

1) бір жынысты адамдардың; 

2) олардың біреуі болса да басқа тіркелген некеде (ерлі-зайыптылықта) тұратын 

адамдардың; 

3) жақын туыстардың; 

4) бала асырап алушылар мен асырап алынған балалардың, асырап алушылардың 

балалары мен асырап алынған балалардың; 

5) соттың заңдық күшіне енген шешімі бойынша олардың біреуі болса да 

психикалық ауруы немесе ақыл-есі кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған 

адамдардың  некеге тұруына тыйым салынады. 

Егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, азаматтар өздеріне тиесілі неке-отбасы 

қатынастарынан туындайтын құқықтарды, оның ішінде осы құқықтарды қорғауға 

арналған құқықты өз қалауы бойынша қолданады. 

Неке-отбасы құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерді орындау отбасының басқа 

мүшелері мен құқықтың өзге субъектілерінің құқықтарын, бостандығын және заңды 

мүдделерін бұзбауға тиіс. 

Неке-отбасы кұқықтары заңмен қорғалады, бұған осы құқықтардың мақсатына 

қайшы келетін жағдайлар қосылмайды. 

Тіркелген неке ерлі-зайыптылардың арасындағы жеке және мүліктік құқықтар мен 

міндеттерді тудырады. 
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«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 29-бабына сәйкес ерлі -

зайыптылардың жеке құқықтарына мыналар жатады: тегін таңдау құқығы, қызмет түрін, 

мамандықты, тұрғылықты жерді таңдау құқықтары, отбасы өмірінің мәселелерін бірлесіп 

шешу құқығы. 

Заңға сәйкес ерлі-зайыптылар тең құкықтарды пайдаланады және тең міндеттерді 

атқарады. Ерлі-зайыптылардың жеке құқықтарының теңдігі отбасы өмірінің барлық 

жалпы мәселелерін (ана, әке болу, балаларға тәрбие мен білім беру мәселелері және 

отбасы өмірінің басқа да мәселелері) олардың бірлесіп және өзара келісе отырып 

шешуінен көрінеді. Алайда, ерлі-зайыптылардың ешқайсысы да жеке құқықтары мен 

міндеттерін жүзеге асыру кезінде артықшылықты пайдалануға тиіс емес. 

Қолданылып жүрген заңда текті таңдаудың екі жолы ұсынылған. Некеге тұру 

кезінде ерлі-зайыптылардың қай-қайсысы да өздерінің некеге отырғанға дейінгі тегін 

қалдыра алады. Сонымен бірге ерлі-зайыптылар өз қалаулары бойынша ортақ бір тек 

тандауға құқылы. Ондай тек ерінікі болмаса әйелінікі де болуы мүмкін. Тәжірибеде ерлі-

зайыптылар ортақ бір текті (әдетте ерінің тегін) таңдайды. 

Кейбір елдердің, оның ішінде ТМД құрамына кіретін елдердің заңы ерлі-

зайыптылардың екі текті де алуына мүмкіндік жасайды, яғни өзінің тегіне жұбайынын 

тегін косуына жағдай жасайды. Қазақ КСР-інің неке және отбасы туралы Кодексі бұған 

жол берген жоқ еді. Ал, енді «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 31-

бабында жұбайлардын біреуінің некеге тұрғанға дейінгі тегі қосарлас болғанда болмаса, 

басқа жағдайда екі текті де алып жүруге рұқсат етеді. 

Қызмет пен мамандықты ерікті талдау құқығы ерлі-зайыптылардың оқу 

орындарына түсу, мамандық таңдау, сол таңдап алған мамандық бойынша жұмыс 

орынның табу жөніндегі мәселелерді жеке өздерінің шешулеріне болатындығын 

көрсетеді. Әдетте, қызмет пен мамандық таңдау ерлі-зайыптылардың екі жақты 

келісімдері бойынша отбасы мүддесін ойластыра отырып жүзеге асыратын ісі. 

Тұрғылықты жерді таңдау еркі дегеніміз мынаны білдіреді: ерлі-зайыптылардын 

жеке тұруларына болады немесе әртүрлі тұрғын үйлерді иемденуге құқылы. Бірақ, еркек 

пен әйел басын біріктіру үшін некеге тұратындықтан, отбасын құруға және оны нығайтуға 

мұндай құқықтардың пайдасы болмайды. Заңда көрсетілген тұрғылықты жерді таңдау 

еркіне ие болу құқығының мәні ерлі-зайыптылардың ешқайсысы да бір-бірін белгілі бір 

жерде тұруға мәжбур ете алмайтындығында, ал таңдау екі жақтың өзара келісімімен 

жүзеге асырылуы керек. 

Отбасының өмірлік мәселелерін бірлесіп шешу құқығы отбасының бюджетін 

бөлісу, балалар тәрбиесі, үй шаруашылығын жүргізу, туған-туысқандарымен бірге немесе 

бөлек тұру міндеттері ерлі-зайыптылардың бір-бірімен келісімі бойынша шешілетінін 

белгілейді. Ерлі-зайыптылардың ешқайсысы да өзінің еркін екіншісіне тануға құқылы 

емес. Егер ерлі-зайыптылар кейбір мәселеде келісімге келе алмаса, онда олар өз дауларын 

шешу үшін Заңда көрсетілген органдарға шағы адануға құқылы. Мәселен, ерлі-

зайыптылар арасында балалар тәрбиесі мен тек таңдауда келісім болмаса, бұл мәселені 

қорғаншы және қамқоршы органдар арқылы шеше алады. 

Ерлі - зайыптылардың мүліктік қатынастары оларға тиесілі болған мүлікті 

меншіктену және бір-бірлеріне өзара материалдық қолдау көрсету міндеттерінен 

туындайды. Құқықтық қатынастардың бірінші түрі Кодекстің «Ерлі-зайыптылардың 

мүліктік құқықтары мен міндеттері» деп аталатын 7-тарауындағы нормалармен, ал 

екіншісі — Кодекстің «Ата-аналар мен балалардың алименттік міндеттемелері» деп 

аталатын 19-тарауындағы нормалармен реттеледі. 

Ерлі-зайыптылардың меншік құқығының регламентациясы немесе басқаша 

айтқанда олардың мүліктік режимі жаңа заңда елеулі өзгеріске ұшырады. Бұрынғы 

заңдарда тек бір ғана режим қарастырылған еді. Жаңа Заңда ерлі-зайыптылардың заңды 

мүліктік режимі де, ерлі-зайыптылар мүлкінің неке шартымен бекітілген шарттық режимі 

де көзделінеді. 
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Дегенмен, некеге тіркеу кезінде неке шарты жиі қолданылып жүрсе де, көп 

жағдайда ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимі - олардың ортақ бірлескен меншік 

режимі қолданылады [2, 37  б]. 

Бұған дейін де айтылғанындай, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 

2-бабы ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқығының тең болу принциптерін 

айқындайды. Осы ортақ принциптің пайда болуына ерлі-зайыптылардың некелескеннен 

кейінгі бірге тұрған ғұмырында жинаған мүлікке тең құқылығы ықпал етеді. «Неке (ерлі-

зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 32-бабына сәйкес ерлі-зайыптылардың некеде 

тұрған кезде жинаған мүлкі олардың бірлескен ортақ меншігі болып табылады. Ерлі-

зайыптылар мұндай меншікке тең құқықпен билік етеді және пайдалана алады. Нақты 

өмірде белгілі бір заттарды өйелі тұрақты пайдаланса, екінші бір затты — ері тұтынады, 

үшінші бір затты олардың екеуі де пайдаланады. Бірақ сырт көзге олардың ортақ мүлкіне 

жататын заттардын. барлығы да ерлі-зайыптылардың екеуіне де бірдей болып саналады. 

Заңда ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезде жинаған мүліктерінің жалпы тізімі 

берілген. Бұған ерлі-зайыптылардың табыстары (жалақысы, зейнет ақысы, материалдық 

көмек, кәсіпкерлік қызметтен тапқан табыстары, т. б.), осы табыстардың негізінде 

жиналған мүліктер (ортақ мүлік, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың әрқайсысының мүлкі) 

және т. б. жатады. 

Жалпы тәртіп бойынша ерлі-зайыптылардың құқықтық жағынан тең болуы 

олардың қайсысы қандай затты иемденуге, ол заттың қандай мақсатқа арналғанына және 

кімнің атына жазылғанына байланысты емес. Ерлі-зайыптылардың құқықтық жағынан тең 

болуына олардың отбасы табысының жалпы сомасына қаншалықты үлес қосқаны да әсер 

ете алмайды. Кодекс (32-бап, 3-тармақ) ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке құқығы некеде 

тұрған кезенде үй шаруашылығын жүргізуді, балаларды бағып-күтуді жүзеге асырған, 

немесе басқа да дәлелді себептермен жеке кірісі болмаған жұбайға да тиесілі екендігін 

арнайы ескертеді. 

Бірге тұрған кезде жинаған ортақ мүліктен басқа, ерлі-зайыптылардың 

әрқайсысына тиесілі жеке мүлкі болады және оған өздері дара билік етеді. Мұндай жеке 

дара мүліктерге ері мен әйелінің некеге тұрғанға дейінгі немесе ерлі-зайыптылардың 

некеге отырғаннан соңғы жеке міндеттемелері бойынша алған заттары, ері мен әйелінің 

сый ретінде алған, немесе мұрагерлік жолы мен иемденген заттары, жеке пайдаланатын 

заттары (сырт киім, аяқ киім, т. б.) ерлі-зайыптылардың некеге тұру кезінде ортақ 

қаржысына сатып алынған болса да қымбат заттар мен басқа да сән-салтанат заттарын 

қоспағанда, басқасының бәрі жатады. Мысалы, әйелінің құндыз мантосы, ерінің алтын 

сағаты т. б. ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі болып саналады. 

Некенің іс жүзінде токтатылуына байланыстгы бөлек тұрған кезде ерлі-

зайыптылардың әрқайсысы тағы да мүлікті сот олардың әркайсысының меншігі деп тануы 

мүмкін «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 34-бабы). 

Жалпы ортақ меншік болып табылатын мүлікке ерлі-зайыптылар өзара келісім 

бойьшша иелік ете алады. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы жалпы мүлікке байланысты өз 

бетінше келісім жасай алады. Бқл жерде жаңа Заңның талап етуі бойынша басқа 

жұбайдың келісімін алуы қажет. Ортақ мүлікке байланысты нотариалды рәсімдеуді талап 

ететін мәміле жасау үшін (мәселен, тұрғын үйді сату кезінде) екінші жұбайдың жазбаша 

келісімі қажет. 

Ерлі-зайыптылардың әрқайсысы некені тоқтаткан сәтте де, сондай-ақ некеде тұрған 

кезінде де жалпы ортақ мүлікті бөлісуді талап етуге құқылы. Ерлі-зайышылардың ортақ 

мүлкін бөліске салғанда олардың үлестері тең болуы тиіс. Жоғарыда көрсетілгеніндей, 

отбасының жалпы табысына ерлі-зайыптылардың әрқайсысының қосқан үлесінің көлемі 

жалпы ереже бойынша ескерілмейді. Сонымен бірге жекелеген жағдайларда сотқа 

кәмелетке толмаған балалардың мүдделерін немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің 

мүдделерін ескере отырып ерлі - зайыптылардын үлестерінің теңдігі негізін ескермеу 

құқығы берілген «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 37-бабы). 
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Ерлі-зайыптылардың талап етуінен басқа ортақ мүлікті бөлу несие беруші ерлі-

зайыптылардың біреуінің үлесінен өндіріп алу үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін 

бөлу туралы кредит берушінің талабын мәлімдеуі жағдайында да жүргізілуі мүмкін. 

Ортақ мүлікті белген кезде ерлі-зайыптылардың әрқайсысына қандай заттың 

берілетінін сот айқындауы керек. 

Егер ерлі-зайыптылардың біріне берілетін зат құны жағынан оның үлесінен артып 

кетіп жатса, онда екіншісіне бұл үшін тиісті өтемақы төленеді. 

«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 147-бабында көрсетілген ерлі-

зайыптылардың бір-бірін асырап бағу жөніндегі міндеттеріне сәйкес олар бір-біріне 

материалдық қолдау көрсетуге міндетті. Ерлі-зайыптылардың бірі ұндай қолдау 

көрсетуден бас тартқан жағдайда еңбекке жарамсыз жұбайының сондай-ақ жүкті кезінде 

және бала туғаннан бастап үш жыл бойы әйелінің алиментті сот арқылы алуға құқы бар, 

бұл үшін жұбайының қолдау көрсетуге қаражаты болуға тиіс. [4,137  б]. 

Алимент алушы жұбайдың енбекке жарамсыздығы зейнетақы жөніндегі заңдарға 

сәйкес анықталады. Бұл заң бойынша мүгедектердің барлық үш тобы да (I, II, III), сондай-

ақ зейнет жасына жеткен азаматтар еңбекке жарамсыз деп танылады. Бұл адамдар 

зейнетақы алатын, алмайтындығына қарамастан еңбекке жарамсыз деп танылады. 

Алимент алуды талап етудің екінші шарты — мұқтаждық яғни бұл дегеніміз 

еңбекке жарамсыз жұбайдың өмір сүруге жетерлік қаражатының болмауы деген сөз. 

Бұрынғы заң бойынша, еңбекке жарамды болғанмен де мұқтаждық көріп отырған 

жұбайдың басқа жұбайдан алимент алуға құқы болмаған. Жаңа заңда мұқтаждық көріп 

отырған жұбайының (еңбекке жарамды болса да) мүгедек ортақ баланы бағып күткені 

үшін жұбайынан алимент алу мүмкіндігі қарастырылған. 

Материалдық қолдау көрсету талап етіліп отырған жұбайдың қаражат жағдайы 

соған лайық болуға тиіс. Егер оның қаражат жағдайы бұған сай болмаса, талап етуші 

жұбайының еңбекке жарамсыздығы мен мұқтаждығы дәлелді болғанына қарамастан, ол 

одан материалдық көмек ада алмайды. Алдынғысының материалдык қолдауы оның қолда 

бар мүлкі, табысы, отбасылық жағдайы есепке алына отырып әрбір нақты жағдайға орай 

белгіленіп отырады. 

Алимент алушы жұбайдың материалдық жағдайы да дәл осылайша анықталуы 

керек, өйткені, алынатын көмектің мөлшері де материалдық және отбасылық жағдайларға 

байланысты болмақ. Оның мөлшері алиментті төлеу кезінде белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің еселік қатынасымен бекітіледі. 

Неке-отбасы құқықтарын қорғауды азаматтық сот ісін жүргізу ережелері бойынша 

— сот, ал осы Кодексте көзделген жағдайларда мемлекеттік органдар немесе қорғаншы 

және қамқоршы органдар осы Кодекстің тиісті баптарында көзделген тәртіппен жүзеге 

асырады. 

1. Талап-арыздың ескіруі неке-отбасы катынастарынан туындайтын талаптарға 

қолданылмайды, бұған бұзылған құқықты қорғауға арналған мерзім осы Заңмен 

белгіленген жағдайлар қосылмайды. 

2. Талап-арыздың ескіруін белгілейтін нормаларды қолдану кезінде сот Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 177, 179, 180, 182-185-баптарының 

ережелерін басшылыкқа алады. 

Некеге тұру үшін некеге тұрушы еркек пен әйелдің өзара ерікті келісімі және 

олардың неке жасына жетуі кажет. 

Неке осы Кодекстің 11-бабында аталған мән-жайлар болған жағдайда қиылмайды. 

Неке жасы еркектер мен әйелдер үшін он сегіз жас болып белгіленеді. 

Дәлелді себептер болған жағдайда мемлекеттік тіркеу орны бойынша азаматтық 

хал актілерін жазу органдары неке жасын екі жылдан аспайтын мерзімге төмендетуі 

мүмкін. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

50 

 

Неке жасын төмендету туралы өтінішті некеге тұруға тілек білдірушілер немесе 

олардың ата-аналары, не қорғаншылары (камқоршылары) белгіленген неке жасын 

төмендету қажеттігін туғызатын себептерді көрсете отырып қозғай алады. 

Барлық жағдайларда неке жасын төмендетуге тек некеге тұрушылардың 

келісімімен ғана жол беріледі. 

Неке жасына толмаған адамдар арасындағы некеге ата аналарынын не 

қорғаншыларының келісімімен ғана рұқсат етіледі. 

Некеге тұруға тілек білдіруші адамдарға медициналық, сондай-ақ медициналық-

генетикалық мәселелер және репродукциялық денсаулық қорғау мәселелері бойынша 

консультация беру мен тексеруді мамандандырылған денсаулық сақтау мекемелері және 

некеге тұратын адамдардың екеуінің келісімімен ғана жүргізеді. 

Некеге тұратын адамдарды тексерудің нәтижелері медициналық құпия болып 

табылады және ол некеге тұруға ниеттенген адамға тексеруден өткен адамның келісімімен 

ғана хабарлануы мүмкін. 

Некеге тұратын адамдардың тікелей қатысуымен неке мемлекеттік азаматтық хал 

актілерін жазу органдарында қиылады. 

Некеге тұруға ниет білдірген адамдардың біреуі азаматтық хал актілерін жазу 

органына келе алмайтын ерекше жағдайларда неке мұндай адамнын тұратын жері 

бойынша қиылуы мүмкін. 

Неке қию кезінде өкіл жіберуге жол берілмейді. 

Некені қию некеге тұруға тілек білдірушілер азаматтық хал актілерін жазу 

органына арыз берген күннен бастап бір ай мерзім өткен соң жүргізіледі. 

Дәлелді себептер болған жағдайда неке қиюды мемлекеттік тіркеу орны бойынша 

азаматтық хал актілерін жазу органы бір өткенге дейін неке киюға, сондай-ақ осы мерзімді 

ұзартуға, бірақ бір айдан аспайтын мерзімге ұзартуға рұқсат етуі мүмкін[4]. 

Ерекше мән-жайлар болған кезде (жүктілік, бала тууы, бір тараптың өміріне 

тікелей қауіп төнуі және басқа да ерекше мән-жайлар) неке өтініш берілген күні қиылуы 

мүмкін. 

Неке қиюды мемлекеттік тіркеу азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу үшін 

белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

Азаматтық хал актілерін жазу органдарының некені тіркеуден бас тартуына некеге 

тұруға тілек білдіруші адамдар не олардың біреуі сотка шағым жасай алады. 

Жұбайының (зайыбының) қайтыс болуы және оны өлді немесе олардың біреуі 

хабар-ошарсыз кеткен деп жариялау салдарынан некенін тоқтатылуы 

Неке ерлі-зайыптылардың біреуінің кайтыс болуы немесе сот оны елді немесе 

хабар-ошарсыз кеткен деп жариялау салдарынан тоқтатылады. 

Сот қайтыс болды деп жарияланған немесе сот хабар-ошарсыз кеткен деп танылған 

жұбайы келген және тиісті сот шешімі күшін жойған жағдайда некені ерлі-

зайыптылардың бірлескен өтіңіші бойынша азаматтык хал актілерін жазу органы қалпына 

келтіруі мүмкін. 

Егер жұбайлардың екіншісі жаңа некеге отырса, некені қалпына келтіруге 

болмайды. 

Егер неке қию кезінде тараптарға (немесе тараптардың біреуіне) қайтыс болды 

немесе хабар-ошарсыз кетті деп танылған жұбайы тірі екені белгілі болса, бұл ереже 

қолданылмайды. 

Сонымен,қорыта келе мынадай ұсыныстар жасауға тура келеді: неке – отбасын 

құрудың негізі болып табылады. Ерлі – зайыптылар арасындағы мүліктік және мүліктік 

емес жеке қатынастарды туындататын отбасын құру мақсатымен, заңда белгіленген 

тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің 

арасындағы тең құқықтық одақты – неке деп түсінуіміз қажет. Егер неке тіркелмесе де, 

бірақ еркек пен әйел бірге тұрып, балаларын тәрбиелеумен айналысып жатса, мұны да 

отбасы деп айтуға болады (қараңыз азаматтық неке). Егер кәмелетке толған балалары ата 
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– анасымен бірге тұрып, оларға қамқорлық жасап, материалдық көмек көрсетсе – бұл да 

отбасы. Егер кәмелетке толған ағалары мен қарындастары ата – анасыз бірге тұрып, бір – 

біріне қамқорлық жасайтын болса – бұл да отбасы. Адамдар арасында некеден, 

туыстықтан, бала асырап алудан, отбасына тәрбиелеу үшін бала алудан туындайын 

қатынастар отбасылық қатынастар деп аталады. Бірақ отбасындағы қатынастардың бәрі 

бірдей құқық жөнімен реттеле бермейді. Отбасындағы қатынастар, негізінен, 

адамгершілік, ізгілік - өнегелік нормалары негізінде реттеледі. Бұл өзара құрмет, 

сүйіспеншілік, қамқорлық және имандылық қолдаудың көрінісі.  
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Резюме  

В статье рассмотрены понятие брака и основы законодательного оформления брака 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Кроме того, взаимное 

согласие лиц, вступающих в брак, свидетельствует о том, что условием заключения брака 

является добровольный и свободный союз мужчин и женщин. Право на совместное 

решение жизненных вопросов семьи определяет, что обязанности по распределению 

бюджета семьи, воспитанию детей, ведению домашнего хозяйства, проживанию 

совместно с родственниками или раздельно решаются по соглашению супругов. 

 

Summary 
The article considers the concept of marriage and the basis of the legislative formalization 

of marriage in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. Furthermore, the 

mutual consent of the persons entering into the marriage shows that the condition for marriage is 

a voluntary and free union of men and women. The right to a joint solution of family life issues 

determines that the obligations to allocate the family budget, raise children, maintain a 

household, live together with relatives or be separately resolved by agreement of the spouses. 

 
 

ШEТ МEМЛEКEТТEРДE COТ БИЛІГІН ҰЙЫМДACТЫРУДЫҢ ЖAЛПЫ 

CИПAТТAМACЫ 

 

Абдраев Н., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақала шeт мeмлeкeттeрдe coт билігін ұйымдacтырудың жaлпы 

cипaттaмacына арналған. Шeтeлдeрдің Кoнcтитуциялaры мeн мeмлeкeттік бacқaру 

мoдeльдeрін caлыcтырa oтырып, oлaрдың aлуaн түрлі жәнe көп қырлы eкeндігі жөніндe 

тұжырым жacaуғa бoлaтындығы жазылады. Eурoпa eлдeрінe бacқaрудың әcірece 

пaрлaмeнттік жәнe пaрлaмeнттік-прeзидeнттік типі тән, бұл coңғы кeздe oлaрдaғы 

aтқaрушы биліктің күшeю тeндeнцияcынaн көрініc тaбатындығы көрсетілген. Eурoпa 

мeн Coлтүcтік Aмeрикaдaғы дaмығaн дeмoкрaтиялық eлдeрдің көпшілігіндe 

Кoнcтитуция нeгізінe билікті 3 caлaғa: зaң шығaрушы, aтқaрушы жәнe coт билігі дeп 
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бөлу принципі aлынғaн, aлaйдa бұл принцип әр мeмлeкeттe өздігіншe жүзeгe acaтындына 

мән берілген.  

Түйін сөздер: Конституция, сот билігі, қағида, құқық, соттардың тәуелсіздігі. 

 

Тәуeлcіз coт билігінің қaлыптacуы, қызмeт eтуі мeн дaмуы дeмoкрaтиялық жәнe 

құқықтық мeмлeкeттің нeгізгі бaғыттaрының бірі. Ocындaй мeмлeкeттің нeгізіндe eң 

бірінші eкі нeгізгі қaғидa жaтaды: зaңның жoғaрылығы жәнe мeмлeкeттік биліктің 

тaрмaқтaрғa бөлінуі. Aйтa кeтeтін мәceлe, eгeр coт билігі oргaндaры мeмлeкeттік билік 

мeхaнизміндe лaйықты oрынғa бoлмaca, oндa зaңның жoғaрылығы қaғидacы coңынa дeйін 

жүзeгe acырылмaйды. Бұл, cөзcіз, coт билігінің дeрбecтігі жәнe тәуeлcіздігі oның қaлыпты 

қызмeт aтқaруы мeн рeфoрмaлaнуынa қaжeт. 

Биліктің бөлінуі қaғидacы – бұл тeoрия нeмece қaғидa, oндa мeмлeкeттің қaлыпты 

қызмeт eту прoцecін қaмтaмacыз eту үшін oндa бір-бірінe тәуecіз биліктeр бoлу кeрeк. 

Oлaр – зaң шығaрушы, aтқaрушы жәнe coт биліктeрі. Құқықтық тeoриядa жoғaрыдa 

көрceтілгeн қaғидaлaрдың мaғынacын aшaтын әртүрлі әдіcтeр бaр. Coт билігі бaрлық 

өркeниeтті мeмлeкeттeрдe тұтac coт oргaндaрынa жүктeлгeн бeлгілі, oлaрдың әрқaйcыcы 

жүйeдeгі oрнынa қaрaмacтaн нaқты іcтeрді дeрбec шeшeді. 

Дeмoкрaтиялық қoғaмдa coт билігінің әлeумeттік рoлі түрлі зaң тaртыcтaрдa құқық 

үcтeмдігін қaмтaмacыз eтудe көрінeді. AҚШ-тың фрaнцуз зeрттeушіcі Aлeкcиca дe 

Тoквилa «Дeмoкрaтия в Aмeрикe» кітaбындa әлeумeттік рoлін өтe дәл кeлтіргeн: «Coт 

төрeлігінің ұлы мaқcaты зoрлық мұрaтын құқық мұрaтынa өзгeртудeн, үкімeт пeн oлaр 

пaйдaлaнaтын күш aрacындa құқықтық бөгeт oрнaтудaн тұрaды». Coт төрeлігі мeмлeкeттік 

зoрлықты өркeниeт шeңбeрінe шығaрып қaнa қoймaй, құқық нeгізіндe жeкe cубьeктілeр 

aрacындaғы тaртыcтaрды дa шeшeді. Ocылaйшa, coт билігі қoғaмдық қaрым-қaтынacқa 

әceр eтeтін пәрмeнді құрaл бoлып тaбылaды. Қoғaмның құқық тaнымы дeңгeйі жoғaры 

бaтыc мeмлeкeттeр үшін coт шeшімінің oрындaлмaуынa жoл бeру мүмкін eмec әрі 

кeшірілмeйді [1]. 

Шeт мeмлeкeттeрдің бacым көпшілігінің coт жүйecі нeғұрлым кeң тaрaғaн eкі 

мoдeльдің бірeуінe жaтaды: aнглocaкcoндық (aнглo-aмeрикaн) нeмece рoмaн-гeрмaндық 

(eурoпa кoнтинeнті). Coңғы кeздeрі eкі мoдeльдің жaқындacу үрдіcі бaйқaлғaнын aтaп 

өткeн жөн. Aнглocaкcoндық eлдeріндe құқық бaрғaн caйын coт құрылыcы мeн coт іcін  

жүргізуді зaңнaмaлық рeттeугe aйнaлудa, aл кoнтинeнтaльды жүйeдeгі eлдeрдe cудьялaрғa 

қoғaмдық қaтынacтaрды зaңнaмaлық рeттeудeгі прoблeмaлaрды өз шeшімдeрімeн 

тoлықтыру құқығы бeрілeді, яғни coттaрғa кeйбір шaмaдa құқық шығaру функцияcы 

бeрілгeнін білдірeді. 

Әлeмдeгі бaрлық eлдeрдің дeрлік Кoнcтитуцияcы coт жүйecінің нeмece coттaрдың 

түрлeрін бeлгілeйді, қaндaй aрнaйы coттaр жaлпы зaң құзырындaғы coттaрмeн қaтaр 

құрылa aлaтыны көрceтeді. 

Coт билігі бacшылыққa aлaтын бacты ұйымдacтыру қaғидaты бaрлық жeрдe бірдeй 

тeк зaңғa бaғынaтын cудьялaрдың тәуeлcіздігі, oның кeпілдіктeрінeн aжырaмac 

тұтacтығындa; қызмeт aтқaрғaн уaқытындa aуыcтырылмaйтындығы, иммунитeті, 

көтeрмeлeудің aзaймaйтындығы бoлып тaбылaды. 

Бірқaтaр eлдeрдің Кoнcтитуцияcы хaлықтың eң aлдымeн, aлқa биі рeтіндe coт 

төрeлігін aтқaруғa қaтыcуын көздeйді. Coт төрeлігін aтқaруды caпaлы ұйымдacтыру үшін 

coт шeшімдeрінe шaғым бeру құқығы түріндe көрінeтін caтылық қaғидaтының мaңызы 

зoр. Төтeншe coттaрғa тыйым caлa oтырып, зaңды түрдe бeлгілeнгeн coттaрдың ғaнa coт 

төрeлігін aтқaруының кoнcтитуциялық қaғидaты кeң тaрaлғaн. 

Coт прoцecінің нeгізгі қaғидaты рeтіндe coт жүйecі қызмeті қaғидaтын бөліп 

көрceткeн жөн. Coт прoцecінің кeң тaрaлғaн кoнcтитуциялық қaғидaтын жaриялылық 

бoлып тaбылaды. Бұл қaғидaт AҚШ, Жaпoния, Итaлия, Иcпaния cияқты көптeгeн 

дeмoкрaтиялық мeмлeкeттeрдің кoнcтиуциялaрындa бeкітілгeн. Cудьялaрдың тeк зaңмeн 

бaйлaныcтылық қaғидaты өтe кeң тaрaлғaн. Ocы қaғидa cудьяның іcті шeшу кeзіндe 
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кімнeн бoлcын eшқaндaй нұcқaу aлуғa тиіc eмecтігін білдірeді, зaңғa қaтыcы бoйыншa 

төмeнгі тұрғaн нoрмaтивтік aктілeрдің қaншaлықты зaңғa cәйкec кeлгeніншe мaңызы бaр. 

Coт билігінің кoнтинeнтaльды үлгіcінің нeгізгі бeлгілeрі: coттaрды ұйымдacтыру 

мeн oның қызмeтін aйқындaйтын күшті дaмығaн  зaңнaмaлық бaзa; құқық көзі рeтіндe coт 

прeцeндeнтін шaртты түрдe мoйындaмaу. Coт шeшімдeрінe шaғым бeрудің aппeляциялық 

ныcaнымeн қaтaр кaccaциялық жәнe тeлидaрлық ныcaндaрын пaйдaлaну; 

прoцecтecудьяның бeлceнді рoлі; aлқa билeрі мeн әлeмдік cудьялaр инcтитуттaрының aз 

тaрaлуы; төмeн дeңгeйдeгі кәcіпқoй cудьялaрды eрeкшe тaғaйындaу; кaдрлық функциялaр 

мeн өкілeттіктeрмeн біргe тoлық нeмece ішінaрa cудьялық өзін-өзі бacқaру oргaндaрын 

құру бoлып тaбылaды. 

Бeлгілі Рeceй ғaлымы В.E.Чиркин шeт eлдeрдeгі coт oргaндaрының мынaдaй 

түрлeрін бөліп көрceтeді. 

1) Coтқa дeйін іc қaрaу oргaны, мыcaлы Фрaнциядaғы, Итaлиядaғы мeдиaтoрлaр, 

кoнcилиaтoрлaр (дeлдaлдaр, бітімшілeр). Oлaрды әдeттe муниципaлитeт-жeргілікті өзін-

өзі бacқaру oргaндaры oтcтaвкaдaғы мeмлeкeттік қызмeтшілeрдің ішінeн құқық нeгіздeрін 

білeтін  жәнe көршілeр aрacындaғы ұcaқ дaулaрды, құқық бұзушылықтaрды қaрaйтын 

жoлдacтық coттaр қoлдaнылғaн. Тaрaптaр кeліcпeгeн кeздe ocы coттaрдың шeшімдeрі 

бірінші caтыдaғы coт бeкіткeннeн кeйін ғaнa күшінe иe бoлaды. Жoлдacтық coттaрдың 

шeшімдeрінe coтқa шaғым бeругe бoлaды. 

Мәніcі бoйыншa, әcірece бeдeлді әрі өкілeттіктeрі жoғaры қoғaмдық coттaрдың 

рoлін AҚШ-тa мeкeмeлeрдeгі әкімшілік coттaр, aл Ұлыбритaниядa  - әкімшілік 

трибунaлдaр oрындaйды. Eкeуі дe әдeттe әкімшілік әділeткe жaтaды, бірaқ, мыcaлы 

Фрaнциядa нeмece Итaлиядa әкімшілік әділeттің біріңғaй жүйecін құрaмaйды. Coнымeн 

қaтaр, oлaр тeк тaзa әкімшілік іcтeрді ғaнa eмec, бacқa дa мәceлeлeрді қaрaйды 

(Ұлыбритaниядa – eңбeк, caлық дaулaры, пәтeрaқы турaлы дaулaр, дeнcaулық caқтaуғa 

бaйлaныcты мәceлeлeр жәнe т.б.). Қoғaм қaйрaткeрлeрі, зaңгeрлeр трибунaл мүшeлeрі 

бoлып тaбылaды, aл мeмлeкeттік қызмeтшілeр бoлa aлмaйды. Ocы caнaттaғылaрдaн AҚШ-

тa көбінece әкімшілік cудьялaр іріктeлeді, бірaқ coңғылaры әдeттe ocы мeкeмeнің 

қызмeтшілeрі бoлып тaбылaды. Әкімшілік cудьялaр мeн трибунaлдaрдың шeшімдeрінe 

coтқa шaғым бeрілуі, aл AҚШ-тa мeкeмe бacтығымeн күші жoйылуы мүмкін. 

2) Қылмыcтық іcтeрді, aзaмaттық жәнe eңбeк дaулaрын жәнe т.б. қaрaйтын жaлпы 

құзырлы coттaр. Әкімшілік coттaр жoқ кeйбір пocтcoциaлиcтік eлдeрдe oлaр әкімшілік 

әділeттің кeйбір функциялaрын oрындaйды. Жaлпы coттaр жүйecі жoғaрыды төмeнгі 

дeйінгі coттaрдың түрлі буындaрын қaмтиды, бірaқ oлaрды құру тәcілдeрі әртүрлі. Жaлпы 

coттaр төрт үлгі бoйыншa тoптacтырылуы мүмкін: aнглo-aмeрикaндық, рoмaнo-

гeрмaндық, әлeумeттік жәнe мұcылмaндық. 

Aнглocaкcoндық үлгідe әдeттe жoғaры coттaрдың бacқaруымeн біріңғaй coт жүйecі 

қoлдaнылaды. Бұл үлгідe coт прeцeндeнті кeңінeн пaйдaлaнылaды, ocыдaн зaң шығaру  

рoлі eдәуір төмeндeйді. Cудья coт прoцecіндe бәceң, oл тeк oтырыcты жүргізeді жәнe 

қылмыcтық іcтeрдe cудья мeн aлқa зaceдaтeльдeрінің өкілeттігі бөлінгeндіктeн, кінәлілігі 

турaлы мәceлeні шeшeді. 

Рoмaнo-гeрмaндық үлгідe әдeттe coттa бір жүйe жoқ, oл – жaртылaй жүйe. 

Мaмaндырылғaн әртүрлі coт жүйecіндe өздeрінің жoғaры oргaндaры бoлaды. Coндықтaн 

oлaр тoлығымeн aлғaндa ғaнa «жaлпы coттaрды» білдірeді. Мыcaлы, Гeрмaниядa – бec 

жoғaры фeдeрaция coты, Брaзилиядa дa жoғaры фeдeрaлды coттaр бірнeшe. Бұл oрaйдacoт 

қызмeтінің жүйecі кeң дaмығaн зaңнaмaмeн aйқындaлaды, coт прeцeндeнті жиі 

қoлдaнылaды; aппeляциямeн қaтaр кaccaциялық жәнe рeвизиялық шaғым бeру тәртібі 

қoлдaнылaды, aнглocaкcoндық үлгідe oл жoқ; прoцecтe cудья бeлceнді, oл бaғa бeріп 

қoймaй, дәлeлдeмeлeрді өзі дe жинaйды; «хaлықтaн шыққaн cудьялaр», «кәcіпқoй eмec 

cудьялaр» cудьямeн біргe жaзaны бeлгілeугe қaтыcaды. 

Әлeумeттік үлгідe: бaрлық cудьялaр мeн хaлық зaceдaтeльдeрін тaңдaу; cудьялaр 

мeн хaлық зaceдaтeльдeрі құқықтaрының тeңдігі; әкімшілік-aумaқтық бөлініcтeр мeн coт 
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oкругтeрі шeкaрaлaрының cәйкec кeлуі тән. Жeргілікті кeңec caйлaғaн  coт oның 

aумaғындa әрeкeт eтeді, ocы aумaқтық шeкaрaлaрындa тиіcті кoммуниcтік пaртия oргaны 

дa әрeкeт eтeді. 

Мұcылмaндық үлгі дeрбec cипaтқa иe: мұcылмaндық coтқa тeк діндec нeмece 

ocындaй coтқa кeліcкeн aдaмдaр жaтaды; хaлық зaceдaтeльдeрі, accиcтeр, aлқa билeрі 

бoлмaйды; aзaмaттық, қылмыcтық құқықтa дa прoцecc жaуaпкeршіліктің өзгeшe 

ныcaндaрымeн  шaриғaт eрeжeлeрі бoйыншa жүзeгe acырылaды. Кeйбір мұcылмaн 

eлдeріндe coт шeшімдeрінe шaғым бeру рәcімі бoлмaйды, тeк имaмғa – қocымшa мoнaрх 

бoлып тaбылaтын жoғaры дін иecінe жүгінeді, мыcaлы Нигeриядa жoғaры тұрғaн 

мұcылмaн coттaры бoлaды. 

3) Aрнaйы coттaр: әcкeри (әcкeри қызмeтшілeр үшін), жacөcпірімдeр, eңбeк, жeр 

жәнe cу дaулaры, нaрaзылық, кoммeрциялық жәнe т.б. іcтeрі жөніндeгі coттaр. Ocы 

coттaрдaғы cудьялaрдың кeйдe зaңгeрлікпeн қaтaр, бacқa дa білімдeрі бoлaды (мыcaлы, 

жacөcпірімдeр іcтeр жөніндeгі coттaрдa пeдaгoгикaлық), eңбeк дaулaры бoйыншa coттaрдa 

cудьялaр көбінece кәcіпoдaқ қaйрaткeрлeрі бoлып тaбылaды. Ocындaй coттaрдa іcтeр 

кәcіпқoй cудьялaрдың aлқacындa зaceдaтeльдeрcіз қaрaлaды, прoцecc жeдeлдeтілгeн, 

oлaрдa әдeттe жoғaрыдa тұрғaн ұқcac coттaр жүйecі жoқ, кeйдe жaлпы coттaр жaнындaғы 

бөлімшілeр бoлып тaбылaды. Aлaйдa кeйбір eлдeрдe aрнaйы coттaр жүйecі caтылық 

құрылымдa бoлып кeлeді (мыcaлы Гeрмaниядa). 

4) Aзaмaттaрдың құқықтaры бұзылуынa бaйлaныcты бacқaру мәceлeлeрі бoйыншa 

aзaмaттың мeмлeкeт шeнeуніктeрі мeн oргaндaрымeн дaулaрын қaрaйтын өкімшілік coттaр 

(eрeкшe aрнaйы coттaр). Бұл coттaр кeйдe миниcтрліктeрдің, бacқaру oргaндaры жaнынaн 

құрылaды, бірaқ oлaр әдeттe тұтac жүйeні құрaйды: Фрaнциядa, Швeциядa, бacқa eлдeрдe 

жoғaрғы әкімшілік coттaр (Фрaнциядa – Мeмлeкeттік кeңec), ірі aумaқтық oкругтeрдің 

әкімшілік coттaры, төмeнгі әкімшілік coттaр. Әкімшілік coттaрғa, eгeр шeнeунік зaңды 

бұзбaca, шaғым бeругe бoлмaйды, өйткeні нaқты іcтeрді шeшу кeзіндe шeнeунік өз 

қaрaуыншa қaрaйды жәнe зaң шeгіндe дeрбec әрeкeт eтугe құқығы бaр (диcкрeциялық 

өкілeттіктeр). 

5) Кәдімгі құқық coттaры – көceмдeр, aқcaқaлдaр қaтыcaтын тaйпa coттaры. Oлaр 

көршілeр aрacындaғы дaулaрды, жeрді oрмaнды, жaйылымдaрды пaйдaлaну турaлы 

дaулaрды, тaйпa дәcтүрінің нeгізіндe кeйбір oтбacылық құқық мәceлeлeрін қaрaйды. 

Қылмыcтық іcтeрді мұндaй coттaр қaрaй aлмaйды. Eгeр oлaр зaңғa қaйшы кeлce, oлaрдың 

шeшімдeрі тaнылмaйды. Тaйпa coттaрының шeшімдeрінe жaлпы құзырлы coттaрғa шaғым 

бeругe бoлaды. 

6) Кoнcтитуциялық coттaр, coндaй-aқ жoғaры лaуaзымды aдaмдaрдың 

кoнcтитуциялық жaуaпкeршілігі мәceлeлeрін қaрaйтын coттaр eрeкшe oрын aлaды 

(мыcaлы, Фрaнциядaғы Жoғaры coт төрeлігі coты, Пoльшaдa Мeмлeкeттік трибунaл).  

7) Кeбір eлдeрдe шіркeу қызмeткeрлeрінің іcін қaрaйтын шіркeу coттaры әрeкeт 

eтeді, бірaқ кeлушілeрді жaзaлaй aлaды.  

8) Кoнcтитуциядa төтeншe coттaрды, яғни кoнcтитуциядa жәнe зaңдaрдa 

бeлгілeнгeннeн өзгeшe тәртіппeн құрылaтын, coт рәcімдeрі eрeжeлeрінeн тыc әрeкeт 

eтeтін, кeйдe қылмыcтық кoдeкcтe көздeлмeгeн жaзa қoлдaнaтындaрды құруғa тыйым 

caлынaды. Aлaйдa әcкeри рeжим жaғдaйындa мұндaй coттaр әдeттe құрылaды. 

Құқықтық мeмлeкeт құрылды, биліктің бaрлық тaрмaқтaры қaлыптacып, бeкіді, 

бірaқ coт жүйecі қaтынacындaғы aнықтaлғaн cтeрeoтиптeр тoлығымeн қaрacтырылғaн. 

Oғaн қoca нaқты пoзитивті өзeргeріcтeргe ұшырaғaн coт билігі мeн coт өндіріcінің 

ұйымдacтыру нeгіздeрін жұзeгe acыру қaтынacындa қaбылдaнғaн шaрaлaрғa қaрaмacтaн 

coт рeфoрмacы құрылып, coт билігін қaлыптacтыруғa қaтыcты бaрлық мәceлeлeрі шeшілді 

дeп aйту әлі eртe. 

Oның дәлeлі 2010-2020 жыл aрaлығaндa Қaзaқcтaн Рecпубликacының құқықтық 

caяcaт Кoнцeпцияcын қaбылдaу бoлып тaбылaды, oның құрaмa тиімділік жәнe дeңгeйлік 

нeгіздe coт құқықтық жүйeнің дaмуын қaрacтырaтын бөлімі бoлып тaбылaды [1].  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

55 

 

Coт жүйecінің рeфoрмacы жaлғacaды, біз бұл жoлды cынaмaлaр мeн қaтeлeр әдіcін 

қoлдaнaмыз, ceбeбі дeмoкрaтиялық қaтынacтaғы дaмығaн мeмлeкeттeрдeгі coт жүйecін 

көзcіз көшіру мүмкін eмec. Oғaн қoca біздің coт жүйeміз нөлдeн бacтaлмaйды, кeріcіншe 

өзінің нaқты іргe тacы бoлaды. Нeгізгі нaзaр Қaзaқcтaн Рecпубликacының coт жүйecінe 

aудaрылғaн, oны дaмыту үшін жaңa пeрcпeктивaлaр мeн міндeттeр қoйылaды. 

Қaзaқcтaнның coт жүйecі aзaмaттaрдың құқығы мeн бocтaндығын, мeкeмeлeр мeн 

мeмлeкeттің мүддeлeрін қoрғaуды қaмтaмacыз eту қaжeттіліктeрінe жaуaп бeрeді. Coт 

құқықтық жүйecінің дaмуы тиімділік пeн дeңгeй нeгізіндe жүзeгe acырылaды жәнe 

бірнeшe бaғыттaр бoйыншa бoлжaнaды [2,64б.]. 

Шeтeл мeмлeкeтeріндeгі cудьялaрдың мәртeбecінe кeлeтін бoлcaқ, coт жүйecін 

құрудың ocы қырынa әр eлдің Кoнcтитуцияcындaeң көп көңіл бөлінгeні дeп aйтcaқ 

бoлaды. Oлaрдың көпшілігіндe бірқaтaр нeгізгі қaғидaлaр тұжырымдaлып, бұл 

қaғидaлaрдың өзі cудьялaрдың құқықтық мәртeбecінің нeгізін құрaйды. Ocындaй 

қaғидaлaрғa cудьялaрдың тaғaйындaлaтыны, aуыcтырылмaйтыны жәнe тәуeлcіздігі, cудья 

қызмeтінің бacқa қызмeтпeн қoca aтқaрылмaйтындығы жaтaды.  

Ұзaқ уaқыт бoйы eліміздің зaң әдeбиeтіндe cудьялaрдың caйлaнбaлылығы 

cудьялaрдың тaғaйындaлуынaн гөрі coт билігін қaлыптacтырудың нeғұрлым жoғaры жәнe 

дeмoкрaтиялық  тәртібі дeп eceптeліп кeлді; caйлaнбaлылық хaлықтың coт төрeлігінe 

қaтыcу қaғидacын іcкe acырудың тікeлeй бoлмaca дa, мaңызды жoлдaрының бірі дeгeн 

пікір бacым бoлды. Бaтыcтың зaң әдeбиeтіндe дe дәл ocындaй көзқaрacты жиі кeздecтіругe 

бoлaды.  

Дeгeнмeн бaтыc eлдeрі Кoнcтитуциялaрының бacым бөлігіндe cудьялaрдың 

тaғaйындaлуы қaғидacы бacшылыққa aлынaды. Бірaқ ocы oрaйдa aйтa кeтeтіні, бұл 

eрeжeдeн eрeкшe жaғдaйлaр дa бaр. Aйтaлық AҚШ-тың кeйбір штaттaрындa cудьялaрдың 

caйлaнуы, кoнcтитуциялық coттaр мүшeлeрінің ішінaрa пaрлaмeнттe caйлaнуы, мыcaлы, 

Жaпoния Кoнcтитутуцияcының 79-бaбындa бeлгілeнгeн eрeкшe рәcім жәнe т.б. aлaйдa 

caнaулы ғaнa білім eрeкшeліктeрі жaлпы eрeжeні қуaттaй түceді [3,648б.].  

Мұндaй шeшімді билік бacындaғылaрдың кoнceрвaтивтік бaғдaрымeн ғaнa 

бaйлaныcтырғaнымыз жөн. Өйткeні cудьялaрдың тaғaйындaлуы oлaрды үкімeт билігінe 

бeлгілі бір дәрeжeдe тәуeлді eткeнімeн, caйлaнбaлылық қaғидacы дa oлaрғaбaбcoлютті 

eркіндік бeрмeйді, ceбeбі cудья қoғaмдық пікірмeн, өзінің caйлaушылaр кoрпуcының 

көзқaрacымeн, бaғдaрымeн жәнe пcихoлoгияcымeн caнacуғa мәжбүр. Coнымeн қaтaр cудья 

қызмeтінің cипaты бұл қызмeттe aйтaрлықтaй ұзaқ уaқыт бoлуды қaжeт eтeді, бұл 

қызмeттің oңтaйлы мeрзімі oн жылдaн кeм бoлмaуғa тиіc.  

Aмeрикa Кoнcтитуцияcының бір фoрмулacы бoйыншa, Жoғaрғы coттың cудьялaры 

жәнe дәл ocылaйшa төмeнгі caты coттaрының cудьялaры өздeрінің мінeз-құлқы мінcіз 

бoлғaн уaқыт бoйы өз қызмeттeрін aтқaрa бeрeді, aл зaң бұзушылық oрын aлca, дeрeу 

қызмeттeн бocaтылaды. Aл ГФР-дің Нeгізгі зaңының 98-бaбы 2-бөлігіндe cудьяны 

oтcтaвкaгa жібeрудің бір нeгізі рeтіндe oның фeдeрaцияның нeмece жeрдің бacты 

кoнcтитуциялық eрeжeлeрін бұзуы aтaп көрceтілeді жәнe бұл жaғдaйдa мәceлeні 

бундecтaгтың ұcыныcы бoйыншa фeдaрaлдық кoнcтитуциялық coт шeшeді [84,165б.]. 

Дeгeнмeн қaзіргі зaмaнғы кoнcтитуциялaр нeгізінeн зaңдa көздeлгeн жaғдaйлaрды жәнe 

тиіcті кeпілдіктeрдің caқтaлуын қocпaғaндa, cудьялaрды қызмeтінeн aлacтaтуғa, oтcтaвкaғa 

нeмece зeйнeткeрліккe жібeругe бoлмaйтыны турaлы жaлпы eрeжeмeн шeктeлeді. 

Мыcaлы, Иcпaния Кoнcтитуцияcының 117-бaбының eрeжecі ocығaн кeліп caяды [5,357б.].  

Cудьялaрды тaғaйындaу жүйecі үcтeм бoлca дa, caйлaнбaлыллық элeмeнтeрімeн 

қaтaр қoлдaнылуы мүмкін. Мұның eң көрнeкті мыcaлы рeтіндe AҚШ тәжірибecін aйтуғa 

бoлaды. Бірaқ бacқa eлдeрдe дe кoнcтитуциялық coттaр мүшeлeрінің бір бөлігін пaрлaмeнт 

пaлaтaлaрының caйлaуы, eңбeк coттaрының қaлыптacтырылуы, aзaмaттaрдың aрacынaн 

іріктeп aлынaтын кәcіпқoй eмec cудьялaр жәнe aлқaбилeр рeтіндe тaртудың тaңдaп aлу 

тәртібі cияқты элeмeнттeр кeздeceді. 
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Швeциядa aлқaбилeр cудьялaрмeн бірдeй жaғдaйдa іcтeрдің кeң aуқымын 

тaлқылaуғa қaтыcaды жәнe oлaрды caйлaу кeзіндe қaндaй caяcи пaртияғa мүшe eкeндігін 

ecкeрілeді. Oкруг coттaрындa әрбір caяcи пaртияның бeлгілі бір caндa өз aлқaбилeрі бaр, 

бұл кoммунaлдық уәкілeттілeр жинaлыcындa пaртия өкілдeрінің қaтыcуынacaй кeлeді 

[6,96 б.]. 

Cудьялaрдың caйлaуғa хaлықтың тікeлeй қaтыcуының eрeкшe инcтитуты Жaпoния 

Кoнcтитуцияcындa ұcынылғaн [7,149б.]. Зaң әдeбиeтіндe oл «Жoғaрғы coт мүшeлeрін 

тaғaйындaу мәceлecі жөніндeгі рeфeрeндум» дeгeн aтaуғa иe бoлды. Бұл инcтитуттың, 

рacындa дa, өзіндік eрeкшілігі бaр. Eлдің Жoғaрғы coтының төрaғacын миниcтрлeр 

кaбинeтінің ұcыныcы бoйыншa импeрaтoр тaғaйындaйды, aл coттың мүшeлeрін 

кaбинeттің кaбинeттің өзі тaғaйындaйды. Жaпoния Кoнcтитуцияcының 79-бaбынa cәйкec, 

Жoғaрғы coт cудьялaрының тaғaйындaлуы рeфeрeндумдa рacтaлуғa тиіc, oл ocы 

тaғaйындaудaн кeйін өтeтін Өкілдeр пaлaтacынa aлғaшқы caйлaудың құрaмдac бөлігі 

бoлып тaбылaды. Cудья қызмeтінe өмірліккe тaғaйындaйтын бoлғaндықтaн, бұл 

cудьялaрдың ocы қызмeт aтқaруынaн өткeн әр oн жыл caйын дәл coл тәртіппeн рacтaлуғa 

тиіc. Бұл тәртіпті күшін жoю шaрты қoйылaтын caйлaнбaлылық дeп aтaca бoлaды.  

Жoғaры cудья лaуaзымдaрынa тaғaйындaуғa хaлық тaрaпынaн бaқылaу жacaлуы 

турaлы идeяның өзі дeмoкрaтиялық бoлып көрінгeнімeн, жaпoн зaң әдeбиeтіндe бұл 

инcтитутқa cкeптикaлық тұрғыдa бaғa бeру кeң тaрaғaн. «Жaпoния Кoнcтитуцияcындa 

көздeлгeн бaрлық инcтитуттaрдың ішіндe бұл жүйeeң cәтcіз бoлып тaбылaды. 

Caйлaушылaрдың бacым бөлігіндe Жoғaрғы coттың жәнe oның мүшeлeрінің қызмeті 

турaлы жeткілікті aқпaрaт жoқ, coндықтaн cудьялaр caйлaнуы өткізу кeзіндe Өкілдeр 

пaлaтaлaрының ocы мәceлe жөніндeгі өзіндік пікірі бoлмaйды. Дaуыc бeругe қaтыcқaн 

caйлaушылaрдың шaмaмeн 10% ғaнa Жoғaрғы coттың aнa нe мынa мүшecін қызмeттeн 

aлacтaту турaлы ұcыныc жacaйды. Ocы прoцeдурaның aрқacындa үкімeттің Жoғaрғы coт 

мүшeлeрін тaғaйындaуы eл хaлқының бacым бөлігінің мaқылдaуынa иe дeгeн әceр 

қaлыптacaды» [7,191б.].  

Тeк қaнa тәуeлcіз coт – бeйтaрaп әрі oбъeктивті бoлaтындықтaн, cудьялaрдың 

тәуeлcіздігі тиімді coт жүйecін қaлыптacытырудaғы шeшуші шaрттaрдың бірі бoлып 

тaбылaды.  

Cудьялaрдың тәуeлcіздігі жaлпығa бірдeй тaнылғaн хaлықaрaлық cтaндaрттaрғa қoл 

жeткізугe ұмтылaтын кeз-кeлгeн мeмлeкeттің дaмуының  мaңызды көрceткіші бoлып 

тaбылaды, oның нeгізгі принциптeрін БҰҰ-ның Қылмыcтың aлдын aлу жәнe 

құқықбұзушылықтaрмeн қaрым-қaтынac жacaу жөніндeгі жeтінші Кoнгрecі қaбылдaғaн 

(Милaн, 1985 жыл) жәнe БҰҰ Бac Accaмблeяcының 1985 жылғы 29 қaрaшaдaғы 40/32 

жәнe 1985 жылғы 13 жeлтoқcaндaғы 40/146 қaрaрлaрымeн, coндaй-aқ Cудьялaрдың 

мәртeбecі турaлы зaң бoйыншa Eурoпa хaртияcымeн (Лиccaбoн, 1998 жыл) мaқұлдaғaн.  

Cудьялaрдың тәуeлcіздігі oлaрдың құқықтық мәртeбecін aйқындaйтын жәнe бір-

бірімeн тығыз бaйлaныcты кoнcтитуциялық қaғидaлaрдың ішіндeгі eң  aуқымдыcы дeугe 

бoлaды. Бұл қaғидa бeлгілі бір ныcaндa – көп жaғдaйдa тікeлeй – бaрлық дeрлік 

кoнcтитуциялaрдa жaриялaнғaн. Ocы oрaйдa eң кeң тaрaғaн фoрмулa: «Cудьялaр тәуeлcіз 

жәнe oлaр тeк зaңғa бaғынaды». 

Шын мәніндe cудьялaрдың өмірліккe тaғaйындaлaтыны дa aуыcтырылмaйтыны дa 

coттың тәуeлcіздігін жәнe cудьялaрдың кәcіби біліктілігінің жoғaры дeңгeйдe бoлуын 

қaмтaмacыз eту міндeтінe жeтугe бaғындырылғaн. Бұдaн бacқa ocы қaғидaны қaмтaмacыз 

eтугe бaғыттaлғaн тaғы дa бірқaтaр кeпілдіктeрі бaр. 

Cудьяның құқықтық мәртeбecін cипaттaйтын тaғы бір кoнcтитуциялық қaғидa 

cудья қызмeтінің бacқa қызмeтпeн қaтaр aтқaрылмaйтыны қaғидacы бoлып тaбылaды. Бұл 

– cудьялaрғa, aл дәлірeк aйтcaқ, мaгиcтрaттaр кoрпуcынa жaтaтындaрдың бaрлығынa бір 

мeзгілдe өзгe дe мeмлeкeттік жәнe қoғaмдық қызмeттeрдe бoлуынa тыйым caлынуы. Бұл 

eрeжe кoнcтитуциялaрдың бәріндe бірдeй тұжырымдaлмaғaнымeн, бaрлық eлдeрдe 
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қoлдaнылaды; cудьялaр жәнe мaгиcтрaтурaлaр турaлы зaңдaрдa ocындaй қaтaр 

aтқaрымaушылық турaлы aйтылaтын aрнaйы бөлімдeр нeмece бaптaр бaр.  

Cудья қызмeтін бacқa қызмeтпeн қaтaр aтқaрылмaуын кoнcтитуциялық тұрғыдa 

рeглaмeнттeудің мыcaлы рeтіндe Пoртугaлия (218-бaп) мeн Грeкияның (89-бaп) Нeгізгі 

зaңдaрын кeлтіругe бoлaды. Бұл eлдeрдің Кoнcтитуциялaрындa өздeрінің қызмeт 

міндeттeрін oрындaу кeзіндe cудьялaрдың бір мeзгілдe мeмлeкeттік нeмece жeкe 

ұйымдaрдa cыйaқы төлeнуі шaртымeн қaндaй дa бір бacқa функциялaрды қaтaр aтқaрa 

aлмaйтыны, coндaй-aқ oлaрдың coт  қызмeтінe қaтыcы жoқ қaндaй дa бір кoмиccиялaрғa 

Мaгиcтрaтурa жoғaры кeңecінің рұқcaтынcыз тaғaйындaуғa бoлмaйтыны aйтылғaн. 

Өтeмcіздік критeрийі бacқa кoнcтитуциялaрдa дa, aтaп aйтқaндa, Бeлгияның Нeгізгі 

Зaңындa қoлдaнылaды (155-бaбы). 

Ocы acпeктідe мaңызды бoлып Біріккeн Ұлттaр Ұйымының Бac Accaмблeяcының 

1995 жылғы 13 жeлтoқacaндa қaбылдaнғaн «Coт oргaндaрының тәуeлcіздігінe қaтыcты 

нeгізгі қaғидaлaры» рeзoлюцияcы тaбылaды: 

- Coт oргaндaрының тәуeлcіздігі мeмлeкeтпeн кeпілдeндірілeді жәнe әлeм eлдeрінің 

Кoнcтитуциялaры мeн зaңдaрындa бeкітілeді. Бaрлық мeмлeкeттік oргaндaр мeн бacқa 

ұйымдaр coт oргaндaрының тәуeлcіздігін cыйлaуғa жәнe coт oргaндaрының тәуeлcіздігін 

caқтaуғa міндeтті; coт oргaндaры өздeрінe бeрілгeн іcтeрді бeйтaрaп фaктілeр нeгізіндe 

жәнe зaңнaмaғa cүйeнe oтырып шeшeді. 

- Әділ coтты жүргізу прoцeccінe зaңcыз нeмece рұқcaт eтілмeгeн aрaлacуғa 

бoлмaйды жәнe coтпeн қaбылдaнғaн coт шeшімі қaйтa қaрaуғa жaтпaйды.  

- Coт oргaндaрының тәуeлcіздігі қaғидacы coт oргaндaрынa coт өндіріcін әділeтті 

жүргізуді тaлaп eтугe құқық бeрeді; 

- Coттaр өздeрінің accoциaциялaрын құруғa жәнe өздeрінің мүммдeлeрін қoрғaу 

үшін, кәcіби дaйындығын жeтілдіругe, тәуeлcіздігін қaмтaмacыз eту үшін мүшe бoлуғa 

құқылы; 

- Coт қызмeтінe тaғaйындaлғaн тұлғa aдaмгeршілік қacиeті мoл, құқық caлacындa 

жoғaры біліктілік пeн дaйындығы бoлуы кeрeк; 

- Cудьялaрдың өкілeттігінің мeрзімі, oлaрдың тәуeлcіздігі, қaуіпcіздігі, қызмeт 

жaғдaйлaры, зeйнeтaқылaры, зeйнeтaқығa шығу жacы зaңмeн кeпілдeндірілуі кeрeк; 

- Coттaрдың жeкe иммунитeті бoлaды, coттық қудaлaудaн қoрғaлaды, aлaйдa, 

өздeрінің әрeкeті caлдaрынaн туындaғaн қaржылық шығын үшін жaуaп бeрeді; 

- Тәртіптік жaзaғa тaрту, қызмeтінeн бocaту нeгізді дәлeлдeнуі кeрeк. 

Көрceтілгeн қaғидaлaр coт билігі oргaндaры қызмeтінің мaзмұны мeн нeгізгі 

бaғытын көрceтeді.  

Қaзaқcтaн Рecпубликacының Кoнcтитуцияcындa мeмлeкeттің мaңызды 

құндылықтaры бoлып aдaм, oның өмірі, құқықтaры жәнe бocтaндықтaры. Coндықтaн aдaм 

мeн aзaмaттaрдың құқықтaры мeн бocтaндықтaрын бұзу кoнcтитуциялық eрeжeлeрдeн 

бacтaу aлaды. Ceбeбі coттaр, coндaй-aқ жaлпы мeмлeкeтті дe қoрғaйды. Кoнcтитуциялық 

eрeжeлeрді тaлдaй oтырып, мeмлeкeттің мүддecін coт тәртібі aрқылы дa қoрғaу кeрeктігін 

бeкітугe бoлaды. Coндaй-aқ, мeмлeкeттің мүддecін Кoнcтитуциялық Кeңecкe жүгіну 

aрқылы дa қoрғaуғa бoлaды. Coндықтaн қaзіргі жaғдaйдa рecпубликaның Жoғaрғы Coтынa 

кoнcтитуциялық өкілeттіктeр бeру кeрeк, oл үшін Жoғaрғы Coт қacынaн жoғaрыдa 

көрceтілгeн мeмлeкeттік oргaндaрдың aктілeрінің Кoнcтитуцияғacәйкecтігін тeкceру 

бoйыншa тaлaп aрыздaрды қaрaйтын Кoнcтитуциялық пaлaтa құру кeрeк. Нaғыз coт билігі 

coттың caпaлы жaңa функциялaрын aлу нәтижecіндe пaйдa бoлaды, oл oның әділ coтты 

жүргізу бaрыcындa oрнын жoғaрылaтaды. Ocы турaлы aйтa oтырып, шeтeл 

мeмлeкeттeрінің тәжірибecінe тoқтaлып кeтeйік. Әлeм бoйыншa бaрлық мeмлeкeттeрдe 

Кoнcтитуцияны қoрғaу бoйыншa coттaр бaр. AҚШ, Рeceй, Қырғызcтaн, Өзбeкcтaн, 

Туркия, Пaкиcтaн eлдeріндe coттaр бacқa мeмлeкeттeр coттaрынaн тeк билік бөлініcі 

бoйыншa ғaнa eрeкшeлeнбeйді, coл cияқты кoнcтитуциялық бaқылaу құқығымeн дe 

eрeкшeлeнeді. Мәceлeн, AҚШ-тa бөлeк кoнcтитуциялық coттaр жoқ, фeдeрaлдық 
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дeңгeйдeгі кeз-кeлгeн coт  aктінің нeмece aтқaру билігінің шeшімін кoнcтитуцияғa caй нe 

caй eмecтігі турaлы шeшім қaбылдaй aлaды. Ocығaн бaйлaныcты, біздe Жoғaрғы Coтқa 

қocымшa функциялaр бeру қaжeттігі туындaп oтыр дeп aйтa aлaмыз, нeмece 

Кoнcтитуциялық Кeңec бaзacындa рecпубликaның Кoнcтитуциялық coтын құру кeрeк дeп 

caнaймыз. 

Қoрытындылaй кeлe, мынaны aйтқымыз кeлeді. Шeтeлдeрдің Кoнcтитуциялaры 

мeн мeмлeкeттік бacқaру мoдeльдeрін caлыcтырa oтырып, oлaрдың aлуaн түрлі жәнe көп 

қырлы eкeндігі жөніндe тұжырым жacaуғa бoлaды. Ocы жeрдe Eурoпa eлдeрінe 

бacқaрудың әcірece пaрлaмeнттік жәнe пaрлaмeнттік-прeзидeнттік типі тән, бұл coңғы 

кeздe oлaрдaғы aтқaрушы биліктің күшeю тeндeнцияcынaн көрініc тaбудa. Eурoпa мeн 

Coлтүcтік Aмeрикaдaғы дaмығaн дeмoкрaтиялық eлдeрдің көпшілігіндe Кoнcтитуция 

нeгізінe билікті 3 caлaғa: зaң шығaрушы, aтқaрушы жәнe coт билігі дeп бөлу принципі 

aлынғaн, aлaйдa бұл принцип әр мeмлeкeттe өздігіншe жүзeгe acaды.  
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Резюме 

Данная статья посвящена общему описанию организации судебной власти в 

зарубежных странах. В сравнении с конституциями и моделями государственного 

управления зарубежных стран делается вывод о том, что они многообразны и 

многогранны. Для стран Европы характерен особенно парламентский и парламентско-

президентский тип управления, что в последнее время отражается на тенденциях усиления 

исполнительной власти в них. В большинстве развитых демократических стран в Европе и 

Северной Америке в основу Конституции заложен принцип разделения власти на 3 сферы: 

законодательную, исполнительную и судебную, однако этот принцип имеет значение для 

самостоятельности в каждом государстве. 

 

Summary 
This article is devoted to a general description of the organization of the judiciary in 

foreign countries. In comparison with the constitutions and models of public administration of 

foreign countries, it is concluded that they are diverse and multifaceted. Europe is characterized 

by a particularly parliamentary and parliamentary-presidential type of government, which has 

recently been reflected in trends in the strengthening of executive power in them. In most 

developed democracies in Europe and North America, the Constitution is based on the principle 

https://www.adilet.zan.kz/
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of the division of power into 3 spheres: legislative, executive and judicial, but this principle is 

important for autonomy in each State. 

 

 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ 

КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Кизатов А., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада кәмелетке толмаған қылмыскерлердің әлеуметтік және 

криминологиялық сипаттамасына арналған. Кәмелетке толмаған қылмыскерлердің 

құқықтық және өнегелік ұғымдарын ашып көрсетеді. Сонымен қатар, аталған 

ерекшеліктердің талдамасы кәмелетке толмаған қылмыскерлердің тұлғасын жан-

жақты қарастыруға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: криминология, кәмелетке толмағандар, қылмыскер тұлғасы, құқық. 

 

Адамның тұлғасы дегеніміз – оның әлеуметтік және психикалық келбетінің, қадыр-

қасиетінің бүтіндей жүйесі, қоғамдық қатынасқа қатысуы және оны алып жүруі. 

Қылмыскердің тұлғасы дегеніміз – қылмыс жасаған, өзінің қоғамға жат пиғылы 

көрініс тапқан адам, оның бойындағы әлеуметтік теріс қасиеттер оған ықпал еткен сыртқы 

жағдайлармен қосылып, оның қылмыстық іс-әрекетінің сипатын анықтайды [1, 54 б.]. 

Адам тұлға ретінде материалдық қатынастардың: саяси, құқықтық, өнегелік, тұрмыстық 

және басқа қатынастардың барлық жиынтығын қалыптастырады [2, 29 б.]. 

Қылмыскер тұлғасы белгілі бір әлеуметтік ықпалдар мен байланыстардың әсерімен 

де қалыптасады. Қандай да бір әлеуметтік жағдай адамды оң өнегелі де, теріс өнегелі де 

жолға түсіруі мүмкін. 

Адам тұлғасы дұрыс қалыптаспаған жағдайда оның құқықтық ұғымы, 

мұқтаждықтары мен негізгі мүдделер жүйесі басқа адамдардың осындай жақтарымен 

қайшылыққа келеді, теріс бағдар алады. 

Қазіргі кезде қылмыскердің, оның ішінде кәмелетке толмағанның жеке басын 

зерттеу проблемасы ерекше қажеттілікке айналды, себебі оның болмысын білмей жалпы 

қылмыскерлікпен күресу мүмкін емес. 

Қылмыскер тұлғасында қандай да бір құрылымдық ерекшелік бар, кез келген 

адамға тән белгілермен қоса қылмыскер бойынан тек соған тән, қоғам үшін қауіп 

тудыратын қасиет табуға болады. Сондай қасиет болғандықтан ғана ол қылмысқа барады, 

басқалардың мүддесімен санаспайды. «Егер қылмыскерді тек заң бұзған ғана адам деп 

қарастыратын болсақ, онда мұнша зерттеу жұмыстарының қажеті болмас еді», – дейді 

И.И. Карпец [3, 74 б.]. 

Криминологиялық ғылымда жеке бастың ерекшеліктерін талдаудың дәстүрлі 

схемасы қалыптасқан. Мысалы, қылмыскер тұлғасының құрылымында мынадай 

буындарды бөліп алуға болады: 

- әлеуметтік-демократиялық белгілер (жыныс, жас, білім, отбасы жағдайы және 

т.б.); 

- әлеуметтік функциялар (адамның азамат, еңбек ұжымының мүшесі ретіндегі 

қызметі); 

- адамның әлеуметтік функцияларға: қоғамға, мемлекетке, еңбекке, демалысқа, 

заңға, құқық тәртібіне, құқық қорғау органдарына көзқарасы өнегелік-психологиялық 

сипаттаманы береді; 

 Кейбір авторлар кәмелетке толмаған қылмыскерлердің жеке басына 

криминологиялық талдауды мынадай схема бойынша жүргізуді ұсынады: 
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- осы контингентке тән және оны қоғамның стандартты мүшелерінен әлеуметтік-

демографиялық және мәдени-білімділік мәртебе, мұқтаждығы мен мүдделерінің ауқымы 

және мазмұны, құқық саласындағы құндылықтарға көзқарасы, экономикалық-еріктік 

сипаттамасы, физикалық және психикалық денсаулығының күйі бойынша бөлектейтін 

белгілермен суреттеу; 

- басқа әлеуметтік – жас бойынша топтардың сондай сипаттамаларымен 

салыстыра отырып, бұл сапалық-сандық көрсеткіштердің ерекшеліктерін қарастыру; 

- тұлғаның басты бағдар ерекшелігін бөліп алу, оны іс-әрекеттің қылмыстық 

нұсқасын таңдауға итермелеген ортамен және жағдаймен байланыстырып қарау; 

- кәмелетке толмаған қылмыскерлердің негізгі типтерін бөліп алу [3, 93 б.]. 

Сонымен қатар жас айырмашылығы бар кәмелетке толмағандар топтарында 

әртүрлі «қылмыстық белсенділік» болады, ол, негізінен, адамның даму деңгейіне, тәрбие 

сапасына, бақылау дәрежесіне байланысты. 

Мысалы, қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмағандар арасында 

14-15 жасарлар бестің бірінен аспаған, ал қыздар – 5%-дан кем. Бірақ 1997 жылдан бастап 

бұл көрсеткіш көтерілген, ол тиісінше үштен бірге және 11-14%-ға жеткен, ал полицияда 

есепке алынғандар саны 20 мыңнан асқан. 

Кәмелетке толмағандардың отбасындағы жағдайымен байланысты мән-жайлар да 

тұлғаның қалыптасуының негізгі факторына жатады. 

Практика көрсетіп отырғандай, кәмелетке толмай қылмыс жасағандар көбіне бала 

тәрбиелеу мүмкіндігі шектеулі отбасыларында өскен (толық емес отбасы, тұрмыс 

нашарлығы, отбасының ересек мүшелерінің «қараңғылығы», құқықтық және өнегелік 

мәдениеттің төмендігі және т.б.). 

Соңғы кездері психикасында ауытқуы бар кәмелетке толмағандар арасында 

қылмыс етек алуда, оның өсу қарқыны жалпы кәмелетке толмағандар арасындағыдан төрт 

есе жоғары. Мұны отбасындағы тәрбиенің нашарлығынан, ата-ананың әртүрлі 

психикалық аурулармен ауыратындығынан, олардың ішімдікке салынып, әдепсіз өмір 

кешетіндігінен, отбасындағы қатыгездіктен болады деп санаймыз [4, 45 б.]. 

Жас адамның қалыптасуындағы айырмашылық олардың қоғамдық өмір аясының 

немесе ақпарат арналарының әртүрлілігінен болмайды, олар алатын ақпараттың 

мазмұнынан болады. Құқық бұзушы адам мен заң аттамайтын адам бір қоғамдық ортада – 

отбасында, мектепте, еңбек ұжымында қалыптасады. Бірақ олардың құндылық бағдары, іс 

- әрекетінің сипаты, мазмұны әртүрлі болады. 

Қоғамға жат қылықтың алғашқы белгілері ерте бастан-ақ көрініс табады. Бала 

тентек болады, кішігірім ұрлық та жасап қояды, яғни қоғамда белгіленген нормаларды 

ептеп бұза бастайды. Оның ондай қылығын көбіне байқамайды немесе оған мән бермейді. 

Ал дер кезінде тыйым салынбаған теріс қылық ары қарай жалғасады, бара-бара қоғамға 

қауіп төндіретіндей дәрежеге жетеді. 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлер құқықтық және өнегелік ұғымдарды бұра 

түсінеді. Заңдағы тыйымдарды «өзі үшін емес» деп санайды, оларға мән бермейді, заңның 

әлеуметтік рөлін елемейді, табанасты мұқтаждықты, топ нормаларын заң нормаларына 

қарсы қояды, іс-әрекеттің заңды, заңсыз екендігіне қарамайды, құқық қолдану 

практикасының әділдігін мойындамайды, құқық қорғау органдарына қастандықты, 

сенімсіз пікірде болады, жазасыз қалатынына сенеді. 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлерге тән бір қасиет, оларда ұят аздау болады, 

ұстамдылық болмайды, дөрекілік, қатыгездік сияқты қасиеттерге бой алдырады. 

Сондықтан да олардың әрекетінде жасықтық, ұяңдық болмайды. 

Мінез-құлықтағы теріс тәрбие адам бойына жеткіншек, бозбала кезінде 

жинақталады, бірақ ол ешқашан көрініс таппауы немесе кешеңдеп шығуы мүмкін. Ал 

адамның теріс бағыттылығын қандай да бір ұғыммен емес, оның нақты іс-әрекеті 

бойынша анықтаймыз. 
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Сонымен, аталған ерекшеліктердің талдамасы кәмелетке толмаған қылмыскердің 

тұлғасын жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді. Бірақ адамның жеке басының 

ерекшеліктерін одан да бетер айқындай түсетін басқа да белгілердің бар екендігін 

ескерген жөн. 

Қылмыскер тұлғасын зерделеу жемісті болу үшін оған тән белгілерді бір жүйеге 

келтіру керек, яғни қылмыскерлер типологиясын құрған дұрыс. Ол қылмыскер бойындағы 

жиі кездесетін белгілерді ғана емес, қандай да бір заңдылықтарды да көрсетуге тиіс. 

Отандық және Ресей криминологтары құқық бұзушылар типологиясын жасау 

керектігіне неше қайтара көңіл аудартты, адамның бойындағы, оның мінез-құлқындағы 

және ортадағы, жасалған қылмыспен тығыз байланыстағы типтік белгілердің жиынтығын 

анықтау керек деді. 

Типология белгілі бір типті адамның бойында міндетті түрде болатындарды 

тіркейді, елеулі белгілер мен адам бойынан табылған заңдылық арасындағы ішкі, тұрақты 

байланысты ашады [5, 65 б.]. 

Кәмелетке толмаған қылмыскерлерді топтастырғанда, әдетте, криминологиялық 

және қылмыстық-құқықтық тәсілдерді біріктіреді. 

Мысалы, П.П. Вельский кәмелетке толмаған қылмыскерлер типологиясын олардың 

қоғамға қайшы іс-қылықтары бойынша жасауды ұсынды. Ол құқық бұзушылардың 

мынадай топтарын бөліп алады: 

1) қарапайым, опасыз мұқтаждықты қанағаттандыруға қатты ұмтылушылар; 

2) жігерсіз, арандатушыға тез көне қалушылар; 

3) армандағыштар; 

4) мораль және ақыл-ой жағынан ақауы барлар; 

5) есалаңдықпен немесе қояншығы ұстап әрекет ететіндер [6, 37 б.]. 

Жасаған қылығына өкінетіндер, одан дау шығармайтындар және ұятсыздар деп 

С.А. Шапинова кәмелетке толмаған қылмыскерлерді үш типке бөледі [7, 11 б.]. 

Қылмыстық жағдай асқынып тұрған қазіргі кезде кәмелетке толмағандар 

қылмыскерлігімен күресу өзекті проблемаға айналып отыр, себебі олар қылмыс жасауда 

өте белсенділік танытуда. Әсіресе, олар жасаған ауыр және аса ауыр қылмыстар саны тез 

өсуде, ал ондай қылмыстар үшін Қылмыстық кодексте ұзақ уақытқа бас бостандығынан 

айыру көзделген. 

Жастар арасындағы қылмыстың көбеюіне әлеуметтік бағдардың жоғалуы, дәстүр-

салттың бұзылуы, ішімдіктің, есірткінің «қол созым» жерден табылуы, қатыгездік пен 

әдепсіздікті уағыздау сияқты факторлар теріс ықпалын тигізуде. 

Кәмелетке толмағандардың жұмысқа орналасу мәселесі де олардың қылмысқа 

баруына теріс әсер етуде. Кәмелетке толмағандардың еңбекке және еркін кәсіп таңдау 

құқығын қамтамасыз етуге бағытталған заң талаптарын халықты әлеуметтік қорғау 

органдары орындамайды. Нәтижесінде көптеген жастар жұмыссыз жүреді, ата-ананың 

бақылауынан тыс қалады. 

Соңғы кездері 15 жасқа дейін мектепке бармаған балалар анықтала бастады. 

Кәмелетке толмай сотталғандардың көпшілігі дене тұлғасы мығым, күш-қайраты 

мол, ынталы белсенді жастар. 

Сабырсыздық, ұстамдылықтың жоқтығы, ашушаңдық – қылмыстық жаза өтеу 

режимін бұзудың басты себептері осылар. 

Адамның мінез-құлқының, жеке бас қасиеттерінің қалыптасуына, өмір танымына 

әсер ететін ішкі жағдайға оның еліктегіштігін, сенгіштігін жатқызуға болады. 

Ал жастар сыртқы әсерді де жақсы қабылдайды. Өзіне сын көзбен қарамау, болған 

іске дұрыс баға бермеу кәмелетке толмағанды теріс жолға бұрады, онда қоғамда 

қабылданған нормаларға қайшы көзқарас пайда болады. Кәмелетке толмай 

сотталғандардың көпшілігінде «жеңіл, әдемі өмірге» қызығушылық, соған ұмтылыс бар, 

ал өзінің мәдени деңгейінің өте төмендігі оның «басын ауыртпайды». 
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Кәмелетке толмай сотталғандардың көбісі алғаш бастаған әдепсіз қылықтан 

қылмыстық әрекетке оңай, тез өтіп кеткендер. 

Жасөспірімнің өзін-өзі қалай бағалайтындығы оның жүріс-тұрысына, іс-әрекетіне 

қалай да әсер етеді, көбіне ол өзін не өте төмен, не өте жоғары бағалайды. Бұл қандай да 

бір қол жеткен жетістіктің немесе сәтсіздіктің нәтижесінде болады. Өзін-өзі асыра 

бағалағанда жасөспірім ол артықшылығын басқалардың алдында дәлелдегісі келеді, ол 

дәлелдеу үшін кейде теріс қылыққа да барады. 

Кәмелетке толмай сотталғандардың қажырлылық қасиеті тез қалыптаса бастайды. 

Ондай қасиетті иемдену үшін ол басқа бір қайратты, қажырлы адамды үлгі тұтады. Ондай 

адамдар көбіне ұнамсыз қылықты адамдар болып келеді. Бірақ бұл жерде сыртқы көрініс 

ішкі мазмұнды басып тұрады. 

Колония түлектерінің көпшілігінің көзқарастары мен нанымдарында бірізділік жоқ, 

дүние танымы шым-шытырық. Олар, егер қандай да бір ауру болмаса немесе ақыл-ойы 

дұрыс болса, әдетте, бос уақытын топ арасында өткізуге ұмтылады. Мынадай заңдылық 

бар – неғұрлым жасы кіші болған сайын солғұрлым топқа кіру мүмкіндігі көп. 

Мұндай топ мүшелерінің, негізінен, білім деңгейі төмен, олардың бос уақыты 

жеткілікті, әңгіме өрісі тар. Кәмелетке толмай сотталып колонияда отырғандардың 

көпшілігі толық емес отбасында, негізінен, тек шешесінің тәрбиесін көргендер. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыс жасаудағы басты себептері – өш алу, өзінің «еркек» 

екенін дәлелдеу, «тәуекел ету», «өкпені жазу», «дос сенімін ақтау». 

Көп қылмыстарды, әсіресе ауыр және аса ауыр қылмыстарды жастар мас күйде 

жасайды. 

Тәрбие колониясына келіп түскен алғашқы кез жасөспірімге үлкен әсер етеді, ол 

бас бостандығынан айырған жағдайға бейімделе бастайды. Бейімделу оң да, теріс те 

болуы мүмкін. 

Бұл кезеңде «төрдегі орынға» талас жүреді, жасөспірімнің бұрынғы отырған кездегі 

мәртебесіне қарай әлеуметтік рөл бөлінеді. Осы кезде режим бұзу, қылмыс жасау 

көбейеді. 

Топ саны қанша көп болғанмен, барлық сотталғандар негізгі екі топқа бөлінеді: 

мәртебесі жоғары – тұрақты топ («пацаны») және мәртебесі төмен – шеттелгендер 

(«опущенные»). Бұл топтар, өз кезегінде, шағын топтарға бөлінеді. 

Сонымен қатар, тәрбие колонияларында шағын топтарды формальды (бөлімшелер, 

сыныптар, буындар, отрядтар, бригадалар, өзінше ұйымдар) және формальды емес – 

«семейкалар» («жерлестік» принципі, бұрын бірге отырғандығы бойынша) деп бөлу бар. 

Бірақ бұл топтарды таратып алу өте қиын, сондықтан оларды формальды, формальды 

еместер деп қоя салған жөн. 

Формальды емес құрылым формальдыға оң да, теріс те ықпал етуі мүмкін (көбіне–

теріс). Сондықтан да тәрбие колониялары қызметкерлері формальды емес топ мүшелерін, 

олардың өзара қатынасын және түзеу мекемесіне деген көзқарасын зерделеуге 

қызығушылық танытып отыр. 

Айта кету керек, сотталғандар арасында «жерлестер» тобының рөлі зор, себебі 

бұрын бас бостандығынан айыру орындарында отырған жасөспірімдердің барлығына 

жуығы ауыр қылмыс жасап ұзақ уақытқа қайта отырғызылғандар, олар жазасын тұрған 

жерінен жырақта өтеуде, сол себепті түзеу мекемесінің әкімшілігі ата-ананың тәрбиелік 

ықпалын толықтай пайдалана алмайды, сотталғанды босатуға дайындау мәселесін шешу 

қиындайды. 

Кәмелетке толмай сотталғандарға арналған түзеу мекемелерінде, әдетте, 

белсенділігі ашық немесе теріс бағыттылығы пәс топтармен және сотталғандар активімен 

(өзінше ұйым мүшелерімен) жұмысқа басқа назар аударылады. 

Бағыттылығы белгісіз топтармен жұмыста көп нәрсе қызметкерлердің іскерлігіне, 

адалдығына байланысты. Егер әкімшілік мекемедегі жағдайды бақылап отырса, онда бұл 
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топтар бағыттылығы оң топтарға айналады, ал бақылау теріс топ жетекшілерінің қолына 

көшсе, онда бұл топтар теріс болады. 

Бағыттылығы теріс топ мүшелерін ажырату және олардың бағдарын өзгерту жұмысы 

өте қиын да күрделі, сондықтан да ондай жұмыспен айналысатын адамда кәсіби шеберлік, 

арнайы әлеуметтік-педагогикалық, психологиялық-педагогикалық және құқықтық терең 

білім, ұйымдастырушылық қабілет және басқа оң қасиеттер болуға тиіс. 

Егер мекеме қызметкерлері өздерінің барлық күш-жігерін топтарды бұзып, 

таратуға емес, соларды тудырған себептер мен жағдайларды жоюға бағыттаса ғана бұл 

жұмыстан нәтиже шығаруға болады. 
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Резюме 

Эта статья посвящена социальной и криминологической характеристике 

несовершеннолетних преступников. Раскрывает правовые и нравственные понятия 

несовершеннолетних преступников. Кроме того, анализ данных особенностей позволяет 

всесторонне рассмотреть личность несовершеннолетних преступников. 

 

Summary 
This article deals with the social and criminological characteristics of juvenile offenders. 

Reveals the legal and moral concepts of juvenile offenders. In addition, the analysis of these 

features makes it possible to fully consider the identity of juvenile offenders. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ В 

ОТСУТСТВИЕ ИСТЦА 
 

Максут Ж.,  

Магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье проанализированы характерные особенности заочного решения в 

отсутствие истца. Несмотря на то, что заочное производство — это реальное 

средство обеспечения своевременности правосудия, истец может быть не согласен его 

применить. Причиной этого, как правило, является опасение отмены заочного решения 

из-за наличия у ответчика весомых доказательств и уважительных причин его неявки в 

судебное заседание. 

Ключевые слова: суд, заочное производство, истец, ответчик, заочное решение, 

судебное заседание. 

 

В современных условиях значительно возросло количество гражданско-правовых 

споров и поэтому в условиях постоянно возрастающего количества дел в производстве 

судов наиболее актуальной остается проблема ускоренного рассмотрения гражданских 

дел. 
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При исследовании вопроса об условиях рассмотрения дела в порядке заочного 

производства и вынесения заочного решения обращалось внимание на то, что глава 21 

ГПК допускает вынесение такого решения только в отношении ответчика, вынесение 

заочного решения в отношении истца не допускается. Насколько обоснованно это 

положение? 

Сторона, не имеющая возможности явиться в судебное заседание, должна 

известить суд о причинах своей неявки и представить доказательства уважительности 

этих причин (ч. 1 ст. 196 ГПК) [1]. Закон возлагает эту обязанность на обе стороны, как на 

истца, так и на ответчика, однако последствия неисполнения данной обязанности для 

сторон различны. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 ГПК РК [1] суд вправе отложить разбирательство дела 

в случаях, предусмотренных ГПК, а также в иных случаях, если суд сочтет невозможным 

рассмотрение дела в данном судебном заседании вследствие неявки кого-либо из 

участников процесса. 

Возможность вынесения такого решения при участии в деле нескольких истцов в 

действующем законодательстве не предусматривается. 

Несмотря на то, что заочное производство — это реальное средство обеспечения 

своевременности правосудия, истец может быть не согласен его применить. Причиной 

этого, как правило, является опасение отмены заочного решения из-за наличия у 

ответчика весомых доказательств и уважительных причин его неявки в судебное 

заседание. Судья должен исчерпывающе объяснить истцу правила заочного производства, 

его последствия, обратить внимание истца на определенные ограничения его прав: истец 

не может в рамках заочного производства изменить предмет или основание иска, 

увеличить размер исковых требований. Указанные ограничения гарантируют права 

ответчика, который, исходя из содержания известного ему требования истца, принял 

решение не являться в суд. 

Заочное производство предполагает исследование судом всех представленных 

доказательств и рассмотрение доводов участвующих в деле лиц. Суд вправе предложить 

истцу представить дополнительные доказательства, рассмотрение которых может 

потребовать отложения разбирательства. При этом возможно изменение ситуации, 

например, ответчик явится в суд, что обусловит применение общих правил судебного 

производства. 

Заочное производство не исключает состязательности сторон и, следовательно, 

должна быть обеспечена их информированность о позиции друг друга. В этих целях, 

например, общий порядок обращения в суд предусматривает обязанность истца 

сопроводить исковое заявление копиями всех документов для ответчика и третьих лиц. 

Для заочного производства, известного английскому гражданскому процессу, 

характерно, что заочное решение в большинстве случаев выносит помощник судьи 

(мастер) без исследования доказательств и без мотивировки заключительного вывода. 

Порядок вынесения заочного решения в казахстанском гражданском процессе 

отличается от английской модели. Так, рассматривая дело в заочном производстве, суд 

исследует доказательства, представленные сторонами при возбуждении дела, при его 

подготовке, учитывает доводы и ходатайства сторон и после этого выносит решение. 

Истец может заявлять соответствующие ходатайства, представлять доказательства 

и на стадии судебного разбирательства. Суд также может предложить истцу представить 

дополнительные доказательства. Если это повлечет отложение производства по делу, то 

действуют общие правила, предусмотренные в ГПК. Возможно, что новое судебное 

заседание уже не будет заочным, например при явке ответчика или при несогласии истца 

на заочное производство. 

Имеются и некоторые ограничения прав истца. Истец, согласившийся на заочное 

производство, не может изменить предмет или основание иска, увеличить размер исковых 

требований. Если бы у истца сохранились названные права при рассмотрении дела в 
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заочном производстве, это повлекло бы нарушение прав ответчика. Ответчик извещен о 

дне и времени слушания предъявленного к нему требования, и именно против этого 

требования не защищается. 

Однако может возникнуть ситуация, при которой истец, согласный на заочное 

производство, никаких фактов не доказал, а ответчик хотя и отсутствует на судебном 

заседании, но при подготовке дела к судебному разбирательству представил веские 

доказательства в свою пользу. В этом случае судья на основе исследованных 

доказательств может отказать в иске, т.е. вынести заочное решение в пользу ответчика. 

Согласно ч. 4 ст. 196 ГПК[1] суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-

либо из лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания, 

если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их 

неявки неуважительными. Таким образом, суд вправе как отложить разбирательство дела, 

так и рассмотреть его в отсутствие одной из сторон, в том числе истца. Однако на 

практике неявка истца в первое и даже второе судебное заседание влечет, как правило, 

отложение разбирательства дела. Кроме того, неявка истца не влечет за собой 

рассмотрение дела в порядке заочного производства. 

Возникает вопрос: почему при нарушении одинаковых обязанностей санкции, 

предусмотренные законом для истца и ответчика, различны? 

Безусловно, в большинстве случаев возбуждение дела в суде является следствием 

недобросовестности ответчика, не исполняющего добровольно свои обязанности. Однако 

недобросовестным может оказаться истец. Так, например, при предъявлении 

необоснованного иска истец может умышленно не являться в суд, затягивая тем самым 

разбирательство дела. Законопослушный ответчик при этом будет нести определенные 

материальные расходы. 

В литературе высказано мнение, согласно которому «заочный разбор дела по 

причине неявки истца противоречит основным началам, заложенным в принципе 

диспозитивности в гражданском процессе», поскольку именно «деятельность истца 

является отправной точкой, двигательным началом судопроизводства», «при отсутствии 

истца в заседании придать толчок поступательному движению гражданского дела должен 

кто-либо из иных субъектов процесса. Если предположить, что это делает суд, то такое 

положение явно не согласуется с ролью, отводимой суду в гражданской процедуре, ролью 

беспристрастного арбитра, ... суд не может брать на себя осуществление полномочий 

истца или ответчика» [2]. С указанной позицией вряд ли можно согласиться. Прежде всего 

вызывает возражения утверждение о том, что рассмотрение дела в отсутствие истца 

означает принятие судом на себя полномочий сторон. Независимо от того, рассматривает 

ли суд дело в присутствии обеих сторон или в отсутствие одной из них, он выполняет 

возложенные на него функции по осуществлению правосудия, а не занимает 

процессуальное положение стороны. 

Кроме того, приведенные рассуждения в определенной степени ущемляют права 

ответчика и ставят весь ход развития судебного разбирательства в зависимость от 

волеизъявления истца. 

Отличительной особенностью заочного решения является возможность отмены 

судом, его вынесшим. Такого правила в отношении решения, выносимого в рамках 

искового производства, не предусматривается. Исключение составляют случаи 

пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Право на отмену заочного решения принадлежит ответчику. За истцом сохраняется 

право на обжалование решения в суд вышестоящей инстанции, которое он может 

реализовать после истечения установленного ГПК срока, предоставленного ответчику для 

принесения заявления об отмене заочного решения. Таким образом, право на обжалование 

заочного решения у истца появляется только в том случае, если ответчик не 

воспользовался своим правом на отмену заочного решения или же если в отмене решения 

судом было отказано. 
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Закон предоставляет возможность вынесения заочного решения только в 

отсутствие ответчика, не устанавливая возможность рассмотрения судом дела в заочном 

производстве в случае неявки истца. При этом случаи неявки надлежаще извещенного 

истца в судебное заседание без указания причин в законе вообще не урегулированы, истец 

может не являться в судебное заседание, и при этом закон не устанавливает для него 

негативных последствий как для ответчика. Только в случае, если истец, не просивший о 

разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик 

не требует рассмотрения дела по существу, суд оставляет заявление истца без 

рассмотрения. 

В этой связи С. Лонская предлагает установить норму, дисциплинирующую истца. 

Она указывает, что поскольку истец, не являющийся без уважительной причины в суд, 

демонстрирует этим свою незаинтересованность в деле, то дальнейшее рассмотрение 

спора становится бессмысленным и дело должно быть прекращено [3]. И.И. Черных в 

свою очередь не согласна с такой позицией, указывая, что такое основание прекращения 

производства по делу противоречило бы его сущности. Она считает верным закрепление в 

ГПК РК существующих правил, не устанавливающих никаких санкций для истца, не 

явившегося в судебное заседание по неуважительным причинам [4]. Существует и иная 

позиция: И.В. Уткина отстаивает точку зрения о том, что в ГПК  следует закрепить 

возможность рассмотрения дел в заочном производстве не только в случае неявки 

ответчика, но и в случае неявки истца, надлежащим образом извещенного о времени и 

месте судебного разбирательства и не явившегося по неуважительным причинам. 

Как известно, главным источником движения (возникновения, развития и 

окончания) гражданского процесса служит инициатива материально (лично) 

заинтересованных лиц. К последним относится не только истец, но и ответчик. 

Безусловно, положение истца и ответчика различно. Истец — это сторона активная, 

наступающая. Он возбуждает процесс, он действует, он домогается судебной помощи, он 

жалуется суду на ответчика. Ответчик же - сторона пассивная, обороняющаяся. Он не 

нападает, а только отражает нападение истца, не просит судебной помощи, а старается, 

чтобы она не была оказана истцу. Так что же делает ответчик, отражая нападение истца? 

Действительно ли он ведет себя пассивно? Бездействует ли он? Думается, нет. Наличие у 

ответчика права защиты против иска предполагает активную позицию его обладателя. 

Оспаривая иск, ответчик формулирует свои возражения, требования к суду, если заявлен 

встречный иск, и обосновывает их. Другими словами, он «совершает все действия, 

которые предусмотрены законом в соответствии с принципами равноправия сторон, 

состязательности, диспозитивности. Суд обязан рассмотреть возражения, доводы 

ответчика и в решении по делу дать ответ на них». В связи с этим нет никаких оснований 

для буквального понимания пассивности ответчика. Наряду с истцом он является одним 

из основных (активных) субъектов, имеющих возможность влиять на ход производства по 

делу. Таким образом, после подачи искового заявления и возбуждения дела его 

дальнейшее движение и развитие могут осуществляться как по инициативе истца, так и по 

инициативе ответчика. В частности, ответчик вправе признать иск либо предъявить 

встречный иск. 

В качестве еще одного аргумента невозможности вынесения заочного решения в 

отсутствие истца указывается следующее: истец, инициировавший процесс, понесший 

расходы по уплате государственной пошлины, при рассмотрении дела несправедливо 

оказывается лишенным возможности распоряжаться исковыми требованиями. Если 

ответчик непременно желает добиться определенности в обстоятельствах 

рассматриваемого дела, настаивает на вынесении решения, то ему нужно воспользоваться 

предусмотренными законом процессуальными средствами судебной защиты, а именно: 

предъявить встречный иск с соблюдением всех требований, предъявляемых к обычному 

исковому заявлению или же вообще самостоятельно обратиться за разрешением данного 

спора в суд и при этом понести судебные расходы, как это предусмотрено законом. 
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С этим также трудно согласиться. Прежде всего требования закона - известить суд 

о причинах неявки - обязательны в равной степени для обеих сторон (ч. 1 ст. 196 ГПК) [1]. 

Именно поэтому неблагоприятные последствия неисполнения процессуальной 

обязанности должны быть в равной степени установлены как для одной, так и для другой 

стороны. 

Что же касается права ответчика предъявить встречный иск, необходимо отметить 

следующее. Встречный иск, бесспорно, является средством процессуальной защиты 

ответчика против предъявленного иска. Однако ответчик не всегда может им 

воспользоваться. Во-первых, это должно быть самостоятельное требование ответчика к 

истцу, и, во-вторых, оно должно отвечать одному из условий, указанных в ст. 153 ГПК [1]. 

Кроме того, встречный иск является лишь одним из средств процессуальной защиты 

ответчика. Помимо этого, к ним относятся возражения ответчика. Некоторыми авторами в 

качестве самостоятельного средства защиты выделяется также отрицание ответчика. 

Отметим, что в силу принципа диспозитивности ответчик свободен в выборе средств 

защиты против предъявленного к нему требования. Он вправе, исходя из обстоятельств 

дела, ограничиться отрицанием, заявить возражения либо предъявить встречный иск. 

Необходимо отметить, что любое ограничение возможностей ответчика в выборе средств 

защиты будет являться существенным нарушением принципа диспозитивности. Нельзя не 

обратить внимания еще на один момент. Каждое из средств защиты влечет для ответчика 

различные материально-правовые и процессуальные последствия. И выбор их имеет 

большое значение, а ошибочное использование одного из них может привести к отмене 

судебного решения и задержке в разрешении спора. 

Встречный иск определяется в литературе как «самостоятельное исковое 

требование, заявленное ответчиком в уже возникшем процессе для совместного 

рассмотрения с первоначальным в целях защиты своих интересов». Возражения же 

представляют собой объяснения ответчика, содержащие доводы против правомерности 

возникновения процесса или против материально-правовых требований, по существу. 

Общим для этих средств защиты является воздействие на первоначальный иск путем 

ослабления, парализации, опровержения заявленного иска. 

Итак, исходя из целей гражданского судопроизводства и в соответствии с 

принципами гражданского процессуального права более логичным, обоснованным и 

целесообразным является установление в законодательстве возможности вынесения 

заочного решения в отсутствие любой из сторон. В законе необходимо закрепить 

возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства как при неявке 

ответчика, так и при неявке истца. Представляется, что более предпочтительным 

вариантом является определение права на обжалование заочного решения не с момента 

получения ответчиком копии заочного решения, а с момента его вынесения. Установление 

точного срока на пересмотр и обжалование заочного решения, а также определение начала 

течения этого срока с момента, который известен всем участникам гражданского дела и не 

нуждается в дополнительном подтверждении какими-то дополнительными 

доказательствами, более соответствует принципу доступности судебной защиты. И истец, 

и ответчик знают о дате вынесения заочного решения. За судом в любом случае 

сохраняется обязанность направлять копию заочного решения ответчику с уведомлением 

о вручении, поэтому есть возможность оценить, была ли у него возможность принести 

заявление об отмене заочного решения. Кроме того, целесообразно предусмотреть 

возможность восстановления срока на подачу заявления об отмене заочного решения, 

если такой срок пропущен по уважительной причине. Аналогичное правило будет 

применяться и при пропуске срока на апелляционное обжалование. Данное правило 

позволит установить и более конкретные сроки для вступления заочного решения в 

законную силу. 
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Түйін  

Бұл мақалада талапкердің қатысуынсыз сырттай шешімнің тән ерекшеліктері 

талданды. Сырттай іс жүргізу — сот төрелігін уақытылы қамтамасыз етудің нақты құралы 

екеніне қарамастан, талапкер оны қолдануға келіспеуі мүмкін. Мұның себебі, әдетте, 

жауапкерде салмақты дәлелдемелердің болуына және оның сот отырысына келмеуінің 

дәлелді себептеріне байланысты сырттай шешімнің күшін жою қаупі болып табылады. 

 

Summary 
This article analyzes the characteristic features of a default judgment in the absence of the 

plaintiff. Despite the fact that absentee proceedings are a real means of ensuring the timeliness of 

justice, the plaintiff may not agree to apply it. The reason for this, as a rule, is the fear of 

cancellation of the absentee decision due to the presence of the defendant's strong evidence and 

good reasons for his absence from the court session. 

 

 

ПОЛНОМОЧИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЛАСТИ 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Алтыбаева М.Е., 

Магистрант Академии Кайнар 

  

Прокурорская практика и частично законодательство разницу между 

предписанием и представлением видят в том, что в первом охватывается более узкий 

круг вопросов, указываются конкретные нарушения закона, не всегда анализируются 

причины и условия, способствовавшие их наступлению.  Кроме того, разница между ними 

заключается в их юридической силе. Предписание подлежит исполнению, а 

представление обязательно для рассмотрения и сообщения в прокуратуру о принятых 

мерах. В то же время законодатель не обязывает полностью исполнить все меры, 

предлагаемые прокурором в представлении. Здесь больше дается выбора для принятия 

мер самому органу или должностному лицу, которому направлено представление.  

Ключевые слова: Прокурор, закон, гражданин, государство. 

 

Для выполнения своих задач в области надзора  за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина прокурор наделяется рядом полномочий. Необходимо отметить, 

что сама надзорная деятельность прокурора осуществляется путем проверок. В  

соответствии с пунктом 2 статьи 43 Указа Президента, имеющего силу закона, «О 

прокуратуре Республики Казахстан» проверка применения законодательства проводится 

прокурором в пределах его компетенции после вынесения постановления о ее 

производстве . 
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Таким образом, проведение проверок может осуществляться как по инициативе 

других субъектов (Президента, граждан, должностных лиц), так и по собственной 

инициативе прокуратуры. Это делает прокурора активной фигурой в защите прав 

человека. Более того, в случае нарушения прав лиц, которые в силу психических, 

физических и иных недостатков не могут самостоятельно отстаивать свои права, прокурор 

не просто может, а обязан принять все необходимые меры для защиты такого лица. 

В установленном порядке рассматривая обращения о нарушениях 

законодательства, принимают меры к устранению нарушений прав и законных интересов 

человека и гражданина, восстановлению нарушенных прав. Из этого положения вытекает, 

что органы прокуратуры правомочны рассматривать заявления и жалобы, касающиеся 

нарушения законодательства в части прав личности. Причем законодатель не оговаривает 

перечень субъектов, обращающихся в прокуратуру. Это могут быть сами граждане, чьи 

права и интересы оказались нарушенными, их представители, общественные 

объединения, в том числе правозащитные организации, трудовые коллективы, 

должностные лица, средства массовой информации. При этом граждане, реализуя свое 

конституционное право, могут обращаться как лично, так и направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в письменной форме (пункт 1 статьи 33 Конституции). Указ 

предусматривает пять видов обращений: предложения, заявления, жалобы, отклики и 

запросы. Поскольку обычно лишь заявления и жалобы непосредственно касаются прав, 

свобод и законных интересов личности, остановимся на них. Заявление - это официальное 

обращение граждан в органы или к их руководителям и иным должностным лицам, 

посредством которого реализуются субъективные права, не связанные с нарушением их 

прав и законных интересов. 

Жалоба – обращение о нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, 

невыполнении решений, принятых по обращениям, неправомерных действиях 

должностных лиц.  

В большинстве своем именно заявления и  жалобы граждан, а также сообщения 

средств массовой информации являются основным источником информации о 

нарушениях прав человека и служат поводом для проведения соответствующих проверок. 

Данным актом оговаривается право на обращение граждан, как в целях защиты 

своих прав и законных интересов, так и других физических лиц. Запрещается проверка 

анонимных обращений. В то же время прокурор вправе не разглашать источник 

информации в интересах гражданина. 

 Конституция обязывает раскрывать не лицо, явившееся источником информации, 

или тот способ, с помощью которого она была получена, а содержание самой 

информации. Это может быть как официальный документ, так и неофициальное решение, 

газетная публикация, заявление гражданина или должностного лица и т.д. Срок 

рассмотрения и разрешения обращений граждан составляет месяц со дня их поступления в 

соответствующий орган, а не требующих дополнительного изучения и проверки - 

пятнадцать дней. При необходимости проведения дополнительной проверки сроки могут 

быть продлены руководителем органа, но не более чем на один месяц. Об этом 

сообщается заявителю. Если в компетенцию прокуратуры разрешение поставленных в 

обращении вопросов не входит, оно в срок не позднее  пяти дней направляется в 

соответствующие органы с сообщением об этом гражданину. В равной мере они присущи 

и органам прокуратуры, многие из них закреплены законодательством о ней. Это право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для 

рассмотрения обращений информацию; 

- информировать население, трудовые коллективы и средства массовой 

информации о состоянии работы с обращениями граждан; 

- взыскивать с граждан по решению суда расходы, понесенные в связи с 

проверкой сообщений, содержащих заведомо ложные сведения. 

К их обязанностям отнесены: 
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-принимать и рассматривать обращения граждан, относящиеся к их компетенции, в 

установленном законом порядке и сроки; 

- принимать законные и обоснованные решения;  

- обеспечить контроль за исполнением принятых решений; 

- сообщать гражданам о принятых решениях в письменной или устной форме; 

- не допускать обращения жалобы во вред лицу, подавшему жалобу или в 

интересах которого она была подана; 

- не направлять жалобы должностным лицам, действия которых обжалуются; 

- исключать случаи возложения проверок на лиц, в отношении которых имеются 

основания полагать, что они не заинтересованы в объективном решении вопроса; 

- пресекать преследования граждан и членов их семей в связи с подачей 

обращения; 

- не разглашать сведения о личной жизни граждан без их согласия или сведения, 

составляющие государственную либо иную охраняемую законом тайну, и другую 

информацию. Не допускается также установление данных о личности гражданина, не 

относящиеся к обращению; 

- анализировать и обобщать обращения граждан, содержащиеся в них 

критические замечания, изучать общественное мнение с целью совершенствования 

работы и устранения причин, порождающих жалобы граждан; 

- систематически проверять состояние работы по рассмотрению обращений 

граждан. 

Органы прокуратуры рассматривают жалобы и заявления граждан, поступающие в 

общем порядке и не связанные с деятельностью правоохранительных и судебных органов. 

Но наряду с ними в прокуратуру могут быть обжалованы решения и действия 

руководителей и должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознания, следствия, исполнительное производство, а также правомочных 

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 

административные взыскания. 

В постановлении о производстве проверки должны содержаться обстоятельства, 

при которых были нарушены права гражданина, доводы в обращении, требующем 

проверки, ссылка на нормы нарушенного права (законодательства), кому поручается 

производство проверки, в какой организации, учреждении будет производиться проверка, 

а также об участии специалиста. По окончании производства проверки лицом, ее 

проводившим, составляется справка о результатах проверки. Удовлетворенными 

считаются обращения, если полностью или частично восстановлены нарушенные права 

заявителя, и отклоненными, если указанные в них доводы не нашли своего 

подтверждения. При отсутствии в обращении каких-либо требований или ходатайств 

дается разъяснение, которое излагается в доступной форме, со ссылкой на нормы 

материального и процессуального права. Решение об отклонении жалоб, заявлений 

граждан должны быть юридически обосновано, со ссылкой на конкретные  нормы 

материального или процессуального права, освещать все поставленные заявителем 

вопросы и содержать четкое разъяснение установленного порядка обжалования принятого 

решения вышестоящему прокурору или в суд. Представляется, что данная Инструкция не 

конкретизирует порядок рассмотрения обращений граждан, установленный для всех 

органов, не отражает особую роль прокуратуры. Возникает много неразрешенных 

вопросов. В чем собственно заключается контроль за рассмотрением обращений граждан, 

подведомственным нижестоящим прокурорам или другим ведомствам? Обязаны ли 

данные органы сообщать прокуратуре итоги рассмотрения обращения гражданина? Если 

да, то в какой срок? Не дифференцированы сроки рассмотрения и разрешения обращений 

граждан по отдельным категориям заявлений и жалоб. Не установлена периодичность 

приема граждан в органах прокуратуры и перечень должностных лиц, обязанных 

проводить такой прием. По нашему мнению, решение этих вопросов должно быть 
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единообразным, а не отдаваться на усмотрение территориальных или 

специализированных прокуратур, поскольку речь идет о нарушениях прав граждан, 

являющихся по Конституции равными перед законом и судом.  

В Приказе регламентируется порядок рассмотрения и разрешения  жалоб и других 

обращений граждан. Так, жалобы по вопросам, подведомственным суду, могут 

разрешаться при необходимости защиты прав наименее социально защищаемых лиц. 

Обращения, свидетельствующие о многочисленных грубых нарушениях законности, 

систематическом ущемлении прав граждан, не получившие принципиальной оценки со 

стороны местных правоохранительных органов, предложено проверять с выездом на 

места, а результаты  проверок и принятые меры, представляющие общественный интерес, 

делать достоянием гласности, активно используя возможности средств массовой 

информации. 

Законодательство наделяет его рядом полномочий в связи с проводимой проверкой. 

1. Прокурор вправе получать показания от граждан и должностных лиц  по 

вопросам проводимой проверки. 

Это значит, что в процессе проверки у прокурора может возникнуть ряд вопросов 

по выяснению или уточнению тех или иных фактов, связанных с нарушением прав 

гражданина, изложенных в обращении или ставших известными ему из других 

источников. Соответствующие показания прокурор вправе потребовать не только от 

самих граждан, но и от должностных лиц, правомочных решать вопросы, связанные с 

реализацией прав и свобод физических лиц. Например, потребовать у руководителя 

организации причины незаконного увольнения работника.  

При осуществлении надзора за законностью исполнительного производства 

прокурор вправе опрашивать задержанных, арестованных, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера. Однако если в первом случае имеются в 

виду, как правило, законопослушные граждане, то во втором – в основном, лица, 

совершившие или подозреваемые в совершении правонарушений либо ведущие 

антиобщественный образ жизни. Во втором случае речь не идет о нарушении 

экономических, социальных прав человека, а затрагивает процессуальные гарантии, 

обеспечивающие право на личную свободу и неприкосновенность личности. Опрос может 

касаться порядка и сроков задержания, условий содержания арестованных и осужденных 

в следственных изоляторах и местах лишения свободы. 

2.Прокурор вправе при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территорию и в помещения государственных органов, а также организаций 

всех форм собственности. 

Закон не устанавливает фактически никаких ограничений для такого посещения. 

Он может входить во все государственные центральные и местные органы, предприятия, 

организации и учреждения всех форм собственности. Сюда же относится 

беспрепятственное посещение любых общественных объединений, тюрем, следственных 

изоляторов, колоний и других режимных объектов. Не ограничивается и время посещения 

названных объектов.  

3.У прокурора имеется право получать от руководителей и других  должностных 

лиц необходимые документы, материалы и иные сведения о состоянии законности и 

принимаемых мерах по ее обеспечению. Данное полномочие прокурора лежит в русле 

общенадзорной деятельности прокуратуры, когда проверяется состояние законности в 

целом, соответствие Конституции и законам актов, принимаемых государственными 

органами, но не конкретизировано применительно к данному виду надзора.  

Право требовать и получать необходимую информацию прокурор имеет и в 

процессе осуществления других своих функций. В этих случаях он проверяет соблюдение 

процессуальных прав личности, обоснованности меры пресечения, законность 

административного задержания или ареста, уголовного преследования лица. 
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С целью точного и единообразного применения Конституции, законов и 

международных договоров республики о правах человека прокурор вправе истребовать 

документы исполнительного производства, на основании которого соответствующие лица 

задержаны, арестованы, отбывают наказание или подвергнуты иным мерам 

принудительного характера. Такие материалы дают документальное подтверждение 

нарушениям прав личности и основания для принятия мер прокурорского реагирования. 

Органы прокуратуры вправе привлекать специалистов для участия в проверке и 

даче заключений. Необходимость привлечения специалистов возникает при исследовании 

документов и иных материалов, требующих специальных познаний, скажем, в области 

бухгалтерского учета, банковских операций и т.д. Закон не оговаривает, специалисты 

каких органов или организаций (государственных или частных) могут привлекаться к 

проверкам, на какой основе, платно или безвозмездно, должны работать такие 

специалисты, порождает ли такое право прокуратуры соответствующую обязанность 

конкретной организации освободить специалиста для участия в проверке. Словом, 

механизм реализации данного полномочия в законе не продуман. Современная практика 

показывает, что государственные органы, привлекая специалистов извне для выполнения 

своих задач, как правило, оплачивают такие работы. 

Прокурор вправе требовать производства в соответствии со своей компетенцией 

проверок поступивших в прокуратуру материалов, обращений и обязывать сообщать об 

их результатах. 

Этому полномочию  корреспондирует также  право  прокурора требовать от 

руководителей органов, осуществляющих  оперативно-розыскную деятельность,  

дознания и следствия,  контрольных органов проведения проверок в подчиненных им 

органах в целях устранения нарушений закона. Прокурор может привлекать к 

осуществлению проверок на основе взаимодействия сотрудников других 

правоохранительных органов. 

Данное полномочие прокурора напрямую связано с реализацией функции 

прокуратуры по координации деятельности всех правоохранительных органов в деле 

борьбы с преступностью и укрепления законности. Привлечение сотрудников других 

правоохранительных органов к прокурорским проверкам, связанным с нарушением прав 

граждан, вызывается необходимостью проведения комплексных мероприятий в ходе 

проверок (опрос граждан, должностных лиц, исследование документов и пр.), в некоторых 

случаях требующих больших затрат времени. Иногда нужно обеспечить сохранность 

таких документов от возможности их уничтожения, внесения в них исправлений, 

похищения и т.д.  

Недостаточно четкое законодательное регулирование и отсутствие теоретических 

разработок о правовой природе таких форм прокурорского реагирования, как предписание 

и представление, оставляют  неясными ряд вопросов для практики их применения. В 

каких случаях вносится представление, а в каких – предписание? Каким органам и 

должностным лицам они могут быть направлены? Могут ли они вноситься в 

негосударственные организации, общественные объединения, предприятия с участием 

иностранного капитала, международные и иностранные неправительственные 

организации, допускающие нарушения казахстанского законодательства о правах 

человека? На все эти вопросы нужен ясный ответ в законодательстве и в теории 

прокурорского надзора. 
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Түйін 

Прокурорлық практика және жартылай заңдар тәртіп пен ұсыныстың арасындағы 

айырмашылықты көреді, өйткені бірінші мәселе неғұрлым тар шеңберді қамтиды, нақты 

заң бұзушылықтарды көрсетеді және олардың туындауына ықпал еткен себептер мен 

жағдайларды әрдайым талдай бермейді. Сонымен қатар, олардың арасындағы 

айырмашылық олардың заңды күшінде жатыр. Бұйрық орындалуға жатады, ал қарау 

міндетті және қабылданған шаралар туралы прокурорға хабарланады. Сонымен бірге, заң 

шығарушы прокурор ұсынған барлық шараларды толығымен орындауға міндетті емес. 

Бұл жерде органның өзі немесе өтінім жіберілген лауазымды тұлға қабылдауға болатын 

таңдау мүмкіндігі берілген.  

 

Summary 

The prosecutor’s practice and partially the legislation see the difference between the 

order and the presentation in that the first covers a narrower range of issues, indicates specific 

violations of the law, and does not always analyze the reasons and conditions that contributed to 

their occurrence. In addition, the difference between them lies in their legal force. The order is 

subject to execution, and the submission is mandatory for consideration and communication to 

the prosecutor about the measures taken. At the same time, the legislator does not oblige to fully 

implement all the measures proposed by the prosecutor in the submission. Here more is given the 

choice for action to be taken by the body itself or the official to whom the submission has been 

sent. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ НЕГАТИВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Тойбазар А.Ж., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

В настоящей статье осуществляется оценка современных негативных 

тенденций в формировании личности несовершеннолетних. Автор останавливается на 

этапах перехода социального отклонения несовершеннолетних к преступлению, а также 

на их причинах.  

Ключевые слова: преступление, девиантное поведение, социальное отклонение, 

несовершеннолетние, уголовная ответственность.  

 

При рассмотрении причин и условий социальных отклонений несовершеннолетних 

следует иметь в виду, что они детерминированы в первую очередь отсутствием целостной 

государственной молодежной политики, сложными и зачастую негативными процессами в 

области экономики, идеологии, демографии, сфере трудовой занятости, школьного воспи-
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тания и профессионального образования, организации досуга профилактического кон-

троля со стороны правоохранительных и учебных систем, общественных формирований 

[1, 16]. 

Негативные тенденции в динамике социальных отклонений несовершеннолетних 

объясняются прежде всего ухудшением социально-экономического положения и нравст-

венно-психологического состояния основной массы населения, особенно семей с несовер-

шеннолетними детьми. 

Период «перестройки и реформ», затянувшийся на десятилетия, меняет 

устоявшиеся стереотипы поведения и ценностные ориентации несовершеннолетних, что 

выражается в увеличении числа криминальных актов подростков. Глубокие корни 

пустили в подростковой среде и такие девиации, как пьянство и алкоголизм, наркомания и 

токсикомания, паразитизм и проституция. На их распространенность оказали влияние 

негативные экономические, социальные и социально-психологические факторы. 

Преступность несовершеннолетних качественно трансформировалась. Существенно 

снизился возрастной порог несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, одновре-

менно возросло количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

женского пола. В структуре преступности несовершеннолетних доля тяжких 

преступлений возросла вдвое [2, 28]. 

Обострение криминогенной ситуации по всей стране обусловлено комплексом 

социально-экономических факторов, в том числе резким переходом общества к рыночной 

экономике, без реального анализа ее особенностей, сложившейся политической системы, 

традиций, уровня культуры и психологии населения. Тем самым нанесен сильнейший 

ущерб практически всем традиционным институтам социализации несовершеннолетних. 

Социализация личности несовершеннолетних - процесс весьма сложный по-своему 

механизму и разнообразию его итогов. Решающее влияние на механизм и итоги социа-

лизации подростков оказывает большое количество противоречивых социально-

психологических условий функционирования общества и жизни индивида. В 

социализации личности принимают участие государственные, общественные и частные 

структуры, формальные и неформальные объединения, граждане, с которыми подросток 

вступает в межличностное общение. С возрастом подросток перестает быть пассивным 

объектом воздействия, и по мере накопления жизненного опыта он приобретает 

способность активно, избирательно реагировать на внешнее воздействие. 

Учеными выделяются три основных этапа перехода социального отклонения к 

преступлению, каждый из которых развивается из предыдущего и является базой для 

эффективного пресечения дальнейшего социально-негативного развития личности и ее 

коррекции. 

Первый этап - этап социально-педагогической запущенности. Его характеризуют 

пребывание в неблагоприятных условиях жизни и воспитания (глобальных или 

парциальных), появление в этой связи личностной деформации на уровне социально-

педагогической запущенности. Этому этапу соответствуют меры ранней профилактики, 

характеризующиеся применением корректирующего профилактического воздействия, 

осуществляемого внутри формального коллектива с позитивной направленностью, в 

основном общевоспитательными методами в совокупности с правовыми средствами 

оздоровления [3, 15]. 

Второй этап - этап начального (развивающегося) правонарушающего поведения. 

Он характеризуется формированием отдельных актов, а затем системы поведения право-

нарушающего характера. На этом этапе применяются меры специализированной 

непосредственной профилактики, несовершеннолетний ставится на профилактический 

учет в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Третий этап - этап предпреступного правонарушающего поведения. Вырастает он 

из второго и является его продолжением и завершением в случае недостаточности или 

несвоевременности применения мер второго уровня. Проявляется в системе 
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правонарушающего поведения постепенно усугубляющегося характера. Повышенная 

общественная опасность личности, находящейся на данном этапе, по сравнению с 

предшествующими обусловливает необходимость выделения специальных 

профилактических мер, соответствующих этому этапу и образующих вид предпреступной 

профилактики. 

Каждый этап возникает не на пустом месте, а является логическим продолжением 

предшествующего при отсутствии, несвоевременном или неправильном применении 

адекватных профилактических мер. Одновременно происходит накапливание 

статического «антиобщественного заряда», который ускоряет усвоение негативных 

привычек, стереотипов поведения, установок, их формирование и укрепление. Это, в свою 

очередь, отражается на поведении, которое приобретает все более противоправный 

характер, хотя не оканчивается преступлением [4, 12]. 

Преступное и аморальное поведение как разновидности социального поведения 

наследственно не обусловлены. От рождения в коре мозга человека нет моделей 

программ, готовых к переработке информации, поступающей из внешней среды. 

Такие программы формируются в ходе взаимодействия индивида с окружающей 

средой в процессе обучения и воспитания. Отклонения в социальном развитии 

закрепляются в виде морально-психологических свойств личности, которые проявляются 

в поведении и деятельности психических функций. Хорошо развитые мышление и память 

могут быть как у законопослушного гражданина, так и у правонарушителя. 

Например, В.Ф.Пирожков отмечает, что причиной ситуативного отклоняющегося 

поведения может быть неблагоприятная ситуация, которая в результате действия сверх-

сильных раздражителей приводит к «ошибке нервной системы» (по И.П.Павлову), 

вызывает тяжелые психические состояния и нарушает привычную картину поведения. 

Так, вследствие длительного нервного напряжения, вызванного неурядицей в семье (отец 

и мать скандалят), всегда спокойный подросток проявляет невыдержанность, грубость, 

т.е. то, что можно назвать ситуативным негативным поведением. Однако за ситуативным 

асоциальным поведением и правонарушениями можно обнаружить действие других 

социальных причин, результатом которых является далеко зашедшее асоциальное 

развитие личности. В этом случае личность, аккумулировавшая в своих чертах прежние 

неблагоприятные условия индивидуального развития, сама выступает источником и 

причиной асоциального и криминального поведения. 

Отклонения в развитии личности могут затрагивать лишь одну сферу отношений и 

характеризовать непоследовательность ее социальных установок. Так, есть подростки, у 

которых правильные принципы поведения мирно уживаются с аморальным отношением к 

окружающим людям. Эта непоследовательность, раскрывающая внутреннюю противоре-

чивость и несформированость установок, может при стечении определенных 

обстоятельств перерасти в криминальные черты личности и криминальное поведение. При 

этом далеко зашедшее отклонение в развитии несовершеннолетнего, получившее 

закрепление в направленности, установках, чертах личности, дает определенный тип 

сформировавшейся асоциальной личности, криминальное поведение которой можно с 

достоверностью спрогнозировать. 

В психологической науке признано, что отклоняющееся поведение может 

развиваться и на базе психических нарушений, которые возникают в связи с врожденными 

нарушениями генетического аппарата. Дальнейшие отклонения могут вызываться 

перенесенными заболеваниями и сопровождающими их осложнениями, а также 

всевозможными травмами. Нередко психические отклонения возникают в результате 

действия алкогольной наследственности, а также всевозможных прижизненных сильных 

психических потрясений. Поэтому и сами психические нарушения могут являться резуль-

татом действия определенных социальных причин [5, 18]. 

Наряду с чисто биологическими предпосылками на развитие личности влияют 

социальные факторы, отраженные в физиологии растущего ребенка, которые оказывают 
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косвенное влияние на его становление. Социально-экономические условия могут дейст-

вовать на развитие личности непосредственно (социальная мобильность населения, ослаб-

ление социального контроля и т.п.) и опосредованно (через семью и ближайшее 

окружение). 

Предпосылки отклонения в развитии личности могут быть вызваны: социальными 

факторами на фоне определенных биологических предпосылок в виде возникших внутри-

утробных и прижизненных заболеваний организма и нервной системы; социальными 

факторами на фоне здорового организма и здоровой нервной системы в результате 

ошибок в воспитании: формировании личности. Однако не всегда и не все отклонения в 

развитии личности проявляются в криминальном поведении. 

Отклоняющееся поведение в развитии личности вызывается комплексом причин: 

общесоциальных, конкретно-экономических, этико- психологических, общекультурных, 

социально-педагогических и т.п., которые в своей комбинации создают ситуации 

развития, закрепляя то или иное развивающееся качество личности. Сложная и пестрая 

масса причин отклонения нуждается в изучении их с позиций системного подхода. 

В значительной мере социальные отклонения несовершеннолетних объясняются 

особенностями и противоречиями социально-экономических отношений в нашем 

обществе, конкретными историческими условиями, в которых происходит его 

реформирование, недостатками, ошибками и нарушениями, допускаемыми в сферах 

экономики, труда, быта, воспитания. Причем социальные процессы и явления как 

позитивного, так и негативного характера отражаются на поведении несовершеннолетних 

в отличие от взрослых, в более опосредованном виде через их ближайшее окружение. 

Кризисные явления в государстве, связанные со сменой экономической формации, не 

только в значительной степени заглушили положительные воздействия многих 

социальных институтов на поведение несовершеннолетних, но и резко активизировали 

процессы дегуманизации и антикультуры [6, 13]. 

Существовавший ранее причинный комплекс отклоняющегося поведения несовер-

шеннолетних в последние 10 - 15 лет модифицировался, причем изменение его структуры 

в своей основе в целом одинаково типично для большинства регионов РК. 

Прежде всего негативные процессы социального и экономического характера, 

сопровождающие преобразования, проводимые в стране, существенно ослабили 

родительскую семью как социальный институт, ранее наиболее последовательно и 

надежно защищавший жизнь, и здоровье детей и подростков, обеспечивавший их 

интеллектуальное и нравственное развитие. 

Наблюдается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. По оценкам 

специалистов, к 2015 г. доля здоровых детей среди новорожденных сократится до 15-20%, 

а доля новорожденных, страдающих врожденными и приобретенными хроническими 

болезнями, увеличится до 20-25%. В 1991 г. из числа родившихся только 5% были 

абсолютно здоровыми. В 1999 г. эта цифра подтвердилась. 

За годы реформ уровень жизни населения РК сократился на 30%, что существенно 

увеличило число семей, оказавшихся в условиях абсолютной бедности, имеющих доходы 

значительно ниже прожиточного минимума. Появление же ребенка в семье приводит к 

резкому снижению уровня материального обеспечения семьи примерно на 20-30%, что 

ставит многие семьи на грань нищеты. В настоящее время до 40% всех детей живут в 

бедных семьях. В них сложная психологическая обстановка, что способствует 

интенсивному распаду таких семей, уходу из них детей и подростков. Бедная семья пере-

стала быть убежищем от общественных катаклизмов, в ней все больше превалируют 

неуверенность в завтрашнем дне, слабая защищенность от насилия и преступного мира. В 

таких семьях повсеместно наблюдается процесс резкого снижения ценности детей для 

родителей, что ведет к дальнейшему росту безнадзорности [7, 16]. 

Снижение уровня материальной обеспеченности населения коснулось в большей 

степени именно семей из средних слоев, а также семей, которые и ранее находились за 
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чертой бедности. Несовершеннолетние из этих семей оказались в еще более трудной 

ситуации. Государственные меры по социально-правовой защите, указанной демографи-

ческой группы оказались явно недостаточны, причем наиболее массовую группу 

малообеспеченных составляют семьи с несовершеннолетними детьми. 

Разрыв между бедными и богатыми увеличился в 100 раз. Расслоение общества на 

богатых и бедных приводит к социальной конфликтности между несовершеннолетними, 

порождению чувства социального дискомфорта, зависти, переходящей в агрессию и спо-

собствующей игнорированию запретов на совершение корыстных правонарушений, внут-

реннему оправданию таких действий, изменению психологии подростков, 

распространению в их среде потребительской психологии. Не случайно преобладающими 

в структуре преступности несовершеннолетних являются кражи, грабежи и разбойные 

нападения, 

В причинном комплексе преступности несовершеннолетних одно из существенных 

мест занимает проблема семейного неблагополучия, определяемая распадом семей, укло-

нением родителей от воспитания детей, жестоким обращением с ними. Многочисленные 

исследования преступности несовершеннолетних показали, что около 85% подростков с 

отклоняющимся поведением воспитывались в неблагополучных семьях. Американские 

ученые выделяют следующие основные факторы, определяющие семейную жизнь как 

неблагополучную: сверхсуровая отцовская дисциплина (грубость, нетерпимость к малей-

шим детским провинностям), недостаточный материнский надзор (равнодушие, беззабот-

ность), недостаточная отцовская привязанность, недостаточная материнская 

привязанность, отсутствие сплоченности в семье (взаимная неприязнь, скандалы). Когда 

нарушены родственные связи, отсутствуют эмоциональные узы, столь необходимые, 

чтобы выдержать испытания переходного возраста, - негативное развитие событий 

становится едва ли не неизбежным [8, 23]. 

Необходимо отметить, что понятие «семейное неблагополучие» включает, как 

правило, целый комплекс негативных характеристик семьи, структурного, 

количественного, возрастного состава, взаимоотношений членов семьи друг с другом, а 

также с внешними социальными институтами. В качестве предпосылок семейного 

неблагополучия можно выделить не только трудные материально-бытовые условия, но и 

состояние здоровья членов семьи, их низкий культурно-образовательный уровень. 

Семейное неблагополучие проявляется также в нравственной позиции родителей, их 

асоциальном образе жизни, что проявляется в пьянстве и алкоголизме, наркомании, раз-

вратном поведении, систематических скандалах и драках и т.д. Наблюдается и другая 

крайность в воспитании детей, когда ребенок из благополучной семьи недополучает 

внимания со стороны родителей, которые круглосуточно заняты зарабатыванием денег. В 

этом случае любовь к детям и забота о них проявляются в удовлетворении лишь 

материальных потребностей ребенка. 

Каждый из перечисленных факторов в отдельности способен нанести 

значительный ущерб формированию личности подростка. В каком-либо сочетании, а тем 

более вместе, они делают практически невозможным правильное воспитание в такой 

семье. Безнравственное, противоправное поведение родителей порождает обстановку 

безнаказанности, безответственности, стимулирует социальные отклонения 

несовершеннолетних. 

Ежегодно растет число разводов и рождения детей вне брака, а также количество 

исков о лишении родительских прав. Отмечается тенденция роста неполных семей, 

причем в подавляющем числе случаев это семьи одиноких матерей. В таких семьях мать 

нередко считает ребенка преградой построению новой семьи, мстит ему за сломанную 

судьбу. Зачастую мать-одиночка не в состоянии уделять ребенку необходимое внимание, 

проблемы воспитания осложняются отсутствием положительного примера со стороны 

отца. Не случайно более трети правонарушений, совершаемых подростками, приходится 

на несовершеннолетних, проживающих в неполных семьях. Вместе с тем необходимо 
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отметить, что не всякая неполная семья является семьей неблагополучной, дело не в 

количестве родителей и других близких родственников, а в их качестве и характере 

взаимоотношений. 

Рост социальных отклонений напрямую связан с ростом проявлений жестокого 

обращения с подростками (более 70% всех детских травм имеет семейно-бытовой 

характер). По предварительным расчетам, насилие встречается в каждой четвертой семье. 

Спасаясь от жестокого обращения, многие дети уходят к семье, нередки и случаи суицида. 

В настоящее время в семьях широко наблюдается рост различных проявлений тирании, 

жестокости, издевательств по отношению к детям, некорректных, унижающих человече-

ское достоинство приемов воспитания. Особенно ярко это проявляется в семьях, где 

родители злоупотребляют алкогольными напитками, таким семьям присущи другие 

пороки - безразличие, неуважение к подростку, скандалы и драки. В подобных семьях 

дети получают увечья, становятся жертвами различных преступных посягательств. Такое 

поведение по отношению к детям наблюдается не только в неблагополучных семьях, но и 

в интернатных учреждениях для несовершеннолетних. Ежегодно по этой причине около 

50 тыс. подростков уходят из семьи, 20 тыс. - из детских домов и школ - интернатов, 2 

тыс. кончают жизнь самоубийством, более 90 тыс. совершают общественно опасные 

деяния. 

Ни одно общественное или государственное воспитательное учреждение, как бы ни 

было оно совершенно, по своим социальным параметрам не способно конкурировать с 

семьей во всех отношениях, особенно на первоначальном этапе развития личности. 

Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие, напротив, почти всегда 

создают реальные сложности в формировании подростков, преодолеть которые 

полностью обществу впоследствии не удается. В среднем каждый второй-третий 

несовершеннолетний преступник вырос в неблагополучной семье. 

Говоря о причинах социальных отклонений несовершеннолетних, нельзя не 

отметить, что подростки с девиантным поведением - не всегда выходцы из 

неблагополучных семей. Исследования показывают, что среди лиц с резко выраженными 

социальными отклонениями (токсикомания, наркомания, проституция и др.) достаточно 

много молодежи из всех общественных слоев. Ведущее место в формировании подростка 

как личности занимает родительская семья, именно она «вводит и руководит ими в этом 

мире». Как совершенно справедливо отметил Мишель Монтень, «все наихудшие наши 

пороки зарождаются с самого нежного возраста... Для матерей нередко бывает забавно 

смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку и 

собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя, как его сын ни за что 

ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый 

признак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, 

прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей 

его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и 

корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый 

росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу 

привычку. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, 

свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно». 

Среди причин и условий социальных отклонений несовершеннолетних необходимо 

отметить дефицит общения родителей с детьми, который ведет к взаимному отчуждению 

и, в конечном счете, негативно сказывается на поведении подростков. Конфликтные 

отношения в семье пагубно влияют как на физическое, так и нравственно-

психологическое развитие несовершеннолетнего. Как показывает практика, длительные 

внутрисемейные конфликты фактически выталкивают подростков на улицу, в круг себе 

подобных. Как правило, ссоры в семье происходят на фоне алкоголизма родителей (в 

который нередко втягиваются и дети), нецензурной брани, физического насилия. Изу-

чение дел об убийствах, совершенных несовершеннолетними, свидетельствует о том, что 
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именно по данной категории дел преступлению предшествовали длительные 

конфликтные отношения между будущей жертвой (обычно это отцы или отчимы и другие 

взрослые родственники) и осужденным. 

В числе многих неблагоприятных факторов, характеризующих нынешнее 

положение семей, относящихся к «группе повышенного риска» и дающих наибольшее 

число безнадзорных детей, следует отметить социально-демографические, 

психологические и криминальные, способствующие возникновению социальных 

отклонений б поведении детей и росту их дезадаптации. Ежедневно из-за разводов: 

остаются без одного из родителей - 1288 детей, передаются в дома ребенка - 30, под опеку 

или усыновление - 132, отбираются от родителей - 32, убегают из дома - 237 детей. 

Взаимное неуважение приводит к полному отчуждению детей от родителей, 

систематическое унижение и избиение детей понуждают несовершеннолетних бежать из 

дома, пополнять ряды беспризорных, а именно у этой категории несовершеннолетних 

наиболее ярко выражены резкие социальные отклонения. 

За последние годы уровень жизни в РК существенно снизился, число семей, 

оказавшихся в условиях абсолютной бедности, имеющих уровень доходов значительно 

ниже прожиточного минимума, увеличился, по различным оценкам, за чертой бедности 

оказалось от 65 до 80% жителей нашей страны. Неспособность родителей обеспечивать 

детей самым необходимым зачастую толкает подростков на антисоциальные способы 

удовлетворения потребностей. Во многих регионах РК все чаще стали фиксироваться- 

смешанные групповые преступления, совершенные несовершеннолетними совместно с их 

родителями. Это, как правило, преступления, связанные с добыванием продуктов питания 

для семьи. «Элементарное недоедание как причина совершения подростками корыстных 

преступлений отчетливо прослеживается по каждому десятому из изученных дел [9, 13]. 

В последние годы появилась еще одна категория несовершеннолетних - дети 

беженцев и вынужденных переселенцев, причины социальных отклонений которых 

связаны с вынужденной миграцией и переселением семьи. Являясь чужеродным 

элементом в новой для них подростковой среде, они создают собственные группировки, 

которые, как правило, конфликтуют с местными подростками. 

Большую тревогу вызывает все более увеличивающееся число детей-бродяжек и 

детей-попрошаек, причем в ряде крупных центров их используют в качестве 

профессиональных нищих взрослые, чаще всего из сопредельных стран. 

Длительное существование семьи в условиях бедности на грани нищеты, 

отсутствие реальной перспективы улучшения материального положения законным путем 

отбрасывают в область несбыточной мечты надежды на приобретение жилья, получение 

престижной профессии, работы, других социально значимых благ. Указанные 

обстоятельства в сочетании с ростом потребительской психологии, правового нигилизма, 

вещизма, нередко насаждаемых средствами массовой информации и массовой культуры, 

приводят к углублению социальных отклонений несовершеннолетних, совершению ими 

правонарушений, имеющих корыстную направленность [10, 23]. 

Вместе с тем семья хоть и важнейший, но далеко не единственный социальный 

институт в обществе, участвующий в социализации личности, среда ее нормального 

формирования и развития. Нормы, воспринятые с детства, могут быть пересмотрены или 

отброшены в ходе взаимодействия с окружающей действительностью, в частности с 

социальным окружением. 

Помимо семьи наблюдается разрушение и других основных институтов воспитания 

подростков. Осложнилось положение с дошкольным воспитанием детей, произошло 

сокращение сети дошкольных учреждений, школьная система, оказывающая многолетнее 

воздействие на формирование личности, значительно деградировала. В результате неадек-

ватной финансовой поддержки дошкольных учреждений и школ со стороны государства 

произошел отток лучших специалистов из школы в более прибыльные сферы бизнеса; 
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уровень государственной работы заметно снизился, современные педагоги уже не 

ориентированы на выполнение именно воспитательных функций, компенсацию 

недостатков и пороков семейного воспитания. В еще худшем положении находятся 

интернатные учреждения для несовершеннолетних. Многие из них не имеют 

элементарного оборудования, находятся в аварийном состоянии, заболевания детей в этой 

категории учреждений в два раза выше, чем в образовательных школах, причем на первое 

место выходят расстройства психики. Отставание в развитии детей затрудняет их 

адаптацию в обществе, усиливает подверженность криминогенным влияниям. Каждый де-

сятый воспитанник детского дома и школы-интерната для детей-сирот заканчивает жизнь 

самоубийством, каждый третий ребенок из этих учреждений попадает на скамью 

подсудимых или становится преступником, каждый второй является бомжом. 

Образовательные учреждения по-прежнему уклоняются от участия в воспитании 

«трудных» подростков, не поддерживают контактов в этой работе с органами внутренних 

дел, комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Укоренившаяся в школах практика разделения детей на перспективных и неперс-

пективных по итогам успеваемости, начиная с самых младших классов, порой подогре-

ваемое откровенно «репрессивной» тактикой учителей, вызывает у ущемленных учащихся 

ощущение своей второсортности, чувство протеста, оборачивающееся на первых порах 

актами вандализма. Стихийные группировки таких ребят - своеобразные университеты 

для неохиппи, панков и откровенных уголовников, втягивающих их не только в 

«интересные дела», но и в употребление алкоголя и наркотиков. В исследованиях извест-

ного специалиста по детской психологии Дона Фонтенела отмечается, что подростки в 

первый раз употребляют наркотики в среднем в 13 лет, а алкоголь - в 12; почти 33% 

учеников четвертого класса сообщают, что ровесники оказывают на них давление, 

заставляя попробовать алкоголь и марихуану. В некоторых районах РК среди подростков-

наркоманов дети в возрасте до 13 лет составляют около 11%, доля 13-15-летних 

превышает 22%. Школы и пришкольные участки превращаются в мест раздела сфер 

сияния между враждующими подростково-молодежными группировками, где происходят 

массовые драки, вымогательства денег у младших [11, 16]. 

Резко увеличилось число 14-15-летних подростков, покинувших по разным 

причинам учреждения общего и профессионального образования и не начавших работать. 

По данным Генеральной прокуратуры РК, их численность достигает 2 млн человек, 

причем если два года назад из образовательных учреждений отчислялись 10-13-летние 

дети, то сейчас уже встречаются случаи отчислений 7-8-летних учащихся 1-го класса. Из-

за ограничения приема учащихся в 9-11 классы, сокращения приема в профессионально-

технические училища ежегодно от 500 тыс. до 1,5 млн 14-18-летних подростков не могут 

продолжать обучение, а на рынке труда они неконкурентоспособны, так как не достигли 

трудоспособного возраста и не имеют профессий. Появился устойчивый слой детей (12%), 

не посещающих школу. Многие из них пополняют армию безнадзорных. 

Несовершеннолетние продолжают оставаться бесправной социально-

демографической группой населения. Во многих регионах страны серьезно обострилась 

проблема трудоустройства несовершеннолетних. Выпускники общеобразовательных 

школ, а также подростки, оставившие учебу после восьмого класса, сталкиваются с 

массовыми отказами руководителей предприятий в приеме на работу. В трудоустройстве 

отказывают практически каждому третьему подростку, впервые обратившемуся по поводу 

трудоустройства. 

Постепенное отчуждение подростков от первичных социально полезных групп 

(семьи, класса, учебной группы, производственного коллектива и др.) влечет за собой 

нарушения в механизмах социализации личности. Как абсолютно верно заметил 

Г.Ф.Хохряков, «известна своеобразная криминологическая аксиома: интенсивность, 

преступлений много выше среди праздношатающихся, незанятых учебой и работой. Дело 

тут не только в социальном контроле со стороны преподавателей и начальников, со 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

81 

 

стороны коллектива товарищей. Он не целеустремлен. Его система интересов и 

ценностных ориентации не подчинена цели, не способствует формированию философии 

смысла жизни. Праздношатающийся молодой человек находится в пограничном 

состоянии». 

Безнадзорность среди подростков, даже имеющих семьи, способствует развитию 

различных социальных отклонений, особенно пьянства и потребления наркотических 

средств. Она также тесно связана с ухудшением психического здоровья детей. 

Психологическая патология среди дезадаптированных несовершеннолетних достигает 

имеет тенденцию роста число подростков, госпитализированных из-за наркологических 

заболеваний. Безнадзорным детям с различными патологиями, психическими 

заболеваниями в большинстве случаев необходима наряду с социальной реабилитацией 

серьезная медицинская помощь. В последние годы в детской среде наблюдается 

устойчивый рост венерических заболеваний, особенно среди социально деза-

даптированных детей и подростков, многие из которых становятся жертвами сексуального 

насилия. 

Существовавший ранее механизм взаимодействия различных органов и 

учреждений по выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, практически 

бездействует, вследствие чего постоянно увеличивается число беспризорных детей. В 

настоящее время их количество сравнимо с массовой беспризорностью Бремен 

гражданской войны. Так, 90% детей, воспитывающихся в различных типах 

государственных учреждений (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты для детей-

сирот и др.), имеют родителей, которые уклоняются от воспитания детей, лишены 

родительских прав, находятся в местах лишения свободы, отказались от детей [12, 12]. 

Отклоняющееся поведение всегда оцениваются с точки зрения культуры, принятой 

в данном обществе. Кризисные явления в государстве затронули все сферы социальной 

жизни, в том числе и культуру, которая формирует социальную иерархию потребностей, 

определяет способы их удовлетворения, определяет стандарты поведения людей. Данные 

социологических и криминологических исследований, изучение общественного сознания 

и психологии, социальные реалии все настойчивее констатируют утрату гражданами 

доверия к власти, социальным институтам, отчуждение значительного числа населения 

страны от политических, нравственных и правовых ценностей, приводящую к снятию 

нравственных и правовых барьеров, к правовому нигилизму. Все большее число граждан 

РК теряют основные черты и характерологические особенности казахстанского этноса, 

духовно-нравственные стереотипы поведения, складывавшиеся и существовавшие веками. 

Изменились в негативную сторону и критерии оценки несовершеннолетними многих 

явлений, произошла «подмена героев». Печать, телевидение, кино фактически 

рекламирует аморально-преступное поведение, демонстрируют способы совершения 

преступлений, внушают мысль о том, что преступление -обычный способ самовыражения 

и разрешения конфликтов. 

Анализ материалов уголовных дел показал, что родственники, члены семьи или 

соседи лиц, входящих в преступные группировки, в течении ряда лет, не имеющих 

никакого официального места работы или легального занятия, знают, чем они занимаются 

и относятся к этому, как к должному, как к одному из видов «работы». Происходит 

процесс привыкания к существованию преступности, которая рассматривается как 

неизбежный элемент общества, а преступная деятельность - как разновидность трудовой 

деятельности. Естественно, это проявляется там, где не затронуты и не ущемлены личные 

права и интересы. Такой прагматичный подход взрослых перенимается и подростками, 

для многих из которых «шикарная» жизнь членов преступных сообществ становится 

эталоном и примером для подражания. Современный подросток часто не имеет 

положительных примеров для подражания, идеалов, к которым он мог бы стремиться. 

Особую роль в формировании социально-негативных установок подростков играют кино-

фильмы со сценами насилия и секса, которые транслируются в дневное время. Такие 
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социальное отклонения, как употребление не нормативной лексики и воровского жаргона 

стали нормой для многих слоев населения, в том числе творческой интеллигенции, 

бизнесменов, политиков, а также радио, телевидения, печатных изданий [13, 16]. 
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Түйін 
Осы мақалда кәмелетке толмағандар тұлғасының қалыптасуындағы қазіргі заман 

теріс тенденцияларын бағалауы жасалынады. Автор қылмысқа кәмелетке толмағандар 

әлеуметтік ауытқу кезеңіне, сондай-ақ олардың себептеріне тоқталады. 

 

Summary 
The article assesses current negative trends in the formation of the identity of minors. The 

author dwells on the stages of the transition of social rejection of minors to a crime, as well as 

their reasons.    
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Исследование общих проблем регламентации ответственности медицинских 

работников за профессиональные правонарушения с учетом различных общественно-

экономических формаций позволяет очертить наиболее значимые направления развития 
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правового регулирования медицинской в различные исторические периоды и предложить 

новые пути развития его механизмов в настоящее время. Кроме того, ретроспективный 

анализ уголовного законодательства способствует, на наш взгляд, более осмысленному 

теоретическому подходу к сущности преступлений данной категории, позволяет 

обнаружить причинно-следственную зависимость между уголовно-правовыми 

запретами определенного поведения медицинских работников и порождающими их 

общественно-опасными последствиями. 

Ключевые слова: институт ответственности, медицинские работники, 

профессиональная деятельность, врачебные ошибки, законы.  

 

Известно, что законодательство, регламентирующее ответственность медиков за 

врачебные ошибки, появилось еще в глубокой древности. Одним из наиболее известных 

законодательных актов, дошедших до нас, является высеченный на камне Свод законов 

(законник) Хаммурапи, который правил Вавилоном и объединенной Месопотамией 

(Вавилонией) в 1792 — 1750 гг. до н.э. В нем ответственности за врачебную ошибку 

отведено три параграфа[1]. 

В Древней Индии согласно Своду законов Ману (X — V вв. до н.э.) врач за 

ошибочное лечение подвергался штрафу, размер которого определялся в зависимости от 

кастового положения больного.  

В Древней Греции врачебное мастерство ценилось очень высоко, поэтому медики 

за ошибки освобождались от ответственности, если больной умирал "против воли 

врачующего"[1].  

Берущий начало цивилистики в настоящее время, римское право также 

предусматривало наказание врача за грубые ошибки, при этом понятие "врачебные 

ошибки" было весьма широким. Сюда относились и неопытность, и неосторожность 

врачей, и неоказание медицинской помощи. Римское право уже допускало правомерность 

смерти больного вследствие тяжести заболевания. Умышленное умерщвление больного, 

отравление его с помощью яда, аборт, кастрация не относились к профессиональным 

преступлениям, ответственность медиков за них была такой же, как и других граждан.  

В Англии в XV веке хирург, который нанес ущерб пациенту, представал перед 

судом мэра города, и по приговору последнего подвергался штрафу, тюремному 

заключению или на определенный срок лишался врачебной практики.  

Интересно проследить эволюцию взглядов на ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонарушения с 1917 г. до нашего времени.  

В двадцатые годы наметились противоречия между врачами и юристами по 

вопросу об отношении к врачебным дефектам. Дискуссию вызвало нашумевшее заявление 

акушерско-гинекологического общества, обратившегося в Народный Комиссариат 

здравоохранения (1925г.), в котором обращается внимание на непомерный рост 

уголовных обвинений врачей за ошибки и дефекты в их профессиональной работе. С 1921 

по 1925 г.г. имело место 64 случая обвинений, из которых 27 — по отношению акушеров-

гинекологов, 26 — хирургов. В заявлении, в частности, указывалось, что практические 

достижения медицины имеют известный предел, тем более что объектом исследования 

является "капризный еще и не вполне изученный человеческий организм". Между тем, 

малая осведомленность обывательских групп в вопросах медицины создает 

преувеличенные надежды и необоснованные требования к врачам. В связи с этим 

предлагалось создание особых комиссий при здравотделах университетских городов для 

разбора дела и предания врача суду или покаянию, а в сложных случаях — для передачи 

дел Центральной экспертной комиссии при НКЗ для окончательного решения.  

Против такого взгляда резко отрицательно выступили юристы, и часть 

медицинской общественности, которые подчеркивали равную со всеми гражданами 

правовую ответственность врачей. Поэтому они считали не нужным создавать какие-то 
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дополнительные статьи в УК, а также специальные правила для врачей. И при 

возбуждении уголовных дел в отношении врачей руководствоваться общими.  

В 1970-1980 гг. сложилась определенная практика расследования и судебно-

медицинской экспертизы, существующая и в настоящее время. Новый всплеск интереса и 

явных изменений в расследовании "врачебных дел", в характере ответственности 

медицинских работников произошел в девяностые годы ушедшего столетия. Они связаны 

с коренными изменениями общественно-политической, социальной, экономической 

жизни общества, в том числе и в области охраны здоровья населения. Например, с 

внедрением страховой медицины, развитием платных медицинских услуг, разрешением 

частной врачебной деятельности и целительства. Эти изменения в медицине, прежде 

всего, касаются принципиальных различий в правовых и морально-этических 

взаимоотношениях врача и больного до и после 1991-го и, в особенности. 

Все время развития здравоохранения в Казахстане после 1917 г. можно разделить 

на два диаметрально противоположных исторических периода: советский (до 90-х годов 

прошлого века) и период рыночной экономики. 

Советский период характеризовался наличием государственнобюджетной системы 

здравоохранения, которая функционировала на основе следующих принципов: высокого 

уровня социальной защищенности населения с помощью установления финансово 

гарантированных обязательств предоставления бесплатной медицинской помощи; 

наличия единых финансовых нормативов для обслуживания граждан, проживающих в 

различных регионах страны; отчетности за расходованием государственных средств 

здравоохранения; строгого государственного контроля за условиями оказания 

медицинской помощи. Как неоднократно отмечается в специальной литературе, наиболее 

качественной по праву может считаться система обеспечения граждан медицинской 

помощью именно в советский период существования нашей страны[2, с.18]. Не случайно 

Всемирная организация здравоохранения воспринимала нашу отечественную модель 

здравоохранения в качестве образцовой. Несмотря на определенные недостатки, 

реализация прав граждан в области медицинской деятельности в рассматриваемый период 

истории страны была максимальной. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством медицинский 

работник может нести уголовную ответственность за следующие виды возможных в его 

профессиональной практике преступлений: убийство; причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей; причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей; 

принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации заражение 

другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей; незаконное производство аборта; неоказание помощи 

больному; незаконное помещение в психиатрический стационар; нарушение 

неприкосновенности частной жизни; подмена ребенка; незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами; незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконное производство, сбыт или пересылка указанных веществ; 

хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ; незаконная 

выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ; незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта; незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью; нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил; сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей. За служебные преступления 

медицинские работники могут нести ответственность как должностные лица согласно УК 

РК. При этом, решая вопрос об уголовной ответственности медицинского работника, 
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правоохранительные органы должны устанавливать, какие обязанности он выполняет, 

дабы не допустить отождествления профессиональных функций с должностными и 

управленческими. 

Как свидетельствует приведенный выше перечень, в УК РК содержится 

значительное число составов преступлений, защищающих жизнь и здоровье человека, 

охраняющих его конституционные права и свободы, интересы службы. Но при этом, 

необходимо отметить, что имеющиеся в уголовном законе составы ятрогений совершенно 

не систематизированы, не содержат специфики ответственности соответствующего 

субъекта. Вместе с тем именно криминальные ятрогении наносят существенный вред 

жизни и здоровью граждан, влекут за собой значительный экономический ущерб 

лечебному учреждению. 

Подобное положение, обусловлено не только отсутствием систематизации 

законодательства в сфере здравоохранения в целом, и в сфере ответственности 

медицинских работников - в частности, но и недостаточной теоретической 

разработанностью проблем уголовной ответственности за преступления в сфере 

медицинской деятельности. В специальной литературе и ведомственных нормативных 

актах для обозначения преступлений соответствующего вида используются термины 

«медицинская ошибка», «врачебная ошибка», «несчастье в медицине»[3, 230c.]. Само 

определение преступлений, совершаемых медицинскими работниками, в отличие, 

например, от воинской и налоговой преступности, преступности мигрантов, отсутствует. 

Сказанное своим следствием имеет практически полное отсутствие профилактики и 

предотвращение ятрогений, и снижает порог осмысления их опасности как вида 

преступлений. В этой связи рассмотрение вопросов, касающихся уголовно-правовой и 

криминологической характеристик преступлений в сфере медицинской деятельности, а 

также проблем их профилактики представляются достаточно актуальными на 

сегодняшний день. 

Анализ исторической ретроспективы становления и развития казахстанского 

законодательства в сфере регламентации ответственности медицинских работников за 

преступления в сфере профессиональной деятельности позволяет выделить несколько 

исторических периодов. Основой предлагаемой периодизации являются уровень 

социально-экономического развития государства на том или ином историческом отрезке, 

организационно-правовые формы оказания медицинской помощи и, как следствие, 

криминализация тех или иных деяний, совершаемых медицинскими работниками. 

С момента становления Казахстана, государства независимого и по настоящее 

время характеризуется развитием рыночной экономики, что повлекло за собой изменения 

в социальной, политической и общественной жизни страны. С точки зрения 

функционирования системы здравоохранения рассматриваемый период детерминируется 

многочисленными попытками создания новой ее модели, способной к выживанию в 

условиях недофинансирования и серьезных структурных диспропорций. Создание 

частной системы здравоохранения, функционирующей параллельно с государственной, не 

решило многочисленных проблем отрасли, но сказалось на условиях и качестве оказания 

медицинской помощи. В данных условиях правовое регулирование медицинской 

деятельности нуждается в упорядочении и систематизации, которая позволила бы не 

только гарантировать законные интересы лиц, обращающихся за медицинской помощью, 

но и регламентировало бы ответственность медицинских работников за преступления в 

профессиональной сфере. 
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Түйін  

Медициналық қызметкерлердің кәсіптік құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті 

реттеудің жалпы мәселелерін әр түрлі әлеуметтік-экономикалық құрылымдарды ескере 

отырып зерттеу әртүрлі тарихи кезеңдерде медицинаны құқықтық реттеуді дамытудың 

маңызды бағыттарын анықтауға және қазіргі кезде оның тетіктерін дамытудың жаңа 

тәсілдерін ұсынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қылмыстық заңнаманы 

ретроспективті талдау, біздің ойымызша, осы санаттағы қылмыстардың сипатына 

неғұрлым мазмұнды теориялық тұрғыдан қарауға ықпал етеді және қылмыстық заңның 

медицина қызметкерлерінің белгілі бір мінез-құлқына тыйым салуы мен оларды 

тудыратын әлеуметтік қауіпті салдары арасындағы себептік байланысты табуға мүмкіндік 

береді. 

 

Summary 

The study of the general problems of regulating the responsibility of medical workers for 

professional offenses, taking into account various socio-economic formations, allows us to 

outline the most significant directions in the development of legal regulation of medical in 

various historical periods and to offer new ways to develop its mechanisms at present. In 

addition, a retrospective analysis of the criminal law contributes, in our opinion, to a more 

meaningful theoretical approach to the nature of crimes of this category, and allows us to find a 

causal relationship between the criminal law prohibitions of certain behavior of medical workers 

and the socially dangerous consequences that give rise to them. 

    

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

 

Кариев Г., 

магистрант  Академии Кайнар 

 

В данной статье проанализированы характерные особенности правового 

регулирования сделок с недвижимым имуществом. Недвижимость все больше стала 

вовлекаться в рыночный оборот. Правоотношения, связанные с недвижимым 

имуществом, его обороноспособностью,  возникновением, изменением и прекращением 

прав на него на сегодняшний день по прежнему находятся под пристальным вниманием, 

как теоретиков гражданского законодательства, так и практиков, непосредственно 

применяющих нормы действующего, стремительно меняющегося законодательства. 

Ключевые слова: недвижимость, имущество, право собственности,       

государственная регистрация, сделка, вещное право. 

 

Деление имущества на движимое и недвижимое берёт начало ещё в римском праве 

и воспринято практически всеми современными правовыми системами. Так, согласно 

Законам XII таблиц срок давностного владения в отношении земельного участков 

устанавливался в два года, в отношении же других вещей - в один год. Любопытно в этой 

связи, что в более позднем пересказе этой нормы в Институциях Гая используется более 

абстрактная формулировка: «По Законам XII таблиц срок давности для вещей движимых - 

годовой; для не движимых - двухгодичный»[1,с.123]. В сохранившемся тексте XII таблиц 

термин «недвижимость» не встречается ни разу; вероятно, он появился  в юридическом 

обиходе  Рима в более поздний период. При этом сам факт наличия его в древне римском 

законодательстве представляется нам  бесспорным по следующим причинам. В Древнем 

Риме получил а распространение такая юридическая категория, как недвижимость (в 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1235313#_ftn5
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законодательстве, в практике его применения, в научных источниках и в правовом 

обиходе в целом) [2, с.375]. Недвижимость представляла собой также развитый правовой 

институт, включавший в себя правила, касавшиеся порядка отчуждения земельных 

участков, расположенных на них зданий,  

разнообразных обременений недвижимого имущества, определения юридической 

судьбы вещей, так или иначе связанных с землей. Приобрести право собственности на 

недвижимое имущество можно было также путем  

уступки права через мнимый судебный с пор, либо путем приобретения вещи за 

давностью пользования – узукапия  (для недвижимого имущества этот срок составлял 2 

года). Самостоятельной идет разработанной  формой вещных прав на недвижимость был 

сервитут. Изначально сервитуты появились в сфере земельных отношений и оформлялись 

обрядом манципации. Так  фиксировалось право прохода через участок, прогона скота, 

проезда с гружеными повозками  и т.д. Позднее сервитутные права стали связываться  не 

только с определенным земельным участком, но и с определенным лицом. Помимо 

вышеупомянутых, со временем появились и такие виды вещных прав на недвижимость 

как эмфитевзис и суперфиций. В целом римское право исключительно подробно 

регламентировал о различные аспекты вещных прав, в том числе - прав на землю и 

связанные с ней  объекты, включая и сугубо технические.  

В современном праве за недвижимым имуществом сохраняется особый правовой 

режим, предполагающий специальный порядок обременения и отчуждения, специальную 

регистрацию прав на недвижимость, некоторого ограничения этих прав и 

административного (природоохранительного, градостроительного и т.п.) контроля за их 

осуществлением [3, с.74]. Ясно, что вопрос о включении тех иных вещей в состав 

недвижимости имеет важное значение при оценке, продаже, залоге, завещании и других 

операциях с недвижимым имуществом. 

Недвижимость все больше стала вовлекаться в рыночный оборот. Правоотношения, 

связанные с недвижимым имуществом, его обороноспособностью,  возникновением, 

изменением и прекращением прав на него на сегодняшний день по прежнему находятся 

под пристальным вниманием, как теоретиков гражданского законодательства, так и 

практиков, непосредственно применяющих нормы действующего, стремительно 

меняющегося законодательства. 

Деление вещей на движимые и недвижимые является новым для Казахстана и 

вследствие этого недостаточно разработанным и противоречивым как в законодательстве, 

так и в цивилистической доктрине и правоприменительной практике. 

Законодательное определение понятия “недвижимость” раскрыто в ст. 117 ГК РК, 

согласно  которой к недвижимости  относятся земельные участки, здания, сооружения, 

многолетние насаждения и иное имущество прочно связанное с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, а также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

водного плавания, суда плавания "рeка-морe", космические объекты.  

Перечень объектов, приравненных к недвижимым вещам в ст. 117 ГК РК не 

является универсальным и исчерпывающим. 

Понятие, приведённое в ст. 117 ГК РК, не отражает должным образом такого 

сложного гражданско-правового объекта как недвижимость. Законодательство не 

раскрывает точного содержания понятия “имущество”, что является cсущественным 

применительно к недвижимости. С. Скрябин  выделяет  о двух основных проблемах 

классификации вещей на движимые и недвижимые для законодательства Республики 

Казахстан: 1) определение понятий “движимых” и “недвижимых” вещей, 2) 

отличительные особенности правового режима каждой категории вещей. 

    Понятие и структура недвижимых вещей (недвижимости, недвижимого 

имущества в общем виде закреплена в п. 1 ст. 117 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан. К недвижимости отнесены: земельные участки, здания, сооружения, 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1235313#_ftn5
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многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, т. е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

Буквальное толкование этого положения закона позволяет утверждать, что перечень 

недвижимости имеет исчерпывающий характер. Законодатель при формулировании этого 

правила использовал не конкретный и подробный перечень (что представляется 

трудновыполнимым), а закрепил правило, следуя которому можно на практике без особых 

затруднений определить недвижимые вещи. Высказанное нами суждение противоположно 

мнению о том, что перечень недвижимости в ГК имеет примерный характер[4, с.107]. 

Данная позиция является весьма распространенной в Казахстане. Утверждение об 

открытом перечне недвижимости свойственно и российской цивилистической доктрины. 

Например, Л.В. Щенникова выделяет следующие характерные черты недвижимости: 

1) учет законодателем, при отнесении вещей к недвижимому имуществу, 

естественных свойств последний, в частности, необходимость их нахождения в одном и 

том же месте; 

2) применение законодателем для обозначения круга недвижимостей метода 

перечня, который не является исчерпывающим; 

3) законодатель устанавливает особый правовой режим недвижимого имущества, 

который основывается на необходимости обеспечения устойчивости прав на это 

имущество и определения специального порядка распоряжения им[5, с.71]. 

В казахстанской цивилистической науке на указанные особенности недвижимости 

обращается меньше внимание. Например, выделяет следующие отличительные черты 

недвижимого имущества от движимого: 

1) прикрепленность к земле; 

2) специальные законодательные требования к регистрации сделок с 

недвижимостью; 

3) возникновение права собственности (производных вещных прав) на 

недвижимость с момента регистрации в установленном законодательстве порядке; 

4) сохранение закона места нахождения недвижимого имущества при изменении 

места жительства его обладателя[6, с.155]. 

Высказанной точке зрения созвучно мнение Ю.Г.Жарикова и М.Г. Масевич, 

которые объясняют выделение недвижимости из остального имущества важностью для 

экономики страны имеющихся природных ресурсов, тесной связи другой недвижимости с 

земельными участками, а также отнесением к ней наиболее ценных и общественно 

значимых объектов. Это, по мнению авторов, требует специальной регламентации участия 

недвижимости в гражданском обороте, что находит отражение в особенностях 

содержания многих правоотношений, особом порядке и форме заключения договоров, 

предметом которых является недвижимое имущество, установлении особых правил для 

приобретения права собственности на недвижимость и в ряде других случаев. При этом 

особо подчеркивается, что правовой режим отдельных видов недвижимого имущества 

существенно отличается друг от друга[7,с.54]. 

Мнение о примерном (незакрытом) перечне объектов недвижимости основывается 

не на положении указанном выше п. 1 ст. 117, а на содержании п. 2 этой же статьи ГК, 

согласно которому к недвижимым вещам приравниваются также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего водного 

плавания, суда плавания «река-море», космические объекты. При этом законодательными 

актами к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Проанализируем 

содержание соответствующих предписаний закона. По нашему мнению, главная 

трудность толкования и применения п.п. 1 и 2 ст. 117 ГК заключается в последнем 

предложении п. 2 этой статьи. Если буквальное толкование п. 1, как уже было сказано 

выше, позволяет говорить об исчерпывающем перечне недвижимого имущества, а первое 

предложение п. 2 о приравнивании к недвижимости движимых по природе вещей, то 

смысл второго предложения п. 2 ст. 117 не поддается логическому объяснению. Мы 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1235313#_ftn4
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1235313#_ftn5
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1235313#_ftn6
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полагаем, что его правильное толкование заключается в том, что законодательством 

может быть дополнительно определен перечень движимых вещей, которые 

приравниваются к недвижимым. Здесь важно проводить различие между понятием 

собственно недвижимых вещей и вещей, на которые в определенной степени 

распространяется правовой режим недвижимого имущества, но которые таковыми по 

существу не являются. Подобный подход подтверждается правилом, изложенным в п. 6 

ст. 1 Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке 

недвижимого имущества». Согласно ему к недвижимости отнесены: земельные участки, 

а также здания, сооружения и иное имущество, прочно связанное с землей, т.е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.  

Помимо вышеуказанных аспектов недвижимости, нельзя не отметить такую ее 

особенность, как возможность выступать в качестве объекта рыночных отношений. 

Недвижимость среди всех существующих объектов гражданского оборота представляет 

собой наиболее фундаментальный, основательный товар, который не подвержен хищению 

или потере. Недвижимость как товар обладает следующими признаками: неповторимость, 

разнородность, полезность, долговечность, стационарность, материальность, 

уникальность. Указанные признаки недвижимости проявляются в различной степени во 

всех сегментах рынка недвижимости, а их учет влияет на принятие в отношении объектов 

недвижимости обоснованного и правильного решения 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является одним из 

важнейших правовых инструментов государственного управления, с помощью которого 

государство устанавливает и регулирует правоотношения, возникающие в сфере 

гражданского оборота недвижимости, основой которого является юридическое 

закрепление правомочий собственника – владения, пользования и распоряжения 

имуществом. Без такого регулирования, являющегося частью более глобального процесса 

– государственного управления, не может существовать гражданско-правового 

экономического оборота недвижимости. 

Важную роль при регистрации перехода прав играют учреждения юстиции. Они 

осуществляют действия, связанные с правовой экспертизой документов, а также 

законностью сделки. Кроме того, они устанавливают наличие или отсутствие каких-либо 

противоречий между заявляемыми и уже зарегистрированными правами на объект, а 

также иных оснований к отказу или приостановлению государственной регистрации прав. 

Если противоречий нет, то далее производится внесение записи в  государственный реестр 

прав на недвижимое имущество. И, наконец, производится запись на документах 

правоустанавливающего значения, а также выдаются специальные удостоверения о том, 

что государственная регистрация прав была произведена. 

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество можно определить 

как публично осуществляемую при посредстве органов общественной власти – гласное 

утверждение соединения вещного права лица с индивидуально-определенной вещью.  

Недвижимость является основой материального производства и имущественного 

благополучия граждан. Вложение капиталов и сбережений в недвижимость – важнейший 

экономический процесс рыночной экономики. Эти обстоятельства, а также особенности 

недвижимости как объекта собственности и других вещных прав, требуют особого 

внимания законодателя и тщательного правого регулирования. 

Стратегической целью государственной политики в сфере недвижимости и ее 

правового регулирования является обеспечение условий для эффективного использования 

и развития недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, 

а также правовая защита этих интересов. 
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Түйін 

Бұл мақалада жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелерді құқықтық реттеудің 

тән ерекшеліктері талданды.Жылжымайтын мүлік нарықтық айналымға енді. 

Жылжымайтын мүлікке, оның қорғаныс қабілетіне, оған құқықтардың пайда болуына, 

өзгеруіне және тоқтатылуына байланысты құқықтық қатынастар бүгінгі күні азаматтық 

заңнаманың теоретиктерінің де, қолданыстағы, тез өзгеретін заңнаманың нормаларын 

тікелей қолданатын практиктердің де жіті назарында. 

 

Summary 
 This article analyzes the characteristic features of legal regulation of transactions with 

real estate. Real estate has become increasingly involved in the market turnover. Legal relations 

related to real estate, its defense, the emergence, change and termination of rights to it today are 

still under scrutiny, as theorists of civil law, and practitioners, directly applying the rules of the 

current, rapidly changing legislation. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Агадилов Д., 

Қайнар Академиясының Құқықтану  

мамандығының магистранты 

 

Осы мақалада Қазақстан Республикасында салық жүйесінің тиімділігін арттыру 

тәсілдері қарастырылады. Салық жүйесі нарықтық экономиканың басты 

элементтерінің бірі болып табылатынын көрсету қажет. Ол мемлекеттің 

шаруашылықты дамытуға ықпал етуінің, экономикалық және әлеуметтік дамудың 

басымдықтарын анықтаудың басты құралы болып табылады. Осыған байланысты 

салық жүйесі жаңа қоғамдық қатынастарға бейімделіп, әлемдік тәжірибеге сәйкес келуі 

қажетілігі айтылады. 

Түйін сөздер: салық, салық жүйесі, салық төлеуден жалтару, салық заңдары, 

құқық бұзушылық.   

 

Қазақстан Республикасында салық төлеуден жалтару, салық заңдарын айналып 

өтудің түрлі схемаларын тарату маңызды проблема болды. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

91 

 

Бұл жағдайда салық органдарының бақылау жұмысының маңыздылығы мен мәні 

күрт өседі, сондықтан оған ерекше талаптар қойылуы тиіс. Мұнда ең бастысы-салық 

төлеушілерде тәртіп бұзушылықты анықтау мен бюджетке төленуге тиісті салықтардың 

толық сомасын өндіріп алудың бұлтартпастығын түсінуді қалыптастыру. Сондықтан 

негізгі міндет салық аудиті объектілерін тиімді таңдау және жүргізілетін құжаттық 

тексерулердің сапасын арттыру, салық тәртібі мен салық төлеушілердің жауапкершілігін 

арттыру бойынша ағарту жұмысы болып табылады. 

Өкінішке орай, салықтық теріс пайдаланудың көптеген нысандары тек осы 

әдістермен жойылуы мүмкін емес. Сондықтан салық органдарының алдында табысты 

жасыру және салық салудан жалтару фактілерін анықтау ғана емес, сонымен қатар 

нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, салықтық бұзушылықтардың пайда болуының 

мүмкін арналарын жедел жабу арқылы бір қадам алға баруға тырысу міндеті тұр. Салық 

заңнамасының сақталуына қатаң күнделікті бақылау орнатуды, "көлеңкелі" экономикалық 

операциялардың алдын ала жолын кесуді, салық төлеуден жалтарғаны үшін азаматтар мен 

ұйымдардың жауапкершілігін арттыруды көздеу қажет. 

Салықтардың жиналуын арттыруға салық және алымдар туралы қолданыстағы 

заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ салықтық әкімшілендіруді 

жақсарту ықпал етуі мүмкін. 

Соңғы жылдардың тәжірибесі салық заңнамасына дұрыс, бірақ тек жекелеген 

"нүктелік" өзгерістер енгізу жолымен қолданыстағы салық жүйесінің негізгі 

кемшіліктерін жою әрекеттерінің перспективасыздығын көрсетеді. Салық реформасы бір 

жағынан, салықтық жүктемені төмендетуді және бизнес үшін аса маңызды мәселелерді 

шешуді (инвестицияларды дамытуға кедергі келтіретін кедергілерді жою), ал екінші 

жағынан — мемлекет үшін салық төлеушілердің үлкен "ашықтығы", салықтық 

әкімшілендіруді жақсартуды және салық салудан жалтару үшін мүмкіндіктерді тарылтуды 

көздеуі тиіс. 

Салық төлеушілердің бірыңғай жалпы мемлекеттік тізілімінің жүйесіне көшуге қол 

жеткізу керек, онда барлық азаматтар туғаннан бастап ескерілуі тиіс. Бұл ретте әрбір 

азаматқа бірыңғай және тұрақты сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс. Сондай-ақ 

жылжымайтын мүлік кадастрын (жер кадастры) және мүмкін, "бірінші желі" 

кәсіпорындарының (қор биржасының листингінен өткен) бағалы қағаздарының бірыңғай 

депозитарийін қазақстанның СҒК жүйесіне ауыстыру туралы мәселені қою қажет. Бұл екі 

тізілімнің клиенттерін, ең алдымен, олардың есебін жүргізудің сенімділігі 

қызықтырады,бұл оларға салық органдары арқылы мемлекеттің қатаң бақылауымен 

қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар осы салада салық төлеуден жалтару мәселелері де 

шешіледі. 

Келесі маңызды шара салық ведомствосына салық жинау функциясын бекіту 

болып табылады. Қазіргі уақытта салық саласында көптеген ведомстволар жұмыс істейді: 

Қазақстан СБМ, Қазақстан Қаржы министрлігі және қазынашылық, салық полициясы, 

Қазақстан банкі және т.б. мұндай жағдайдан мемлекет ұтпайды, есепке алудың параллель 

жүйесін жүргізуге үлкен қаражат жұмсайды, салықтық бақылаудың тиімділігі төмендейді, 

бірыңғай салық статистикасын жүргізу қиындауда. Осы саладағы шет елдердің 

тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан СБМ елдегі барлық салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдерді жинау жөніндегі барлық функцияларды салық органдарының бірыңғай 

шотына беру керек. 

Мұндай шараның заңдылығын негіздеу мыналардан тұрады. 

Біріншіден, жалпы мемлекеттік салық ведомствосы елдің бюджет жүйесінің 

барлық буындары үшін, сондай-ақ әлеуметтік қорларды қоса алғанда, салық төлемдерін 

жинайды, ал федералдық қазынашылық тек федералдық бюджет мәселелерімен ғана 

жүргізеді. 

Екіншіден, Шығыс және кіріс функцияларын бір органда (қазынашылықта) қосу 

қаржылық бақылаудың негізгі принципіне тікелей қайшы келеді, ол бойынша кірістерді 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

92 

 

жинауды және оларды жұмсау саласындағы бақылау функцияларын іске асыруды бір 

қолға біріктіруге тыйым салынады. Бұл қағидаттың бұзылуы, біз тәжірибеде жақсы көріп 

отырғанымыздай, әртүрлі жартылай астыңғы сынақ схемаларын қолдану үшін, салық 

жеңілдіктерін ақталмаған беру, жиналған салық құралдарын бөлу кезінде бюджет 

жүйесінің жекелеген буындары мен т. б. мүдделерге қысым жасау үшін мүмкіндіктер 

туғызады. 

Үшіншіден, қазіргі заманғы салық салу жүйесі кезінде жиналатын салық түсімдері 

бірден мемлекет кірісіне айналмайды — бұл сомалардан салық төлеушілердің салық 

жеңілдіктерін және т.б. алуға құқықтарын іске асыру тәртібімен артық төленген 

салықтарды, ақша қаражатын қайтаруды жүргізу қажет. Бұдан басқа, басқа елдердің 

тәжірибесі әзірше, салықтардың кейбір түрлері бойынша салық төлеушілердің болашақ 

салық міндеттемелері есебіне ақша сомаларын уақытша депозитке салуды қолдану 

орынды, өйткені кейде ұйымдарға өз салығын алдын ала, салық төлемдері басталған 

мерзімге дейін төлеуге ыңғайлы болып табылады және т. б. 

Бұл мәселелердің барлығы контролер мен салық жинаушы ретінде біріктіру 

арқылы тиімді шешілуі мүмкін. Болашақта осы шараны іске асыру салық және кез келген 

басқа да міндетті төлемдерді жинау жөніндегі әмбебап тетікті құруға әкеп соқтыруы 

мүмкін, ол кейіннен есеп айырысу орталығының функцияларын да орындай алады. Осы 

ұсынысқа сәйкес салық қызметі Мамандандырылған банк рөлінде болады, онда әрбір 

салық төлеушіге дебет бойынша оның салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелері, ал 

кредит бойынша — осы төлемдер бойынша артық төлемдер мен қайтарулар көрсетілетін 

жеке есеп айырысу шоты ашылатын болады. 

Мұндай тәртіппен салықтарды қайтарудың кез келген ерекше тәртіптерін (қазіргі 

уақытта — салық инспекциясының анықтамасы бойынша салық төлеушінің жеке банктік 

шотына міндетті түрде және белгіленген мерзімдерді сақтай отырып), ал салық төлеуші 

келесі төлемдер мерзімдері басталғанға дейін салық қызметінде олардың есеп шоттарынан 

қайтарылатын қаражатты алу не алмау құқығына ие болады (қазіргі уақытта мұндай 

сынақтар олар үшін осы артық төлемдер пайда болған бюджет жүйесінің сол буынының 

кірістеріне салық бойынша артық төлемді есептеу талабымен шектеледі).), немесе тіпті 

осы шоттарға ақша аванстарын (қалдыққа орташа пайыз есептей отырып) салық 

органдарына олардың төлеу мерзімдеріне қатысты басталу шамасына қарай олардан 

салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептен шығаруға тапсырма бере отырып, 

алдын ала енгізуге міндетті. 

Барлық осы мақсаттар мен міндеттер Мемлекеттік салық доктринасы шеңберінде, 

ал оларды шешудің әдістері мен құралдары — салық саясатының жалпы 

тұжырымдамасында және салық жүйесін дамытудың негізгі бағыттарында тұжырымдалуы 

тиіс. Бұл құжаттарда оның құрылымын жаңғырту және жетілдіру процесін қозғайтын 

салық қызметінің негізгі бағыттарын белгілеуге және бекітуге ғана емес, сондай-ақ салық-

бюджет жүйесі мен тұтас алғанда ұлттық экономиканың даму үрдістерін ескере отырып, 

оған қолданыстағы заңнамамен жүктелген міндеттердің неғұрлым толық және тиімді 

орындалуын қамтамасыз ететін жағдайларды қалыптастыруға да болады. 

Салық жүйесінің қызметін фискалдық функцияны ынталандырғышқа қайта 

бағдарлау экономикалық өсу және өндірістік салаға инвестициялар ағыны үшін 

алғышарттар жасай отырып, экономика үшін зиян келтірмей, мемлекеттік реттеудің 

салықтық тұтқаларын толық көлемде пайдалануға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 

мемлекет қазынасына тұрақты салық түсімдерін қамтамасыз ету үшін сенімді іргетас 

жасауға мүмкіндік береді. 

Тиімді салық салу проблемасын шешудің көптеген тәсілдері бар. Кеңес 

ақпараттық-талдау басқармасының мамандары мемлекетке бюджетті толтыру үшін 

іскерлік операциялар мен табысты қадағалаудың қажеті жоқ деп санайды. Адамдарға 

бюджетпен белгілі бір, алдын ала белгілі мөлшерде есептесуге, ал одан әрі қосымша 
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салық салусыз өзі үшін ақша табуға мүмкіндік беру керек, бұл салықтардың жиналуын 

көтеруге және өндіріске инвестициялар үшін кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. 

Осы сәлемдемелерге сүйене отырып, бухгалтерлік есеп деректері (пайда) емес, 

кірістердің бар-жоғын куәландыратын нақты объектілерді (автомобильдер, дарақтар, 

сауда және кеңсе алаңдары және т.б.), белгілі бір шаруашылық қызметті жүргізу 

фактісінің өзі және энергия тұтыну (ескертпелермен және шектеулермен) салық салу 

ұсынылады. Мұндай объектілерді жасыру мүмкін емес, оларды анықтау және салық 

төлеуді бақылау қазіргі жүйеге қарағанда айтарлықтай оңайырақ. Бұл объектілердің 

құндылығы салық төлеудің сенімді кепілі болып табылады. 

Осындай жаңашылдықтардың арқасында мемлекет бюджетке ақша алады және 

қымбат, бірақ тиімділігі аз салық әкімшілігін жүргізуге жұмсалатын шығындарды 

қысқартуы мүмкін. Ал кәсіпорындар мен азаматтар табысты жасыру қажеттілігінен 

құтылып, еркін ақша табуға және жұмсауға мүмкіндік алады, соның ішінде шенеуніктерге 

пара бермей, жасырылған кірістерге паразиттік рэкетпен дележ болады. 

Бұл тәсіл авторларының пікірінше,: 

- қосылған құн салығы; 

- қызмет түрін және оның ауқымын ескере отырып, әрбір нақты кәсіпорын үшін 

тіркелген сомадағы сауда және қызмет көрсету, оның ішінде қаржылық сала 

кәсіпорындары үшін ауыстырылған салық (патент алымы) ; 

- акциздер, оның ішінде отын-энергетикалық ресурстарға; 

- импорттық баждар; 

- мүліктің жекелеген түрлеріне, оның ішінде көлік құралдарына, жайлылығы 

жоғары тұрғын үйге, бағалы қағаздарға және салымдарға (Қаржы нарығын 

тұрақтандырғаннан және дамытқаннан кейін), ұйымдардың мүлкіне салынатын салық; 

- мемлекеттік алымдар мен баждар (қажетті, бірақ үлкен түсімдерді бермейді). 

Бұл ретте, салыққа қосылған құн салығын, акциздерді, импорттық баждарды, көлік 

құралдарына салынатын салықты, өңірлік — ауысымды салыққа (патенттік алым), 

ұйымдардың мүлкіне салынатын салықты, жайлылығы жоғары тұрғын үйге салынатын 

салықты жатқызу ұсынылады. Ал жергілікті өзін-өзі басқаруды өңірлерде жиналған 

салықтардың 20% аудару есебінен халық санына пропорционалды қаржыландыру. 

Мақаланы қорытындылай келе, салық жүйесі нарықтық экономиканың басты 

элементтерінің бірі болып табылатынын көрсету қажет. Ол мемлекеттің шаруашылықты 

дамытуға ықпал етуінің, экономикалық және әлеуметтік дамудың басымдықтарын 

анықтаудың басты құралы болып табылады. Осыған байланысты салық жүйесі жаңа 

қоғамдық қатынастарға бейімделіп, әлемдік тәжірибеге сәйкес келуі қажет. 

Біздің салықтарымыздың тұрақсыздығы, ставкаларды, салық мөлшерін, 

жеңілдіктерді және т.б. тұрақты түрде қайта қарау, әсіресе экономиканың нарықтық 

қатынастарға көшуі кезеңінде теріс рөл атқарады, сондай-ақ отандық және шетелдік 

инвестицияларға кедергі келтіреді. Салық жүйесінің тұрақсыздығы бүгінгі күні-салық 

салу реформасының басты мәселесі. Өмір салық жүйесінің таза фискалдық функциясына 

жасалған екпіннің дәрменсіздігін көрсетті: салық төлеушіні обирая отырып, салық салу 

базасын тарылтып және салық массасын азайта отырып. 

Бүгінгі таңда батыс елдерінде салықтарды өндіріп алу мен пайдаланудың 

теориялық жалпыланған және мағыналы тәжірибесі бар. Бірақ олардың практикасына 

бағдарлау өте қиын, өйткені өз халық шаруашылығын реформалаудың ең жақсы 

жолдарын іздеген бүгінгі экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайлардың 

ерекшелігіне аса көңіл бөлмеу әбден қисынсыз болар еді. 

Негізгі сәттер: Салық кодексін қабылдау нәтижесінде ҚР-да қолданылатын 

Салықтардың жалпы саны төмендеді. Салық кодексінде заңнамада белгіленген 48 салық 

пен бюджеттен тыс қорларға аударымдар орнына және оны қабылдау кезінде іс жүзінде 

қолданылған 100-ден астам салықтар, алымдар мен өзге де міндетті төлемдердің орнына 

28 салық пен алымдардың түрі белгіленген. Бұл ретте, өңірлік және жергілікті салықтар 
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тізімі толық, яғни субъектінің заң шығарушы билік органының және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың өкілді органының Кодексте көзделмеген бірде-бір салық енгізуге құқығы жоқ. 

Бұл кәсіпорындар үшін шаруашылық жүргізу шарттарын сапалы өзгертті, олардың салық 

жүйесінің мызғымастығына деген сенімділігін айтарлықтай күрт арттырды. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының салық жүйесінде жаңа салықтар 

пайда болды, федералдық және аймақтық салық бөлінуі өзгерді. Атап айтқанда, ойын 

бизнесіне аймақтық салық енгізілді, ол осы қызметпен айналысатын кәсіпорындар үшін 

кірістен алынатын салықты ауыстырады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан 

Республикасының Салық Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ.// 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120  

 

Резюме 

В данной статье рассматриваются способы повышения эффективности налоговой 

системы в Республике Казахстан. Необходимо отметить, что налоговая система является 

одним из ключевых элементов рыночной экономики. Он является главным инструментом 

содействия государству в развитии хозяйства, определения приоритетов экономического и 

социального развития. В этой связи говорится, что налоговая система должна быть 

адаптирована к новым общественным отношениям и соответствовать мировому опыту. 

 

Summary 

This article discusses ways to improve the efficiency of the tax system in the Republic of 

Kazakhstan. It should be noted that the tax system is one of the key elements of the market 

economy. It is the main instrument for assisting the State in the development of the economy and 

setting priorities for economic and social development. In this regard, it is stated that the tax 

system should be adapted to new social relations and should be consistent with world experience. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ КІНӘНІҢ  ҚЫЛМЫС ҚҰРАМЫНЫҢ 

СУБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ БЕЛГІЛЕРІНІҢ БІРІ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ 

 

Беков Р., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақала қылмыстық құқықтағы кінәнің  қылмыс құрамының субъективтік 

жағының белгілерінің бірі ретіндегі мәселесіне арналған. Автор кінәнің түсінігі оның 

психологиялық, әлеуметтік-саяси және қылмыстық құқықтық мазмұнынан 

құралатындығын зерттеп көрсеткен. Сондай-ақ, қылмыстық заңда кінәнің екі негізгі 

нысаны қасақаналық және абайсыздық  көзделгені бойынша өз пікірлерін негіздеп берген. 

Түйін сөздер: кінә, қасақаналық, абайсыздық, қылмыс құрамы, қылмыстық 

жауаптылық.  

 

Егер қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағы – қылмыстың сыртқы 

мінездемесі болса (қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік, қоғамға қауіпті зардап, 

себепті байланыс, қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалған жері, уақыты, тәсілі, 

жағдайы, қарулары мен құралдары), ал субъективтік жағы оның ішкі (объективтік жаққа 

қарағанда) мінездемесі (сипаттары) болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтың 

субъективтік жағын құрастыратын нышандарға кінә, қылмыстың себебі, мақсаты, сондай-

ақ, жеке тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасаған сәттегі қызбалық (толқыныс) 

сезімі, жағдайы жатады. Бұл нышандардың әрқилы мазмұндарына қарамастан, олар бір 
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топқа біріктіріледі, сондықтан олардың барлығы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 

тұлғаның психикасындағы өтіп жатқан процесстерді сипаттайды. П.С. Дагельдің ойынша, 

адамның психикасы оның өмірінің ішкі мазмұнын, оның ойларын, сезімдерін, ниетін, 

еркін айқындайды. Адамды жеке адам ретінде ерекшелендіретін қасиеттердің бірі де осы 

– оның психикасы [1, 49]. 

Басым көпшілік ғалымдар жақтайтын көзқарасқа сәйкес, психикалық процестер 

ойшылдық, көңіл-күйлік (эмоционалдық) және ерікті түрлерге бөлінеді. Бұлардың 

әрқайсысының мәні мен мазмұны, адамның белгілі бір жағдайын сипаттаудағы рөлі 

ерекше. Бұл жерде есте ұстайтын жағдай – мұндай болу шартты ғана, әрі мұндай 

процестер жеке-жеке (өз бетімен) пайда болмайды. Адам психикасы тек қана білімдарлық, 

сезім және еріктің (жігердің) біте қайнасқан бірлігінде ғана бой көрсетеді. Дегенмен, 

қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының мәні мен мағынасына, сондай-

ақ оны құрастыратын элементтеріне (процестеріне) назар аудару тек пайдалы ғана емес, 

қажет те нәрсе болып табылады [2]. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағын құрастыратын 

нышандардың әрқайсысы қылмыстың психикалық мазмұнын сипаттайды. Қылмыстық 

құқық бұзушылықтың субъективтік жағына мыналар жатады: кінә, қылмыс жасаудағы 

ниет (себеп) және мақсат. 

Бұл белгілердің барлығы өз жиынтығында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 

адамның  психикасында пайда болатын ішкі процесті сипаттайды, адамның санасы мен 

еркінің жасалған әрекетпен байланысын бейнелейді. Бұл белгілердің әрқайсысының мәні 

әртүрлі. 

Ал қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы дегеніміз – адамның өзі 

жасаған қылмыстық іс-әрекетке және оның салдарына зардабына психикалық қатынасы. 

Ол қылмыс құрамының міндетті элементі болып табылады. Оның жоқ болуы қылмыстық 

құқық бұзушылықтың да жоқтығын білдіреді, ал субъективтік жақты дәл анықтау нақты 

бір әрекетті дұрыс саралауды және оның нәтижесінде кінәл тұлғаның заңды және 

негізделген жауаптылығын қамтамасыз етеді. 

 Сонымен, қылмыс құрамының субъективтік жағы – бұл тұлғаның қылмыстық 

заңда белгіленген құрамды құрайтын әрекетіне психикалық қатынасын сипаттайтын, осы 

заңмен көзделген белгілердің жиынтығы. Ол қылмыстық заңда осындай құрамның 

белгілері ретінде көрініс тапқан ең жалпы, елеулі белгілерінен тұрады. Басқа кез келген 

элемент (объект, объективтік жақ) сияқты оның да қылмысты саралаудағы маңызы зор: 

егер жасалған әрекетте тиісінше қылмыс құрамының субъективтік жағының барлық 

белгілері болса, онда бұл әрекет ҚК Ерекше бөлімінің бабына жатқызылуы мүмкін. 

Жоғарыдан байқағанымыздай, қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік 

жағы екі кейіпте – объективтік шындық және түсінік кейпінде құбылыс және мән ретінде, 

ал қылмыстың және оның құрамының субъективтік жағы – біртұтас құбылыс және оның 

бөлігі ретінде арақатынасқа түседі. «Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік 

жағы» «қылмыс құрамының субъективтік жағын» қамтиды және соған қоса, тұлғаның 

өзінің жасағанына психикалық қатынасының  жаза тағайындау үшін мәні бар белгілерінен 

тұрады [3, 79]. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының белгілері қылмыстық 

заңда әрқалай ашылып көрсетілген. 

Кей жағдайларда бұл белгілер заң мәтінінің өзінде көрсетіледі. Мысалы, ҚК-тің 

106-бабында денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру тікелей көрсетілсе, ҚК-тің 204-

бабында бөтеннің мүлкін жойып немесе бүлдіріп ірі залал келтіру абайсыздық деп 

сипатталады. ҚК-тің 369-бабында қызметтік жалғандыктың қажетті белгісі ретінде бас 

пайда және басқа жеке мүдделілік аталған. 

Бірақ, көп жағдайларда қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағын 

сипаттайтын белгілер заңда тікелей көрсетілмеген. Мұндай жағдайларда тиісті белгілер 

заңда әртүрлі түсініктеме беріліп, объективтік белгілерге талдау жасау арқылы 
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анықталады. Мысалы, ұрлықтың құрамын анықтағанда (ҚК-тің 188-бабы) заң бөтеннің 

мүлкін жасырын ұрлауды сөз кылады. Бұл әрекеттің сипатынан ұрлық тек қасақана және 

бас пайда үшін жасалынады деген тұжырым туындайды. 

Сыртқы көріністі білдіретін қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағына 

қарағанда субъективтік жағы қылмыстың ішкі мәнін білдіреді. Сонымен қатар, 

қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік және субъективтік жақтары өзара тығыз 

байланыста және олар қандай да бір тұтастықты құрайды. Сондықтан да қылмыстық 

құқық бұзушылықтың субъективтік жағын зерттеу қылмыстың тиісті құрамының 

объективтік жағына талдау жасаумен тығыз байланыста жүргізіледі [2]. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының, соның ішінде оның 

міндетті белгісі ретіндегі кінәнің мәні мына ережелерден көрініс табады: 

- қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы – кез келген қылмыс 

құрамының міндетті белгісі. Ол болмаса қылмыс та болмайды; 

- кінә – қылмыс құрамының субъективтік жағының міндетті белгісі. Кінә болмаса, 

қылмыстың субъективтік жағы да, жалпы құрамның өзі де болмайды; 

- қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағын, осы құрамға енгізілген 

оның барлық белгілерін анықтау – жасалған қылмысты дұрыс және негізді түрде 

саралаудың, бір қылмысты екіншісінен ажыратудың міндетті және қажетті жағдайы; 

- қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағын дәл анықтау қылмыстық 

жауаптылықты және жазаны, бас бостандығынан айыру режимін тағайындауды және т.б. 

жеке дараландырудың алғышарты болып табылады; 

- қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағын анықтау заңдылықты 

қамтамасыз етудің және нығайтудың міндетті шарты болып табылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының міндетті белгісі ретіндегі 

кінәсіз қылмыстың құрамы да болмайды, сәйкесінше қылмыстық жауаптылық та орын 

алмайды. 

Қылмыс жасаудағы ниет пен мақсаттың кінәдан айырмашылығы, олар бір 

кұрамдар үшін міндетті болып табылса, екіншілері үшін – субъективтік жақтың 

факультативтік белгілері болып табылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарын – кінәнің нысандарын, 

қылмыс жасаудағы ниет пен мақсатты дұрыс анықтаудың маңызы зор; ол қылмыстық іс-

әрекетті қылмыстық емес әрекеттен ажырып алуға, қылмысты дәл саралауға, объективтік 

жағы бойынша өте ұқсас қылмыс құрамдарын бір-бірінен ажыратуға, қылмыстық әрекет 

жасаған адамның қауіптілік дәрежесін анықтауға, жазаны жеке-даралауға мүмкіндік 

береді [4, 25-28]. 

Осыған орай  қылмыстық құқық теориясы  мен сот тәжірибесі кінәлі жауаптылық 

қағидасы қоғамға қауіпті іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік) жасағалы тұрған адамға 

және оның зардаптарына деген психикалық қатынасты (қасақаналық жәнө абайсыздық 

түріндегі) есепке алумен ғана шектелмейді. Жасалған қылмыстың кез келген жағдайлары 

(әсіресе, кінәні ауырлататындары) егер сот олар жөнінде кінәлі қатынасты анықтағанда 

ғана, яғни психикалық қатынасты абайсыздық немесе қасқаналық түрінде орнықтырғанда 

ғана (заң шығарушының бұл жағдайларды қылмыстық құқықтық шамада қарастыру 

ерекшеліктеріне байланысты) кінә деп танылады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтың себебі мен мақсаты және адамның қылмыс 

жасағандағы көңіл-күйінің жағдайы кінәға қарағанда қылмыс құрамының қажетті 

нышандары болып табылмайды. Заң шығарушы оларды барлық емес, тек кейбір 

қылмыстар құрамының қатарына жатқызады және бұл жағдайларда олар да қылмыстық 

жауаптылықтың негізіне айналады. Сонымен қатар, олар тіпті қылмыс құрамының 

нышандары болмайтындығына қарамастан, кінәні жеңілдететін немесе ауырлататын 

жағдай ретінде жазаның тағайындалуына айтарлықтай әсер ете алады. Бұл нышандардың 

қылмыстық жауаптылық және жазалау үшін өзіндік мағыналары болмағанмен, олардың 

көбінесе кінәні анықтаудағы қасақаналық кінә мен абайсыздық кінәнің арасына шекара 
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қойғандағы мағынасы айтарлықтай. Міне, сондықтан да қылмыстық құқық кінәлі 

жауаптылық қағидасымен шектелмейді, бірақ субъективтік кінәға жатқызу деген бағытты 

ұстанады. Соңғы жағдай қылмыс істеген адамның қылмыстық жауаптылығы мен оны 

жазалау туралы мәселені шешер кезде, жеке тұлғаның өзі жасаған қоғамға қауіпті іс-

әрекетке (әрекет немесе әрекетсіздікке) және оның зардаптарына кінәлі қатынасы ғана 

емес, қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағының басқа да элементтері – 

оның себебі, мақсаты, тұлғаның қылмыс жасаған сәттегі көңіл-күйінің қызбалық жағдайы 

да назарға алынатындығы есептеледі деген сөз [3, 287]. 

Ескеріп өтетін бір жайт, тергеу және сот тәжірибесі үшін қылмыс құрамының 

элементтері ішінен анықтау және дәлелдеуге ең қиыны тап осы субъективтік жақ болып 

табылады. Әрі бұл түсінікті де – өйткені қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның 

ойы, ниеті, тілегі мен сезімдеріне бойлау қылмыстың объективтік жағдайларын 

анықтаудан әлдеқайда күрделі мәселе.  

Қылмыстық құқықтың ең маңызды қағидасы жауаптылықты кінә болған жағдайда 

ғана белгілеуді білдіретін  кінәлі жауаптылық қағидасы болып табылады. Бұл қағида ҚК-

тің 19-бабында анық тұжырымдалған. ҚК-тің 19-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, адам 

тек қоғамға қауіпті әрекеті (әрекетсіздігі) және содан келген қоғамға қауіпті зардап үшін 

ғана қылмыстық жауаптылыққа тартылады . 

Адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келгенімен кінә дәлелденбесе, қылмыстық 

құқық қылмыстық жауаптылықты болдырмайды. 

ҚК-тің 19-бабының екінші бөлігінде объективті айыптауға, яғни кінәсіз зиян 

келтіргені үшін қылмыстық жауаптылыққа жол берілмейтіндігі көрсетілген. Кінә – 

адамның қасақана немесе абайсызда өзі жасаған қоғамға қауіпті әрекетіне және оның 

қоғамға қауіпті зардабына психикалық қатынасы. Кінә әрқашанда қасақана немесе 

абайсызда жасалған іс-әрекеттен туындайды. ҚК-тің 19-бабының үшінші бөлігінде 

қасақана немесе абайсызда қылмыстық әрекет жасаған адам ғана қылмысқа кінәлі болып 

танылады делінген [2]. 

Кінәнің түсінігі оның психологиялық, әлеуметтік-саяси және қылмыстық құқықтық 

мазмұнынан құралады. 

Кінәнің психологиялық мазмұнының негізінде адамдардың психикасында 

объективті түрде өтіп жататын құбылыстар болады. Мұндай құбылыстардың қатарынан 

кез келген дені сау адамның психикасына тән   ойлауды, ерікті, эмоцияларды атауға 

болады. Ойлану арқылы адамның санасы объективтік шындықтың заттары мен 

құбылыстарын, олардың елеулі белгілерін, өзара байланысын қабылдайды. Ерік – бұл 

жеке тұлғаның өзінің іс-әрекетін саналы түрде реттеуі, өзінің ойшылдық және дене 

қабілеттерін қандай да бір мақсатқа бағыттауы немесе қандай да бір белсенді әрекеттен 

бас тартуы. Эмоцияларға эмоциялық жағдайлар ретінде көрініс табатын сезімдер, 

аффектілер, қандай да бір объектіге қатысты сезімдік қатынастарды таңдау жатады. Бұл 

үрдістер өз кезегінде адамның психикалық әрекетінің ойшылдық (ойлану), еріктік (ерік) 

және эмоциялық (эмоциялар) сәттерін сипаттайды. Олар жекеленген түрінде  психикалық 

тұрғыданы дені сау адамның объективтік шындықты, нақты айтар болсақ, өз әрекетінің 

немесе әрекетсіздігінің әлеуметтік мәнін ұғыну және бағалау; олардың салдарын, соның 

ішінде әлеуметтік зиянды салдарын болжау; өзі жүзеге асыратын әрекет пен орын алуы 

мүмкін салдардың арасындағы себепті байланыстың дамуын түсіну; әлдеқайда алыс 

жатқан салдарды, сонымен қатар өзінің тәжірибесіне, білімдеріне, дағдыларымен 

байланысты ерекше зейін мен психикалық ойлануды талап ететін салдарды болжау 

(ойшылдық сәт); қандай да бір мақсатқа жетуге ұмтылу; қандай да бір нәтиженің 

туындауын қалау немесе қандай да бір салдардың туындауына немқұрайдылықпен қарау 

(еріктік сәт); өзінің сезімдерін білдіру, эмоциялық көңіл-күйін білдіру (эмоциялық сәт) 

мүмкіндігінен, қабілетінен көрініс табады. 

Сонымен, кінәнің психологиялық мазмұны мынадан көрініс табады:  отандық 

қылмыстық заңнама оны адамның қоршаған ортадағы қандай да бір шындыққа қатысты 
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объективтік, шын мәнінде бар психикалық қатынасы тұрғысынан анықтайды. Бұл ретте 

ерекше атап өтетін бір жайт, мұндай қатынас туралы білім ғылыми ережелерге және 

психологияның тұжырымдарына негізделуі тиіс. 

Кінәнің әлеуметтік-саяси мазмұны қылмысты қылмыстық заңмен тыйым салынған 

қандай да бір әрекетті кінәлі түрде жасау ретінде материалдық анықтауға негізделеді. 

Мұндай мазмұнның мәні кінәнің келесідей анықтамасынан көрініс табады. Кінә – бұл 

тұлғаның өзінің кез келген, соның ішінде өзге біреумен сынға алынған әрекеттері мен 

олардың салдарына емес, тек қоғамға қауіпті, қылмыстық заңмен жазалау қауіпмен тыйым 

салынған, яғни мемлекет тарапынан сынға алынып, жазаланатын әрекеттеріне қатысты 

психикалық қатынасы. Қылмыс жасай отырып, тұлға қоғамның әлеуметтік 

құндылықтарына кінәлі түрде, яғни қасақаналықпен немесе абайсыздықпен кері 

психикалық қатынас білдіреді [4, 103-105]. 

Кінәнің қылмыстық құқықтық мазмұны оның түсінігі мен нысандарының 

қылмыстық заңда анықталуымен сипатталады. ҚР ҚК-нің 19-23 баптарында кінәнің 

психологиялық және әлеуметтік-саяси мазмұнының мәні көрініс тапқан [2]. 

 Қылмыстық заңда көрініс таба отырып, кінә қасақаналық немесе абайсыздық 

нысанында көрініс табатын және кез келген құрам үшін міндетті болып табылатын, 

қылмыс құрамының субъективтік жағының белгісі мәнін иеленеді. 

Қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінә – объективтік шындықтың фактісі. 

Субъектінің кінәсі жөніндегі тұжырымды сот іс бойынша жинақталған барлық дәлелдер 

негізінде жасайды. 

Егер қылмыстық заңда көзделген қоғамға қауіпті іс-әрекет жасалып, одан адамға, 

қоғамға немесе мемлекетке зиян келсе немесе зиян келу қаупі туса ғана кінә жайында 

әңгіме қозғауға болады. Қылмыстық құқықтық ұғым бойынша қылмыстық құқық 

бұзушылық жоқ жерде кінә да жоқ. 

Қылмыс жасағандағы кінә (қасақаналық та, абайсыздық та) құқық қолданушының 

(судья, тергеуші) санасынан объективті түрде пайда болады. Ол алдын ала тергеу, сотта 

істі қарау жүргізілгенде дәлелдеу затына кіреді. Бұл жағдай істегі анықталған 

дәлелдемелерге баға негізінде жүзеге асырылады. Бұған байланысты кінә заңдылық-

психологиялық қана санат емес, сондай-ақ баға беретін санат екендігін мойындаған жөн. 

40-шы жылдары кеңестік заң әдебиеттерінде кінә ұғымының кінәлінің судъя  санасынан 

тыс өзі жасаған қоғамға қауіпті әрекеттің пайда болуы және оның қасақаналық пен 

абайсыздық түріндегі зардаптарын кінәнің баға беретін түсінігімен біріктіруге талпыныс 

жасалды. Мәселен, Б.С.Утевский «кінәні қылмыс құрамының элементі ретінде қылмыс 

құрамының объективтік жағы, яғни қасақаналық пен абайсыздық тұрғысындағы тар 

шеңберде түсінумен қатар қылмыстық құқық кінәні қылмыстық жауаптылықтың негізі 

ретінде кеңірек түсінуді де біледі» деген. 

Кінә – тек психологиялық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік-саяси да ұғым. 

Кінәнің психологиялық мазмұны адамның өзі жасаған әрекетінің және оның зардабының 

іс жүзінде болғандығын ұғынатындығында немесе ұғынуға мүмкіндік алатындығында. 

Кінәнің әлеуметтік-саяси мағынасы – адамның өз әрекетінің және оның  зардабының 

әлеуметтік мәнін, яғни олардың қоғамға қауіптілік сипатын ұғынуында немесе ұғынуға 

мүмкіндігі барлығында. 

Қылмыс жасаған адамның саналы-ерікті психикалық жағдайы дегеніміз адамның 

санасы мен еркінің қылмыстық заңда көзделген, өзі жасаған әрекетке және оның 

салдарына (зардаптарына) қатынасы. Сана (ойшылдық жағдай) мен еріктің (еріктік 

жағдай) өзара жиынтығы кінәнің мазмұнын кұрайды [4, 78-79]. 

Осылайша кінә екі – ойшылдық және еріктік жағдайлармен сипатталады. 

Ойшылдық және еріктік жағдайлардың әртүрлі арақатынасы кінәнің нысандарға, ал 

нысанның өз ішінде түрлерге бөлінетіндігінің негізінде жатыр. 

Қылмыстық заңда кінәнің екі негізгі нысаны көзделген: қасақаналық және 

абайсыздық (ҚК-тің 20 және 21-баптары). Қасақаналық өз кезегінде тікелей және жанама 
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болып, ал абайсыздық менмендік және немқұрайдылық болып бөлінеді. Заңда кінәнің екі 

нысанымен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар да қарастырылған[2]. 
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Резюме 

Статья посвящена вопросу, как одной из признаков субъективной стороны состава 

преступления в уголовном праве. Автор исследовал, что понятие вины состоит из его 

психологического, социально-политического и уголовно-правового содержания. Вместе с 

тем, в уголовном законе две основные формы вины обосновывали свое мнение о том, что 

предусмотрены умыслы и неосторожность. 

 

Summary 
The article deals with the issue as one of the characteristics of the subjective aspect of the 

offence in criminal law. The author has investigated that the concept of guilt consists of its 

psychological, socio-political and criminal content. However, in the criminal law, the two main 

forms of guilt justified their view that intent and negligence were provided for. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ЗАҢНАМАСЫНДАҒЫ  ТЕРРОРИСТІК ӘРЕКЕТТЕР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

Арыстанбек Б., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақалада Қазақстан  Республикасының  қылмыстық   заңнамасындағы  

террористік  әрекеттер  үшін  жауапкершіліктің түсінігі және оның түрлері 

қарастырылған. Сондай-ақ, халықаралық терроризммен   күрес   мәселесiнiң   құқықтық   

негiздерiнiң   әрi  ұтымды,  әрi реттеудiң әлемдiк деңгейдегi озық үлгi, әдiс- тәсiлдер мен 

жаңа прогрессивтiк  жолдарын  қарастыруды зерттеп көрсетеді. 

Түйін сөздер: қылмыс, құқық бұзушылық, терроризм, қылмыстық жауаптылық. 

 

Бүгiнде Қазақстан өз дамуының   жаңа тарихи кезеңiнде тұрып, дербес   мемлекет   

ретiнде   өзiнiң,  тәуелсiздiгi, жер   аумағының    тұтастығын,  ұлттық қауiпсiздiгiн 

қорғауға бағытталған үлкен iс шаралар  ұйымдастырды,  соның   бiрi халықаралық 

терроризммен күресу, оның алдын  алуды реттеуге    арналған   заңдар     қабылдап    

үлгердi,  алайда   сол   елiмiздiң  тәуелсiздiгiнiң   алғашқы   жылдарында    қабылданған 

заңдар, әрине, бүгiн  өзiнiң   мазмұндық  сапасы бойынша жаңа заман талабына толық  

жауап бере алады деп айтуға болмайды. Сондықтанда халықаралық терроризммен 

күрестiң құқықтық негiздерiне   жаңаша, қайта құқықтық – теориялық сараптау  жасаудың 

объективтi     қажеттiлiгi    туындап   отыр. 

Ал мұндай мақсаттарды жүзеге асыру, әрине, халықаралық   терроризммен   күрес   

мәселесiнiң   құқықтық   негiздерiнiң   әрi  ұтымды,  әрi   реттеудiң  әлемдiк деңгейдегi 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z236
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озық үлгi, әдiс- тәсiлдер мен жаңа    прогрессивтiк  жолдарын    қарастыруды   қажет    

етерi   сөзсiз.  Бұл   бағытта,  егемен ел, әлем таныған дербес мемлекет ретiнде   Қазақстан 

Республикасы   терроризм   мен   экстремизiмге қарсы заңнама негiздерi мен теориясы 

мейiлiнше,  жедел   қайта   қарастырудың маңызы зор деп бiлемiз. 

Бүгiнде халықаралық терроризммен күрес мәселесi тек  ұлттық заңнама шеңберiнде 

ғана қалып қоймай сондай-ақ халықаралық құқықтық өлшем сипатына   ие болып отыр   

және де бұл сала бойынша жаңа заман талаптарына сай жеткiлiктi теориялық және 

құқықтық негiздер қалыптастыруға    мүмкiндiгiнше тиiмдi   атсалысу қажет. 

Егер бұрын әрекет еткен Қылмыстық Заңда тек мемлекеттер немесе қоғамдық 

қайраткерлерге қарсы жасалған терроризм үшін жауапкершілік көзделсе, жаңа заңда 

халыққа катысты, оның ішінде әрбір нақты адам мен азаматқа қатысты жасалған 

террорлық сипаттағы әрекеттер үшін жауапкершілік көзделген. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде терроризм үшін 

жауапкершілік 255 және 260-баптарда бекітілген. ҚР ҚК 255-бабының 1-тармағына  

сәйкес, терроризм актісі, яғни жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза табуы, 

елеулi мүлiктiк залал келтiру не қоғамға қауiптi өзге де зардаптардың туындау қаупiн 

төндiретiн өзге де әрекеттер жасау, егер бұл әрекеттер қоғамдық қауiпсiздiктi бұзу, 

халықты үрейлендiру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының, шет 

мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер қабылдауына ықпал ету, соғысқа 

арандату не халықаралық қарым-қатынастарды шиеленiстiру мақсатында жасалса, 

сондай-ақ аталған әрекеттердi дәл сол мақсаттарда жасау қатерін төндіру– мүлкі 

тәркіленіп, алты жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

Дәл сол әрекет: 

1) бiрнеше рет; 

2) азаматтардың өмiрi мен денсаулығына нақты қауiп төндiруі мүмкін қаруды не 

қару ретiнде пайдаланылатын заттарды, жарылғыш заттарды немесе жарылыс 

құрылғыларын қолданып жасалған дәл сол іс-әрекеттер – 

мүлкі тәркіленіп, сегіз жылдан он екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

255-баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген іс-әрекеттер, егер олар: 

1) жаппай қырып-жою қаруын, радиоактивтi материалдарды қолданумен немесе 

қолдану қатерін төндірумен және жаппай уландыруды, эпидемияны немесе эпизоотияны 

таратуды, сол сияқты адамдарды жаппай қырып-жоюға әкеп соғуы мүмкін өзге де 

әрекеттердi жасаумен немесе жасау қатерін төндірумен ұласса; 

2) абайсызда адам өлiмiне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса, – 

мүлкі тәркіленіп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып 

немесе онсыз, он екі жылдан он жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

4. Қоғамдық қауiпсiздiктi бұзу, халықты үрейлендiру, Қазақстан Республикасы 

мемлекеттiк органдарының, шет мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер 

қабылдауына ықпал ету, соғысқа арандату не халықаралық қарым-қатынастарды 

шиеленiстiру мақсатында жасалған, адам өмiрiне қол сұғу, сол сияқты дәл сол 

мақсаттарда, сондай-ақ мемлекет немесе қоғам қайраткерiнiң мемлекеттiк немесе өзге де 

саяси қызметiн тоқтату не осындай қызметi үшiн кек алу мақсатында жасалған оның 

өмiрiне қол сұғу не халықаралық қорғауды пайдалантын адамдарға немесе ұйымдарға, 

ғимараттарға, құрылыстарға шабуыл жасаумен, адамды кепiлге алумен, ғимараттарды, 

құрылыстарды, қатынас және байланыс құралдарын басып алумен, әуе немесе су 

кемесін, жылжымалы темiржол составын не өзге де қоғамдық көлiктi айдап әкетумен, 

сол сияқты басып алумен ұштасқан адам өмiрiне қол сұғу – 
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мүлкі тәркіленіп, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыра отырып 

немесе онсыз, он бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға не өмiр бойына бас бостандығынан айыруға, не өлiм жазасына жазаланады[1]. 

Терроризм үшін қылмыстық жауаптылық сондай-ақ осы әрекеттерді жасау 

жөніндегі қорқытуды да қарастырады. Бұл жерде қорқыту нақты және шын болуы керек. 

Егер  террористердiң  әрекетi   осы   қылмыс   жасаған  ел  аумағының    көлемiнде   

орын   алса    жауапкершiлiк   осы     елдiң    заңнамасына  сәйкес     жүзеге    асырылады. 

Терроризмге   қатысты   iстi    тергеу    барысында   осы    террористiк   әрекеттерге    

итермелеушi   немесе     ынталандырушылардың   ықпалы   мен   ролiн  ерекше   ескерген   

дұрыс. 

Терроризмге   қатысты     қылмыстық   iс   қозғалғанға   дейiн, тергеу   әрекеттерiн    

жүзеге    асыруға    жол    берiлетiн    нормаларды   заңдарға   ендiру   туралы    ұсыныстар     

көптен   берi    баспасөзде    және    заңгерлер   арасында    кең    талқыға   түсiп    жатқаны    

белгiлi. 

Терроризмге   қатысты   қылмыстық  iстi   қозғау   алдында   алға    қойылатын   

басты   мақсат   осы  террористiк   әрекеттерге   қатысы  бар    мән-жайлар   мен   өзге   де   

ақпараттарды   жинау    табылады. 

Қазақстан Республикасы терроризммен күресудің қылмыстық-құқықты 

мәселелерде мемлекеттердің серіктестігіне максималды өзара көмек көрсетеді және іске 

асырады. Қазақстан Республикасы халықаралық серіктестікті кеңейтуі үшін негіздер 

жасап, қылмыстық сот төрелігі саласындағы өзара көмек туралы шарттары жасайды. 

Мемлекеттерді халықаралық серіктестігі терроризмді соттайды. Халықаралық 

құқықтың нормалары және принциптеріне қатаң сай келу мемлекеттерге тұлғаның 

құқықтарын қадірлеуді қамтамасыз етуге жол береді. Яғни, құқық субъектілері арасында 

сенушілікті бекіту үшін. 

Қазақстан Республикасы  терроризм үшін жауаптылықты бұлтартпастық туралы  

тезисы бар, жаңа келісімдерді жасау бойынша, мемлекеттердің серіктестігіне белсенді 

түрде қосылады. Қажетті жағдайларда Қазақстан Республикасы террористтердің 

экстрадициядағы құқықтық көмекті көрсету туралы шарттарды жасайды [2]. 

1971 жылы террорлық актілердің алдын алу және олар үшін жазалау туралы 

Американың 13 мемлекеттерінің (АМҰ Конвенциясы) бірінші аумақтық Конвенциясы 

бекітілген болатын. 

1982 жылы заңсыз акциялардан, соның ішінде теңіз кемелеріне қарсы террорлық 

акциялардан қорғауға бағытталған Рим конвенциясы қабылданды. Осы Конвенцияның 3- 

бабында «әрбір тұлға қылмыс жасайды, егер ол заңсыз және әдейі: а) кемені басып алады 

немесе күшпен немесе күш қауіп-қатерімен немесе қорқытудың басқа нысанын қолданып 

бақылауды жүзеге асырса; б)  белгілі бір қылмыс жасауға азғырады, осындай қылмысты 

жасауға қатысушы болса». Осында, 5 бапқа сәйкес «осы қылмыстардың ауырлық 

сипатына қарай әрбір мемлекет-қатысушы қылмыстарға сәйкес жазалар көздейді». 

Осыдан басқа, Рим конвенциясының 7-бабында келесі көрсетіледі: «әрбір-

мелмекет-қатысушы егер оның территориясында қылмыскер немесе қылмысқа деп 

саналатын адам болса және осыны жағдайлар талап етсе өзінің заңнамасына сәйкес ол оны 

қамауға алады» [3]. 

Терроризм таралуының өсіп жатқан қаупіне жауап ретінде әлемдік қауымдастық 

соңғы жылдары халықаралық қатынастардың бүкіл жүйесінің қайта қаралуын бастауға 

мәжбүр болды. Халықаралық қауіпсіздіктің бүкіл жүйесінің дамуында жаңа сапалы кезең 

басталды.  

Терроризмді таратуға қарсы күресте әлемдік қауымдастықтың барлық әрекеттеріне 

келісімділік және жүйелілік беру үшін есептердің бүкіл кешенін шешу керек. Ал олардың 

өзектілігі қазір өте өткір сезініле бастады. 

Қазіргі уақытта Қазақстаннның діни қауымның ортасында көлемді және сапалы 

өзгерістер болып жатыр. Коммуникациялық қазіргі құралдары біздің мемлекеттімізді 
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әрбір идеологияның енуі үшін жеткілікті жасайды, соның ішінде радикальды исламның 

енуіне де бар. 

Қазақстандағы діни экстремизмнің және терроризмнің таралуына факторлардың екі 

тобы әсер ете алады. Олардың біреуі Қазақстанның діни қауымының ішінде жағдайдың 

өткірленуімен байланысты. Ал екіншісі Орта Азия аумағындағы жағдайдың дамуымен, 

яғни сырттағы геосаяси ықпалымен түсіндіріледі. 
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Резюме 

В статье рассмотрены понятие и виды ответственности за террористическую 

деятельность в уголовном законодательстве Республики Казахстан. Кроме того, изучает 

правовые основы и рациональные и прогрессивные подходы к вопросам борьбы с 

международным терроризмом, а также передовые модели, методы и новые прогрессивные 

пути мирового уровня регулирования. 

 

Summary 
The article considers the concept and types of liability for terrorist activities in the 

criminal legislation of the Republic of Kazakhstan. In addition, he studies the legal framework 

and rational and progressive approaches to combating international terrorism, as well as 

advanced models, methods and new progressive ways of world regulation. 

 

 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ АЛДЫН АЛУДЫ 

ЖӘНЕ ОЛАРДАН САҚТАНДЫРУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ  
 

Кизатов А., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада кәмелетке толмағандар қылмыстылығының алдын алу және 

олардан сақтандыруды құқықтық реттеу мәселелеріне арналған. Кәмелетке 

толмағандарды отбасында, мектепте, еңбекпен тәрбиелеудегі, олардың демалысын 

ұйымдастырудағы кемшіліктерді жою жөніндегі мақсатты жұмыс туралы, сондай-ақ 

қылмыстылықпен күрес жүргізетін органдардың қызметінің тиімділігін көтеру туралы 

жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: криминология, кәмелетке толмағандар, қылмыстылықтың алдын 

алу, құқық. 

 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының алдын алу проблемасын жан-жақты 

шешу үшін белгілі бір жағдайларда адамды теріс жолға түсіретін құбылыстарды жою 

мақсатында ұйымдық, материалдық және қаржы ресурстарын тиімді пайдалануға 

бағытталған әртүрлі шараларды жүзеге асыру керек. 

 Бұл күрес шараларының жүйесі жалпы әлеуметтік сипаттағы іс-шараларға 

негізделген, олар азаматтардың әл-ахуалының, мәдениетінің, тәрбиесі мен білімінің биік 
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деңгейде болуын қамтамасыз етуге бағытталған, оларда өзіндік ерекшеліктер бар. 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығымен күрес шараларының ерекшелігі сонда: 

- ол мемлекеттік отбасы, жастар және қылмыстық саясатқа сәйкес құрылып әрекет 

етеді, ол саясат отбасына, балаларға әлеуметтік, экономикалық және басқадай көмек 

көрсетудің, кәмелетке толмағандардың қараусыздығы мен құқық бұзушылығының алдын 

алудың, олардың отбасындағы қылмыстылықпен күрестің мақсатты федеральдық және 

аймақтық бағдарламасының кешенді іс-шаралары арқылы іске асырылады; 

- онда өзінше заңдық негіз – балалар мен жасөспірімдердің өмір сүруі мен 

тәрбиеленуінің оңтайлы жағдайының болуын, олардың құқықтары мен мүдделерінің 

қорғалуын, теріс ықпалдардың алдын алуды регламенттейтін халықаралық, 

конституциялық, федералдық және басқадай құжаттар бар; 

- ол мемлекеттің оқу, тәрбие, емдеу, құқық қорғау және басқа органдары мен 

мекемелердің, қоғамдық ұйымдар мен діни конфессиялардың мамандандырылған 

жүйесінің қызметімен қамтамасыз етіледі, ол қызмет федералдық та, аймақтық та 

деңгейде ұдайы үйлестіріліп отырады[1]. 

Бұл шаралар жүйесі қажетті ақпараттық-талдау базасына сүйенеді және 

материалдық-техникалық жағынан бюджет қаржысынан қамтамасыз етіледі. 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығымен күрес жүйесінде ерек-шеліктердің 

болуы кәмелетке толмағандардың құқықтық және іс жүзіндегі жағдайының сипатына да 

байланысты, олар өздерінің тұлға ретінде қалыптаса қоймауының салдарынан қоғамдағы 

келеңсіз факторлардың ықпалына тез түседі. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығымен күрес әр деңгейде және әр бағытта 

жоспарлануда. Онда жалпы тәрбиелік, алдын алушылық, сондай-ақ арнайы жазалау 

шаралары кең ауқымда қарастырылған. 

Бұл шаралар кәмелетке толмағандардың қылмыстық әрекеттерінің жолын кесуге 

және ондай әрекеттердің қайталану мүмкіндігінің алдын алуға бағытталған. Бұл жұмыс 

оған қатысушы органдарға тән арнайы құралдар мен әдістердің көмегімен жүзеге 

асырылады. 

Бұл жерде кәмелетке толмағандарды отбасында, мектепте, еңбекпен тәрбиелеудегі, 

олардың демалысын ұйымдастырудағы кемшіліктерді жою жөніндегі мақсатты жұмыс 

туралы, сондай-ақ қылмыстылықпен күрес жүргізетін органдардың қызметінің тиімділігін 

көтеру туралы болып отыр. 

Кәмелетке толмағандар қылмыстылығы өте өзекті мәселе, оның қазір қалай 

шешілгендігіне қылмыстылықтың келешектегі жайы көп байланысты. 

Ал, арнайы алдын алу жалпы алдын алудың құрамдас бөлігі, себебі оның тиімділігі 

қоғам өмірінің басқа салаларындағы шаралардың тиімділігіне тікелей байланысты. 

Қылмыстылықтың алдын алудың әртүрлі деңгейлерін жалпы әлеуметтік және 

арнайы-криминологиялық деп атаймыз. Бұл жерде кәмелетке толмаған құқық 

бұзушыларға қатысты мемлекеттік органдар тарапынан да, қоғамдық ұйымдар тарапынан 

да болатын алдын алу жүйесінің ерте кезеңін бөліп алу керек[2]. 

Қылмыстылықтың алдын алу қоғамдық қатынастардың, яғни экономиканы, 

тұрмысты, идеологияны, мәдениетті және т.б. дамытуға және жетілдіруге, құқық 

бұзушылық әрекеттерге қарсы тұра алатын қоғамдық өмір құрып, оны нығайтуға 

бағытталған көптеген шаралармен қамтамасыз етіледі. 

Сонымен, мемлекеттік саясат жеткіншек ұрпақтың тұрмыстық жағдайын 

жақсартуға бағытталған, оларға теріс ықпал етуі мүмкін адамдарды моральдық және 

өнегелік-психологиялық оқшаулайтын әлеуметтік шаралар жүргізілуін көздейді. Оны 

қоғам да, бұл мәселемен айналысып жүрген мамандар да жақсы түсінеді. 

Мыналарды басты бағыттар деп санауға болады: 

- отбасының, қоғамның және мемлекеттің балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу 

қызметін басқаруға қарағанда ауытқушылық пен жеңілдікті көп талап ететін ерекше сала 

ретінде заңмен бөліп алу; 
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- кәмелетке толмағандардың қалыптасуына шешуші ықпал ететін ең маңызды 

әлеуметтік институт ретінде ата-ана отбасын бірінші кезекте және жан-жақты нығайту; 

- ата-ана отбасын жоғалтудан немесе оның басына түскен қиыншылықтан болған 

зиянды мемлекеттік және қоғамдық институттар арқылы балалар мен жасөспірімдерге 

толық және уақтылы төлеу; оларға отбасында тәрбиеленуге жақын жағдай жасау; 

- тәрбиелейтіндерден зардап шеккен балалардың тағдырына жауапкершілікті 

күшейту; 

- тәрбиелеу және алдын алу қызметтерін ведомостволарға бөлмеу; 

- жас адамның өзінің шығармашылық еңбекке деген табиғи мұқтаждығын 

сақтауына, ұдайы дамытуына және толық іске асыруына жағдай тудыру[3]. 

Барлық осы бағыттар бойынша әртүрлі мамандықтағы ғалымдар көптеген 

ұсыныстар даярлауда, олардың іске асырылуы оң нәтиже берер деп сенеміз. Қазақстан 

Республикасының 09.07.2004 жылғы «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 

қалуының алдын алу туралы» № 591-11 Заңы шыққаннан кейін балалардың панасыз және 

қараусыз қалуының алдын алудың, олардың құқықтарын қорғаудың мемлекеттік жүйесі 

айқындалды. 

Оны құрайтындар: 

- кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 

комиссия; 

- қамқорлық органдары; 

- халықты әлеуметтік қорғау органдары; 

- білім беру органдары; 

- денсаулық сақтау органдары; 

- ішкі істер органдары; 

- халықты еңбекке орналастыру қызметі; 

- кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының алдын алу және олардың 

құқықтарын қорғау жөніндегі шараларды өз құзыры шегінде жүзеге асырушы өзге 

органдар мен мекемелер. 

Білім беру органдарының құрылымында құқық бұзушылық жасаған кәмелетке 

толмағандар үшін ашық типтегі арнайы оқу-тәрбие мекемелері мен дамуында 

ауытқушылығы бар және қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған балалар үшін арнайы 

(коррекциялық) оқу-тәрбие мекемелері құрылды деп бұрындары айтқан едік. 

Экономикалық қатынастардың әлеуметтік аспектілері адамдардың мұқтаждығы 

мен мүдделерінен нақты көрініс табуда. Бұл факт жалпы әлеуметтік деңгейдегі 

интернаттық мекемелердің тәрбиеленушілері арасында қылмыстылықтың алдын алу 

шараларын белгілеуде өте маңызды рөл атқарады. Бұларда қоғамның қазіргі жағдайына 

сай келетін, ойға қонымды тұтынушылық тәрбиелеу қылмыстылықтың алдын алудың 

қажетті жағдайын тудырар еді. 

Интернаттық мекемелерде тәрбиеленушілердің сұранымы шектеулі, материалдық 

игілік үшін ғана қажет. 

Бұлардың жоғары сапалы білім алуы және оқу орнының техникалық жабдықталуы 

заңда көзделген. Оқуға ынталылық, жастардың жүріс-тұрысына мектепте де, одан тыс 

жерлерде де бақылау жасау, оқу-тәрбие жұмысын жеке дара жүргізу үшін олардың жеке 

басын зерделеу қылмыстың жасалатынын күні бұрын болжауға және оның алдын алуға 

мүмкіндік береді. 

Күні бұрын алдын алудың тиімділігі зор және ол басқадай арнайы шара қолдануды 

керек етпейді, бұл экономикалық жағынан да пайдалы. Бұл жағдайда балалар үйлері мен 

мектеп-интернаттардың қоғамға пайдалы қызметпен айналыспайтын түлектерін еңбекке 

тартудың қылмыстылықтың алдын алудағы рөлі зор. 

Криминологтар өздерінің көптеген жұмыстарында кәмелетке толмағандардың бос 

уақытты өткізу проблемасына баса назар аударады, мақсатсыз, босқа өткізілген уақыт 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000591_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000591_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z040000591_
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қылмысқа барудың бір себебі деп санайды. Ойластырылып ұйымдастырылған 

демалыстың да қылмыстардың алдын алуда тигізер пайдасы зор[4]. 

Кәмелетке толмағанның тұлға болып қалыптасуына және жан-жақты дамуына дене 

шынықтыру мен спорттың тигізер әсері мол. Бұрындары бірқатар тәрбие колонияларында 

спорттың мамандандырылған профильдік түрлері болды. Спорт құрылыстары мен 

базалары болғандықтан спортпен шындап айналысуға мүмкіндік те болды. Спорт 

қоғамдарының қызметкерлері мен дене шынықтыру мұғалімдері көптеген балаларды 

спортқа тартып, оларды құқық бұзушылықтан алып қалды. 

Жалпы әлеуметтік деңгейдегі ерте алдын алу жұмысы ол кешенді және формальды 

емес жағдайда, барлық формалар, әдістер мен құралдар жан-жақты пайдаланылғанда ғана 

тиімділік береді. 

Сонымен, кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының жалпы әлеуметтік 

деңгейде алдын алудың басты бағыттарына мыналар жатады: 

- отбасының, қоғамның және мемлекеттің балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу 

жұмысын қоғам өмірінің басқа салаларына қарағанда артықшылық пен жеңілдіктерді ең 

көп керек ететін сала ретінде кешенді, оның ішінде заң бойынша бөліп алу; 

- кәмелетке толмағанның жеке басының қалыптасуына шешуші ықпал ететін ең 

маңызды да жетілген әлеуметтік институт ретінде ата-ана отбасын бірінші кезекте және 

жан-жақты нығайту; 

- ата-ана отбасын жоғалтудан немесе оның қиын жағдайынан болған шығынды 

мемлекеттік және қоғамдық институттар арқылы балалар мен жасөспірімге толықтай және 

уақтылы өтеу, бұл ретте отбасындағы тәрбиеге неғұрлым жақын жағдай тудыру; 

–  тәрбие және алдын алу қызметтерін ведомостволарға бөлмеу; 

–  жас адамның шығармашылық еңбекке деген өз табиғи мұқтаждығын сақтауына, 

ұдайы дамуына және толық іске асыруына жағдай жасау. 
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Резюме 

Данная статья посвящена вопросам правового регулирования профилактики и 

страхования несовершеннолетних. Позволяет всесторонне рассмотреть о 

целенаправленной работе по устранению недостатков в семье, школе, трудовом 

воспитании несовершеннолетних, организации их отдыха, а также о повышении 

эффективности деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью. 

 

Summary 
This article deals with the legal regulation of the prevention and insurance of minors. It 

allows for comprehensive consideration of targeted work to eliminate shortcomings in the 

family, school, labour education of minors, organization of their rest, as well as to increase the 

effectiveness of the activities of the bodies engaged in combating crime. 
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  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НЕКЕЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Нурлан Т., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы некелік қатынастардың азаматтық-

құқықтық мәні және ерекшеліктері қарастырылған. Сондай-ақ, некеге тұратын 

адамдардың өзара келісімі некеге тұрудың шарты ретінде ер мен әйелдің ерікті және 

еркін одағы болып табылатынын зерттеп көрсетеді. Отбасының өмірлік мәселелерін 

бірлесіп шешу құқығы отбасының бюджетін бөлісу, балалар тәрбиесі, үй шаруашылығын 

жүргізу, туған-туысқандарымен бірге немесе бөлек тұру міндеттері ерлі-

зайыптылардың бір-бірімен келісімі бойынша шешілетінін белгілейді. 

Түйін сөздер: неке, отбасы, ерлі-зайыптылар, некелік қатынастар, азаматтық 

құқық. 

 

Қазіргі қолданыстағы 1995 жылғы 30 тамызда өткізілген Республикалық 

референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясында некелік 

қатынастарды реттеуге бір ғана бап арналған. Ол адам және азамат деп аталатын екінші 

бөлімде 27-бапта көрсетілген. Онда неке және отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің 

қорғауында болады, балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың 

табиғи құқығы, әрі парызы. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз 

ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті деп  айтылған [1,40 б]. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінде  «неке келісім-шарты» 

деген ұғым пайда болды. Неке шарты деп - некеге тұратын адамдардың немесе ерлі-

зайыптылардың некеде тұрғандағы немесе оны бұзған жағдайдағы мүліктік құқықтары 

мен міндеттерін айқындайтын келісімдері танылады. Некелік шарт міндетті түрде 

жазбаша жасалуы және нотариуста куәландырылуы қажет. 

Неке шартын некеге отыратын адамдардың тікелей өздері, сондай-ақ адвокат не 

нотариус толтыруы мүмкін екендігін айрықша атап көрсету қажет. Неке шартын 

нотариалды куәландыру үшін жеке-меншік немесе мемлекеттік нотариусқа жүгіну керек. 

Неке шартын некені тіркегенге дейін, сондай-ақ некеде тұрған кез келген уақытта 

жасасуға болады. Ерлі-зайыптылар, яғни АХАТ органдарында тіркелмеген, бірақ бірге 

тұратын және бір-біріне қамқорлық көрсететін адамдар неке шартын жасаса алмайды. 

Некеге тұратын кәмелетке толмағандар (18 жасқа дейінгі адамдар) ата-аналарының немесе 

қамқоршыларының келісімімен ғана неке шартын жасаса алады. Бұл кәмелетке 

толмағандардың өз бетінше неке шартын жасасуына тыйым салынады деген сөз. Неке 

шартын жасасу некені тіркеу үшін қажетті шарт болып табылмайтындығын атап өту 

керек. Некеге отыратын адамдардың немесе ерлі-зайыптылардың неке шартын жасасуы 

немесе оған қол қоюдан бас тартуы ерікті шешіледі, өйткені бұл олардың міндеті емес, 

құқығы болып табылады. Бірақ, сонымен бірге неке шартында ерлі-зайыптылардың 

немесе некеге тұратын адамдардың ортақ еркі білдірілуі тиіс [2, 450 б]. Некеге 

отырғандардың көпшілігі неке шартына отырудың артықшылықтарын білмейді. Егер осы 

неке шартына отыруды дәстүрге айналдырсақ, көптеген мәселенің алдын алған болар едік. 

Мысалы, неке шарты мүлікке қатысты мәселелерді ретке келтіреді. Оның қазіргі 

қазақстандықтарға жақсы таныс мұрагерлікке қарағанда машақаты аз. Айталық, 

мұрагерлік тек адам қайтыс болғаннан кейін ғана күшіне енеді. Ал неке шарты жұптар 

заңды некеге тұрған күннен бастап күшіне енеді. Неке шартына заңға қайшы келмейтін 

көптеген шарттар мен міндеттерді енгізуге болады. 

Ал қазіргі уақытта Қазақстанда неке келсім-шартын рәсімдеу дамыған капиталистік 

елдермен салыстырғанда, кең қанат жая қойған жоқ. Бірақ заңнамада ерлі-зайыптылардың 

некеге тұрар алдында да, некелесу кезінде де алынған мүліктің қүқықтық режимі айтылуы 
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мүмкін, яғни неке келісім-шартын ресімдеуге құқығы бекітілген. Неке шарты міндетті 

түрде нотариалдық куәландыруға, егер онда жылжымайтын мүліктің құқықтық режимі 

анықталса, «Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық» ТМК-да мемлекеттік тіркеуге 

жатады. Тіркеу кезінде жылжымайтын мүлікке құқықтық тіркеу органы ерлі-

зайыптылардың біріне жылжымайтын мүлікке құқылық беріледі. Бүл үшін тіркеу орнына 

ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ құқығын тіркеу туралы берілген үлгідегі өтініші, 

шарт көшірмесін және нотариалдық расталған неке туралы куәліктің көшірмесі қоса 

берілуі тиіс  

Бірлескен ортақ меншік құқығын осылай тіркеу ерлі-зайыптылардың мүлікті сатып 

алу-сату шартында көрсетілмеген құқықтарын жылжымайтын мүлікке жауапсыз қарау 

сияқты жағдайларын қорғайтын болады. Мысалы, ерлі-зайыптылардың бірі 

жылжымайтын мүлікті сатуға оқталды делік. Жоғарыда айтылғандай, осы орайда екінші 

жұбайдың бұған жазбаша келісімі керектігі баршаға мәлім. Әрі бұл келісім нотариат 

арқылы ресімделуі шарт. 

Жылжымайтын мүлікті сатар кезде, ерлі-зайыптылардың бірі болмаса, сатушының 

мүлікті қандай ой-пиғылмен сатқаны «сатып алушыға» белгісіз болады. Сонымен 

«сатушы» мүлікті сатып, ал «сатып алушы» сатып алып, сатып алу - сату шартын 

нотариат арқылы куәландырып заңдастырады. Бұдан басқа екінші тұлғаға бас сенімхат 

берген кезде де мүдделі, яғни жұбайының жазбаша келісімі нотариат арқылы 

куәландырып заңдастырылады. Бұдан басқа екінші тұлғаға бас сенімхат берген кезде де 

мүдделі жақтың, яғни жұбайының жазбаша келісімі нотариат арқылы берілуі тиіс. Себебі, 

бас сенімхат жылжымайтын мүлікті үшінші тұлғаға сатуға және сатылған мүліктің 

сомасын алуға толық мүмкіндік құқығын бекітеді. Ал шарт жасар алдында нотариус 

сатушыдан некеде бар-жоғын сұрап біледі. Сатушы өзінің некеде тұрғандығын жасырады. 

Кейін келе құқығы тапталған екінші жұбай жасалған шартты заңсыз деп тану жөнінде 

сотқа арыз береді. Кейде, тіпті жасалған мәмілені сот арқылы жарамсыз деп бұздыратын 

жағдайлар да кездеседі. Сонда бұл жерде сатып алушы ғана зардап шегеді. Мысалы, 

сатушы және сатып алушы араларында сатып алу - сату шарты жасалып, сатылған 

мүліктің ақшасын сатушы толық көлемде алды делік. Алайда жоғарыда көрсетілгендей, 

ҚР заңдарының баптарына сәйкес, жасалған мәміле жарамсыз деп танылады. Ал 

жылжымайтын мүліктің бұрынғы иесі (жұбайлардың бірі) сатып алушы адамдарды үйден 

сот арқылы шығарады. Нәтижесінде сатушы некелескен жұбайын, сатып алушыны және 

нотариусты алдаған болып шығады. Нақтылап айтқанда, «Неке (ерлі-зайыптылық) және 

отбасы» Кодекстің 39-бабына жоғарыдағыдай кемшілікке қасақана жол берген сатушыны, 

сатып алушыны және нотариусты әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту 

жөнінде өзгертулер мен толықтырулар енгізген жөн[3] 

Некенің бұзылуы кең етек алып тұрған қазіргі қоғамда бұрынғы жұбайлардың бір-

бірін күтіп-бағу мәселесі өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Себебі, неке еркіндігі 

мен некені бұзу еркіндігі ерлі-зайыптылардың өзара міндеттемелер еркіндігін білдірмейді. 

Өйткені жұбай екінші жұбай алдындағы материалдық міндеттемелерден құтылу үшін 

ажырасу еркіндігін пайдалану жағдайлары көптеп кездесуі мүмкін. Неке және отбасы 

саласында көптеген елдердің заңдары неке бұзылғаннан кейінгі сұрақтарды барынша 

тезірек және мұқтаж жұбайға нақтылы ақша сомасын немесе мүлікті беліп беру жолымен 

шешуге тырысады. Ал мұндай жағдайда алимент міндеттемесі институтын тек ерекше 

реттерде және көбінесе қысқа мерзімге қолданады. Тек айрықша жағдайларда, яғни 

жасын, денсаулық жағдайын және жұбайдың өзін-өзі қажетті қаражатпен қамтамасыз ете 

алмайтын басқа да мән-жайлар орын алғанда ғана өмір бойы алимент өндіріп алу туралы 

шешім шығарылуы мүмкін. Сонымен қатар, бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы 

қатынас, алимент міндеттемелерінен өзге қатысушылардың арасындағы қатынастан елеулі 

өзгешелікпен ерекшеленеді. Себебі, бұрынғы жұбайлар бір-бірімен туыстық қатынастағы 

адамдар емес және отбасылық өмірдің ортақтығымен өзара байланысты болмайды. 
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«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің тағы бір жаңалығы алимент 

төлеу туралы келісім институтының енгізілуі болды. Ерлі-зайыптылар неке шартын 

жасасқан болса, неке шартына неке бұзылғаннан кейінгі алимент міндеттемесі туралы 

арнайы ережелер енгізілуі немесе бұл туралы неке кезеңінде немесе неке бұзылғаннан 

кейінгі кезеңге жеке алимент келісімін жасауы мүмкін. Мұндай келісімде олар күтіп-бағу 

меселесін өздерінің қалауы бойынша белгілеуге құқылы. Соның ішінде сот тәртібімен 

алимент талап етуге құқығы жоқ бұрынғы жұбайдың да алимент алуға құқығы 

қарастырылуы мүмкін. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 138-бабы 2-

тармағына сәйкес, алименттің мәселелелері мен оны неке бұзылғаннан кейін бұрынғы 

жұбайына берудің тәртібі бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы келісім бойынша 

белгіленуі мүмкін болды. Ал осы заңның 157-бабына орай, алимент төлеу туралы келісім 

алиментті төлеуге міндетті адамның және оны алушы адамның арасында жасалатын 

келісім алимент төлеу туралы келісім деп аталады. Яғни, бүтінгі күйде алименттік 

қатынастар осы қатынастардың субъектілері арасында келісім көмегімен реттелінуіне 

толық мүмкіншілік алып, бұзылған немесе жарамсыз деп танылған жағдайларда ғана 

диспозитивтік нормалар күшіне енетін болды. Сондықтан осындай үлгіде ғана келісім 

тиісті құқықтық қорғауға ие болып, шын мәнісінде осы сөздің құқықтық мағынасына ие 

болады деп есептейміз. Айта кететіні, қазіргі отбасы заңнамасына сәйкес, ерлі-

зайыптылар немесе бұрынғы ерлі-зайыптылар арасында алимент төлеу туралы келісім 

болмаса, алиментті сот тәртібімен өндіріп алу туралы талаппен сотқа жолдану 

мүмкіншілігі болмайды. Егер алимент жөніндегі келісімді алимент төлеуші орындамаса, 

оны алушы келісімді мәжбүрлі түрде орындау туралы талаппен сотқа жолдай алады, ал 

егер сотқа алимент өндіру туралы талаппен жолданса, оның талабы қанағаттандырылуға 

жатпайды. Сонымен бірге, егер келісім тараптардың бірінің мүдделерін бұзатын болса, 

алимент төлеу туралы келісімді жарамсыз деп тану туралы талаппен, оны 146-бапта 

көрсетілген негіздерде сотқа жолдауға болады. Дегенмен, алимент төлеу туралы келісім 

бұзылмай немесе жарамсыз деп танылмай, алиментті сот тәртібімен өндіріп алу туралы 

талапты қанағаттандыру мүмкін емес.  

Құқықтық табиғаты тұрғысынан алғанда алимент келісімі, біздің ойымызша, 

азаматтық-құқықтық шарттар қатарына жатады, өйткені олар барлық белгілері бойынша 

азаматтық шартқа сәйкес келеді. Сонымен қатар «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» 

Кодекстің 157-бабының 1-тармағында алимент төлеу туралы келісімді жасауға, атқаруға, 

бұзуға және жарамсыз деп тануды реттейтін нормалар қолданылады деп бекітілген. 

Алайда, алимент келісімінің өзіне тән отбасы заңында бекітілген ерекшеліктері бар. 

Алимент келісімдеріне азаматтық және отбасы заңдарының нормаларын қолдану кезінде 

жалпы және арнайы заңдардың ара-қатынасы қағидасын қолдану қажет. Жалпы азаматтық 

заңдар алимент төлеу туралы келісімінің жасалуының, орындалуының, өзгеруінің және 

жарамсыз деп танылуының жалпы тәртібін реттесе, арнайы отбасы заңдары алимент 

міндеттемелерінің өзіндік қасиеттерінен туындайтын арнайы тәртіпті бекітеді. 

Алайда, алименттік келісімдердің субъектілеріне байланысты белгілі бір 

қайшылықтар туындауда. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодекстің 157-бабына 

сейкес, алимент төлеу туралы келісім алиментті төлеуге міндетті адам мен оны алушы 

адам арасында жасалады. Осының негізінде алимент келісімі тек отбасы заңдары 

бойынша алимент алуға құқылы және оны төлеуге міндетті адамдар арасында ғана 

жасалады деген қорытынды жасауға болады. Осыған орай, отбасы заңнамасы бойынша 

алимент алуға құқылы емес тұлғаға қайтарымсыз, кезең-кезеңімен асырап-бағуға қаражат 

беру туралы келісім алимент келісімі ретінде заңды бола ма деген сұрақ туындайды. Бұл 

сұраққа жауап беру үшін тұлғалардың екі тобын ажыратып алуымыз керек. Бірінші топқа 

белгілі бір мән-жайлар болғанда ғана алимент өндіріп алуға құқылы тұлғалар 

жатқызылады. Ал мұндай мән-жайлар болмағанда олар алимент төлеу туралы келісім 

жасай ала ма, мұндағы мәселе осы. Екінші топтағы тұлғаларға сот тәртібімен де алимент 

алуға құқығы жоқ тұлғалар жатады. 
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Біздің пікірімізше, бірінші топқа жататындар алимент келісімін жасауға құқылы, 

өйткені қаражат шарттары келісімге келуші тұлғалардың өздерімен келісіп алады, осыған 

орай, олар алимент алуға құқықты заңда қарастырған шарттар (мұқтаждық, еңбекке 

жарамсыздық және т.б) болмаса да қарастыра алады. Ал екінші топтағы тұлғалар үшін бұл 

мәселе күрделі болып отыр. Бұл сұрақтың жауабы отбасы құқығын дербес құқық саласы 

ретінде тануға немесе танымауға және алимент келісімін азаматтық-құқықтық шарттар 

қатарына жатқызу мәселесіне қатысты. Азаматтық құқықтық заңда қарастырылмаған және 

оған қайшы келмейтін келісімдерді жасауға жол берілетіндігі белгілі. Егер отбасы 

құқығын азаматтық институт ретінде қарастырсақ, ерлі-зайыптылардың немесе бұрынғы 

ерлі-зайыптылардың арасындағы алимент келісімі азаматтық келісім болып есептеледі де, 

мәжбүрлі түрде алимент өндіріп алуды талап ете алмайтын адамдармен жасалған келісім 

заңда қарастырылмаған азаматтық келісім болып табылатындығы түсінікті. Сондықтан 

заңға қайшы келмейтін мұндай келісімдер заңды деп танылуы тиіс. Олардың реттелуі де 

ұқсастығына негізделіп жүзеге асырылады. Ал мұндағы реттеліп отырған қатынасты 

барынша ұқсас реттейтін алименттік келісімдер жөніндегі нормалар. 
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Резюме 

В статье рассмотрены гражданско-правовые сущность и особенности брачных 

отношений в Республике Казахстан. Кроме того, взаимное согласие лиц, вступающих в 

брак, свидетельствует о том, что условием заключения брака является добровольный и 

свободный союз мужчин и женщин. Право на совместное решение жизненных вопросов 

семьи определяет, что обязанности по распределению бюджета семьи, воспитанию детей, 

ведению домашнего хозяйства, проживанию совместно с родственниками или раздельно 

решаются по соглашению супругов. 

 

Summary 
The article considers the civil and legal essence and peculiarities of marriage relations in 

the Republic of Kazakhstan. Furthermore, the mutual consent of the persons entering into the 

marriage shows that the condition for marriage is a voluntary and free union of men and women. 

The right to a joint solution of family life issues determines that the obligations to allocate the 

family budget, raise children, maintain a household, live together with relatives or be separately 

resolved by agreement of the spouses. 

 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ: МЕДИКО-

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Данияров Ж., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за 

принудительное удаление органов и тканей человека, незаконное удаление и клонирование 
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человека. Уголовный кодекс посвящен месту и роли медицинских преступлений, а также 

некоторым этическим вопросам. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, трансплантация органов, правовые 

вопросы медицины, незаконное удаление органов.  

 

В национальной практике вопрос о правомерности причинения вреда здоровью 

одного человека для спасения жизни другого был бы реторическим, если касалось просто 

выбора. А в юриспруденции достаточно остро ставится при рассмотрении вопросов в 

области трансплантологии. Наиболее действенным способом трансплантации является 

пересадка органов от живого донора, которому, безусловно, причиняется вред. Так, 

например, множество людей нормально существует с пересаженной почкой, но в то же 

время любая операция по удалению почки у живого донора является достаточно 

серьезной. Такая операция, равно как и иные операции по изъятию одного из парных 

органов человека, может быть непредсказуемой и, даже проведенная профессионалом 

высокого уровня с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, не дает 

стопроцентной гарантии от возможных осложнений, вплоть до летального исхода. В науке 

уголовного права распространено мнение о наличии в таком случае ситуации крайней 

необходимости, поскольку причинение вреда здоровью донора соответствует условиям, 

предусмотренным УК РК. Думается, что это мнение нельзя признать состоятельным, 

поскольку оно противоречит концептуальному положению рассматриваемого уголовно-

правового института, согласно которому, как уже было отмечено, причиняемый для 

устранения опасности ущерб может быть лишь меньше предотвращенного, но никак не 

равным ему. Вместе с тем, действия медицинских работников в данной ситуации не 

выпадают из правового поля, поскольку, на наш взгляд, вполне укладываются в 

предусмотренные УК РК условия обоснованного риска. Не является уголовным 

правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. иск признается 

обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 

для предотвращения вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам. Риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой жизни или здоровью 

людей, экологической катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких 

последствий[1]. Следовательно, в отношении врача не применима нормы УК РК о 

необоснованности риска, который заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей. 

В этой связи полагаем, что высказываемые в научной литературе предложения о 

дополнении в  уголовном законодательстве «обстоятельства, исключающие преступность 

деяния» статьей «Причинение вреда здоровью донора при трансплантации органов и (или) 

тканей», хотя и упростит правоприменительную практику в области трансплантологии, 

будет лишь дублировать уже имеющиеся в уголовном законе положения о правомерности 

причинения вреда здоровью человека в условиях обоснованного риска[2]. 

Правовая специфика обоснованного риска закреплена в ст. 36 УК РК, в 

соответствии с которой не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно 

полезной цели. Все условия правомерности причинения вреда при обоснованном риске 

можно разделить на две группы: 1) условия, детерминирующие ситуацию как требующую 

риска; 2) условия, характеризующие действия, предпринимаемые при наличии риска. В 

отношении самого риска закон указывает три условия. Во-первых, он должен быть 

направлен на достижение общественно полезной цели. В юридической литературе 

указывается на тот факт, что цель может быть настолько общественно полезной, что это 

допускает наличие некоторого риска, являющегося оправданным, что характерно именно 

для медицинской деятельности. Не вызывает сомнений тот факт, что при 

профессиональном медицинском риске действия медицинского работника направлены на 
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достижение общественно полезной цели - предотвращение смерти больного, продление 

его жизни, улучшение состояния пациента и т.п. Во-вторых, при обоснованном риске 

общественно полезная цель не может быть достигнута иными, не связанными с риском 

действиями. Это условие позволяет отграничить обоснованный риск и крайнюю 

необходимость, т.к. поскольку в первом случае есть выбор средств, а во втором - риск 

будет единственно возможным способом устранения опасности. Например, хирургическая 

операция связана с риском осложнения, но может излечить болезнь. При наличии 

лекарств и других хирургических средств воздействия, требующих даже длительного 

применения, врач может принять решение проводить курс консервативного лечения или 

операцию. Если других средств лечения, кроме оперативного вмешательства нет, то врач 

находится в состоянии крайней необходимости. В-третьих, оправданный риск 

исключается, если он заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, или с 

угрозой экологической катастрофы, или с угрозой общественного бедствия. Относительно 

действий, предпринимаемых в условиях риска, закон предъявляет только одно требование 

- принятие лицом достаточных мер для предотвращения вреда охраняемым законом 

интересам. При этом следует подчеркнуть, что в отличие от крайней необходимости, при 

обоснованном риске ограничений в размере вреда не предусмотрено. Весьма актуальным 

в этой связи является вопрос о том, каковы критерии достаточности мер, предпринятых 

медицинским работником в случае профессионального риска для признания его 

обоснованным. Приведем следующий пример. Выскабливание полости матки в при 

аборте, выполняемым профессионалом всегда несет в себе риск ее повреждения, что 

связано с выполнением данной операции без визуального контакта. Деформация тканей 

матки влечет за собой возможность прободения, связанную с проникновением 

инструмента в брюшную полость. Однако уровень развития медицинской науки не 

позволяет осуществить эту операцию иным способом. При этом прерывание 

беременности по объективным показанием имеет явную общественно полезную цель. В 

этой связи при соблюдении врачом всех предусмотренных для предотвращения вреда мер, 

указанные выше повреждения, являющиеся по определению тяжким вредом здоровью, не 

должны рассматриваться как криминальная ятрогения, т.к. медицинский работник 

действовал в условиях обоснованного риска. Как отмечает М.А. Авдеев, в предложенной 

ситуации одно и то же действие медицинского работника с одинаковыми последствиями 

должно расцениваться по-разному в зависимости от конкретных условий. Так, если врач 

произвел перфорацию болезненно измененной стенки матки, но сделал это в больничных 

условиях после тщательного исследования пациентки, то прободение матки может быть 

либо ошибкой, либо несчастным случаем. Если же врач сделал это в тех же условиях, но 

без предварительного тщательного исследования больной, то речь может идти о 

небрежности[3, 28c.]. 

Таким образом, наличие обоснованного риска при проведении медицинских 

манипуляций обусловлено как предоперационной подготовкой и обследованием пациента, 

так и соблюдением условий их проведения. Как справедливо отмечает И.В. Ившин, в 

медицинской практике целый ряд инвазивных вмешательств совершается «по 

ощущениям», когда при возникновении осложнений требуется тщательная оценка всех 

обстоятельств медицинского вмешательства с точки зрения условий обоснованного риска. 

Например, у больной был обнаружен рак (умеренно дифференцированная 

аденокарнинома) правого изгиба толстой кишки. По поводу этой онкологической 

патологии больная была прооперирована. Хотя опухоль была удалена, в печени 

обнаружился одиночный метастаз рака. Радикальная операция при подобной патологии 

невозможна, следовательно, больная была фактически обречена. Учитывая, что других 

метастазов не обнаружено, решено выполнить катетеризацию печеночной артерии для 

проведения селективной (прицельной на опухолевый очаг) химиотерапии, что позволило 

бы замедлить прогрессирование опухоли. В процессе этой эндоваскулярной операции 

была повреждена одна из ветвей чревного ствола, через который осуществлялась 
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катетеризация, что вызвало внутреннее кровотечение. Проверка, проведенная 

прокуратурой по жалобе родственников, установила, что для проведения операции 

имелись медицинские показания. Операция проводилась с целью продления жизни 

больной и представляла собой высокотехнологичное вмешательство, при котором 

повреждение проводника, предназначенного для установки катетера, осуществляется 

практически «вслепую». Операцию проводил опытный хирург с соблюдением всех 

необходимых условий. В возбуждении уголовного дела по факту повреждения сосуда во 

время операции было отказано. 

Необходимо отметить, что в специальной литературе обоснованный риск в 

медицинской практике рассматривается как преимущественно связанный с введением 

новых методов профилактики, диагностики и лечения, что позволяет определять его как 

вполне правомерное применение для спасения жизни медицинских манипуляций, которые 

в обычных условиях не применяются из-за их их определенной опасности, при условии, 

что положительный результат недостижим традиционными мптодами. Приведенные выше 

примеры из медицинской практики свидетельствуют о неточности предлагаемого 

определения, поскольку обоснованный риск далеко не всегда связан с экстремальными 

ситуациями, а встречается в обычных клинических случаях. В этой связи наиболее точной 

представляется классификация профессионального риска, предложенная А.И. Рарогом, 

который с учетом ситуации подразделяет обоснованный риск на: риск в ситуации, 

первоначально связанной с опасностью причинения вреда, и риск в ситуации реальной и 

наличной опасности охраняемым законом интересам. Применительно к медицинской 

деятельности предлагаемая классификация предполагает выделение риска при 

оперативном вмешательстве, терапевтическом лечении и при проведении медицинского 

эксперимента. 

Клонирование человека или использование человеческого эмбриона в 

коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз половых клеток или 

человеческого эмбриона из Республики Казахстан в этих же целях гласит УК РК.  

Наибольший интерес представляет терапевтическое клонирование. В перспективе 

оно может упростить пересадку органов. Биологам уже удалось вырастить искусственную 

кожу и щитовидную железу, а эксперимент на мышах с дефицитом иммунитета показал, 

что иммунная система поддается восстановлению за счёт внедрения в организм 

эмбриональных столовых клеток. Этот строительный ресурс принимает форму клеток 

разных органов, тканей, крови и поддерживают иммунитет. В основе терапевтического 

клонирования лежит принцип ядерного переноса, благодаря которому появилась овечка 

Долли. Донорская яйцеклетка, объединённая с ядром соматической клетки, делится и 

образует бластоцисту – пузырь с эмбриональными клетками, необходимыми для 

выращивания органов и тканей. Спустя несколько дней из него формируется зародыш. 

Терапевтическое клонирование допускает выращивание эмбриона до двух недель. 

Столько нужно на формирование зачатков нервной системы. 

В 2017 году учёные впервые получили из человеческого эмбриона здоровые 

стволовые клетки. Исследованием руководил биолог Шухрат Миталипов. С середины 90-х 

годов он работает в США и сотрудничал с Китом Кэмпбелом – одним из создателей 

овечки Долли. В интервью порталу Meduza биолог отметил, что трансплантация 

клеточных ядер чаще всего проводится с целью перепрограммирования клеток. Например, 

из клетки кожи можно сделать нейрон. Для этого учёные условно "стирают" клетке 

память, что также её "омолаживает"[4]. 

С технической точки зрения, создать клон человека не проблема. Но научное 

сообщество не пойдёт на это из этических соображений, подкреплённых протоколом о 

запрете клонирования в рамках Европейской конвенции о защите прав человека от 1998 

года. В отличие от животных человек обладает разумом, и выращивание клонов из 

прагматизма противоречит человеческим ценностям. Идеи о клонировании как о попытке 

обмануть смерть тоже безосновательны. Генетическая идентичность не означает, что клон 
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сохранит характер, привычки, воспоминания, опыт, убеждения и самосознание оригинала. 

Жизненный опыт невозможно передать через ДНК, а значит, клонированный индивид с 

его "исходником" будет объединять только внешность, и то в лучшем случае. 

Согласно УК РК за клонирование наказываются лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового. Те же деяния, совершенные группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, а также неоднократно, - наказываются 

лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. Эти же деяния, то есть клонирование совершенные преступной 

группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет. 
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Түйін 

Мақалада адамның ағзалары мен тiндерiн алып қоюға мәжбүрлеу, заңсыз алып қою 

және адамды клондау қылмыстық жауаптылық мәселелері қарастырылған. Қылмыс 

кодекстегі медициналық құқықбұзушылықтардың орны, рөлі, сонымен қатар кейбір 

туындайтын этикалық сұрақтарға көңіл бөлінген 

 

Summary 

The article deals with the issues of criminal liability for forced removal of human organs 

and tissues, illegal removal and cloning of a person. The Code focuses on the place and role of 

medical offenses, as well as some ethical issues. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД  И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Алтыбаева М.Е., 

Магистрант специальности юриспруденция 

 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов 

государства и юридических лиц выделен в данном Указе в самостоятельный вид надзора, 

определены его задачи и полномочия прокурора. Фактически это означает, что он 

является одним из основных направлений деятельности прокуратуры на современном 

этапе, то есть составляет одну из его функций. Между тем, почему-то она не нашла 

отражения в перечне основных направлений деятельности прокуратуры 

Ключевые слова: Конституция, прокурорский надзор, свобода человека. 
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В настоящее время правозащитная функция прокуратуры вызывает наибольшие 

сомнения у противников прокуратуры. Считается, что она препятствует обращению 

граждан в суд, а в тех странах, где существует институт Уполномоченного по правам 

человека, посягает на его функции. Между тем, в современных условиях она является 

необходимым дополнением к другим, включая судебные, средствам защиты личности в 

силу их малой эффективности. Оперативность реагирования прокуратуры, доступность ее 

помощи обеспечивают популярность прокурорских средств защиты в тех случаях, когда 

судебное решение конфликта необязательно. Комиссия по правам человека – 

консультативно-совещательный орган при главе государства. Она лишена каких-либо 

властных полномочий и вправе издавать решения только рекомендательного характера. 

Это орган, призванный помогать Президенту осуществлять его роль как гаранта прав и 

свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем содержание надзора в данной области не может быть сведено только к 

выявлению несоответствий законодательству актов и действий государственных органов, 

должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, 

то есть выполнению задач в сфере общего надзора. Задачи соблюдения прав и интересов 

личности прокуратура решает и в процессе реализации других своих функций, в том 

числе при осуществлении надзора за законностью следствия и дознания, 

административного производства, уголовного преследования и т.д.  

Кроме того, следует отметить, что выявление и принятие мер к устранению 

нарушений Конституции, законодательных актов и актов Президента Республики – не 

самоцель. Ведь подобные нарушения прокуратура преследует и при осуществлении 

надзора за законность оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

представлении интересов государства в суде и т.д. Но в основном выявление и принятие 

мер к устранению нарушений Конституции, законодательных актов и пр. составляет 

содержание именно надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, государства и юридических лиц.  

В настоящее время, как уже говорилось выше, термин «общий надзор» в 

республиканском законодательстве заменен понятием «надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства». Иными 

словами, общенадзорная функция прокуратуры получила более конкретную предметную 

характеристику. Но сущность ее сохранилась и заключается в осуществлении высшего 

надзора за соответствием Конституции и законам республики актов и действий 

государственных органов, их должностных лиц, организаций и общественных 

объединений. 

В числе важных направлений деятельности прокуратуры – надзор за применением 

законодательства об административных правонарушениях во всех государственных 

органах, уполномоченных рассматривать дела указанной категории.  

Приказом Генерального Прокурора от 15 июня 1997 г. нижестоящим прокурорам 

предписано решительно пресекать факты незаконного применения к гражданам 

административного задержания, штрафов и иных мер административной ответственности. 

Предложено периодически проверять законность административного задержания граждан 

в отделах внутренних дел, приемниках-распределителях и в других отведенных для этих 

целей местах, обращая особое внимание на случаи задержания несовершеннолетних; с 

целью выявления и пресечения нарушений законности практиковать проведение проверок 

во внерабочее время (выходные, праздничные дни) и в любое время суток.  

В основной массе нарушения исходят от налоговых органов, административных 

комиссий при Акимах, судов, санитарно-эпидемиологической службы, органов 

внутренних дел и дорожной полиции. Наиболее типичным для этих органов, как и прежде, 

являются, применение мер взыскания после истечения срока давности, не соблюдение 

порядка перерасчета штрафов, ненадлежащее оформление протоколов и постановлений, 

неправильная квалификация нарушений, незаконные задержания граждан. 
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Хотя  надзор за соблюдением прав человека при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, дознания и следствия не назван в числе приоритетных, тем не 

менее, нельзя умалять его значение для правозащитной деятельности прокуратуры. 

Соблюдение установленных Конституцией прав и свобод личности, обеспечение 

конституционных гарантий ее неприкосновенности – важнейшая задача прокуроров. 

Пожалуй, наибольшие физические и моральные страдания человек испытывает при 

нарушении его прав в сфере уголовного процесса - в случае его незаконного задержания, 

ареста, содержания под стражей и применения других мер, ограничивающих его свободу, 

передвижение, личную неприкосновенность и неприкосновенность его жилища и т.д.  

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 

сентября 1994 г.(64) содержит специальную статью, предусматривающую гарантии 

соблюдения прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. К ним отнесены: 1) возможность обжалования действий органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в вышестоящий орган, 

прокуратуру или суд; 2)право лица, виновность которого в подготовке или совершении 

преступления не доказана, истребовать от органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его проверки и о 

характере имеющейся в отношении него информации; 3) предоставление по требованию 

прокурора или судьи всех оперативно-служебных документов для рассмотрения жалобы 

за исключением сведений о личности граждан, сотрудничающих или сотрудничавших на 

конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

Оперативно-розыскные мероприятия, затрагивающие такие конституционные 

права граждан как тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и 

почтовых отправлений, неприкосновенность жилища, осуществляются исключительно 

для выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, а 

также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступными группами, и 

производятся только с санкции прокурора. Лишь в случаях, предусмотренных законом 

(возникновение угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению 

или с их письменного согласия, в случаях, не терпящих отлагательства, могущих привести 

к совершению террористического акта и пр.), допускается проведение названных 

оперативно-розыскных мероприятий на основании постановления руководителя 

соответствующего органа с уведомлением прокурора в течение 24 часов. Обязательным 

является и последующее получение санкции, кроме прослушивания телефонных 

переговоров по заявлению или с согласия лица. 

Санкция прокурора требуется и в случае ограничения личной свободы гражданина 

путем его ареста и содержания под стражей.  

При отсутствии возможности ввести материалы, полученные в результате 

оперативно-розыскных мероприятий, в уголовный процесс, приказано установить надзор 

за тем, чтобы они не были использованы для ограничения прав, свобод и законных 

интересов физических лиц, не были разглашены сведения, затрагивающие личную жизнь, 

честь и достоинство граждан, принимать меры к восстановлению нарушенных прав. 

Особое внимание обращено на рассмотрение жалоб на нарушения законов при  

проведении оперативно-розыскных мероприятий и обоснованности принимаемых 

решений, принятие мер к устранению нарушений законности, привлечение к 

ответственности виновных должностных лиц.  

Таким образом, нормативная регламентация прокурорского надзора за законностью 

оперативно-розыскной деятельности преследует следующие задачи: 

во-первых, соблюдение конституционных прав и свобод личности в ходе  

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

во-вторых, осуществление установленных Конституцией и законом гарантий их 

реализации; 
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в-третьих, восстановление нарушенных прав и свобод; 

в-четвертых, обеспечение конфиденциальности в процессе оперативно-розыскной 

деятельности с целью защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

В настоящее время государством предпринимаются меры, направленные на 

усиление борьбы с преступностью и с коррупцией. В этой связи прослеживается 

стремление органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, «узаконить» 

прослушивание телефонных и иных переговоров, перлюстрацию переписки, обыск и 

досмотр помещений по «усмотрению» самих органов, без санкции прокурора. Причем 

применение этих мер предлагается допускать не только после возбуждения уголовного 

дела, но и до его возбуждения, в ходе проверки поступивших сигналов о совершенном или 

готовящемся преступлении. Данные доказательства предлагается рассматривать как 

доказательства по уголовному делу без проверки их следственным путем. (Подобные 

взгляды нередко высказываются в выступлениях руководителей указанных ведомств, в их 

предложениях по совершенствованию законодательства, регулирующих деятельность 

органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, дознание и следствие). 

Принятие таких законов означало бы внедрение в широком плане  политического сыска, 

тотальной слежки и шпиономании. Подобный произвол и беззаконие страна пережила в 

годы сталинского террора. 

Надзор за законностью дознания и следствия в части соблюдения прав граждан 

направлен на то, чтобы: 

задержание граждан по подозрению в совершении преступления производилось не 

иначе как в порядке и по основаниям, установленным законом; 

никто не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 

ответственности или иному незаконному ограничению в правах;  

никто не подвергался аресту без судебного решения или санкции прокурора; 

соблюдались установленные законом порядок возбуждения и расследования 

уголовных дел, сроки их расследования, права участников уголовного судопроизводства и 

других граждан;  

при рассмотрении преступлений неуклонно соблюдались требования закона о 

всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела, выявлялись как 

уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его 

ответственность обстоятельства. 

Однако в связи с усилением криминогенной ситуации в обществе, ростом тяжких 

преступлений, организованной преступности, сращиванием преступных группировок с 

государственным аппаратом, сокращением средств, выделяемых на содержание 

правоохранительных органов и по ряду других обстоятельств состояние раскрываемости 

преступлений остается крайне неудовлетворительным. Отделение следствия от 

прокуратуры не повлекло существенных изменений в осуществлении надзора за 

законностью следствия и дознания. Отсюда и слабая защищенность граждан от 

преступных посягательств и многочисленные нарушения их прав и свобод в деятельности 

органов дознания и следствия. 

В целях повышения эффективности прокурорского надзора за применением 

законов органами предварительного следствия и дознания Генеральным Прокурором 

издан приказ № 65 от 30 июля 1999г. «Об организации прокурорского надзора за 

законностью следствия и дознания». Важнейшей обязанностью прокуроров признано 

добиваться средствами прокурорского надзора быстрого и полного раскрытия 

преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, не 

допускать незаконного и необоснованного привлечения граждан к уголовной 

ответственности или иного незаконного ограничения в правах; требовать проведения 

всестороннего, полного и объективного расследования. Приказ нацеливает на обеспечение 

защиты конституционных прав и законных интересов граждан. В целях более четкого 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2020 ж. 

 

117 

 

разграничения функций, исключения дублирования работы и бесконтрольности  

произведено разграничение обязанностей по осуществлению надзора за дознанием и 

следствием между нижестоящими прокурорами. Предусмотрены меры прокурорского 

надзора, направленные на соблюдение законности при приеме, регистрации и разрешении 

заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, возбуждении 

уголовных дел, задержании и аресте граждан.  

При осуществлении надзора за законностью дознания и следствия важной задачей 

прокуратуры является обеспечение установленного законом порядка задержания, ареста и 

содержания граждан под стражей. Эти действия производятся лишь с санкции прокурора 

или суда. Без санкции прокурора лицо может быть задержано на срок не более 48 часов. 

По истечении этого срока, если не будет получено санкции, задержанный должен быть 

выпущен  на свободу. УПК республики подробно регламентирует порядок и условия 

совершения данных процессуальных действий. 
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Түйін 

 Жарлықта адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекет 

пен заңды тұлғалардың мүдделерін сақтауды қадағалау бақылаудың дербес түрі ретінде 

атап көрсетілген, оның міндеттері мен прокурордың өкілеттіктері айқындалған. Шын 

мәнінде, бұл қазіргі кезеңдегі прокуратураның негізгі бағыттарының бірі, яғни оның 

функцияларының бірін құрайтындығын білдіреді. Бұл ретте қандай-да бір себептермен 

прокуратураның негізгі қызмет түрлерінің тізімінде көрінбеді.  

 

Summary 

Supervision of observance of the rights and freedoms of man and citizen, interests of the 

state and legal entities is highlighted in this Decree as an independent type of supervision, its 

tasks and powers of the prosecutor are defined. In fact, this means that it is one of the main 

activities of the prosecutor's office at the present stage, that is, it constitutes one of its functions. 

Meanwhile, for some reason, it was not reflected in the list of the main activities of the 

prosecutor's office. 

 

 

АДАМ МЕН АЗАМАТ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Айдаров А., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақалада адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын қорғау 

құралдарының өзекті мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, бүгінгі таңда 

Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғау құралдары еліміздің заңнамасында 

нақты түрде бекітілгендігін көрсеткен. 

Түйін сөздер: адам, азамат, құқық, мемлекет, конституция, бостандық. 
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Адам  құқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау  құралдары  белгілі  бір 

жиынтықты  құрайды  десе  болады.  Осы  жиынтықтың  жүйелік  сипаты  бар,  өйткені  

оның  бойындағы  элементтерін  біріктіретін  белгілерді  байқауға  болады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғау құралдары 

еліміздің заңнамасында нақты түрде бекітілген. Осы құралдарды белгілеп отырған 

заңнама актілерінің негізін құрайтын құжат, әрине, Конституция.  

Қазақстан Конституциясының бірінші бабынан бастап адам құқықтарына деген 

мемлекеттің ерекше көзқарасы белгіленген. 1-баптың 1-тармағында мемлекеттің ең 

жоғары құндылығы болып адам, оның өмірі, құқықтары мен міндеттері табылады 

делінген. Белгілі Қазақстандық заңгер-ғалым Ғ.Сапарғалиев бұл жөнінде былай дейді: 

«Саяси ілімде демократияны өзіндік құндылық ретінде мемлекеттік құрылыста бекітілетін 

жалпы адами құндылықтардың нақты көрінісі ретінде қарастырады. Олардың қатарына 

адам, оның өмірі, құқықтары мен міндеттері жатады. Осыларды ең жоғары құндылық деп 

тану мемлекет үшін адам және адамның материалдық игілігінен артық нәрсе жоқ деген 

сөз. Адам қалыпты өмір сүру үшін мемлекет барлық қолынан келетін жағдай жасауы 

керек. Мемлекет адамның өмірін қол сұғушылықтан қорғауға міндетті. Конституцияда 

бекітілген және күнделікті заңнамада нақтыланған адамның құқықтары мен 

бостандықтарының жүзеге асырылуына мемлекет ең алдымен көмектесуі керек деген 

сөз». 

Жалпы «адам құқықтары мен бостандықтары – дүниежүзілік қоғамдастық игерген, 

мойындаған және тиісті халықаралық-құқықтық актілерде бекітілген, әлеуметтік және 

заңдық жағынан қамтамасыз етілген, әрбір адамның құқығы ретінде мойындалған, ешкім 

де еркін шектеп немесе тыйым сала алмайды. Адам өзінің табиғи құқығы мен 

бостандығының қайнар көзі, сондықтан олардан шектелмеуі тиіс. Қазақстан адам 

құқықтары мен бостандығын оның қай елдің азаматы екендігіне қарамастан мойындайды, 

кепілдік береді әрі қорғайды. Адам құқығы оның міндетімен байланысады, сондықтан 

олардың жүзеге асырылуы нақтылы жағдайларға қатысты; адамға берілген құқық оның 

мүмкін болған мінез-құлық түрі мен табиғи құқығы мен бостандығының қайнар көзі, 

сондықтан олардан шектелмеуі тиіс. Адамға берілген құқық оның мүмкін болған мінез-

құлық түрі мен өлшемінен сипат алады. Адам бостандықтары ешқандай жағдайларға 

байланысты болмайды, ол – оның еркінің нәтижесі» [1, 80 б.].   

Сол сияқты Конституцияда Қазақстанды әлеуметтік мемлекет деп тану идеясы да 

адам мен азамат құқықтарын қорғауға бағытталған норма. Бұл жөнінде әдебиетте былай 

деп көрсетіледі: 

Ең алдымен әлеуметтік мемлекет жекелеген топтарға (таптарға) немесе ұлыстарға 

емес, қоғам мен адамға тұтас қызмет етеді. Ол мемлекеттік көздер есебінен барлық 

азаматтарға мүмкіндігінше бірдей мөлшерде игіліктер көрсетіп қоғамдағы 

ауыртпалықтарды да теңдей бөлу жолымен әлеуметтік теңсіздікті жеңілдетуге 

құлшынады... Әлеуметтік мемлекет адам мен азаматтың күнкөріс минимумы мен өмір 

сүрудің лайықты жағдайларын қамтамасыз етуді талап ету құқығын мойындайды. Бұған 

денсаулық пен экологиялық қауіпсіздік мәселесі де кіреді. 

Конституцияның 4-бабының 2-тармағы бойынша бұл акт ең жоғарғы заңи күшке ие 

және Республиканың барлық аумағында тікелей қолданылады. Бұл дегеніміз Ата заңда 

бекітілген адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарының да ең жоғары заңи күшімен 

тікелей қолданыста болуын көрсетеді. 

Ресейлік ғалым Ю.А. Тихомировтың айтуы бойынша «Конституцияның тікелей 

қолданылуы оның құқық шығару ықпалы, азаматтармен және ұйымдармен тікелей жүзеге 

асырылуы, құқық бұзушылықтан сақтау, қоғамдағы өмір сүру үлгісі мен атмосфераға, 

институциялық өзгерістерге құндылықты ықпал деген сөз». 

Ғ. Сапарғалиев Конституцияға сүйене отырып, азаматтар өздерінің құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды үйренуі тиіс дейді. Соттар адамның 
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Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заңдар мен нормативтік 

актілерді қолдануға құқығы жоқ. 

Оның пікірінше, адам құқықтары саласында Қазақстан Республикасының 

Конституциясы халықаралық құқықтың жалпы танылған нормаларына сүйенеді. 

Конституция нормаларының ішінен ерекше маңыздылыққа ие 13-ші бапты бөлек 

атап өтуіміз тиіс. Бұл бап бойынша «әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы 

бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға 

қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы» (1-тармақ ). 

Екінші тармақ бойынша «әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот 

арқылы қорғалуына құқығы бар». Бұл бап бұзылған құқықтардың сот арқылы қорғалуына 

кепілдік береді. 

Үшінші тармақ бойынша «әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда 

көзделген жағдайларда заң көмегі тегін көрсетіледі». Бұл тармақ Қазақстандағы 

адвокаттық көмек көрсетудің заңи негізі болып табылады. Осы тармаққа сәйкес 1997 

жылы 5 желтоқсанда «Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызмет туралы» заң 

қабылданған болатын. 

Сол сияқты осы тармақтың негізінде басқа да құқықтық көмектің түрлері 

көрсетіледі, соның ішінде нотариалдық қызмет. 

Конституцияның 14-бабының 1-тармағында да кепілдік қызметін атқаратын норма 

бекітілген. Бұл норма бойынша «заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең». Ресей ғалым-

заңгері В.С. Нерсисянц байқағандай «теңдік белгілі бір абстракция болып табылады, яғни, 

ол теңестірілетін объектілерге тән шешімдерден саналы (ойда) абстракцияланудың 

нәтижесі». 

Басқа сөзбен айтқанда іс жүзінде, өмірде адамдардың теңдігін қамтамасыз ету 

мүмкін емес. Ал Конституциядағы 14-баптың 1-тармағында құқықтық теңдік туралы 

айтылады. 

Ғ. Сапарғалиев құқықтық теңдік туралы былай дейді: 

«Құқықтық теңдік – құқық қабілеттілік пен әрекет қабілеттілік нысанда танылатын 

және бекітілетін жеке тұлғаның қоғамдық қатынастардағы еркіндігін білдіреді.  

Еркіндіктің тең өлшемі ретіндегі еркіндіктегі құқықтық теңдік құқық субъектілері 

болып табылатын еркін тұлғалардың арасындағы эквиваленттік талабын да білдіреді. 

Құқықтық теңдік – еркін және бір-біріне бағынбайтын құқық субъектілерінің 

барлығы үшін бірдей масштаб, тұтас қалып (норма), тең өлшем бойынша теңдігі. 

Құқықтық теңдік – әртүрлі индивидтердің бірдей құқық қабілеттілігін, белгілі бір 

игіліктер мен міндеттерді алуға мүмкіндігін білдіреді. 

Тең құқықтылық дегеніміз адам мен азаматтың құқықтар мен міндеттерді иелену 

теңдігі болып табылады. Бұл теңдікке адамның табиғи қасиеттеріне де, оның қоғамдық 

қасиеттеріне де қарамастан кепілдік береді. Бұл теңдікке кепілдік беру мемлекеттің 

міндеті». 

Бұл конституциялық норма конституциялық қағида сипатына ие. Ол басқа 

конституциялық құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асуына кепілдік жасайды. Бұл 

қағида Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 141-бабымен қорғалады.  

Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау саласында ерекше маңыздылыққа ие тағы 

бір конституциялық норма 32-бапта бекітілген. Бұл бап бойынша «Қазақстан 

Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен 

демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға құқылы. Бұл құқықты 

пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін». 

Қазақстанда бұл конституциялық норма ҚР Президентінің арнайы заң күші бар 

Жарлығымен нақтыланады. 

Конституциялық сипатқа ие аса маңызды нормалар Конституцияның 7- бөлімінде 

(«Соттар және сот төрелігі») бекітілген. Осы бөлімнің баптары Қазақстан 
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Республикасының атынан жүзеге асырылады және оның мақсат-міндеті азаматтар мен 

ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін қорғауды, Республиканың 

Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің, халықаралық 

шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. Сот билігі Республика 

Конституциясының, заңдарының, өзге  де нормативтік-құқықтық актілерінің негізінде 

туындайтын барлық істер мен дауларға қолданылады,-делінген. 

Сол сияқты соттардың Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге нормативтік-

құқықтық актілерді қолдануға құқығы жоқ. Мұндай жағдайда сот органы іс жүргізуді 

тоқтата тұруға және осы актіні Конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен 

Конституциялық Кеңеске жүгінуге міндетті (78-бап). 

Сонымен, Конституцияның нормаларында адам мен азамат құқықтарын қорғаудың 

екі түрлі құралдары белгіленген десек қателеспейміз. Біріншіден, ол сот арқылы бұзылған 

құқықтарды қорғау болса, екіншіден, бұзылған құқықтарды соттан тыс құралдарды 

қолдану арқылы қорғау. 

Соттың қорғау құралының ерекшеліктері ҚР Қылмыстық кодексі мен ҚР  

Азаматтық кодексінде көрініс тапқан. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 3-ші тарауы 

«Адамның және азаматтың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

қылмыстар», - деп аталады. Бұл тарауда 15 бап (141-155 баптар) аталған құқықтардың 

бұзылуы үшін қылмыстық жауапкершілікті көздеп отыр. 

Сол сияқты Қазақстан Республикасының Азаматық кодексінің 9-бабы азаматтық 

құқықтарды қорғау мәселесіне арналған.   

Адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын соттан тыс қорғау құралдары 

арқылы қорғау тәртібі мен ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

кодексінде және арнайы заңдарда реттелген. Ол жөнінде жұмыстың келесі тарауларында 

әңгіме жүргіземіз. Жалпы айтатын болсақ Қазақстандағы адам мен азамат құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау мәселесі әртүрлі, соның ішінде деңгейі, құқықтық күші және т.б. 

белгілері бойынша актілерде бекітілген [2, 48 б.]. 

Әділ сот ісін жүргізу құқығы жеке құқықтардың қосылуын білдіреді, сот төрелігін 

жүргізу барысында олардың әрқайсысын қамтамасыз ету сот ісін жүргізудің әділ болу-

болмауын анықтауға мүмкіндік береді. Әділ сот ісін жүргізу құқығын оны құрайтын 

құқықтарды топтастырып, үш элементке бөлуге болады: 1) сотқа дейінгі құқықтар; 2) сот 

процесі кезіндегі құқықтар; 3) соттан кейінгі құқықтар.  

Сотқа дейінгі құқықтарға мыналар жатады: бостандық құқығы; қылмыс жасады 

деген күдікпен тұтқындалған немесе ұсталған адамдардың ақпарат алу құқықтары; сотқа 

дейінгі қорғаушы алу құқығы; тез арада судьяның немесе басқа сот лауазымды адамның 

алдында болу құқығы; тұтқындауды, ұстаудың заңдылығын даулау құқығы; ақылға 

қонымды мерзімде сотта қаралу немесе қамаудан босау құқығы; жауап алу кезіндегі 

құқығы, қамауда ұстаудың адамның қадір-қасиетіне лайықты болу және азаптаудан еркін 

болу құқығы.  

«Сот процесі кезіндегі құқықтар» тобы заң мен сот алдындағы тең құқықты; істі 

заң анықтайтын білікті, тәуелсіз және әділ соттың қарауы құқығын; әділ сот қарауы 

құқығын; кінәсіздік презумпциясын; түсінік беруге немесе кінәсін мойындауға 

мәжбүрленбеу құқығын; азаптау немесе мәжбүрлеудің басқа жолымен алынған 

түсініктерді алып тастауды; кері күші бар қылмыстық заңнаманы қолдануға және бір іс 

бойынша қайта қудалауға тыйымдарды; өзін жеке басы арқылы немесе адвокат көмегімен 

қорғау құқығын; сотта және апелляция беру кезінде қатысу құқығын; куәларды шақыру 

және сұрақ беру құқығын; аудармашыға және жазбаша аудармаға құқығын; апелляция 

құқығын қамтиды.  

Соттан кейінгі құқықтар тобына шағымдану құқығы және жіберілген сот қателігі 

үшін зиянды өтеуді талап ету құқығы кіреді [3, 131 б.].  
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Қылмыстық іс бойынша әділ сот ісін жүргізу құқығы осы жеке тұлғаны қылмыстық 

процеске тартқан сәттен пайда болады. Қандай да бір сот ісінің жағдайына қарай бұл сәт 

ұстаумен, тұтқындаумен немесе айып тағылумен қабат келіп қалуы мүмкін. Осылайша, 

әділ сот ісін жүргізу кепілдіктері қылмыстық істі қозғау, алдын ала тергеу және жауап алу 

процестерінде, сондай-ақ соттың мүмкін болатын апелляциялық (байқау) шағымы 

бойынша әрекеттерін қоса алғандағы соттың істі қарауы барысында қамтамасыз етілуге 

тиіс. 

Еркін болу және еріксіз қамауға алу мен ұсталудан қорғалу құқығын қамтамасыз 

ету үшін және негізгі адам құқықтары бұзылуының алдын алу үшін қамауға алу мен 

түрмеге салудың барлық түрлеріне рұқсат алынуы немесе сот және басқа да билік 

тарапынан нәтижелі бақылануы тиіс. 
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Резюме 

В статье рассмотрены актуальные вопросы средств защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Кроме того, на сегодняшний день средства защиты прав человека в 

Республике Казахстан четко закреплены в законодательстве страны. 

 

Summary 
The article considers topical issues of means of protecting human and civil rights and 

freedoms. In addition, to date, the means of protecting human rights in the Republic of 

Kazakhstan are clearly enshrined in the legislation of the country. 

 

 

ТЕРРОРИЗМНІҢ ЖАЛПЫ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ 

 

Арыстанбек Б., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақалада терроризмнің жалпы түсінігі және оның белгілері қарастырылған. 

Сондай-ақ, терроризмнің  мақсаты,  яғни  қоғамдық  қауіпсіздікті  бұзу,  халықты  

қорқыту  не  мемлекеттік  органдардың  шешім  қабылдауына  ықпал  ету-  оның  негізгі  

белгісі  болып  табылатынын зерттеп көрсетеді. 

Түйін сөздер: қылмыс, құқық бұзушылық, терроризм, терроризм актісі. 

 

Терроризм латынның «terror» - қорқыныш деген сөзінен шыққан. Дипломатиялық 

сөздікте халықаралық терроризмге мынадай анықтама берген: «Адамдардың орынсыз 

өліміне әкеп соғатын, мемлекеттер мен олардың өкілдерінің қалыпты дипломатиялық 

қызметін бұзатын және халықаралық байланыстардың, кездесулердің, сондай-ақ, 

мемлекеттер арасындағы көлік байланыстарының жүзеге асуын қиындататын 

халықаралық көлемдегі қоғамға қауіпті әрекет»[1, 359 б.]. 

Терроризм - қазіргі дәуірдегі ең қауіпті халықаралық  қылмыс түрі болып 

табылады. Мұндай қылмыстар көп жағдайларда ұлттық шектен шығып халықаралық 

сипат алуда. Террорлық әрекеттер әр түрлі болуы мүмкін, бірақ оның бәрін біріктірген екі 

түрлі элемент бар. Оның біріншісі терроризм - мемлекеттік өкімет билігін күйретуге 

бағытталған; екіншісі - терроризмді жүзеге асыру арқылы яғни террористердің 
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ұйымдасқан, қатыгездік әрекеттері арқылы тұрғындарға үрей, қорқыныш, қорғансыздық, 

сезімін туғызу болып табылады 

ҚР Қылмыстық кодексінде «терроризм актісі, яғни жарылыс жасау, өрт қою 

немесе адамдардың қаза табуы, елеулi мүлiктiк залал келтiру не қоғамға қауiптi өзге де 

зардаптардың туындау қаупiн төндiретiн өзге де әрекеттер жасау, егер бұл әрекеттер 

қоғамдық қауiпсiздiктi бұзу, халықты үрейлендiру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк 

органдарының, шет мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер қабылдауына 

ықпал ету, соғысқа арандату не халықаралық қарым-қатынастарды шиеленiстiру 

мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған әрекеттердi дәл сол мақсаттарда жасау қатерін 

төндіру» анықтамасы беріледі [2]. 

Әлемдегі барлық  мемлекеттер  терроризм, ақша белгілерін қолдан жасау, әуе 

кемелерін басып алу және айдап кету, есірткі және психотропты заттардың заңсыз 

айналымы, қарақшылық және басқа халықаралық сипаттағы қылмыс түрлерімен күресуде 

ынтымақтастықты белсенді түрде жүзеге асыруға бірлесіп мүдделілік танытуда. 

Халықаралық терроризм халықаралық қылмыстардың ауыр түрлерінің біріне 

жатады. Қылмыстың бұл түрімен күрес 1937 ж. басталды. Осы жылы «Терроризмнің 

алдын алу және оны болдырмау» Женева конвенциясы қабылданды. Бұл конвенцияда 

террористік деп танылған және жазалануға жататын әрекеттердің тізімі көрсетілді. 

Аталған конвенция күшіне енбесе де, ол терроризммен күресуге бағытталған кейінгі 

конвенциялардың қабылдануына негіз болды. 

Халықаралық терроризм актілеріне (әрекеттеріне) шетелдік мемлекет және үкімет 

басшыларын, дипломаттарды және халықаралық қорғаудағы басқа да тұлғаларды өлтіру, 

дипломатиялық өкілдіктердің, халықаралық ұйымдардың штаб-пәтерлерін жару, 

жоғарыда аталған тұлғалардың үй-жайлары мен көлік құралдарына шабуыл жасау, 

қоғамдық орындардағы, аэропорттардағы, вокзалдардағы, көшелердегі және т.б. 

диверсиялар. 

Бұл қылмыс түрінің субъектілеріне жеке тұлғалар да, террористік ұйымдар да  

жатады [3, 233 б.]. 

Қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру мемлекеттік органдарды, шет 

мемлекеттің немесе халықаралық ұйымның шешімдер қабылдауына ықпал ету 

мақсатында адамның өміріне қастандық жасау, сондай-ақ  дәл сол мақсатта оның 

мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не осындай қызметі үшін кек алу 

мақсатында мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне қастандық жасау осы 

халықаралық  қылмыс құрамынан аса ауырлататын түрі болып табылады. Бұл тұрғыдағы  

халықаралық қылмысты іс-әрекеттердің жәбірленушілері белгілі бір шешім қабылдауға 

ықпал ететін адамдар немесе мемлекет, қоғам қайраткерлері болады. Адамның, белгілі бір 

шешім қабылдауға  ықпалының  болған болмағаны  нақты жағдайларға  байланысты  

анықталады.  

Жарылыс жасау, өрт қою немесе өзге де іс-әрекеттерді істегенге дейін тиісті 

органдарға хабарлап, көрсетілген зардаптардың қаупін болғызбауды тиятын, сөйтіп 

мемлекеттік өкімет органдарына терроризм актісі бойынша төнген қауіпті тойтаруға 

нақты мүмкіндік алуға мүмкіндік беретін әрекеттерді істегендерді мемлекеттік органдарға 

дер кезінде ескерту жасаған адам деп білеміз. Басқа жолмен терроризм актісінің жүзеге 

асырылуын болдырмауға жәрдемдесуге адамның өзінің жарылысты, өртті, 

қылмыскерлердің қару-жарақты, не мүлікті өз бетімен басып алуын тойтаратын әрекеттері 

жатады. 

Осыларды істеген адамның іс-әрекетінде өзге қылмыс құрамы (мысалы қаруды, 

жарылғыш заттарды, жарылғыш құрылымдарды заңсыз сақтау, өткізу, алу, оларды ұрлау 

т.б.) болмаса, ол терроризм үшін халықаралық қылмыстық жауаптылықтан босатылады. 

Терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру, 

сондай-ақ, көрсетілген мазмұндағы материалдарды таратқандық үшін жеке халықаралық  

қылмыстық жауаптылық   көзделген. 
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Терроризмді насихаттау деп ауызша, жазбаша немесе басқа да тәсілдермен 

көпшілік арасында осындай іс-әрекеттерді істеу үшін жүргізілген әр түрлі 

ұйымдастырушылық қызметтерді айтамыз. 

Жария тұрыс шақыру деп ашық түрде көпшілік алдында терроризм актісін жасауға 

бағытталған тікелей-әрекеттерді айтамыз. 

Материалдарды тарату деп бөтен адамдарға жазбаша түрде жазылған терроризмді 

насихаттайтын немесе сол терроризм актісін жасауға итермелейтін мазмұнда жазылған 

мәтіндерді үлестіруді айтамыз. 

Террористік ұйымға террористік іс-әрекетті жүзеге асыру мақсатында құрылған 

немесе өзінің іс-әрекетінде терроризмді пайдалану мүмкіндігін мойындайтын ұйым, 

сондай-ақ осы ұйымның  басқарушы органдарының  бірінің  келісімімен  оның  

құрылымдық  бөлімшелерінің  бірі  террористік  іс-әрекетті  жүзеге  асыратыны  болса  

онда  оларда  террористік  ұйым  деп   танылады. 

Ал осы топқа басшылық ету деп, террористік топты құрған, оған адамдар тартқан, 

осы топтың қызметін тікелей ұйымдастырған іс-әрекеттерді айтамыз.  

Террорлық акт - жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза болуы, елеулі 

мүліктік зиян келтіру не қоғамға қауіпті зардаптар туындау қаупін төндіретін өзге де іс-

әрекеттер жасау немесе жасаймын деп қорқыту, егер ондай іс-әрекеттер қоғамдық 

қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру не Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының, шет мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың шешім 

қабылдауына ықпал ету мақсатында жасалса, сондай-ақ адам өміріне дәл сол мақсаттарда 

қастандық жасау, сол сияқты мемлекет немесе қоғам қайраткерінің өміріне оның 

мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату не осындай қызметі үшін кек алу 

мақсатында қастандық жасау болып табылады. 

Терроризм  актісін   дайындауға   қатысқан   адам,  егер   ол   мемлекеттік   

органдарды   дер   кезінде  ескертуімен  немесе  басқа  жолмен  терроризм  актісінің  

жүзеге  асырылуын  болдырмауға   жәрдемдессе  және  егер  ол  адамның  іс-  әрекетінде  

өзге  қылмыс  құрамы  болмаса,  халықаралық  қылмыстық   жауаптылықтан  босатылады. 

Заң    террорлық   әрекетке-адамдардың  қаза   болуы,  елеулі  мүліктік  зиян   

келтіру  не   қоғамға  қауіпті  басқа  зардаптардың  қаза  болуы,  елеулі  мүліктік  зиян  

келтіру  не  қоғамға  қауіпті  басқа  зардаптардың  болу  қаупін  төндіретін  жарылыс 

жасауды, өрт  қою  немесе  өзге  де  іс-әрекеттер  жасауды,  егер  осы  іс-әрекеттер  

қоғамдық  қауіпсіздікті  бұзу,  халықты  қорқыту  не  мемлекеттік  органдарының  шешім  

қабылдауына  ықпал  ету  мақсатында  жасап,  сондай-ақ,  аталған  іс-әрекеттерді  дәл  сол  

мақсатта  жасаумен  қорқытуды  іске  асыру  деген  анықтама  береді. 

Заң  тұрғысынан  алғандағы  мағынасына  сәйкес  терроризмді  адамдар  көбірек  

шоғырланатын  құнды  мүліктер  сақталатын  жерлерде  жүзеге  асырылатын  немесе  ең  

бастапқыда-ақ  белгілі  бір  маңыздылығы  бар  ғимаратты  не  құрылысты  жоюға  

бағытталған  жарылыс  жасау,  өртеп  жіберу  немесе  басқа,  адамдардың  қаза  болуы  не  

елеулі  мүліктік  зиян  келтіру  қаупін  немесе  өзге  де  қоғамдық  қауіпті  салдардың  

орын  алуын  тудыратын  басқа  да  әрекеттер  осы  қылмысты  жасау  тәсілдері  болып  

табылады (гранатамен  ататын  немесе  дәрімен  ататын  қарудың  басқа  түрлерінен  ату,  

электрмен,  сумен  не  газбен  жабдықтаушы  жүйелерді  істен  шығару, т.б). 

Көрсетілген  әрекеттерді  жасаумен  қорқыту  деп  аталған  пиғылдың  шын  

екендігін  оны  дәлелдейтін  әрекеттер  жасау  арқылы  (жарылғыш  заттар  алу,  

жарылғыш  қондырғыларды  орнату, т.б)  қуаттай  отырып,  террорлық  әрекет  жасау  

жөнінде  тікелей  айтуды  түсінеміз.  Адамдардың  қаза  болу,  елеулі  мүліктік  зиян  

келтіру  не  қоғамға  қауіпті  басқа  зардаптардың  орын  алу  қауіптілігін  төндіру  

терроризмнің  міндетті  белгісі  болып  табылады. 

Қоғамға  қауіпті  басқа  зардаптардың  қатарына  мыналарды  жатқызуға  болады,  

тұрғын  үйлер,  өндірістік  немесе  басқа  ғимараттар  мен  құрылыстар  орналасқан  
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төңіректің  үлкен  жерлерін  су  басуы,  апат,  катастрофа,  апат,  аймақтың  химиялық  

немесе  радиоктивті  заттармен  ластануы, т.б. 

Терроризм  адамдардың  қаза  болуына,  елеулі  зиян  келуіне  немесе  қоғамға  

қауіпті  басқа  зардаптардың  орын  алуына  шынайы  қауіп  төндіретін  жарылыс,  өртеу  

не  басқа  әрекеттердің  жасалу  сәтінен  бастап  аяқталған  халықаралық  қылмыс  ретінде  

танылады.  Терроризмді  аяқталған  қылмыс  ретінде  тану  үшін  өлімнің  не  басқа  

зиянды  зардаптардың  міндетті  түрде орын  алуы  талап  етілмейді. 

Тұлға  адамдардың  қаза  болу,  елеулі  мүліктік  зиян  келтіру  немесе  қоғамға  

қауіпті  басқа  зардаптар  орын  алатындай  қауіп  төндіруші  жарылыс,  өртеу  не  басқа  

әрекет  жасайтындығын  немесе  осындай  әрекеттермен  қорқытатындығын  түсініп  

біледі  және  нақ  сол  әрекеттерді  жасауды  тілейді. 

Терроризмнің  мақсаты,  яғни  қоғамдық  қауіпсіздікті  бұзу,  халықты  қорқыту  не  

мемлекеттік  органдардың  шешім  қабылдауына  ықпал  ету-  оның  негізгі  белгісі  болып  

табылады. 

Қоғамдық  қауіпсіздікті бұзу,  сол  сияқты  халықты  қорқыту  мақсаттары  

тұлғаның  қоғамды  дүрбелең  күйге  ұшыратуға,  қалың  көпшілікті  өздерінің  өмірі,  

денсаулығы,  мүлкінің  сақталуы  үшін  үрейлендіруге  ұмтылумен  сипатталады. 

Ал,  мемлекеттік  органдардың  шешім  қабылдауына  ықпал  ету  мақсаты  

айыптының  бұл  органдарды  терроршылар  үшін  тиімді,  бірақ  заңсыз  әрі  тиімсіз  

әрекеттер  жасауға  не  шешімдер  қабылдауға  мәжбүр  қылатындай  ниетінің  болуымен  

байланысты. 

Қазіргі кезде терроризм деген ұғым  мен ислам дінін жиі  байланыстырып  

қарастырады, алайда  шын мәнінде, исламның өз басында ешқандай агрессияшылдық жоқ, 

әрине терроризмнің көрініс табуына тағы бір себеп саяси радикализм болуыда мүмкін. 

Қоғамдық көңіл  күйдің радикалдауының кез-келген түрі белгілі бір топтардың мақсатын 

жүзеге асырудағы әдістерімен тәсілдерінің радикалдануына әсер етеді[4, 58 б.]. 

Сонымен, терроризм проблемасы бүгінгі таңға дейін әрбір мемлекеттің ішкі ісі деп 

саналмайды. Бірақ ұлттық қылмыстылықпен күресу жағдайы қазіргі уақытта  жекелеген 

мемлекеттерге ғана емес, бүкіл адамзатқа қауіп төндіретін қылмыстардың өсуімен 

күрделеніп, мемлекеттердің бірлесіп күресуін және күнделікті өзара ынтымақтасуын 

талап етеді. Мұндай ынтымақтасуды бірқатар факторлар қажет  етеді. 
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Резюме 

В статье рассматриваются общее понятие терроризма и его признаки. Также 

следует изучить, что целью терроризма является нарушение общественной безопасности, 

угроза населения либо воздействие на принятие решений государственными органами - ее 

основной признак. 

 

Summary 
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The article deals with the general concept of terrorism and its characteristics. It should 

also be studied that the purpose of terrorism is to violate public security, threaten the population 

or influence decision-making by State bodies - its main feature. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ КІНӘ ДӘРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҚЫЛМЫСТЫ САРАЛАУҒА ЫҚПАЛЫ 

 

Беков Р., 

Кайнар Академиясының магистранты 

 

Мақала қылмыстық құқықтағы кінә дәрежесі және оның қылмысты саралауға 

ықпалы мәселелеріне арналған. Автор кінәнің түсінігі оның психологиялық, әлеуметтік-

саяси және қылмыстық құқықтық мазмұнынан құралатындығын зерттеп көрсеткен. 

Сондай-ақ, қылмыстық заңда кінәнің екі негізгі нысаны қасақаналық және абайсыздық  

көзделгені бойынша өз пікірлерін негіздеп берген. 

Түйін сөздер: кінә, қасақаналық, абайсыздық, қылмыс құрамы, қылмыстық 

жауаптылық.  

 

Қылмыстық құқықтағы кінә мәселесін зерттеу кезінде оның қылмыс құрамының 

субъективтік жағының ең басты белгісі екенін әрқашанда есте ұстау қажет. Сыртқы 

көріністі білдіретін қылмыстық құқық бұзушылықтың объективтік жағына қарағанда 

оның субъективтік жағы қылмыстың ішкі мәнін білдіреді. Соған қоса, қылмыстық құқық 

бұзушылықтың объективтік және субъективтік жақтары өзара тығыз байланыста болады 

және олар қандай да бір тұтастықты құрайды.  

Кінәнің психикамен де байланысын жоққа шығаруға болмайды. Психика адам 

өмірінің ішкі мазмұнын, оның ойларын, сезімдерін, ниетін, еркін айқындайды. Әдетте, 

психикалық процестер ойшылдық, көңіл-күйлік және ерікті түрлерге бөлінеді. Бұл жерде 

есте ұстайтын жағдай – мұндай болу шартты ғана, әрі мұндай процестер жеке-жеке өз 

бетімен пайда болмайды. Адам психикасы тек қана білімдарлық, сезім және еріктің біте 

қайнасқан бірлігінде ғана бой көрсетеді. Әйткенмен, қылмыстың субъективтік жағының 

мәні мен мағынасына, сондай-ақ оны құрастыратын элементтеріне назар аудару тек 

пайдалы ғана емес, қажет те нәрсе болып табылады [1, 89]. 

Кінәнің қылмыстық құқықтағы маңызы зор. Кінә – қылмыс құрамындағы маңызды 

элементтердің бірі. Ол қылмыстың кез келген құрамының субъективтік жағының міндетті 

белгісі. Кінәсіз қылмыстың құрамы да болмайды, сәйкесінше қылмыстық жауаптылық та 

орын алмайды. 

Кінә – тек психологиялық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік-саяси да ұғым. 

Кінәнің психологиялық мазмұны адамның өзі жасаған әрекетінің және оның зардабының 

іс жүзінде болғандығын ұғынатындығында немесе ұғынуға мүмкіндік алатындығында. 

Кінәнің әлеуметтік-саяси мағынасы – адамның өз әрекетінің және оның  зардабының 

әлеуметтік мәнін, яғни олардың қоғамға қауіптілік сипатын ұғынуында немесе ұғынуға 

мүмкіндігі барлығында. 

Кінә мәселесі – қылмыстық құқық теориясындағы аса даулы мәселелердің бірі. 

Әртүрлі ғалымдар кінәнің түсінігіне, түрлеріне, нысандарына, әлеуметтік мәніне және т.б 

қатысты түрліше көзқарастар білдіреді. Аталған мәселені зерттеудің өзектілігінің өзі 

кінәнің қылмыстық құқықтағы рөлімен тығыз байланысты. Кінә болмаса, қылмыстық 

құқық бұзушылықтың да болмайтыны белгілі.     

Демократиялық мемлекеттердің қылмыстық құқықтық жүйесі заң қағидаларына 

 жүгінеді. Ал Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы қағидасына сәйкес, кінәсіз 

қылмыстың болуы да мүмкін емес, демек, кінәсіз жауапкершіліктің де болуы мүмкін емес. 

Яғни тұлға жасаған әрекеті мен оның     қоғамға қауіпті салдарына қатысты, өзінің 
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қылмысқа қатысты кінәсі дәлелденген әрекеттер үшін жауапкершілікке тартылады. Кінәні 

дұрыс саралап, оның мазмұнын анықтау қылмыстық жауапкершіліктің дұрыс 

белгіленуінің негізі болатындығын білдіреді. 

Кінәнің  негізгі  көрсеткіштерінің  бірі оның дәрежесі болып табылады. Кінәнің 

мәні мен түсінігі секілді, кінәнің дәрежесі түсінігі де қылмыстық заңнамада көрсетілмейді, 

тек қазіргі   таңда   теориялық сипатта  танылады. Дегенмен кінәнің дәрежесін теориялық 

тұрғыдан қарастыру тәжірибелік үлкен маңызға ие, әсіресе сот тәжірибесі бұл түсінікті 

кең көлемде қолданады. Кінәнің бұл көрсеткішін сот тәжірибесіне әрі қарай енгізу үшін 

оның нақты объективті сипаттарын анықтауымыз қажет. Кейбір кінәні зерттеуші 

ғалымдар оның дәрежесіндегі айырмашылықты қасақаналық және абайсыздықты ажырату 

арқылы қарастырады және осылайша еш негізсіз кінәнің сандық және сапалық 

сипаттамасын араластырады. Өзге ғалымдар кінә дәрежесінің астарында кінә мазмұны 

жиынтығын құрайтын белгілі бір дәрежеде интенсивті интеллектуалды және ерікті 

процестерінің бар екендігін айтады [2, 13-18 бб.], яғни кінә дәрежесін әлеуметтік әдептік 

жүктемесі көрсетілмеген психологиялық категория ретінде қарастырады. Кінә дәрежесі 

қасақаналық немесе абайсыздықтың бар болуы шеңберінен тереңірек жағында деген  де 

 ойлар айтылды. Ол тек қана осы белгілердің болуымен ғана шешіліп қоймайды, іске 

қатысты барлық объективті және субъективті белгілердің болуымен анықталады, демек, 

кінә дәрежесiне тәуелдiлiк бұл қылмыстық жауапкершiлiктiң негiзi болып табылады. 

«Кiнәнiң дәрежесi» ұғымы кiнәнiң салыстырмалы ауырлығын бiлдiретiн оның 

сандық сипаттамасы. Ол кiнәнiң сипатын саны жағынан қамтитын, адамның қылмыс 

жасау кезiндегi негiзгi әлеуметтiк құндылықтарға деген жағымсыз, жек көру немесе 

ұқыпсыз қатынасының мөлшерiн бiлдiредi. Кiнәнiң дәрежесi қылмыстың объективтi 

жағдайларымен – қоғамға қауiптi әрекеттiң сипатымен, әрекет немесе әрекетсiздiкке 

психикалық  қатынастың ерекшелiктерiмен, қылмыстың ниетi мен мақсаты; кiнәлiнiң 

жеке басын сипаттайтын жағдайлармен, сонымен бiрге қасақаналықтың пайда болуына 

немесе абайсыз әрекеттiң мазмұнына ықпал ететiн  себептер мен жағдайларға байланысты 

анықталады. Кiнәнiң нысаны – кiнәнiң мазмұнын құрайтын элементтердiң өзара бiр-

бiрiмен және қылмыстың объективтi белгiлерi мен байланысы және ұйымдастырылу 

әдiстерi. Яғни кiнәнiң нысаны кiнәлi адамның өзi жасаған қоғамға қауiптi iс-әрекетке және 

оның зардаптарына деген қатынасын куәландыратын интеллектуалдық және ерiктiлiк 

кезеңдердiң белгiлi бiр сәйкес келуiн заңда қарастыру. Кiнәнiң нысанын заңшығарушы 

анықтайды. ҚР ҚК-нің 20 және 21-баптарында заңшығарушы кiнәнiң  нысанын анықтауда 

екi психологиялық элементтi қолданады: 

Себеп және мақсаттың кінә дәрежесіне ықпал ететіні сөзсіз, бірақ оның құрама 

элементтері ретінде емес, адам психикасының интеллектуалдық және еріктілік 

жақтарының диалаектикалық қарым-қатынас күшінде. 

«Индивидтің еркі мен санасын себептілік байланыстырушы буын болып табылады. 

Сонымен қатар барлық объективті және субъективті белгі құрамы бір бүтінді құрайды» [2, 

61 б.]. Мақсат пен себеп шынайы әрекеттің жағдайын анықтайды, әдістер мен құралдарды 

шешімді таңдайды. Соның негізінде қылмысты әрекеттің тамаша үлгісі қалыптасады, 

демек, бұл шынайы қоғамға қауіпті әрекетке деген тұлғаның психикалық қатынасы, яғни 

кінәнің іргесінің қалыптасуын білдіреді. Адамның терiс құнды бағыттарының тiкелей 

тудыра тұра, олар әлеуметтік жоспарда тұлғаның психикалық шығармашылығына қоғамға 

қауіпті әрекет түсінігіне байланысты теріс ықпал етеді, психикалық шығармашылыққа 

жағымсыз сипат береді. 

Осылайша, кінә дережесі – бұл маңызды қоғам құндылықтарына кінәлінің жасаған 

қылмысында менмендікпен немесе тұлғаның жеткiлiксiз ықыластық қарым-қатынасының 

салдары кінәнің сандық жағы мен теріс шараны, әлеуметтік және психологиялық 

мазмұнын білдіру арқылы бағалау категориясы. Кінә дәрежесі қылмыстық-құқықтық 

еріксіз көндіру мөлшеріне тікелей тәуелді, құқық бұзушының әлеуметтiк бағыттарындағы 

ақауларды анықтауға берілетін жазаның көлемін белгілеуде маңызды. 
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Кінәнің дәрежесі қылмыс жасау кезіндегі көптеген объективті және субъективті 

жағдайларға байланысты болады. ҚР Қылмыстық кодексінде белгіленген заң нормасына 

сәйкес кінәнің дәрежесіне ықпал ететін субъективті жағдайға тұлғаның қылмыс жасау 

сәтіндегі психикалық  күйі  мен  себебі  жатады  [1, 218 б.]. Қасақана қылмыста кінәлі 

әлеуметтiк құндылықтарға әдейi қастық ойлап, оларға деген өзінің  айқын  теріс  

қатынасын  білдіреді, ал абайсызда жасалған қылмыста мұндай айқындық байқалмайды. 

Демек, қасақаналықта абайсыздыққа қарағанда субъектінің нақты бағыттары 

деформацияланған болып келеді. Қасақаналық пен абайсыздық түрлерінің салыстырмалы 

ауырлығын анықтау қиындық тудырады. Егер бірдей жағдайда тікелей және жанама 

қылмыс түрін салыстырып қарайтын болсақ, онда тікелей қасақаналық жанамаға 

қарағанда қауіптірек. Көп адамға өлім тілеуші адам әлдебіреулерге өлім тілемеген 

тәртiпсiз атыс ашқан тұлғаға қарағанда қауіпті, саналы түрде өртеген үйінде аурудың 

өмірін тілеу сол ауру адамға нақты өлім тілеген өрт тұтатушыға қарағанда қауіпсіз. 

«Кінә дәрежесі» ұғымының зерттелуі. Қылмыстық  құқық   кітаптарының  

 авторлары көп жағдайда кінәнің дәрежесі (степень) мәселесін зерттеу нысаны ретінде 

көтерген емес. Кінә дәрежесі  туралы  ҚР  ҚК-де  арнайы аталып өтпейді. Кінә дәрежесі 

мен жалпы абайсыздық дәрежесі жөнінде профессор Б.С. Утевскийдің еңбегінде нақтырақ 

жазылған. Дегенмен бұл сұрақ қылмыстық құқықта арнайы талданбағандықтан, аталған 

терминді сот шешімдерінде жиі қолданылмайтындығын айтып, кінә дәрежесі түсінігінің 

астарында қандай мән бар екендігін ашып көрсетпеген. 

«Кінә дәрежесі» мәселесін талдаған кезде бұл терминді кінә түсінігімен бірге 

талдаған жөн. «Кінә – бұл тұлғаның жасайтын әрекетінің (әрекетсіздігі) мазмұны мен 

сипатын және оның салдарын саналы түрде сезінуі, аталғандардың негізінде сот ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің талаптарына сай айғақтар  мен тексеру жұмыстарын  

тиісті  тәртіпте анықтауы» [6, 157 б.]. 

Кінә түсінігіне анықтама бергенде «тұлғаның жасайтын әрекетінің  

(әрекетсіздігінің)  сипаты мен мазмұнын және оның салдарын саналы түрде сезінуі» деген 

сөз тіркестерін қолданамыз. Ал дәл осындай анықтама кінә дәрежесі түсінігін талдағанда 

ол, әдетте кінәнің анықтамасымен бірдей келе бермейді. Бұл кінәлінің жеке тұлғасының 

дамуынан, оның өмірлік тәжірибесінен, білім алуы мен т.б. субъективтік ерекшеліктеріне 

байланысты болады. 

Осылайша,  бір  жағдайда  қылмыс  жасаған  екі  бірдей тұлғаның қылмыстық 

әрекеті (мысалы, жолкөлік ережесін бұзу, мұзды жолда автокөліктің жылдамдығын 

арттыру нәтижесінде  абайсызда адам өліміне әкелуі), жаза әртүрлі түрде белгіленеді, ол 

мәселен, көлікті жүргізген уақытының ұзақтығына, оның кәсібилігіне және т.б. 

жағдайларға байланысты. Көлікті айдауда кәсіби біліктілігі мол және оны ұзақ уақыттан 

көлікті айдап мұзды жолда жылдамдықты арттырудың салдары қалай болатындығын 

саналы түрде білетін тұлғаға жаза көлемі жоғары болып беріледі, себебі оның мүмкін 

болатын салдарды сезіну дәрежесі жоғары болады. Ал көлік жүргізу мерзімі тым аз болған 

және кәсіби біліктілігі төмен және қыс мезгіліндегі жолдың қаталдығын терең 

ұғынбағандықтан, жаза мөлшері бұл жерде төмен болады. 

Аталған жағдайда қылмысты саралаудағы бұл жайттар әділеттілік қағидасына 

қайшы келеді, соның негізінде жаза кінәлінің жеке тұлғасына ғана емес, сонымен қатар 

қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесі мен оның сипатына, жасалу жағдайына да сай 

болуы қажет. Демек, кінә дәрежесі түсінігі кең болып табылады, оған жоғарыда аталған 

кінә анықтамасына енген тұлғаның жасайтын әрекетінің (әрекетсіздігінің) сипаты мен 

мазмұнын және оның салдарын саналы түрде сезінуімен қатар қылмыскер сезінген немесе 

сезінуі мүмкін болған қылмыстық әрекетке қатысты өзге де жағдайлар (объективті және 

субъективті) жатады. 

Тұлғаның жасаған әрекетінің (әрекетсіздіктің) мазмұны мен сипатын және оның 

салдарын саналы түрде сезіну дәрежесіне қарай, кінә түрі мен нысаны анықталады. 
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Осылайша, кінә дәрежесі, біріншіден, кінә нысанынан ол қасақана әрекет абайсыздыққа 

қарағанда жоғары болады. 

Екіншіден, кінә дәрежесіне бір нысанның әртүрлі шеңберде болуына әсер етеді: 

- тұлға өзінің әрекетінде (әрекетсіздігі) жүрістұрыс ережесін бұзатындығын және 

қылмыстық құқық заңымен қорғалатын ортаға зиян келтіретіндігінен құтыла 

алмайтындығын саналы түрде сезінеді (тікелей қасақаналық) – кінә дәрежесі жоғары 

болады; 

- тұлға өзінің әрекеті (әрекетсіздігі) жүрістұрыс ережесін бұзатындығын және 

қылмыстық құқық заңымен қорғалатын ортаға зиян келтіру мүмкіндігін саналы түрде 

болжайды (жанама қасақаналық) – тікелей қасақаналыққа қарағанда кінә дәрежесі төмен 

болады; 

- тұлға өзінің әрекеті (әрекетсіздігі) жүрістұрыс ережесін бұзатындығын және 

қылмыстық құқық заңымен қорғалатын ортаға зиян келтіру мүмкіндігін саналы түрде 

болжамайды, бірақ жағдайға байланысты оны болжау мүмкіншілігі болады (менмендік) – 

кінә дәрежесі қасақаналыққа қарағанда төмен; 

- тұлға сақтық шараларын сақтамау салдарынан қоршаған ортаға зиян келтіруі 

мүмкін әрекетті (әрекетсіздікті) жасау барысында, қылмыстық құқықпен қорғалатын 

қоршаған ортаға зиян келтіру мүмкіндігін саналы түрде болжамайды, бірақ ұқыптылық 

танытқан жағдайда оны болжау мүмкіншілігі болады (немқұрайдылық) – кінә дәрежесі 

менмендікке қарағанда төмен болады. 

Кінә дәрежесі қасана кінә нысанында қылмыскердің өзінің әрекетіне 

(әрекетсіздігіне) деген қарым-қатынасына байланысты. Яғни кінә дәрежесі  тұлғаның  

қылмыстың  белгілі бір салдарының болуын қалағандығына, ол салдарға менмендік 

танытуына немесе оған ұқыпсыздықпен   қарағандығына   байланысты. Қасақана кінә 

нысанында кінә дережесі қасақаналықтың қалыптасу процесіне тәуелді болады. Егер 

тұлға қылмысты алдын ала ойластырған  қасақаналықпен   жүзеге   асырса, оның дәрежесі 

жоғары болады,  ал егер тұлға кенеттен туындаған қасақана ниетпен қылмыстық әрекет 

жасаған жағдайда оның дәрежесі төменірек болады. Қылмыстық әрекеттегі 

қасақаналықтың қалыптасу себептері де тұлғаның кінә дәрежесіне ықпал етеді. Қылмысты 

жасаудағы шынайы себептердің болуы, мәселен, ерлізайыптылардың арасындағы 

опасыздық кінәні төмендетеді, ал егер қылмыс жасауға себептің болмауы  мен оны ойдан 

ойластырған жағдайда кінә дәрежесі жоғарылайды. 

Кінә институтының дамуы. Ежелгі рим құқығында 2,5 мың жыл бұрын «sine coupa 

non aliguis puniedus» (ешкімді кінәсіз жазаға тартуға болмайды) деген ұстаным болған. 

Яғни ежелгі римде кінә қағидасына сай, кінәліні ғана жауапқа тарту ұстанымы 

қалыптасқан. Құл иеленушілік және феодализм кезеңінде жауапкершілікке тарту 

қылмыстық әрекетті қасақана немесе абайсызда жасағанына қарамай, келтірілген 

материалдық шығын негізінде, яғни келтірілген кінәнің деңгейімен анықтады [3]. 

Дегенмен жауапкершілікке тартудың  дұрыс жолға түсуіне рим заңгерлері ықпал 

еткендігін айта кеткен жөн, олар адамның әрекетінің ішкі еріктілік жағына мән берді. 

Яғни қылмыстың субъективтік жағын анықтауға тырысып, кінәнің деңгейімен қатар 

әрекеттің жасалу нысанын белгілеуге жол ашты. Қылмыстық-құқықтық доктринаны 

зерттеуші ғалымдар субъективті жауапкерлішікке тартудың негізін қалаған рим 

классикалық мектебі болып табылады, ол ең алғаш кінәнің ішкі түсінігін – қасақаналықты 

ғылыми айналымға енгізді. Бұл түсінік қылмыстық нәтиженің болуын тілеуді білдірді. 

Егер тұлға зиян  тигізуді  тілемесе, онда ол орын алған қылмыстық нәтиже үшін жауапты 

және кінәлі болып саналмады. Бұдан кейін «тікелей қасақаналық» және «абайсыздық»  

түсініктері  қалыптасты. 

Адамның сыртқы әрекетін зерттеуде ішкі еркіне мән беріп, осының негізінде 

субъективтік жауапқа тартуда кінәнің еріктілік (психикалық) концепциясының 

қылмыстық құқықта бекітілуі жүзеге асты. Осы сәттен бастап тұлға кінәлі деп, 

егерсаналытүрдезиянкелтіргенжағдайдатанылды. Бірақ қылмыс жасаған тұлғаның еркін 
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тану процесі өте ұзақ жүрді. Алғашқы субъектінің өз әрекетінің зиянды салдарына деген 

қатынасын білдіретін кінә түсінігі бірнеше ғасырлардан кейін ғана қалыптасты.  

Қазақ дәстүрлі қоғамында қылмыс деп материалдық және моральдық зиян 

келтірулер танылды. Тәуке ханның Заңдар жинағында (1680-1718) қасақана және абайсыз 

жасалған қылмыстар үшін айырмашылық айқын көрсетілмеген.  Дегенмен  бізге   жеткен  

 деректерде Тәуке хан, ең алдымен, қасақана жасалған қылмыстық әрекет үшін 

жауапкершілікті бекіткен. Мысалы, ұрлық, қарақшылық, зорлық және т.б. қасақана 

қылмыстық әрекеттер. Сонымен қатар аталған жинақта қасақана немесе абайсызда 

жасалатын өлтіру, жаралау және т.б. жауапкершілік белгілеген. Мәселен, қасақана 

сұлтанды өлтірсе кінәлі 1500-2000 қой көлемінде құн төлейді, ал абайсызда 

өлтірсе,құнның жарты мөлшерін төлеген [4, 78 б.]. 

ХVІІ ғасырдың 70-жылдарында неміс криминалисті Пуфендорф қылмыстық 

құқықтағы кінә анықтамасына теологиялық түсінікті енгізді, соған сәйкес алдын ала 

қылмыс жасаған тұлға өз кінәсі үшін жауап беруі тиіс. Теологиялық ұстанымдар дінмен 

тығыз байланыста болуына қарамастан, өз кезегінде прогрессивтік маңызға ие болды. Өз 

«кінәсі» үшін кінәліні жауапқа тарту субъективті жағдайға байланысты тұлғаның жеке 

жауапқа тартылуын білдірді, сол арқылы ұжымдық жауапкершілік пен объективті 

жауапқа тартуға тосқауыл болды [5, 102 б.]. 

Рарог А.И. кінәні сипаттайтын негізгі категориялар қатарына мазмұн, деңгей, 

нысан және болмысты жатады. Ең негізгісі ретінде мазмұнын атап өтеді Философияда 

мазмұн ұғымына объекттің барлық құрама элементтерінің жиынтығы, оның қасиеттері, 

ішкі процестері, байланысы, қарама-қайшылықтары мен тенденциялары ретінде 

түсіндіріледі, осының негізінде құбылыстар мен объектілерді анықтауға болады [6, 531 

б.]. Кінә – қылмыстық құқықтық түсінік – бұл белгілі бір қылмыста көрсетілген 

психикалық қарым-қатынас. Оны құрайтын элементтер сана және ерік болып табылады. 

Қылмыстық заңмен алдын ала ескерілген саналылық және еріктілік элементтері кінәнің 

әртүрлі модификациясын құрайды. Сондықтан да интеллект пен ерік кінәнің мазмұнын 

құрайтын негізгі элемент болып табылады. 

Сонымен, жоғарыда аталған кінә түсінігі туралы пайымдауларды қорыта  келе, 

 көптеген елдердің қылмыстық құқығы мен сот тәжірибесіне сай кінә  – бұл  қылмыстық 

заңмен  тыйым  салынған  қасақаналық  немесе абайсыздық нысанындағы тұлғаның 

онымен жасалған қоғамдық қауіпті іс-әрекетке және оның салдарына психикалық 

қатынасы. Құқықтық ғылыммен тұжырымдалған бұл пайымдау шын мәнісінде барлық 

заңгерлермен қабылданған деген тұжырым жасаймыз. 
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Резюме  

Данная статья посвящена вопросам степени вины в уголовном праве и ее влияния 

на квалификации преступлений. Автор исследовал, что понятие вины состоит из его 
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психологического, социально-политического и уголовно-правового содержания. Вместе с 

тем, в уголовном законе две основные формы вины обосновывали свое мнение о том, что 

предусмотрены умыслы и неосторожность. 

 

Summary 
The article deals with the degree of guilt in criminal law and its impact on the 

qualification of crimes. The author has investigated that the concept of guilt consists of its 

psychological, socio-political and criminal content. However, in the criminal law, the two main 

forms of guilt justified their view that intent and negligence were provided for. 

 

 

ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНДЕГІ «ІСКЕР ӘЙЕЛ» КОНЦЕПТІСІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ КОГНИТИВТІ СТЕРЕОТИПТЕР 

 

Шамишева Д.С., 

магистрант  

 

«Іскер әйел» концептісі лингвомәдени концептілердің ең маңыздысы болып 

табылады, өйткені заманауи іскер әйел жайлы орыс және еуропа мәдениетін 

иеленушілердің көзқарасын сипаттайды. Заманауи медиамәтіндерде «іскер әйел» 

концептісінің құрылымы мен мазмұнын зерттеу үшін бізге когнитивті стереотипті 

концептіні лингвокогнитивті сипаттаудың операциондық бірлігі ретінде түсіну өзекті 

етіп көрсетіледі. Зерттеу материалы ретінде іскер әйелдерге арналған қазақ, орыс және 

ағылшын тілдеріндегі баспасөз және электрондық басылымдарда басылып шыққан 

ақпараттық, іскерлік және талдамалы басылымдардың медиамәтіндері қолданылды. 

Фреймдік үлгілеу мен мәнмәтінді талдау әдістері қолданылды. 

Түйін сөздер: тілдік бейне, «Іскер әйел» консептісі, когнитивті стереотиптер, 

заманауи мәтіндер, мәдениет.  

 

Заманауи теорияда «стереотип» түсінігі пәнаралық сипатқа ие. Бұл феномен 

лингвисттермен қатар, социолог, психолог, этнограф еңбектерінде  де қарастырылады. 

Осы терминді кең ғылыми айналымға американдық социолог У.Липпман енгізген 

болатын. Стереотип – бұл «деректер біздің санамызға жетпей тұрып, сезімдерімізге 

белгілі бір әсерін тигізетін қоршаған ортаны қабылдаудың ерекше формасы» [1, 95б.]. 

Стереотип деп «Осы мәдениеттің тілдесу жағдайына қалыпты болатын жергілікті 

нормативті байланыс түрінде сөздік қатынаста жүзеге асырылатын нақты этномәдениет 

өкілінің менталды-лингвалды кешенінің әлеуметтік мәдени таңбаланған бірлігін» айтамыз 

[2, 98 б.]. 

Стереотиптер «шынайы әлемнің “типтік” үзіндісінің тұлға санасында 

жаңғыруының нәтижесі болып табылатын белгіленген менталды “суреттегі” қоршаған 

болмыс үзінділерінің кейбір “көрінісі”, ғалам бейнесінің нақты қатысушысының әлдебір 

инварианты» болып табылады [3, 177- 178 б.]. Біздің зерттеуіміздің аясында «стереотип» 

түсінігі орыс және неміс тілінің ғалам бейнесіндегі іскер әйелін образын үлгілеуге 

арналған маңызды құрал ретінде қолданылады.  

Стеоретип түсінігі «Когнитивті (менталды) стереотип» түсінігімен тығыз 

байланысты, өйткені стереотиптер тұрмыстық, әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-

саяси, тарихи, табиғи, этникалық, мәдениеттанымдық факторлардың жиынтығымен 

берілетін белгілі бір негізгі концепттердің «интерпретациясын» білдіреді [4, 24 б.].    

Концептуалды ғалам бейнесін түзетін концепттер мәдениет құндылықтары мен мәдениет 

сөздігінің лексемаларының сәйкестігінде жанама элемент болып табылады]. Біз концепт 

деп «адамның ой кодының негізгі бірлігі болатын дискретті менталды білім беруді 

айтамыз, салыстырмалы түрде бір ретті ішкі құрылымы бар, тұлға мен қоғамның 
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танымдық (когнитивті) іс-әрекетінің нәтижесі болып табылады, берілген зат не құбылыс 

жайлы, бұл ақпараттың қоғамдық санадаға интерпретациясы жайлы, қоғамдық сананың 

осы құбылыс не затқа деген қатынасы жайлы кешенді, энциклопедиялық ақпарат тасиды» 

[5, 24 б.]. 

«Когнитивті (менталды) стереотип - когнитивті деңгейде бұқаралық әдеттегі сана 

тұрғысынан болмыс немесе оның элементі (зат не жағдай) жайлы тұрақты типтелген 

көрініс ретінде қалыптасады» [6, 109–110 б.]; когнитивті стереотип – бұл «ақпаратты 

сақтау мен кодтаудың мазмұнды түрі» [3, 23 б.]. Е.Г. Малышева белгілеп өткендей 

«когнитивті стереотиптің негізгі сипаттамаларына жатады: салыстырмалы тұрақтылық, 

қайталанғыштық, нобайлылық, стандартталу, бірмағыналылық, көпшілікке ортақтылық, 

бағалауыштық, ұлттық-мәдени өзгешелік» [4, 28 б.]. Көпшілікке ортақтылық – когнитивті 

стереотиптің ажырамайтын бөлігі, бұл оның ғаламның қарапайым бейнесіне анық 

қатыстылығын шарттайды. В.В.Красных когнитивті стереотиптің екі түрін ажыратады: іс-

әрекет стереотиптері мен бейне стереотиптері. Бейне стереотиптері ғаламның қарапайым 

бейнесіндегі образды (В.В.Красных бойынша көрініс стереотиптерінің бір түрі), яғни 

«іскер әйел» түсінігін зерттеу үшін өзекті болып табылады. Өз кезегінде көрініс 

стереотиптері образ стереотиптері (заттар жайлы көріністер) және жағдаят стереотиптері 

(ситиуация) болып бөлінеді. Фрейм қоршаған ортаны қабылдау мен түсінудегі 

ұйымдастырушы элемент ретінде көрініс береді және стереотипті тілдік көріністің, 

стереотипті жағдайдың, қоршаған ортаның құбылыстары мен нысандарын елестетуге 

арналған деректердің когнитивті құрылымы ретінде түсіндіріледі. Фрейм – бұл «кейбір 

түсінік айналасында ұйымдастырылған білім бірлігі, бірақ ассоциацияға қарағанда фрейм 

осы түсінік үшінғ мүмкін, маңызды ақпарат тасиды; стереотипті жағдайларды елестетуге 

арналған деректер құрылымы, әсіресе жадының үлкен көлемін ұйымдастыру кезінде [7, 

188 б.]. «Іскер әйел» фреймінің құрылымы заманауи іскер әйелдің типтік белгісін 

нысандайтын слоттардың жинағы: кәсіби, моральдық-психологиялық қасиеттер, 

зияткерлік қабілеттер, киім, жас, келбет және т.б. Заманауи іскер әйел образының 

когнитивті стереотипі қоғамдық санада медиамәтіннің арқасында қалыптасады. «Әлем 

жайлы ақпараттың іскерлік, кәсіби саласымен қатар, мәдениет пен ойын-сауық саласының 

дереккөзі болып табылатын БАҚ үнемі заманауи адамзат мәдениетіне, санасына, әлемді 

қабылдауына әсер етеді, қоғамдық пікірді қалыптастырып, бағыттап отырады». 

«Іскер әйел» концептісінің фреймдік құрылымы 5 слотты біріктіреді (фреймдік 

құрылымның менталды түйіндері): мамандық (кәсіби іс-әрекет); келбет; моральдық-

психологиялық сипаттамалар; жеке өмір; әлеуметтік және заттық орта. Осы слоттарды 

толық қарастырып өтейік.  

1-слот. Мамандық. Заманауи іскер әйел – бұл жеке бизнесімен айналысатын, кіріс 

немесе басқа да пайдаға ие болу мақсатында бір іс жүргізетін (отбасылық іс), жауапты 

қызметте отыратын, әйел-басшы. Когнитивті санада бизнес саласы әлі де ер адамның 

айрықша құзыреті болып табылады. Іскерлік әлемде коммерциялық, атқарушы, бас 

директор қызметіне ұмтылушы әйелдер лайықты ұсыныстар ала алмады. Бұл 

меншіктенуші ер адамдар оларға басшы қызметтерін ұсынуға дайын еместігімен 

байланысты. Үлкен бизнесті басқарушы әйел – бұл шындықтан бұрын тек бірыңғай 

жағдай ғана. Салыстыру үшін мына мысалды ұсынамыз: «Транспорт пен дәстүрлі 

өнеркәсіп салаларына қарағанда, әйелдер көбінесе коммуникация, қаржы және хай-тек 

секілді жаңашылдыққа ұмтылатын салаларда жетекші орындарда отырады. “Перспектива” 

бизнес пен мансапты дамыту бойынша орталықтың бас директоры Наталья 

Сторожеваның: «Салалар әйелдерге және ер адамдарға болып бөлінеді», - дегенімен 

келісуге болады: сұлулық салонының директоры – әйел, автосалон иесі – ер адам. 

Гуманитарлық және әлеуметтік маңызы бар салаларда жұмыс істейтін әйел-жетекшілер 

қалыпты түрде қабылданады: медицина, білім беру, сұлулық және сән индустриясы, 

спорт, туризм, қонақ үй бизнесі, жарнама, медиа. Бірақ химия және ауыр өнеркәсібі, 
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мұнайгазды кешен, машинақұрылыс, электроника, ақпараттық технологиялар әлі де 

“ерлер аумағы” болып қабылданады [8]. 

Іскер әйелдер өз кәсіби іс-әрекетін көбінесе шағын және орта бизнесте, сонымен 

қатар отбасылық бизнесте жүзеге асырады. Мысалы: «В Петербурге, например, доля 

женщин-предпринимателей по разным данным составляет от 52 до 65 %. “Думаю, 

женщин в малом бизнесе у нас большинство, – говорит руководитель ассоциации 

“Деловая петербурженка” Зоя Винниченко. – Парикмахерские, кафе, салоны красоты, 

магазины, образовательные и психологические центры – как правило, ими руководят 

женщины”» [9]. 

«Susanne Kazemieh turned her back on the teaching profession to offer an alternative to 

the strange world of men. She founded her own finance company that was better advised to 

women than they were used to. Today, almost thirty years later, Kazemieh's “Women's Finance 

Group” offers individual advice and, according to Kazemieh, has almost 10,000 customers, a 

fifth of whom are now men» [10]. 

 «“Жеті рет өлшеп, бір рет кесуді” қалайтын қыз келіншектер бизнесте де әрбір 

қадамдарын нықтап алғанды жөн санайды. Мұны шағын несие ұйымынан алған қаражат 

есебінен де байқауға болады. KMF сарапшыларының айтуынша ер азаматтарға қарағанда 

әйелдер аз сомаға өтінім беріп, оның орнымен жұмсай алады. Атап айтқанда орта есеппен 

алғанда әйелдер 700 мың теңгеге жуық қаржы сұраса, ерлерде бұл сома жүз мыңға артық. 

Бұл әйелдердің сақтығын анық байқатады» [11]. Іскер әйел өзінің іс-әрекетінде бірқатар 

әлеуметтік мәселелерге тап болады: рөлдер жанжалы, бұқаралық сананың патриархат 

басымдылығымен қалыптасуы.  

2-слот. Келбет. Келбет – медиадискурста заманауи іскер әйел образын 

қалыптастыруда сендірудің әлеуетті факторы. Оған мысал: «В бизнес-среде существуют 

свои особые коды, по которым даму определяют, как принадлежащую к самому высокому 

эшелону деловых женщин. Поэтому для тех, кто не научился еще зарабатывать миллион в 

месяц, но очень хочет, а главное, помнит, что встречают по одежке...». «Welcome to the 

business world, where appearances play a major role, where the career ladder quickly ends for 

those who don't stick to the dress codes or who are simply not neat enough - this applies far more 

to women than to men. "Good looks increase economic success and thus have a positive impact 

on individual life satisfaction" - shows a study by the research institute on the future of work. 

Business coach and power analyst Christine Bauer-Jelinek even goes so far as to say that the 

wrong clothes can mess up your career properly» [13]. 

3-слот. Моральдық-психологиялық сипаттамалар. Іскер әйел үшін өз «ісінің» 

өмірде басым болуы, яғни мансабының басым болуы өте маңызды. Заманауи іскер әйел 

өзінің жоғарғы білімімен, еңбекқорлығымен, табандылығымен, орамдылығымен және 

біліктілігімен ерекшеленеді. «Іскер әйел ер адаммен жарыспайды және оған ештеңе 

дәлелдемейді. Ол өздігінен мансабын жасайды және ер адамдармен өзін тең санайды. 

Әйел өз мансабын басқаруда артықшылықтарға интуициясы мен орамдылығының 

арқасында ие болады» [13]. 

Іскер әйелге өз болмысында ер адам қасиеттерін дамытуға тура келеді. Оған мысал: 

«По законам бизнеса, у деловой успешной женщины постепенно развиваются такие 

мужские черты характера, как напористость, агрессия, резкость, грубость, в основном те 

черты, которые наблюдаются у мужчин»  [13]. 

«Сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасында еліне адал қызмет ететін, отбасының 

отаны бола білетін қазақстандық әйел бейнесі қалыптасты. Бүгінде нәзік жандар 

мемлекеттік басқару жүйесіне араласып, қоғамның барлық салаларында айтулы табысқа 

қол жеткізуде.  Осындай жоғары жауапкершілік жүктелген әйел адамдарға ең алдымен 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарапынан, жалпы мемлекет 

тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп келеді» [14]. 

«Women are actually more rational, even though they tend to show factual weakness and 

emotionality. Women are more conservative, which is equally important» [Dagmar von Taube, 
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http]. 

  Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі заманауи медиамәтіндерін мәнмәтіндік 

семантикалық талдау нәтижесінде іскер әйелдің келесі орынды сипаттамалары 

анықталды: орамдылық, төзімділік, табандылық, зияткерлік қабілеттер, біліктілік, 

көшбасшылық қасиеттер.  

4-слот. Жеке өмір. Заманауи қоғамның үрдісіне сәйкес қазір бизнесте жетістікке 

жетуді қалайтын әйел алдымен мансапқа жетіп, табыс тауып, одан кейін ғана отбасын 

құруы керек. Оған мысал: «“Іскер әйел” мен “әйел/ана” түсініктері әр түрлі жазықтықта 

орналасқан. Әйел үшін ең бастысы – мансап құру. Дегенмен қайсысы сыйлы екені дау 

тудыруы мүмкін. Философиясы ақша мен атақ болып табылатын гламур дәуірінде біз 

шынайы құндылықты жоғалтып жатырмыз. Осыдан табиғи емес қарсылық туындайды: 

отбасы немесе мансап – “немесе-немесе”. Қазіргі уақытта шынайы зат аз, сондықтан 

отбасы әр кезде бірінші орында тұруы керек. Ең мансапқор әйелдің өзі де ер адамды 

кездестіріп,  “міне – әке мен нағыз күйеу!” деп түсінген сәтінде өзінің кәсіби болашағын 

ойлай қоймайтындығына сенімдімін. Шынайы болайық, толыққанды отбасыны құру 

ептілігі – өте үлкен сәттілік, ал сәттілік әркімге бұйыра бермейді. Нәтижесінде біреулер 

бизнес-леди болады, ал басқалары отбасылық ошақты сақтайды» 

[http://www.forbes.ru/column/49860-semya-ili-biznes]. 

  "Anyone who has children and wants to pursue a career pays a high price - especially as a 

woman" [Garsoffky, Sembach, http]. Осылай іскер әйел жеке өмірінде жалғыз, немесе толық 

емес отбасыға ие.  

5-слот. Әлеуметтік және заттық орта. Сараланатын концепт киімнің іскерлік 

стилі, іскерлік сән мен өмір салты жайлы ақпаратты қарастырады. Сәнді киінген бизнес-

леди жұмысында да, махаббат пен жеке өмірінде де жетістікке жете алады, көбірек табыс 

таба алады. Мысалы: «Бизнес салада келбетке қойылатын нақты талаптар бар. Менің 

ойымша, ауқымды әлеуметке танымал ханымдардың арасынан бұл ережелерге жалпы 

Валентина Матвиенконың келбеті сәйкес келеді, ол үнемі жинақы және ұқыпты жүреді. 

Оның бейнесі дәрежесіне сәйкес келеді, ол қатаң іскерлік стильді кербездікпен сәтті 

сәйкестендіре алады» [www.rg.ru/2011/09/23/ zhenschina.html].  

«… женский деловой стиль одежды в Германии отличается своим консерватизмом 

– особенно по сравнению с Россией или Испанией. Никаких голых плеч и открытой обуви, 

от края юбки до колена должно оставаться расстояние максимум в ладонь, а высота 

каблука не должна превышать 6-7 сантиметров, – вот лишь несколько правил.  

  “Business fashion for women is complicated: it should look beautiful, but not too overly 

feminine. It is said to exude an aura of power, but that in turn is not too feminine »[Ahrens, http].  

  "Exclusive offices, flights in first class, limousines as rental cars - executives like to use 

such status symbols" [15]. 

Орыс және неміс тілдеріндегі медиадискурсында «іскер әйел» концептісін 

фреймдік үлгілеу заманауи іскер әйел образы нақты белгілердің жинағына ие деген 

қорытынды шығаруға мүмкіндік береді: кәсіби және моральдық қасиеттер, зияткерлік 

қабілеттер, мінез-құлық, келбет, киім және т.б. Іскер әйел образының құрылымындағы 

келесі құраушыларды ерекшелеп алуға болады – бұл көрінімді, жеке-тұлғалық және 

әлеуметтік сипаттамалар.  

Іскер әйел – бұл өзінің жеке бизнесін жүргізетін жетекші немесе компаниялар мен 

кәсіпорындарда жалдамалы топ-менеджер ретінде басқаратын бизнес бөлігінің иесі; жеке 

өмірінде жалғыз не көбінесе толық отбасы құра алмайды; келесі моральдық-

психологиялық қасиеттерге ие: табандылық, еңбексүйгіштік, орамдылық, сабырлылық.  

Медиамәтіндерде іскер әйел образын құрастыру іскерлік өмір, іскерлік қарым-

қатынас саласында әйелдер жайлы стереотиптердің қалыптасуы мен бекітілу процесімен 

тығыз байланыста жүзеге асады, яғни бұқаралық санада іскер әйел жайлы бекітілетін 

нақты стандартталған көріністерге негізделеді. Осылайша медиамәтінде іскер әйел 

образын қалыптастыруға орыс және неміс тілдерінде сөйлеушілердің санасында «іскер 
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әйел» концептісін құрылымдайтын когнитивті стереотиптер айтарлықтай әсер етеді.    
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Резюме  

Понятие «деловая женщина» является одним из важнейших лингвокультурных 

понятий, так как описывает взгляды современных деловых женщин на русскую и 

европейскую культуру. Чтобы изучить структуру и содержание понятия «деловая 

женщина» в современных медиатекстах, нам важно понять концепцию когнитивного 

стереотипа как операционную единицу лингвокогнитивного описания. В качестве 

исследовательского материала использовались медиатексты информационных, деловых и 

аналитических публикаций, опубликованные в печатных и электронных изданиях на 

казахском, русском и английском языках для деловых женщин. Были использованы 

методы каркасного моделирования и контекстного анализа. 

 

Summary 

The concept of “business woman” is one of the most important linguistic and cultural 

concepts, as it describes the views of modern business women on Russian and European culture. 

In order to study the structure and content of the concept of “business woman” in modern media 

texts, it is important for us to understand the concept of a cognitive stereotype as the operational 

unit of a linguo-cognitive description. As research material, we used media texts of 

http://ko.ru/persona/item/129979-nezametnyj-matriarkhat
http://www.zeit.de/2015/47/geld-anlegen-frauen-finanzmarkt
https://atameken.kz/kk/articles/29038-jelder-biznes-bignde
http://kurier.at/karrieren/management/kleider-machenerfolg/98.883.350
http://kostanaytany.kz/
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informational, business and analytical publications published in print and electronic publications 

in Kazakh, Russian and English for business women. The methods of wireframe modeling and 

context analysis were used. 

 
 

ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮСІНІГІ 
 

Сағындықова З.А., 

Қайнар академиясының студенті  

 

Құқықтық норма – қоғамдағы қатынас субъектілерінің құқықтыры мен 

міндеттерін реттеп, басқарып отыратын жалпыға бірдей мемлекет пен қамтамасыз 

етілетін ереже – қағида. Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. 

Ол – жалпыға міндетті, мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық қатынастарды 

реттейтін билік. Оған мына белгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға 

үшін өте қажет қоғамдық қатынастарды реттейді, онсыз  мемлекеттің,  қоғамның  

болуы  мүмкін  емес. 

Түйін сөздер: құқық, құқықтық норма, заң, нормативтік нұсқау, қоғамдық 

қатынастар, құқықтық қатынастар.  

 

Қоғам мүшелерінің  арасындағы қарым-қатынас  тәртібі,  көптеген нормалармен 

белгіленеді, оларды ғылымда нормативті жүйе деп атайды. Бұл жүйе әртүрлі өмір 

аясындағы адамдардың тәртібін ретке келтіретін нормалардың  жиынтығы. 

Нормативті реттеу жүйесінің өзі, аз дегенде  екі жүйеден  тұрады: а) техникалық 

жүйелер б) әлеуметтік нормалар жүйесі; 

Техникалық нормаларға кең көлемде, «адам - машина», «адам мен еңбек 

құралдары», «адам және өндіріс», «адам-табиғат» (субъекті мен объект) қатынастарын 

реттейтін нормалар жатады.   

Техникалық нормалардың негізгі айырмашылығы сонда, олар адамдар мен сыртқы 

дүниенің (табиғат пен техниканың) қатынастарын реттейді, олардың «Субъективтік 

құралы» тек адамдарға ғана қатысты емес. 

Өзгешеліктеріне қарамастан, техникалық және әлеуметтік  нормалар бір-бірімен  

тығыз байланыста болады. 

Мысалы, кейбір топтағы  техникалық нормалар, өздерінің маңыздылығына 

байланысты әлеуметтік  нормалардың заңдарында бекітіліп техникалық – заңдылық 

сипаттағы нормалар  атауына ие болады. Ол дегеніміз – техникалық жағдайлар, әртүрлі  

мемлекеттік стандарттар (ГОСТ), әсіресе суды, темір жолды және әуе жолдарын 

пайдаланғанда (техникалық қауіпсіздікті сақтау). Ол тәртіптерді бұзғаны үшін, заңды 

жауапкершілік тағайындалады: мүліктік, әкімшілік – құқықтық және қылмыстық –

құқықтық. 

Тұрмыста пайдаланылатын техникалық нормалар  құқықпен жанаспайды, 

сондықтан оларды  бұзудан жауапкершілік тумайды (мысалы,әртүрлі тұрмыстық заттарды 

пайдалану – телевизорды, тоңазытқыштарды, магнитафондарды пайдалану кезінде, оның 

тетіктері дұрыс пайдаланбағандықтан бұзылса, оны жөндеу соның иесіне жүктеледі). 

Құқық нормасы (ағыл. rule of law; нем. Rechtnorm f ; лат. norma - улгі) -

 құқықтың білдірілу нысаны; қоғамдық қатынас саласындағы сол немесе басқа 

да мемлекетпен рұқсат етілген жалпы сипаттағы (заң, жарлық, қаулы) міндетті тәртіп. 

Біртекті қатынастарды реттеп, құқық саласын құрайтын (азаматтық, қылмыстық, 

әкімшілік құқық және т.б.) құқық нормасының жиынтығы. 

Құқық нормалары жалпыға міндетті күшке ие, жауапкершілікті бұзған жағдайда, 

субъектілерге заңдық құқықтар мен міндеттерді беруді қарастырады. 
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Құқықтық норма – қоғамдық қатынастарды реттеуге қолданылатын әлеуметтік 

ережелердің бір түрі. Ол бүкіл халықтың мүддесін қорғаудың, мемлекеттің билігін, 

саясатын іс жүзінде асырудың құралы. Құқықтық норма қоғам мүшелерінің мінез – 

құлқын, іс әрекетін арнайы ережелермен  реттейді.  

Жеке  дара  норма  немесе  нормалардың  бір  жүйесі  құқық бола алмайды. Құқық 

деп қоғамның билігін, саясатын, мүддесін іс жүзіне асыруды толық қамтыған нормативтік 

актілердің жиынтығын айтамыз. Сонда да жеке дара құқықтық норманың маңызы зор. 

Оның мазмұны өте күрделі мәселелерді: қоғамдық мүддені, саясатты, мемлекеттік билікті, 

бостандықты, теңдікті, әділеттікті, адамгершілікті, заңдылықты, тәртіпті, білімді, 

ғылымды, рухани сананы, халықтың әлеуметтік жағдайын, денсаулығын және тағы басқа 

демократиялық іс - әрекеттерді біріктіреді. 

Заң нормаларында анықтамалар берілуі мүмкін. Қазақстан Конституциясында 

құқыққа мынадай анықтама берілген: Республикада қолданылатын құқық 

Констетуцияның, соған сай келетін заңдардың, өзгеде нормативтік – құқықтық актілердің, 

Республиканың халықаралық міндеттемелерінің нормалары болып табылады. Норма 

принциптері де болады. Республика қызметінің түбегейлі принциптері – делінген 

Констетуцияда, ол – қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, бүкіл халықтың игілігін 

көздейтін эканомикалық даму, Қазақстандық патриотизм, мемлекет өмірінің аса маңызды 

мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде Республикалық референдумда 

немесе парламентте дауыс беру арқылы шешіледі. 

Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. Ол – жалпыға 

міндетті, мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық қатынастарды реттейтін билік. 

Оған мына белгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін өте қажет 

қоғамдық қатынастарды бейнелейді. Құқықтық нормада қоғам, тұлға үшін пайдалы, 

қажетті қатынастармен қатар, зиянды қатынастар да бейнеленеді. Заң бұзушылық қоғамға, 

тұлғаға шексіз зиян келтіруі мүмкін. Құқықтық норма осындай іс - әрекеттерді де 

қамтиды. Құқықтық норманың екінші белгісі – ол реттелетін қоғамдық қатынастардың 

үлгісі (моделі) болып саналады. Үлгі – оң және теріс мінез – құлықтың бейнесі болуы 

мүмкін. Тұлға өзіне жүктелген міндетті қалқысыз орындаса, ол оң үлнгіге жатады. Егер 

адам заң бұзса, онда ол теріс үлгіге жатады. Құқықтың норманың жалпыға бірдей сипаты 

бар. Құқықтық нормада нақтылы, жеке субъектілер көрсетілмейді. Ол реттейтін қоғамдық 

қатынастарға қатысатындардың барлығы құқықтық норманың талабына бағынуы қажет. 

Мемлекет, қоғамдық бірлестіктер, жеке адам заң нормасының талабын мүлтіксіз сақтауға, 

орындауға міндетті. Заң нормасының талабын өз еркімен орындамаса, оны бұзған тұлғаға 

мемлекет тарапынан мәжбүрлеу шаралары қолданылады. Демек, заң нормасын мемлекет 

қорғайды. 

- құқықтың нормалар қоғамды реттеп басқарудың құралы, сол арқылы адамдардың, 

заңды тұлғалардың қарым – қатынастарына дұрыс бағыт беріп отырады; 

- құқықтың нормалар қоғамдық құрылыс жүйені қорғаудағы ең сапалы құрал, 

нормативтік актілер қоғамға зиянды іс - әрекеттерге жауапкершілікті күшейтіп отырады; 

- құқықтың нормалар қоғамның дамуына пайдалы қатынастарды қолдап, 

қолайсыздарын қысқартып, эканомиканың әлеуметтік жағдайдың жақсаруына 

мүмкіншілік жасап отырады; 

-  құқықтық нормалар қоғамда әділеттікті, теңдікті, бостандықты және тағы басқа 

демократиялық қағидаларды қалыптастырады;  

- құқық нормалар халықаралық, мемлекетаралық байланысты, қатынасты 

жақсартудығ құралы; 

Құқық – жалпыға бірдей міндетті, мемлекетпен қамтамасыз етілетін, қоғамдық 

қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы. Құқықтық норма – құқықтың  бір 

клеткасы, қоғамдық қатынастарының жақсы дамуының үлгісі деуге болады. Ол адам 

істерінің, жұмысының, тәртібінің шеңберін анықтап, олардың бостандығын және қарым – 

қатынасын реттеп, басқарып отырады.  
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Адамдардың бостандығын реттейтін норма екі тұрғыдан қарастырады:  

Біріншісі – адамдардың өздерінің, өз істерін, өз тәртібін жобалау – жоспарлауы 

(ішкі бостандық); 

Екіншісі - өз мүдде – мақсаттарын өздері анықтап, оны өздерінің жүзеге асыруы 

(сыртқы бостандық). 

Қоғамдағы барлық прцесс, барлық қарым – қатынастар құқықтық нормалар арқылы 

реттеліп, басқарылып жатады. Нормативтік актілер әлеуметтік жеке мемлекеттік ықпал 

ету қасиеттерін біріктіріп, қоғамның дұрыс, жағымды дамуына, жалпы халықтық тәртіптің 

нығаюына мүмкіншілік жасап отырады. 

1. Норма қоғамға, адамдарға ең қажетті, керекті қарым – қатынастарды реттеп, 

басқарып отырады. Ол қатынастардың басым көпшілігі бостандықты, әділеттікті, теңдікті, 

адамгершілікті және қоғамның эканомикалық, саяси, әлеуметтік, рухани, мәдени және 

тағы басқа даму бағыттарын қамтып, реттеп, басқарады. Бұл басқарудың негізгі 

бағыттары, қағидалары Констетуцияда және заңдарда көрсетілген. 

2. Норма көп қатынастардың мазмұнын, орындалу бағыттарын, әдіс – тәсілдерін 

алдын ала анықтап, көрсетіп отырады, болашақ қатынастың, оны реттеудің, 

орындалуының «үлгісінә»жасайды. Міне осы «үлгілерді» зерттеу арқылы ғалымдар 

мемлекеттердің өткен тарихымен танысып жатады. 

3. нормативтік актілердің көпшілігі өзгермей қатынастарды көп жылдар дұрыс, 

жақсы реттеп, басқарып тұрақты нормаға айналады. Бұл екі жақты әлеуметтік  тұрақты 

процессті типизация деп атайды. Мұның маңызы өте зор. Заңдылықты нығайтуға, 

құқықтық тәртіпті сақтауға зор үлес қосады. 

4. Нормативтік актілер жалпы мемлекеттік норма, оның орындалуы жалпы 

қоғамдық міндет, оны халық түсінеді, біледі. Сондықтан олар ол нормалардың дұрыс 

орындалуына үлес қосады. Құқықтық норманың жоғарыда көрсетілген сипаттары, оның 

мазмұнын, маңызын, қоғамдағы қарым – қатынастарды реттеп, басқаруын толық түсінуге 

болады. 

Құқықтық нормалардың белгілері: 

1. норма мемлекеттік органның қабылдаған бекіткен актісі, оның заңды күші бар. 

Мұндай нормалар қоғамдағы тәртіптің үлесіне айналады. Өйткені ол нормаларды 

халықтық басым көпшілігі дұрыс орындайды. 

2. Нормада субъектілердің құқығы мен міндеттері, орындалу жолдары толық 

көрсетіледі. Егер де көрсетілмесе субъектілердің еркінде, тек заңға нышан келтірмеулері 

керек.  

3. Норма ерікті түрде орындалмаса, еріксіз орындатылуы. 

4. Құқықтық нормалардың жүзеге асырылуын, орындалуын мемлекет қамтамасыз 

етеді. 

5. Құқықтық норма адамдардың, қоғамның тәртібінің кепілдігі болуы.  

Құқықтық нормасыз қоғамда ешқандай дәрежелі заңдылық, тәртіп, жоспар, 

мағыналы, сапалы, қарым – қатынас болуға тиіс емес. Құқықтық норманың мазмұны 

толық болуы керек. Сонда ғана оны дұрыс орындауға болады. Өмірде мазмұны толық 

емес нормалар кездеседі. Бір нормада қатынастың мазмұны көрсетіледі, екіншісінде – оны 

қашан, қандай жағдайда қолдануды көрсетеді, үшіншіде – қолдану нәтижесін көрсетеді. 

Үшеуін біріктірсе толық норма болып шығады. Мұндай норманың құрылысы өте сирек 

кездеседі. Нормалардың басым көпшілігі толық түрде болады. Егер де толық болмаса, 

жетіспейтін елементтерін сілтеме арқылы тауып алуға болады.  

Құқық жалпы ұғым болып табылса, құқықтық нормалар  құқықты 

қалыптастыратын, дара ұғымдардың  көп сандағы  жиынтығы.  Құқықтық нормалар  

құқықтық  формалық болмысы,  өмір сүруінің  тыныс — тіршілігі  объективтендірілген 

түрі және сипаты. Құқық тек құқықтық нормалар арқылы  өмір сүреді. Қоғамдық 

қатынастарды  реттейді және қорғайды. Сондықтан  құқықтық нормалар құқықтың 

клеткалары болып табылады.  Норма сөзі  латын аударғанда «үлгі», «ереже» деген 
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мағынаны білдіреді.  Құқықтық нормаларды  қабылдау, бекіту әр уақытта  мемлекет 

тарапынан болады және олардың мазмұнында  қоғамдық қатынастарға түскен  

субъектілердің   мінез- құлықтары,  әрекеттері туралы информация бекітіледі. Субъект 

өмірдегі  сан алуан ситуацияларға  тап болған жағдайларда  оның сол сәттегі  әрекеттері   

құқық нормаларымен  реттеледі, немесе қорғалады. Мысалы, субъект  үйін сату  үшін  

нотариустың  қатысуымен  сату туралы келісімшарт  жасауы тиіс, некеге тұру үшін  

кәмелеттік жасқа толу керек т.б. әрекеттер. 

Құқықтық нормалардың ерекшеліктері: 

1)  Құқықтық  нормалар  бекіткен үлгі, талаптар бәріне бірдей қолданылады. 

Құқықтық нормаларының  мәтінде көрсетілген  информация  ситуацияға түскен  

субъектілердің  әрекеттерін реттейді, шешімін бекітеді. Мысалы,  Қазақстан 

Республикасының  Азаматтық кодексінің 23-бабы (нормасы) он тқрт  жасқа дейінгі  

кәмелетке толмағандар үшін  мәселелердң олардың  атынан ата- анасы, асырап 

алушылары  немесе қорғаншылары  жасайды деген ережені бекіткен.  Яғни, бұл  норма 14 

жасқа толмағандардың  бәріне бірдей болып табылады. 

2) Құқықтық   норма  халықтың,  таптардың, топтардың, тіпті жеке адамның  еркі 

де бекітіледі.  Адамзат   тарихында   жеке адамның  еріктерінің  құқықтық норма  бекітілуі 

көп болған. Мысалы, коммунизм идеологиясының  негізін қалаушы Карл Маркс  өзінің 

«Коммунистік  партияның монифистері» деген еңбегінде буржуазиялық қоғамдағы  

мұрагерлік туралы  заңның өте қатаң талаптарын  жоюды өз өмірінен алған. К.Маркс  

өзінің құдай қосқан әйелі бола тұрып, отбасында қызметші  болған Ленхен  деген әйелмен 

көңілдес болып, бала туғызған. Әйелінен сескенген К.Маркс  Ф.Энгельске  сәбиді 

«менікі» дегізеді,  бірақ оған өзінің мұрасын бөліп беруді  армандайды.  Өкінішке  орай  

сол кездегі заң бойынша  заңды некеден туған  балаларға ғана  иүрагерлік берілген. 

Социалистік  идиологияны  жазу барысында К.Маркс «Коммунистік  партияның 

манифесінде» қатаң мұрагерлік заңын жоққа шығаруды талап етті. 

3)  Құқықтық норма  қажет болған  жағдайда мемлекет  күшпен қамтамасыз 
етіледі. Сот, прокуратура  полиция  және басқа да  мемлекеттік органдар  құқықтық 

норма  бұрмаланған, немесе орындамаған  субъектілерге  күш қолданылады, жауапқа 

тартады. 

Құқықтық норма дегеніміз – мемлекет  бекіткен, бәріне бірдей, формаларды 

айқын  және орындалуы, сақталуы қажет болған жағдайда  күшпен қамтамасыз етілетін  

мінез – құлықтың үлгісі. 

Құқық нормаларының жіктелуі 

Құқық нормаларының  негізгі функциялары  қоғамдық қатынастарды  реттеу және  

құқық бұзушылықтан  сол қатынастарды  тиімді қорғау болып табылады  құқықтық 

нормаларды реттеу  функцияларына  байланысты  топтастырып қарағанда  арнайы бір 

қоғамдық  қатынастарды реттейді . Кейбір құқықтық  нормалар мүліктік қатынастарды  

реттесе, басқалары  экологиялық, қаржы  отбасы, әкімшілік, банк, сайлау , инвистиция, 

жер сияқты қатынастарды реттейді.  Осыған байланысты  құқықтық нормалар  реттеу 

пәніне байланысты  конституциялық – құқықтық, әкімшілік құқықтық, азаматтық —  

құқықтық,   және т.б. болып жіктеледі. Ал, құқықтық нормалар  өздерінің іс жүзіне   

асырылуына байлансты мынадай түрлерге бөлінеді: 

1)    Міндеттейтін норма – бұл субъектіге белгілі бір мазмұндағы  әрекеттерді  

жасау  міндетін  жүктейтін норма. 

2)   Тыйым салушы норма – бұл субъектіге белгілі бір  әрекеттерді  жасаудан бас 

тартуды  міндеттейтін норма. 

3)   Құқық беруші норма – бұл  субъектіге   белгілі бір әрекеттерді жұзеге асыруға  

байланысты  құқықтарды реттейтін норма. 

4)  Дефинитивті норма – нормада заң ғылымдарының жетістіктерінің нәтижесінде  

бір ұғымның  анықтамасының берілуі. Бұл нормада  субъектілердің  құқықтары мен 

міндеттері нақтылы  дәрежеде  не мағынада  көрсетілмейді. Бір дефинитивтік   нормалар  
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пәнінің  негізгі категорияларын  анықтайды, үлкен  маңыздық рөл атқарады және  

Қазақстан Республикасының  құқықтық жүйесінде, құқық салаларында  жиі кездеседі. 

Мысалы,  Қазақстан Республикасы  Қылмыстық кодексінің  9-бабы қылмыстық  

ұғымының  мына анықтама  мағынасында бекіткен: «Осы Кодексте  жазалау қатерімен 

тыйым  салынған   айыпты қоғамдық  қауіпті әрекет (іс- әрекет  немесе әрекетсіздік ) 

қылмыс деп танылады» 

«Неке және отбасы туралы заңның» 1-бабында  некенің ұғымын, «неке ерлі- 

зайыптылар арасында  мүліктік және мүліктік емес  жеке қатынастарды туғызатын, 

отбасы құру мақсатымен  заңдарда белгіленген  тәртіппен тараптардың  ерікті және толық 

келісімді жағдайда жасалған  еркек пен әйелдің  арасындағы тең құқықтық  одақ», — 

деген  дефинициямен берілген. 

5) Декларативтік норма – негізігі  құқықтық идеялар жариялану мағынасында 
көрсетіледі. Мысалы,  Қазақстан Республикасы Қылмыстық  іс жүргізуге  кодексінің 8-

нормасында қылмыстық   процестің  барлық міндеттері  былай деп жарияланған: « 

Қылмыстық процестің міндеттері   қылмыстарды тез және толық  ашу, оларды жасаған 

адамдарды әшкерелеу  және қылмыстық  жауапқа тарту, әділсот талқылауы  және 

қылмыстық заңды  қолдану болып табылады . 

6)  Құқықтық  реттеу тәсілі бойынша   құқықтық нормалар диспозитивтік,  

императивтік,  мадақтайтын және  ұсыныс беретін  түрлерге жіктеледі: 

а)  Диспозитивтік норма –  субъектілерге  өз тараптарынан  құқықтары мен 

міндеттерін  өз қалаулары бойынша  іс жүзіне асыруға  мүмкіндік және құқықтық 

қатынастарға  түскен жағдайда еркіндік  таңдау мінез – құлқы  қамтамасыз етіледі. 

Мысалы, азаматтық құқықтың нормалары    осы санатқа жатады. 

ә) Импиративтік норма –  қатаң сақталуды,и орындалуы талап етіледі  және  екі 

жақтың келісімі бойынша  өзгертуге жатпайды. Әкімшілік құқықтың 

нормаларыимперативтік болып саналады. 

б) Мадақтайтын норма – құқықтық қатынастарға түскен субъектілердің мінез – 

құлықтары  қызметінің тәртіптері  мен түрлері  бекітіледі. Сол арқылы  субъекттер арнайы 

белгіленген мадақтауға ие  болады. Мысалы ,  бекітілген норма бойынша  жазасын түзеу 

колониясында  өтеп жүргендер  үлгілі тәртібі үшін  мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. 

Немесе   адам көмбе тауып алған болса  Қазақстан Республикасының  Азаматтық кодексі 

247-бабының 2-тармағы мынадай  марапаттайтын норманы бекітеді: «Тарих  және 

мәдениет ескерткіштеріне  жататын заттардан тұратын  көмбе табылған ретте олар 

Қазақстан Республикасының  меншігіне берілуі тиіс . Бүл орайда  ондай көмбе табылған   

жер учаскесін пайдаланушы немесе  көмбені тапқан адам  осы көмбе құнының  елу 

прценті мөлшерінде  сыйақы  алуға құқылы». 

в) Ұсыныстық нормалар – мемлекет және құқық теориясында  жиі пайдаланылады.  

Мысалы, Қазақстан Республикасы  Президенті қабылдаған  жарлықтарында Үкіметке 

арнайы  бір саланы  реттеуге қаулы қабылдау керек екеніне ұсыныс жасауы мүмкін. 

7) Құқықтық нормалар функциялары бойынша реттейтін және  құқық қорғайтын 

нормалар болып бөлінеді: 

а) Реттейтін нормалар – бұл субъектілердің субъектілік құқықтары мен міндеттерін  

олардың пайда болу және әрекет ету жағдайларын  анықтайтын норма. Сатып алу , 

айырбас жасау, шартқа отыру, некеге тұру , мұрагерлікке ие болу , ипотека және т.б. 

б) Құқық қорғайтын норма – құқық бұзушылыққа барған  субектілерге  мемлекет 

атынан  шара, күш қолдану арқылы  қол сұғылған, бұзылған  құқықтарды  орнына 

келтіреді, реттейтін  нормаларды  қорғау функцияларын  атқарады. Құқық қорғайтын 

нормалар негізінде  әкімшілік , қылмыстық кодекстің  ерекше бөлімдерінің баптарында 

нақтылы  мағына бекітілген 

Сонымен, құқықтық норма – қоғамдағы қатынас субъектілерінің құқықтыры мен 

міндеттерін реттеп, басқарып отыратын жалпыға бірдей мемлекет пен қамтамасыз етілетін 

ереже – қағида.     Құқықтық норма заңда ресмилендірілген нормативтік нұсқау. Ол – 
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жалпыға міндетті, мемлекеттің атынан баянды етілген, қоғамдық қатынастарды реттейтін 

билік. Оған мына белгілер тән. Құқықтық норма ең маңызды қоғам, тұлға үшін өте қажет 

қоғамдық қатынастарды бейнелейді. 
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Резюме 

Правовая норма - это универсальное государство и норма, регулирующая права и 

обязанности субъектов отношений в обществе. Правовая норма - нормативная 

инструкция, оформленная законом. Это универсально обязательный, самоуправляемый 

орган, который регулирует общественные отношения. Правовая норма регулирует 

важнейшие общественные отношения, которые очень важны для человека, без которого 

государство, общество не могут существовать. 

 

Summary 

A legal norm is a universal state and a norm governing the rights and obligations of 

subjects of relations in society. Legal norm is a regulatory instruction drawn up by law. This is a 

universally binding, self-governing body that regulates social relations. The legal norm regulates 

the most important social relations, which are very important for a person, without whom the 

state, society cannot exist. 

 

 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

(СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) 

 

Тойбазар А.Ж., 

Магистрант Академии Кайнар 

 

Настоящая статья посвящена проблематике социальных отклонений 

несовершенно-летних. По результатам изучения данной проблематики автор 

осуществляет анализ различных аспектов определения девиантного поведения, а также 

раскрывает его содержание.  
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Ключевые слова: преступление, девиантное поведение, социальное отклонение, 

несовершеннолетние, уголовная ответственность.  

 

В современных условиях, связанных с трансформацией общественного устройства, 

отклоняющееся поведение в среде несовершеннолетних все более принимает формы 

массовидного явления, что ставит эту проблему в число наиболее актуальных для 

отечественной науки. Именно в этот период, когда существенно деформирована система 

регуляции поведения индивидов, специализированные институты, призванные на 

практике противостоять расширению сферы и негативного воздействия аномального 

поведения, особенно остро нуждаются как в фундаментальных, так и прикладных 

научных исследованиях, направленных на углубленное теоретическое осмысление и 

практическое решение проблем отклоняющегося поведения [1, 22]. 

Отклоняющееся поведение индивидов давно является предметом исследования 

социологии, психологии, правоведения и других наук, занимающихся вопросами 

жизнедеятельности общества. Научный интерес к разного рода отклонениям в сознании и 

поведении индивидов вызван, с одной стороны, теми негативными последствиями и 

влиянием, которое оно оказывает на жизнедеятельность конкретных индивидов, 

социальных групп и общества в целом, а с другой - их социальной обусловленностью, 

неотъемлемостью в процессе общественного развития. Потребность в разрешении этой 

проблемы определила возникновение в рамках социологии особого направления - социо-

логии девиантного поведения [2, 36]. 

Предметом социологии девиантного поведения как «специальной социологической 

теории», по определению Я.И.Гилинского, являются все формы социальной патологии - 

преступность, пьянство, наркомания, проституция, суицид - в их взаимосвязях и зависи-

мостях от социально-экономических, политических и прочих факторов. Показательно, что 

«носителями» социальной патологии, по его мнению, являются представители преиму-

щественно тех групп, которые наиболее остро реагируют на изменения общественной 

ситуации, прежде всего подрастающее поколение. 

Многообразие научных течений и школ современной западной социологии 

девиантного поведения внесло определенную концептуальную многозначность в 

трактовку понятия «девиантное поведение». Более того, под влиянием уголовно-правовой 

теории и практики преобладающая часть исследований получила нацеленность на 

изучение преступности, в связи с чем девиантное поведение как социальное явление 

зачастую стало трактоваться преимущественно в уголовно-правовом смысле, а изучение 

причин и факторов, детерминирующих отклоняющееся поведение, начало осуществляться 

с позиций превенции и контроля за отдельными видами преступности и социально-

негативными явлениями [3, 18]. 

Вместе с тем социальные отклонения в своей совокупности проявлений 

характеризуются разнонаправленностью, связанной с наличием созидательного и 

разрушительного начала в действии индивида. Здесь принято выделять два аспекта: 

- позитивные в социальном плане отклонения в форме научного, технического, 

художественного творчества (ибо творчество - это всегда «выход» за рамки сложившихся 

норм, стандартов и правил) служат средством прогрессивного развития общества, 

повышения уровня его организации и преобразования и преодоления устаревающих 

стандартов поведения; 

- негативные в социальном плане отклонения - отклонения не развивающие, но 

дезорганизующие систему (пьянство, наркомания, преступность и т.д.), которые можно и 

следует расценить как формы социальной патологии. 

Исторически сложилось так, что ведущее положение в изучении проблематики 

социальных отклонений вплоть до последнего времени занимали труды зарубежных 

девиантологов, тогда как отечественная социология отклоняющегося поведения после 

недолгого периода теоретических исследований и практических разработок послереволю-
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ционного периода в связи с утверждением и господством догматов об отсутствии социаль-

ной базы для рассматриваемого феномена в условиях социализма начала развиваться 

относительно недавно - лишь с 70-х гг. Поэтому неудивительно, что первые оте-

чественные основополагающие работы по социологии девиантного поведения после ее 

«второго рождения» имели вид историко-критических обзоров зарубежных исследований 

либо носили характер теоретико-методологического осмысления сущности и значения 

различных видов отклоняющегося поведения в развитии нашего общества [4, 13]. 

В то же время отечественные исследования социологических аспектов девиантного 

поведения испытывали достаточно сильное влияние юридических, медицинских, 

психологических и педагогических дисциплин, в связи с чем эта отрасль научного знания 

складывалась как междисциплинарная. Поэтому вполне закономерно значительная часть 

отечественных работ в этой сфере знания посвящена анализу специфики конкретных 

видов отклоняющегося поведения и исследованию различных аспектов преступности. 

Логика настоящего исследования предопределяет необходимость анализа 

различных аспектов определения нормативного, правомерного и отклоняющегося, 

девиантного поведения. Достаточно четкие основания в этом плане, на наш взгляд, 

представлены в работе В.А. Шапинского и В.И. Мареева. где предлагается различать: а) 

нормативное, или конформное поведение; б) неконформное, т.е. нестандартное поведение, 

не носящее деструктивного характера; в) поведение преступное. 

Нормативное поведение указанные авторы трактуют с точки зрения следования 

конкретным социальным нормам, зафиксированным в таких социальных институтах, как 

право и мораль. Вследствие этого они видят в нормативном поведении лишь внешние по 

отношению к индивиду системы правил, руководящие его поведением. Так, они выделяют 

только два варианта нормативного поведения: 

а) когда человек вследствие отсутствия собственной позиции, некритичного 

принятия любого образца и пассивного подчинения существующему порядку действует 

согласно конкретным общепринятым социальным нор мам, не задумываясь над тем, 

верны ли они; 

б) когда индивид следует столь же конкретным нормам с целью при вести свое 

поведение в соответствие с требованиями более высокого авторитета (Бог, 

общественность, родители), что, по сути дела, можно трактовать как простое подчинение. 

Нормативное поведение в такой трактовке - поведение несвободное и, как подчер-

кивают сами авторы, - конформное я корпоративное. Очевидно, что в данном случае из 

рассмотрения исключается свободное нравственное поведение индивида. Следовательно, 

в данной трактовке нормативного поведения и его причин акцент сделан на принципе 

принуждения-подчинения, и этот тип поведения в таком случае основывается 

потребности запретов и предписаний. 

Даже в том случае, когда запрет трактуется как «разрешено все, что не запрещено», 

субъект действует не свободно - он свободен только в поиске средств обойти тот или иной 

запрет, а эта логика отнюдь не подразумевает примата нравственного императива при 

выборе типа своего поведения: не всегда в этом случае «свободный индивид» следует 

принципам общественно-позитивного поведения - он просто ведет поиск средств 

реализации поведения правомерного, т.е. не противоречащего существующим на 

настоящий момент нормам права [5, 14]. 

По сути дела, и поведение, основанное на принципах религиозной морали, не есть 

свободное поведение индивида, поскольку оно основано на принципах подчинения 

авторитету или торговли «с высшими силами», но не требованиям нравственности, 

требованиям кантовского категорического императива. Если принять позицию, что 

«нормативное поведение тождественно конформному и (или) корпоративному», то пути к 

свободному нравственному выбору правомерного или, точнее, социально-позитивного 

поведения нет. Основанное на страхе или требованиях высших авторитетов следование 

конкретным моральным (принцип «дозволения» и «предписания») и правовым нормам 
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(принцип «запрета», особенно в современной его трактовке), правомерное поведение не 

становится сущностным моментом сознания инди-вида, а потому при изменении условий 

его жизнедеятельности, например, смене референтных предпочтений и групп, создаются 

предпосылки социальных девиаций [6, 22]. 

Как известно, нормативное поведение отражает эффективность процесса 

социализации как приобщения к доминирующим стандартам культуры. Вместе с тем, как 

отмечается указанными авторами, стоящими на тех же позициях, что «как правило, 

отклонение от социальной нормы происходит тогда, когда с позиции данного субъекта 

образуется неразрешимое иным путем противоречия между конкретней -жизненной 

ситуацией- и социальной нормой, предписывающей или запрещающей определенное 

поведение» и «что конкретная жизненная ситуация в таких случаях играет роль фактора, 

нарушающего (приостанавливающего) действие социальной нормы». Это верно лишь с 

позиций тоталитарной трактовки проблемы социального поведения личности, с позиций 

несвободы и необходимости обязательного внешнего побуждения (в виде моральных или 

правовых побуждений) к всегда социально окрашенному поступку. И тогда проблемная 

ситуация - это не ситуация свободного нравственного выбора, но ситуация, требующая 

«решения ее действующим субъектом, в том числе, возможно, и решения, предусмотрен-

ного социальной нормой, но ему эту норму по тем или иным причинам применить 

затруднительно» [7, 12]. 

Если придерживаться такой позиции, то содержательная сторона проблемной 

ситуации действительно заключается в возникновении конфликта (порой вымышленного) 

между индивидуальными целями субъекта и общественными интересами, между целями и 

доступными для их достижения средствами, между ожидаемыми последствиями поступка 

и его побочными результатами (позитивными или негативными), а также между 

требованиями социальной нормы и привычными для данного лица способами поведения. 

Интегративной характеристикой ситуации является при таком подходе противоречие 

между потребностью субъекта в выходе из проблемной (конфликтной) ситуации и 

возможностью сделать это социально приемлемым путем [8, 32]. 

Вполне логично, что указанные авторы соглашаются с рядом психологов и крими-

нологов, формулирующими такие тезисы, как: чем труднее ситуация, тем вероятнее 

отступление от социальной нормы; при расхождении объективного содержания ситуации 

и ее субъективного значения (смысла) человек большей частью поступает в соответствии 

с субъективным смыслом, а не с объективным ее содержанием. 

В этой связи девиантное поведение субъекта определяется не тем, что стремление к 

достижению цели, поставленной им в данной ситуации, нередко перевешивает угрозу 

ответственности за нарушение социальной нормы, а в том, что в нем нет «внутреннего 

стержня» нравственности, готовности действовать «не за страх, а за совесть». А потому не 

следует неприятие и неисполнение социальных норм определять, как неконформное. 

Неконформным, по нашим представлениям, является поведение не только и не столько 

«ненормативное», но прежде всего безнравственное: ведь даже асоциальное поведение 

может быть охарактеризовано как конформное по отношению к требованиям 

антисоциальной группы [9, 65]. 

Необходимость нахождения сущностных характеристик нормативного поведения и 

принципов формирования социально ценного типа личности в аспекте «подчинение и кон-

формизм в отношении морально-правовых требований конкретного общества или свобода 

нравственного выбора» привела нас к выводу, что усвоение и реализация нравственных 

принципов в поведении индивида выступает отличительной особенностью правомерного 

поведения и, соответственно, главным критерием разграничения такой Формы поведения 

от других. Именно нравственность, которая в отличие от морали никогда не может быть 

групповой, корпоративной, отражает индивидуальные 

Такой подход позволил зафиксировать определенную иерархичность в субъектах-

носителях оценок практических действий и мотиваций личности: 
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нравственность - это бескомпромиссная самооценка прежде всего помыслов и тем 

самым недопущение безнравственного поступка, самооценка, независимая от «внешних» 

оценок. Оценка другого с точки зрения нравственности - это самооценка поступка другого 

как своего собственного, без снисхождения к мотивациям в аспекте проблематики 

«гипотетического императива» И.Канта и выбора средств. Тем самым нравственность как 

реальный способ отношения человека к другому человеку и к самому себе (к человеку 

вообще), обнаруживаемый в реальном действии, а не только в сознании, означает умение 

индивида самостоятельно осознавать социальный смысл своих поступков и решений и 

действовать в соответствии с последними. Она, по сути дела, представляет собой 

нацеленность на общечеловеческие гуманистические ценности: коллектив, общинность и 

признание за каждым индивидом равных по смыслу прав на реализацию разумных 

потребностей (разумность определяется требованиями категорического императива); 

мораль - это клановая, корпоративная, классовая, своего рода «общественная» 

оценка «со стороны» и помыслов, поскольку мораль - область действия нравов и обычаев, 

а не законов. Она выступает как нацеленность на клановые (корпоративные, классовые) 

ценности и тем самым допускает присвоение кланом и его представителями исклю-

чительного права на трактовку общечеловеческих ценностей и обладание ими; 

право - это также оценка «со стороны» (но уже государством) поступков, но не 

помыслов субъекта, заранее алгоритмизировано, формализовано, зафиксировано в законе 

с указанием конкретных мер реакции на данный поступок со стороны государства. Тем 

самым право представляет собой привилегированное, зафиксированное в законе 

присвоение индивидом исключительного права на общечеловеческие ценности, 

индивидуализм и индивидуа-листич-ность их трактовки и, как следствие, допускает 

господство «права сильного» (но вначале требуется зафиксировать это право в законе, что 

достаточно легко для господствующей группы), стремление стать «выше» морали и 

нравственности, «над ними» при одновременном требовании по отношению к себе руко-

водствоваться именно гуманистической трактовкой «общечеловеческих ценностей» [10, 

14]. 

В связи с этим вряд ли целесообразно видеть в освоении социальных предписаний 

и требований определенную этапность в форме перехода от признания их как 

объективного фактора, хотя и без достаточно глубокого их усвоения, к пониманию того, 

что их соблюдение необходимо в общественных интересах, а затем и формирование 

«автономной системы нравственных представлений», как-то делают указанные авторы. В 

нашем понимании, не посредственный переход и даже переход, опосредованный от 

поведения, основанного на принципах бездумного подчинения, к поведению, основан-

ному на следовании нравственному императиву, практически невозможен - это два 

взаимоисключающих друг друга типа поведения: одно из них опирается на подчинение 

внешним обстоятельствам, другое - на свободный нравственный выбор [11, 29]. 

Теперь перейдем к анализу собственно девиантиого поведения. В самом общем 

виде предметом социальных отклонений можно считать совокупность связей и отношений 

в системе «общество - социальные отклонения», на основе чего выделяются три основных 

компонента девиации: социальный субъект, которому свойственно девиантное поведение; 

эталон поведения, который является критерием оценки; некий другой субъект, реаги-

рующий на девиантное поведение. 

Системный общесоциальный механизм отклоняющегося поведения объединяет 

комплекс разнообразных факторов не только на макросоциальном, микросоциальном, но и 

личностном уровнях. В этой связи отклоняющееся поведение выступает как явление, 

детерминированное социальными условиями, индивидуально-психологическими 

характеристиками, уровнем сформированное социальных навыков и особенностями 

процесса социализации. 

В силу многообразия детерминант социально отклоняющегося поведения механизм 

формирования такой формы поведения отличается особой сложностью. Уже не раз выше 
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упомянутые В.А. Шапинский и В.И. Мареев выделяют в его структуре четыре основные 

звена, этапа прохождения, где, собственно, и реализуется весь комплекс детерминант 

девиантного поведения: проблемная ситуация, ценностно-нормативное регулирование, 

принятие решения, совершение поступка. 

Ключевым моментом в данной схеме, на наш взгляд, является второе звено, когда в 

действие вступает механизм ценностно-нормативной регуляции, связанный с разной 

степенью знания (незнания) эталона поведения и    характера отношения к нему. Именно 

действенность внутренних социальных регуляторов становится решающим условием 

принятия окончательного реакцию, которое в зависимости от особенностей личности 

может относиться к одному из трех вариантов: а) противодействие тому конфликту, 

который лежат в основе ситуации; б) уход от реальной ситуации, в частности, ее ком-

пенсация иллюзорными средствами (алкоголь, наркотики); в) адаптация к конфликтной 

обстановке, в том числе посредством изменения системы ценностей, интересов и тех 

возможностей, которыми располагает действующий субъект [12, 65]. 

Вполне понятно, что этот выбор предопределен индивидуальными и социально-

типологическими особенностями личности, которые формируются в результате процесса 

ее взаимодействия с социальной средой. И это в первую очередь относится к категории 

несовершеннолетних. В случае, когда окружающая среда поставляет в достаточном 

объеме социально вредную информацию, а ближайшее окружение стимулирует усвоение 

взглядов и привычек, несовместимых с признаваемыми обществом нормами нравст-

венности и приемлющих в качестве нормы поведения распущенность, неуважение к 

окружающим, насилие как форму самоутверждения и средство достижения различных 

целей, этот процесс приобретает ярко выраженную негативную направленность [13, 52]. 

В итоге, как показывают социологические и криминологические исследования, 

становление отклоняющегося поведения несовершеннолетних проходит: 

- период интенсивного накопления отрицательного опыта и усвоения подобных 

действий; 

- первоначальный этап дезорганизации поведения; 

- фазу перехода от соблюдения социальных норм к их нарушению и совершению 

преступлений. 

В силу значимости личностных свойств в детерминации отклоняющегося 

поведения сегодня большинство специалистов, касаясь этой проблематики, 

придерживаются позиции, что данная форма поведения определяется во многом 

совокупностью факторов, складывающихся из представлений и убеждений, жизненного 

опыта, чувств и эмоций, в соответствии с которыми Личность оценивает требования 

социума, а тем самым и свое отношение к праву и проблемам правосознания, определяет 

готовность совершить определенные правомерные или противоправные действия в 

общественных или личных интересах [14, 13]. 

С позиции изучения генезиса социальных отклонений методологически важным 

является разграничение социальных отклонений в обществе как объективного общест-

венного явления, выступающего в виде системы антиценностей, способов девиантного 

поведения, с одной стороны, и социально значимых качеств индивида как субъективного 

отражения существующих социальных норм, ценностей, требований, устремлений, 

способов мотиваций, личностной интерпретации, преломления общественных 

эстетических идеалов через личностные психологические и нравственные и т.д. - с другой. 

И потому девиантное поведение в ряде случаев рассматривается одновременно как 

поступок, действие человека и как социальное явление, выражающееся в относительно 

массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, несоответствующих 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и 

ожиданиям [15, 16]. 

Исходя из сущностных характеристик данного явления, выделяются два аспекта 

изучения социальных отклонений: 1) социальный, или социально-психологический, 
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анализ такового в качестве социального явления, выражающегося в относительно 

массовых и устойчивых формах человеческой деятельности; 2) психолого-

педагогический, психологический и психиатрический, медицинский анализ поступков и 

действий конкретного индивида. 

Если обратиться к собственно социологической трактовке проблемы девиантности, 

то при интерпретации отклоняющегося поведения основной акцент сделан на его 

соотношении с понятием социальной нормы. Соответственно, определение круга явлений, 

относящихся к социальным отклонениям, существенным образом зависит оттого, что мы 

понимаем под «нормой». 

Социальные нормы можно определить, как правила должного поведения людей, 

устанавливаемые обществом и социальными общностями. Они вырабатываются во всех 

сферах общества и регулируют все виды общественных отношений, призванные тем 

самым формировать общий нормативный порядок. Норма, обеспечивая относительное 

единообразие человеческого поведения в условиях вариабельности индивидуальных 

интересов и потребностей, является основанием для реализации функции социального 

контроля. Отклонение от норм преследуется с помощью санкций (неодобрения, запретов, 

наказания) либо корректируется через социальные институты, в том числе посредством 

воспитания, перевоспитания, воспитательно-профилактического воздействия. При этом 

норма выступает категорией исторической в силу отличий и своеобразия каждой системы 

норм, их постоянного видоизменения, что придает оцениванию отклоняющегося 

поведения в определенном смысле пространственно-временную специфику. 

Поскольку социальные нормы регулируют поведение конкретных индивидов, 

жизнедеятельность малых социальных групп и крупных социальных общностей, то и 

социальные отклонения могут иметь место на всех этих уровнях социальной системы. 

Следует отметить, что разнообразие социальных отклонений превышает разнообразие 

норм, ибо эталон поступка типичен, тогда как отклонения от него - весьма 

индивидуализированы и могут происходить в диаметрально противоположных 

направлениях. При этом социальное отклонение в принципе не сводится к одному 

поступку, а представляет собой линию поведения человека, его деятельность и даже образ 

жизни [17, 13]. 

Социальное поведение упорядочивается нормами права (нормы-правила), нормами 

морали, нормами социальных групп и организаций (нормы-ожидания), соблюдение 

которых контролируется соответственно на формальном и неформальном уровнях. 

В отличие от правовых норм, которые выступают для личности как эталоны и стан-

дарты модального (с акцентуацией долженствования) поведения, нравственные 

требования отражают целостную систему воззрений на социальную жизнь, содержат в 

себе то или иное понимание сущности, ценности и назначения общества и человека. Их 

роль в сфере социальной регуляции выражается в том, что на индивидуальном уровне 

линия поведения определяется не на основе принципа внешней целесообразности, а 

внутреннего «кодекса» личности, тогда как нравственные санкции основаны на соот-

ношении оценки некоторых действий с общими принципами и нормами. При этом любая 

правовая норма законодательно закрепляет сложившуюся в обществе нравственную 

ценность более высокого порядка. Нарушение правового запрета по своей сущности есть 

нарушение нравственной нормы, результат моральной готовности личности переступить 

черту предписанного обществом поведения. В связи с этим представляется излишним 

включение в дефиницию отклоняющегося поведения понятия правовых норм, что имеет 

место у многих авторов, так как любое нарушение правовой нормы, по своей сути, 

одновременно попирает нравственную норму как общесоциальный или даже 

общечеловеческий эталон и приводит к нарушениям в системе социальных отношений 

[18, 14]. 

Учитывая вышеизложенное, в рамках настоящего исследования будем понимать 

под девиантным поведением - форму поведения индивида, группы или категории лиц, 
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противоречащую принятым в обществе нравственным требованиям, предписаниям, 

стандартам и дезорганизующую установленный порядок взаимодействия между 

социальными субъектами. 

Отметим, что в литературе для обозначения повторяющихся нарушений социально-

предписанных норм в последнее время широко используется понятие «асоциальное пове-

дение». Некоторые авторы рассматривают данный термин как общий, объединяющий 

любые формы намеренного и повторяющегося нарушения социальных стандартов. При 

этом отмечается, что такая форма поведение предполагает проявление враждебности, 

агрессивности по отношению к другим, стремление к нарушению правил, непризнание 

авторитетов и попрание социальной морали и норм. 

На наш взгляд, употребление данного термина в указанном аспекте является не 

совсем корректным. Понятие «асоциальное поведение» выступает антиподом 

просоциальному поведению, охватывающему позитивное, взаимоприемлемое, 

скоординированное социальное поведение. Использование диады «просоциальное-

асоциальное» в качестве исходной характеристики поведения приводит к однозначному 

делению действий субъектов по критерию социальной приемлемости и полезности, что 

либо сужает и упрощает сферу многообразных поведенческих типов, разновидностей 

действий, проступков и их пограничных форм либо требует дополнительных уточнений и 

аргументации. Вместе с тем понятие отклонения "от нормы/которое представляется нам 

более многоплановым, не столь упрощенным и потому более удобным, дает возможность 

характеризовать самые разнообразные формы поведения, по разным параметрам не 

укладывающиеся в действующие стандарты [19, 23]. 

Затрагивая вопросы терминологии, следует обратить внимание на то, что в силу 

комплексного характера изучаемой проблематики в рамках деви-антологии отсутствует 

единый унифицированный понятийный аппарат, о чем свидетельствует значительное 

число дефиниций» служащих для обозначения отклоняющегося поведения и его носителя. 

К примеру, в отношении несовершеннолетних в научной литературе наряду с термином 

«девиантный» употребляются такие, как «подросток с нарушенным поведением», 

«трудный подросток», «трудновоспитуемый», «подросток с асоциальным поведением», 

«агрессивный подросток», «аморальный», «проблемный», «неуправляемый», «с 

отклонением в развитии», «с кондуктивными расстройствами», «с эмоциональными 

нарушениями», «с отклонением в нравственном поведении» и др. Вместе с тем нельзя не 

учитывать того, что дети, имеющие отклонения в поведении, являются достаточно 

широкой и аморфной категорией, что в том числе обусловливает разнообразие 

изложенного понятийного ряда для обозначения этой группы в рамках различных 

дисциплин [20, 13]. 

В то же время теория девиантного поведения располагает рядом устоявшихся 

терминов. К их числу относится понятие делинквентного, или преступного, поведения (от 

лат. delinquo - обижать, нарушать и англ. delinquency - правонарушение), которое 

трактуется как разновидность, одна из форм девиантного поведения, достигшая степени 

общественной опасности, определяемой уголовным законом. 

В современной отечественной науке имеет место тяготение к криминологическому 

и юридическому аспектам в отработке классификаций и типологизации социальных 

отклонений, что в целом совпадает с целями настоящего исследования. При крими-

нологической типологизации отправными параметрами являются такие показатели, как 

качество и степень искажения личностных характеристик, мотивация преступных 

проявлений, которые во многом отражают социальный генезис становления на 

асоциальный путь. 

По критерию степени общественной опасности выделяют такие формы 

девиантного поведения, как неконформное (нестандартное) и преступное. Для первой из 

них характерен факт несовпадения с нормами, которое не носит деструктивного 

характера, второе же - это конкретное противоправное деяние, совершаемое человеком 
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или группой. При этом противоправное поведение выступает своеобразной формой 

правового поведения, в связи с чем В.Н.Кудрявцев указывает на следующие моменты. Во-

первых, противоправные поступки потому относятся к сфере правового поведения, что 

они поддаются воздействию со стороны государства, осуществляемому правовыми 

методами. Во-вторых, их правовая природа отчетливо выражена в том, что все признаки 

правонарушений прямо предусматриваются нормами права. В-третьих, правовая природа 

данного вида поведения проявляется в установлении юридической процедуры выявления 

правонарушений и реагирования на них со стороны государства. Наконец, в-четвертых, 

правонарушения всегда влекут правовые последствия, как правило, в виде применения 

карательных и правовосстановительных санкций. 

Указанные виды социально отклоняющегося поведения, имея в своей основе 

единый социально-психологический механизм, обладают определенными взаимосвязью и 

взаимообусловленостью, в результате чего нередко наблюдается переход в поведении 

конкретного лица от одного вида антиобщественного поведения к другому. Если же 

рассматривать девиантное поведение с точки зрения степени нарушения права, то 

формирование различных видов отклоняющегося поведения имеет два основных этапа: 

предкриминальный и криминальный, причем с позиций исследуемой нами проблематики 

важно подчеркнуть, что переход к противоправным формам отклоняющегося поведения 

во многом зависит от характера социального окружения [21, 16]. 

Е.С.Жигарев, на наш взгляд, справедливо выделяет «промежуточную» форму 

девиантного поведения между нестандартным, неконформным, поведением и поведением 

преступным, обозначая ее как «административную деликтность» и давая ей следующую 

характеристику: под термином «административная деликтность» следует понимать 

социальное явление, выражающееся в определенных формах социально отклоняющегося 

поведения людей, которые затрагивают правоотношения в исполнительно-

распорядительной деятельности, а также в сфере общественного порядка и управления 

им. 

Такой подход позволяет более детализированно рассмотреть проблемы 

девиантного поведения, обозначив наличие определенного промежуточного момента 

между «нормативным» поведением и поведением делинквентным, поскольку деликтное, в 

терминологии указанного автора, поведение отличается от преступных деяний 

отсутствием признака общественной опасности. Кроме того, выделение 

административной деликтности как совокупности административных проступков в данное 

время в конкретном месте и в то же время как конкретной формы девиантного поведения 

позволяет: 

- выявлять такие административные проступки, которые в наибольшей степени 

служат предпосылками для совершения определенных видов уголовных деяний; 

- разрабатывать и использовать более целенаправленно формы, средства и приемы 

конкретного индивидуального воспитательно-профилактического воздействия. 

Следует особо подчеркнуть, что разграничение понятий «личность», «деликтная 

личность», «личность преступника» имеет важное значение, поскольку административно-

деликтное поведение не ведет фатально к совершению преступления. Интересна в плане 

исследования нашей проблемы предлагаемая Е.С.Жигаревым деяиктологическая 

типология личности несовершеннолетних: 

случайный тип деликтной личности - подростки, совершившие правонарушения 

под воздействием неблагоприятного стечения обстоятельств (30%); 

неустойчивый тип - подростки, совершающие проступки под влиянием взрослых 

или своих сверстников (5-6%); 

злостный тип, для представителей которого характерны крайние формы пренеб-

режения нравственными оценками, общественным мнением и активная деятельность по 

созданию конфликтных ситуаций (64-65%). Многие подростки, входящие в эту 

типологическую группу, уже имеют опыт преступного поведения. 
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В то же время наряду с делинквентными и деликтными формами девиантного 

поведения нельзя не обратить внимания на существование так называемых 

индивидуальных расстройств поведения людей в форме асоциатьных поступков, когда 

человек не совершает правонарушений и порой даже не переходит за черту неписаных 

моральных запретов, но его поведение не соответствует социальным ожиданиям и 

дезорганизует людей (например, ложь, грубость, бездействие, пассивность, агрессивность, 

раздражительность, конфликт-ность, халатность). Слабые и случайные проявления таких 

отклонений, которые носят открытый, непроизвольный характер, легко устранимы и, как 

правило, корректируются непосредственно участниками такого взаимодействия, но 

устойчивые их формы преодолеваются с трудом и могут привести к нарушениям правил и 

правопорядка. К их числу не относятся составляющую особую группу деликвентов 

индивиды с пожизненными расстройствами поведения, отклоняющееся поведение 

которых выступает как личностная характеристика [22, 16]. 

С позиции профилактики девиаций весьма продуктивной представляется класси-

фикаций С.А.Беличевой, которая предлагает среди форм отклоняющегося поведения 

различать: 

а) два типа отклонений в отношении их к правовым моментам: 

такие отклонения, когда индивид еще не стал субъектом преступления, и его 

поведение является всего лишь объектом внимания органов ранней профилактики, 

отклонения криминогенного преступного характера, когда совершаются уголовно 

наказуемые действия, которые рассматриваются следственными и судебными органами, 

б) три типа таких отклонений по их ориентации: 

социально-пассивного типа - нарушения, как правило, деликтного характера - 

уклонение от гражданских обязанностей и долга, нежелание решать, как личные, так и 

социальные проблемы, игнорирование гражданского долга (уклонение от учебы и работы, 

бродяжничество, пьянство, токсикомания, употребление наркотиков и т.д., как крайняя 

форма - суицид), 

корыстной ориентации - правонарушения и проступки, связанные со стремлением к 

материальной выгоде (кража, хищения, протекция и т.д.), которые могут проявляться в 

виде деликтных и делинквентных, а также аморальных проявлений. 

агрессивной ориентации - правонарушения и проступки, направленные против 

личности (оскорбления, хулиганство, побои, изнасилования, убийство). 

Хотелось бы еще раз особо подчеркнуть, что наиболее восприимчив к различным 

видам отклонений подростковый возраст, когда еще не сложилось мировоззрение и 

индивид наиболее подвержен влиянию ближайшего окружения. При этом нередко такое 

административно-деликтное поведение рассматривается в подростковой среде как 

поведенческий стандарт [23, 16]. 
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Түйін 

Осы мақала кәмелетке толмағандардың әлеуметтік ауытқулар проблематикасына 

арналып жасалынған. Аталған проблематиканы зерттеу нәтижесіне автор девианттік іс-

әрекет ұғымының әр түрлі аспектілеріне талдау жасап, оның мазмұнын ашады.           

 

Summary 
The article is devoted to the problem of social deviations of minors. Based on the results 

of studying this problem, the author can find various aspects of determining deviant behavior.  
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